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I 

RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho busca examinar as dificuldades que o coordenador pedagógico 

tem encontrado no processo de construção de sua identidade como formador de 

professores de Educação Infantil, tanto do ponto de vista individual, como 

institucional. O quadro teórico gira em torno da obra de Paulo Freire, para discutir a 

concepção de educação e formação de professores numa visão mais humanista, 

mais comprometida com o homem inserido num mundo moderno e em constante 

transformação e, portanto, inacabado; Madalena Freire possibilita desvelar os 

meandros da formação docente na Educação Infantil; José Cerchi Fusari contribui 

para a discussão da formação inicial e continuada, descrevendo e analisando as 

representações dos coordenadores pedagógicos; finalmente, Vera Maria Nigro de 

Souza Placco aborda a formação em serviço como um conjunto de relações 

interpessoais e o trabalho do coordenador pedagógico como possibilidade de 

aprendizagem do adulto professor. A pesquisa foi realizada com oito coordenadores 

pedagógicos de escolas públicas de Educação Infantil sob responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, todos efetivos e com permanência 

no cargo variando de um ano e sete meses a 23 anos. A metodologia utilizada foi a 

análise dos conteúdos coletados nas entrevistas, as quais foram gravadas em áudio 

e depois transcritas. As perguntas da pesquisa foram aprofundadas ao longo do 

desenvolvimento deste trabalho e, respeitando-se o quadro teórico, foi elaborado um 

roteiro temático com questões semiestruturadas. A conclusão da pesquisa aponta 

para o fato de que a identidade do coordenador pedagógico de Educação Infantil 

não é algo pronto, acabado. A identidade se faz no dia a dia, nas relações intra e 

interpessoais, no diálogo com o grupo, na construção de rotinas e na partilha das 

responsabilidades, bem como no trabalho integrado e articulado com a direção da 

escola. 

 

PALAVRAS CHAVE: coordenador pedagógico, formação, educação infantil, relações 

interpessoais 

 



 

II 

ABSTRACT 

 

 

 

This research's goal is to study the difficulties faced by pedagogic coordinators in the 

process of constructing their identity as instructors of elementary school teachers, in 

both individual and institutional points of view. The theoretical frame is centered in 

Paulo Freire's works that discuss education and teachers instruction concept in a 

more humanist vision committed with man in the context of modern and constantly 

transforming — therefore, unfinished — world. Madalena Freire makes possible to 

unveil the meanders of elementary school teachers instructing. José Cerchi Fusari, 

describing and analyzing pedagogic coordinators representations, contributes to 

discussing initial and continued instructing. Finally, Vera Maria Nigro de Souza 

Placco deals with in-service instructing as a set of interpersonal relationships and 

with pedagogic coordination as a possibility of adult teachers apprenticeship. The 

research involved eight pedagogic coordinators of public elementary schools under 

the responsibility of São Paulo City Education Secretary, all of them settled civil 

servants with one year, seven months to 23 years of uninterrupted service in the 

same function. The methodology was the analysis of collected, recorded and 

transcribed interviews' contents. The research's questions arose alongside this 

work's development, and the theoretical frame oriented the elaboration of thematic 

guidelines for a semi-structured questionnaire. Research pointed out that, in effect, 

elementary schools pedagogic coordinators identity must be accomplished daily, in 

intra and interpersonal relationships, dialoguing with the group, constructing routines 

and sharing responsibilities, as well as in an integrated and articulated work with the 

school's principal. 

 

KEYWORDS: pedagogic coordinator, instructing, elementary school, interpersonal 

relationships 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Discutir as dificuldades que o coordenador pedagógico (CP) tem 

encontrado no processo de construção de sua identidade como formador de 

professores de educação infantil é discutir também a presença ou não de uma 

política voltada para a formação desse profissional da educação. 

Iniciei minha carreira profissional na Prefeitura do Município de São Paulo 

em 1986 como professora comissionada de Ciências, em 1993, após aprovação em 

concurso público, exerci o cargo de Professor Titular de Educação Fundamental II – 

Ciências e no ano de 1995, também mediante aprovação em concurso público, 

assumi o cargo de Coordenador Pedagógico primeiramente em escolas de 

educação fundamental e há 12 anos em escolas de educação infantil. 

Tenho observado, ao longo de minha própria trajetória, que as estratégias 

propostas pelas diferentes administrações da cidade de São Paulo demonstraram-se 

ineficazes no sentido de romper com a costumeira prática alienada e alienante de 

nosso trabalho. Acredito que tal situação deve-se ao fato de que, embora buscando 

diferentes resultados, as propostas de formação sempre partem de um paradigma 

moderno de ciência não correspondente às novas formas de organização 

sociocultural, assim como desconsideram a complexidade do ser-estar. Chamo a 

atenção para a ideia de formação presente no sistema educacional brasileiro, que 

assume um papel funcional, ou seja, deve estar voltada exclusivamente para a 

potencialização de um sistema de ensino eficaz e de resultados. 

Fusari (1997) identificou algumas dificuldades enfrentadas pelos 

coordenadores pedagógicos em seu cotidiano, dificuldades que expressou por meio 

de perguntas: o que significa ser CP de escola no mundo contemporâneo? O que a 

política da Secretaria Municipal de Educação (SME) espera do CP? Como lidar com 

todas as variáveis que atravessam o trabalho cotidiano do CP? Como separar aquilo 

que é daquilo que não é função do CP? Como lidar e atuar bem com professores, 

alunos, funcionários e comunidade? Como construir uma identidade profissional no 

coletivo da escola? O que o CP deve fazer para se desenvolver constantemente? 
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Pergunto ainda: como desenvolver um ambiente de trabalho humanizador? 

Como trazer para os momentos de formação, questões relativas à infância vivida 

pelos professores? Que conceitos de infância e criança têm os professores e quais 

desses conceitos norteiam sua prática? Como fazer com que os professores se 

apropriem dos espaços escolares e se vejam como cogestores da escola? 

Segundo Santos Neto & Silva (2006), a maneira como a política neoliberal 

compreende o ser humano e o educa está levando a um processo de negação do 

sujeito como construtor de sua própria história, com capacidade de diálogo, de 

autonomia e de enfrentamento ao sistema. 

Tanto à prática do professor, como à do CP encontram-se subjacentes 

um modelo de educação e um modelo de escola fundamentados em determinadas 

teorias do conhecimento. A teoria de aprendizagem que alicerça sua ação contém 

as explicações de como crê que o indivíduo aprende e determina o modelo 

pedagógico que adota (MORAES, 2006). Este modelo, na maioria das vezes, está 

desprovido de uma visão mais humanista. 

Em uma visão mais humanista e personalizada, toda relação educativa é 

uma relação de pessoas, de gerações, de alguém que aprendeu a viver o humano, 

seus saberes e valores, a falar, a dominar a fala, a razão, o juízo e os "in-fans" não 

falantes, os aprendizes de humanos, os iniciantes nas artes de viver e ser gente 

(ARROYO, 2001). Para Agamben, o ser humano é fundamentalmente experiência, 

isto é, constrói-se na medida em que está aberto ao disponível para sair da condição 

de não falante, de transformar língua em discurso, de designar-se como "eu", de ser 

sujeito, de construir cultura (SANTOS NETO & SILVA, 2006). 

Ser infante possibilita ao professor o resgate de sua própria humanidade. 

O momento de formação é o espaço privilegiado no qual os envolvidos, por meio de 

um permanente diálogo, tomam consciência do processo de construção de si 

mesmos como humanos. 

Creio ser necessária uma formação que vá além da leitura e da discussão 

de textos, do domínio de teorias e métodos. Uma formação que possibilite aos 

professores o resgate de sua própria humanidade. Cabe ao CP, como formador, 

proporcionar espaços onde todos os envolvidos, por meio de permanente diálogo, 

tomem consciência do processo de construção de si mesmos como humanos — pois 

"tudo o que é humano me toca, me preocupa e ocupa" (ARROYO, 2001). 
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Também considero necessário aprofundar as questões relativas ao fazer 

do CP. Com quais dificuldades tem se defrontado, no processo de construção de 

sua identidade como formador de professores de educação infantil, tanto do ponto 

de vista individual, como institucional? 

Em primeiro lugar, decomponho a indagação acima em outras questões 

problematizadoras: qual a função essencial do CP na escola de Educação Infantil? 

Que dificuldades encontra no dia a dia para exercer essa função? Como se dá o 

processo de formação do grupo de professores? Em que momentos o CP se forma? 

Em sua rotina diária, o horário de estudo individual é privilegiado? Como avalia a 

formação recebida? 

Proponho estas questões, entre tantas outras, pois considero o CP como 

o articulador do trabalho pedagógico na escola e a formação como um espaço 

privilegiado de troca de experiência, de tomada de consciência dos professores 

sobre suas ações, de mudanças de práticas, de gerenciamento de conflitos, de 

medos, angústias, contradições, mas também de crenças, esperança, participação, 

de respeito ao outro e de diálogo. É por meio deste diálogo que nos constituímos 

como sujeitos, nos permitindo novas experiências. Paulo Freire ensina, em 

Pedagogia do Oprimido, que "não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 

palavra, no trabalho, na ação-reflexão" (FREIRE, [1992] 2002, p. 90). Daí decorre a 

importância dos momentos de formação — e, portanto, de possível trans-formação. 

Além da formação com o grupo de professores, verifico ainda ser 

necessário que o CP cuide também da sua própria formação contínua, reservando 

um tempo para ler, estudar, pensar, planejar, organizar e redimensionar suas 

próprias ações. É um momento de reflexão de sua própria prática e 

redimensionamento do seu trabalho. 

Tanto a formação individual, quanto a formação institucional recebida pelo 

CP foram objetos desta pesquisa, que pretende identificar as principais dificuldades 

enfrentadas no cotidiano escolar (relação com professores, com a direção, etc.). 

Analisaram-se os limites e as possibilidades dos coordenadores pedagógicos de 

Educação Infantil em relação à formação continuada dos educadores e à proposta 

do Departamento de Orientação Técnica de Educação Infantil (DOT-EI) da 

Secretaria de Educação paulistana, bem como os limites e as possibilidades da 

formação do próprio coordenador. Em outras palavras, procurou-se esclarecer o 
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processo segundo o qual o coordenador pedagógico se constitui pessoal e 

profissionalmente na Educação Infantil. 

O quadro teórico está apoiado em Paulo Freire, para estabelecer uma 

concepção de educação e formação de professores sob uma visão mais humanista, 

mais comprometida com o homem imerso no mundo moderno e em constante 

transformação — portanto, inacabado —, assim como o processo de conhecimento. 

Madalena Freire, em seguida, possibilita desvelar os meandros da 

formação docente. Mas, além disso, permite o aprofundamento nas questões 

relativas à formação do professor de Educação Infantil e do coordenador 

pedagógico, com ênfase nos processos de observação, registro e reflexão das 

práticas no interior da escola. José Cerchi Fusari, por sua vez, contribui para a 

discussão da formação inicial e continuada, ao descrever e analisar as 

representações dos coordenadores pedagógicos. Finalmente, Vera Maria Nigro de 

Souza Placco traz a formação em serviço como um conjunto de relações 

interpessoais e o trabalho do coordenador pedagógico como uma possibilidade de 

aprendizagem do adulto professor 

A pesquisa foi realizada com oito coordenadores pedagógicos de escolas 

de Educação Infantil da rede municipal de educação de São Paulo, todos efetivos, 

aprovados mediante concurso público, com tempo no cargo entre um ano e sete 

meses e 23 anos, que participaram por intermédio de aceitação de convite.  

A metodologia utilizada foi a análise dos conteúdos coletados nas 

entrevistas. As questões surgiram no decorrer da elaboração desta dissertação, 

respeitando-se o embasamento teórico; a partir daí, elaborou-se um roteiro 

semiestruturado que cumpriu o papel de orientador temático e permitiu a abordagem 

de tópicos tais como as condições objetivas do trabalho do coordenador pedagógico, 

sua identidade, as dificuldades institucionais e as dificuldades individuais. As 

entrevistas foram gravadas em áudio sendo posteriormente transcritas. Após a 

transcrição iniciou-se a análise propriamente dita com a elaboração de quadros com 

a síntese das respostas. 

O Capítulo I, "Educação, Educação Infantil e formação de professores", 

trata da superação da "educação bancária" (objeto da crítica de Paulo Freire) em 

favor de uma educação problematizadora e dialógica, passível de ser utilizada na 

Educação Infantil. Trata também da necessidade, para que tal educação se 
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concretize, de mudanças na formação de professores, nos cursos de Pedagogia e 

na formação em serviço (nas unidades escolares). 

O Capítulo II, "Coordenador pedagógico: um profissional importante na 

escola? Qual a sua identidade?", mostra o trabalho desse educador, essencialmente 

voltado para a formação dos professores, e a importância da construção de rotinas 

para facilitar suas ações cotidianas. 

No Capítulo III, "O coordenador pedagógico na Prefeitura do Município de 

São Paulo e a realidade da Educação Infantil neste município", consideram-se as 

atribuições do CP constantes dos documentos oficiais, bem como suas 

possibilidades e limites. 

O Capítulo IV, "Metodologia do trabalho e a pesquisa de campo", 

apresenta a pesquisa de campo, os sujeitos, as entrevistas e a análise de seus 

conteúdos, com a contribuição dos autores do quadro teórico. 

As "Considerações Finais" apontam para a identidade do coordenador 

pedagógico de Educação Infantil como algo que não é pronto, acabado, mas precisa 

ser construída diária e dialogicamente, em condições dentro das quais as relações 

com o outro, no ambiente escolar, são apenas um dos aspectos.  
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CAPÍTULO I 

EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 

E FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

 

1.1 Paulo Freire e a crítica à "educação bancária" 

 

Se abordar a educação é, basicamente, tratar de relações entre sujeitos 

inseridos numa sociedade em determinado tempo, os trabalhos de Paulo Freire 

revelam como estas relações se dão, tanto dentro de um contexto social mais amplo 

— a sociedade, como em um contexto mais restrito — o espaço escolar e, dentro 

deste, as relações entre educadores e educandos. Um dos aspectos de sua obra 

que ajudou a desvelar estas relações é aquele pertinente à crítica que faz ao que 

chamou de "educação bancária", na qual "a educação é ato de depositar, de 

transferir, de transmitir valores e conhecimentos" (FREIRE, [1970] 2008, p. 67),1 e "o 

educador vai 'enchendo' os educandos do falso saber, que são conteúdos impostos" 

(FREIRE, [1970] 2008, p. 82). Nesta "educação", o diálogo é negado, o que torna os 

educandos alienados do processo de construção do conhecimento e impede o 

desenvolvimento de sua consciência crítica.  

Oposta à "educação bancária", há a educação "problematizadora" e 

firmada no diálogo entre educadores e educandos: por meio da palavra, 

fundamentalmente verdadeira, constrói-se a possibilidade de transformação do 

mundo, uma vez que se propõe como problema a inserção de todos na sociedade e, 

desta forma, sua liberação da alienação.  

Como relacionar Paulo Freire com a Educação Infantil? 

Embora Freire, em toda a sua produção, não tenha escrito 

especificamente sobre a Educação Infantil, suas obras podem ser utilizadas para 

discussão do tema, uma vez que abarcam a educação em seu sentido mais amplo.  

Silva, Santos Neto e Alves (2008, p. 11) convidam a pensar na 

possibilidade da construção de uma Pedagogia da Infância Oprimida, na qual: 

                                                      
1 Nas citações das obras de Paulo Freire, a data entre colchetes é a da 1ª edição; em seguida, indica-
se a data da edição utilizada neste trabalho.  



 

 

7

 

O mundo é pensado pelo adulto para o adulto, ficando as 
crianças submetidas a certo "adultocentrismo". Com isso é 
negado a elas o tempo necessário para atender suas 
necessidades, sendo impressa aqui a lógica temporal do 
adulto; os espaços para brincar vão se tornando cada vez 
mais escassos; o currículo oferecido é descontextualizado 
da própria realidade, marcado por um caráter apenas 
pragmático; continua-se a prepará-las para as séries 
escolares posteriores, ou melhor, para o mercado,  

 

Dessa forma, possibilita-se o surgimento da "educação bancária" já nos 

primeiros anos de vida das crianças. O exercício da criatividade é tolhido e a 

criança, ao invés de produtora, passa a ser reprodutora de conhecimento.  

É fato que muitos educadores não se dão conta de que promovem a 

"educação bancária". Daí se conclui que os momentos de formação em serviço são 

imprescindíveis, como espaços propícios à tematização das práticas cotidianas.  

 

1.1.1 A gênese do pensamento de Paulo Freire 

 

Vale tratar da gênese do pensamento de Paulo Freire, pois envolve 

conceitos que embasam seu trabalho e favorecem a compreensão de suas ideias.  

De acordo com Torres (1997, p. 119), "seus trabalhos fundamentam-se 

em hipóteses que refletem uma síntese inovadora das mais avançadas correntes do 

pensamento filosófico contemporâneo, como o existencialismo, a fenomenologia, a 

dialética hegeliana e o materialismo histórico".  

Freire considera o homem como um ser único, singular, senhor de seus 

atos e do seu destino, que vive em comunhão com outros homens também únicos e 

singulares, todos imersos em uma sociedade em contínua transformação. À medida 

que estes homens experimentam novas vivências, tornam-se capazes de redefinir 

seus próprios pensamentos, adquirindo novos conhecimentos a respeito de si 

mesmos, do outro e da sociedade à qual estão inseridos.  

 

[...] e a vida humana deve poder criar-se, manter-se, 
desenvolver-se na forma especificamente humana: em 
comunidade (con-vivência), em liberdade, em justiça/soli-
dariedade, em compromisso de agir (práxis) permanente-
mente para transformar as segregações/discriminações, as 
prisões/repressões/bloqueios, as injustiças, num movimento 
inacabável (história) de ser-mais, em todas as formas 
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(cultura), esperançosa de um tempo/lugar ainda não 
existente (u-topia) (CASALI, 2005, p. 76).  

 

Portanto a educação neste contexto tem dupla significação. Como ação 

cultural, refere-se ao "processo de consciência crítica"; como educação 

problematizadora, "objetiva ser um instrumento de organização política do oprimido" 

(TORRES, 1996, p. 125).  

A consciência crítica decorre da apreensão da realidade de forma que 

esta passa a ser "um conhecido objeto dentro do qual o homem assume uma 

posição epistemológica: homem procurando conhecimento" (TORRES, 1996, p. 

125), não existindo fora do processo de ação-reflexão (práxis). Por meio da práxis, a 

consciência crítica leva o homem à consciência histórica que se traduz em prática e 

conhecimento de classe.  

Cabe aqui esclarecer que, segundo Gadotti (1996, p. 81), essa 

conscientização "ultrapassa o nível de tomada de consciência através da análise 

crítica, isto é, do desvelamento das razões de ser desta situação, para constituir-se 

em ação transformadora desta realidade".  

Neste contexto, o diálogo torna-se indispensável — não o diálogo forçado 

de cima para baixo, mas aquele que "se impõe como caminho pelo qual os homens 

ganham significação enquanto homens" (FREIRE, [1970] 2008, p. 91). Quando este 

diálogo de fato ocorre, surge a verdadeira educação, a qual, ao superar a 

contradição entre educadores e educandos, coloca-os como sujeitos do ato de 

conhecer, de forma diametralmente oposta ao que se verifica na “educação 

bancária”, visto que "a conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos sujeitos 

dialógicos, não a de um pelo outro. Conquista do mundo para a libertação dos 

homens" (FREIRE, [1970] 2008, p. 91).  

 

1.1.2 A Pedagogia do Oprimido e a crítica à "educaç ão bancária" 

 

Paulo Freire, em toda a sua obra — e principalmente em Pedagogia do 

Oprimido ([1970] 2008), em Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática 

educativa ([1996] 2007) e em Pedagogia da Esperança: um reencontro com a 

Pedagogia do Oprimido ([1992] 2002) —, desnuda o caráter desumanizador da 
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globalização de políticas neoliberais que impulsionaram o crescimento da 

desigualdade social.  

Nessa globalização, o indivíduo é visto como consumidor, como cliente, 

como aquele que deve fazer uma seleção entre os produtos apresentados e, 

portanto, só deve ser bem informado para melhor realizar sua escolha. Isso é 

positivado pela política neoliberal fatalista e imobilizadora, a qual insiste em inculcar 

que "nada podemos contra a realidade social que, de histórica e cultural, passa a ser 

ou a virar quase natural" (FREIRE, [1996] 2007, p. 19).  

Daí decorre, por um lado, o processo de descaracterização, de 

desumanização dos homens como realidade histórica e, por outro, a busca da 

humanização como retomada do "ser mais", como vocação ontológica. Vocação que 

é negada pela injustiça, pela exploração e pela opressão, mas afirmada no desejo 

da liberdade, de justiça pelo trabalho livre, na luta dos oprimidos por sua 

humanidade roubada e, principalmente, na afirmação dos homens como pessoas 

(FREIRE, [1970] 2008).  

Essa luta só é possível porque a desumanização, embora seja um fato 

concreto, não é a sina dos homens, mas apenas decorrência de uma ordem que, por 

injusta, gera a violência dos opressores (FREIRE, [1970] 2008).  

A Pedagogia do Oprimido surge como resposta da luta dos homens para 

a restauração da sua humanidade: os oprimidos revelam o mundo de opressão em 

que vivem e, por meio da práxis, se empenham em sua transformação, libertando a 

si mesmos e a seus opressores. A prática pedagógica transforma-se em permanente 

diálogo entre educadores e educandos, os quais, ao se tornarem sujeitos da 

produção do conhecimento, o criam e o recriam numa perspectiva libertadora.  

É necessário salientar, contudo, que existe uma prática pedagógica em que 

o diálogo é negado e o educador é visto como sujeito exclusivo do processo 

educativo. Nesta concepção de pedagogia, denominada "bancária" por Paulo Freire, o 

"saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber" ([1970] 

2008, p. 67). A estes últimos só resta receber o conhecimento pronto, memorizá-lo e 

repeti-lo quando solicitados.  

Nesta situação, o pensar verdadeiro é perigoso. Os educandos tornam-se 

alienados do processo de construção do conhecimento, o que impede o 

desenvolvimento de sua consciência crítica e, consequentemente, a sua inserção no 

mundo como criadores e recriadores.  
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A educação como prática de dominação, que vem sendo 
objeto desta crítica, mantendo a ingenuidade dos 
educandos, o que pretende, em seu marco ideológico (nem 
sempre percebido por muitos dos que a realizam), é 
indoutriná-los no sentido de sua acomodação ao mundo da 
opressão (FREIRE,[1970] 2008, p. 76).  

 

Tal acomodação resulta em melhor adaptação à situação de passividade, 

marginalizando os sujeitos que, num processo de domesticação tornam-se 

desumanizados e, ao invés de fazer parte da sociedade, ficam socialmente à parte e 

excluídos. Daí a necessidade dos programas assistenciais que objetivam reconduzir 

à sociedade aqueles que desta foram expulsos — não como cidadãos pelo direito, 

mas como cidadãos pelo favor.  

Ao manter a contradição da relação entre educador e educando, na 

medida em que se concentra na transmissão dos conteúdos e, portanto, na figura do 

docente, a "educação bancária" nega o estabelecimento de uma relação dialógica 

entre professor e aluno.  

Não obstante, a vocação ontológica dos homens é a humanização, o "ser 

mais" que nessa educação dá lugar ao "ser menos".  

 

Como distorção do ser mais, o ser menos leva os oprimidos 
cedo ou tarde a lutar contra quem os faz menos. Esta luta 
só tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem 
recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não 
se sentem idealisticamente opressores nem se tornam, de 
fato, opressores, mas restauradores da humanidade de 
ambos. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos 
oprimidos — libertar-se a si e aos opressores (FREIRE, 
[1970] 2008, p. 33).  

 

É nesta busca pela recuperação da humanidade que pode surgir a 

contradição entre as informações recebidas pelos educandos e as situações 

vivenciadas em seu cotidiano, despertando-os para a luta por sua libertação. Luta 

que implica ação e reflexão dos homens sobre o mundo, para transformá-lo e 

podendo resultar na superação dessa educação. Entretanto, esse fato só ocorrerá 

quando o educador perceber que os educandos não são meros depósitos e, sim, 

indivíduos que têm historicidade e, em consequência, não necessitam ser 

preenchidos por conteúdos preestabelecidos e desvinculados de sua realidade.  
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A libertação autêntica, que é humanizadora em processo, não é algo que 

se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, mitificadora. É práxis, que 

implica ação e reflexão sobre o mundo para transformá-lo (FREIRE, [1970] 2008 p. 

77). Já não há mais motivo para provocar a alienação dos educandos, uma vez que 

a educação libertadora compromete-se com a problematização dos homens em sua 

relação com o mundo, com o diálogo em que educadores e educandos tornam-se 

educando-educadores ativos no processo de construção do conhecimento (FREIRE, 

[1970] 2008, p. 77-78).  

Entretanto, isso não ocorre de forma tranquila. A passagem do educador 

de uma educação "bancária" para a educação libertadora só se dá com o surgimento 

de sua consciência crítica. Os conteúdos preestabelecidos tornam-se alvo de 

questionamentos, deixam de ser apenas informações que devem ser depositadas 

nos educandos e se transformam em conteúdos organizados e sistematizados, 

significativos para ambos (educadores e educandos).  

 

1.1.3 A defesa de uma educação problematizadora e d ialógica 

 

Em oposição à "educação bancária", surge a educação problematizadora, 

libertadora, na qual a relação entre educador e educando firma-se no diálogo.  

 

O educador não é o que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando 
que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se 
tornam sujeitos no processo em que crescem juntos e em 
que os "argumentos de autoridade" já não valem (FREIRE, 
[1970] 2008, p. 79).  

 

Nesse processo, educadores e educandos compreendem como "estão 

sendo no mundo com que e em que se acham" (FREIRE, [1970] 2008, p. 82), 

reconhecendo-se como seres históricos.  

A educação libertadora, ao reconhecer o caráter histórico da existência do 

homem, reconhece-o como ser inacabado e inserido em uma realidade que, por ser 

histórica, também é inacabada. Por se saberem inacabados, inconclusos, é que os 

homens tornam-se curiosos a respeito de tudo o que os rodeia, e a educação surge, 

então, como processo permanente de busca, não mais fundada em conteúdos 

estanques, como na "educação bancária".  
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Diferentemente da "bancária", a educação problematizadora não consiste 

em depositar e transmitir conhecimentos, mas constitui-se em ato cognoscitivo.  

 

Como situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, 
em lugar de ser o término do ato cognoscente de um sujeito, 
é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de 
um lado, educandos, de outro, a educação 
problematizadora coloca, desde logo, a exigência da 
superação da contradição educador-educandos. Sem esta 
não é possível a relação dialógica, indispensável à 
cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, em torno do 
objeto cognoscível (FREIRE, [1970] 2008, p. 78).  

 

Esse diálogo entre educadores e educandos por meio da palavra 

fundamentalmente verdadeira possibilita a transformação do mundo: propõe a 

inserção de todos na sociedade e dessa forma libera a todos de sua alienação.  

Um cuidado deve ser tomado com relação ao diálogo, que não pode ser 

ingênuo, sob pena de se aceitar o presente como algo dado e acabado, gerando-se 

uma acomodação do homem à realidade vivida e, desta maneira, positivando-se o 

desejo da "educação bancária". É necessário um diálogo que possibilite o pensar 

crítico, baseado na ação e na reflexão sobre a realidade, reconhecendo-se suas 

contradições e buscando-se modos de superá-las em busca de uma sociedade na 

qual possa ser resgatada a humanização como vocação ontológica dos homens.  

Para Freire, não há diálogo se não houver profundo amor ao mundo e aos 

homens (FREIRE, [1970] 2008, p. 91).  

 

Porque é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é 
compromisso com os homens. Onde quer que estejam 
estes, oprimidos, o ato de amor está em comprometer-se 
com sua causa. A causa de sua libertação (FREIRE, [1970] 
2008, p. 92).  

 

É o amor visto como respeito ao outro, como denúncia da dominação, 

como compromisso firmado entre homens que se reconhecem inacabados e 

inseridos em uma realidade inacabada.  

Mas deve ter-se o cuidado de não tornar esse amor-libertação em amor-

prisão, amor-dependência, alienante, que paralisa a ação em nome da acomodação, 

do fatalismo, do falso amor do opressor pelo oprimido. A educação, segundo Freire, 

é um ato político e, por isso mesmo, demanda uma escolha a favor do opressor ou 
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do oprimido, do conhecimento depositado nos educandos ou do conhecimento 

construído por educadores e educandos, a favor de conteúdos estanques, fechados 

ou de conteúdos contextualizados. E é exatamente por ter opções que a educação 

— um ato político — é amorosa.  

Da mesma forma que no caso do amor, não há diálogo se não houver 

humildade, pois "a pronúncia do mundo, com que os homens o recriam 

permanentemente, não pode ser um ato arrogante" (FREIRE, [1970] 2008, p. 93). O 

amor aos homens, ao mundo, ao diálogo leva o educador ao exercício da 

humildade, ao se reconhecer como educador-educando, como sujeito aprendente, 

que partilha conhecimentos, que se forma e reforma juntamente com seus 

educandos.  

O diálogo se faz, também, com uma intensa fé nos homens. "Fé no seu 

poder de fazer e refazer. De criar e recriar. Fé na sua vocação de ser mais, que não 

é privilégio de alguns eleitos, mas direito dos homens" (FREIRE, [1970] 2008, p. 93). 

Antes mesmo de se instalar o diálogo, ocorre a fé nos homens, e a esta se juntam a 

esperança e a confiança.  

 

Ao fundar-se no amor, na humildade, na fé nos homens, o 
diálogo se faz uma relação horizontal, em que a confiança 
de um polo no outro é consequência obvia. Seria uma 
contradição se, amoroso, humilde e cheio de fé, o diálogo 
não provocasse este clima de confiança entre seus sujeitos 
(FREIRE, [1970] 2008, p. 94).  

 

O educador libertador sabe que 

 

o diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos 
dialógicos não apenas conservam sua identidade, mas a 
defendem e crescem um com outro. O diálogo, por isso 
mesmo, não nivela, não reduz um ao outro (FREIRE, [1992] 
2002, p. 118).  

 

É nesse diálogo amoroso e humilde que se fundamenta o ato de ensinar e 

de aprender no qual o pensar crítico do educador não fica acima da capacidade do 

pensar crítico do educando, no qual ambos se transformam em sujeitos da 

construção e da reconstrução do conhecimento.  
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Por fim, o diálogo verdadeiro se faz quando seus sujeitos exercem um 

pensamento crítico que "percebe a realidade como processo, que a capta em 

constante devenir e não como algo estático" (FREIRE, [1970] 2008 p. 95).  

O pensar crítico, baseado na ação e reflexão do homem sobre a verdade, 

reconhece suas contradições e busca modos de superá-las para a promoção de 

uma sociedade onde a humanização de todos possa ser resgatada. Portanto aí 

reside uma das principais características da educação libertadora que é a promoção 

de um pensar crítico tanto nos educadores quanto nos educandos.  

Nessas circunstâncias, o espaço escolar torna-se o lócus privilegiado 

onde as relações entre educador e educador e entre educador e educando são 

evidenciadas pela ação e pela reflexão permanentes dos sujeitos sobre o mundo.  

 

1.1.4 É possível trabalhar com a concepção freirian a na educação escolar? 

 

Para Freire, a escola é um espaço de debate de ideias, soluções e 

reflexões onde a educação popular sistematiza sua própria experiência e, dessa 

forma, a educação formal associa-se à educação não formal, o que contribui para a 

"formação do sujeito popular enquanto indivíduos críticos e conscientes de suas 

possibilidades de atuação no contexto social" (FREIRE, [1991] 2001, p. 16).  

Como mostra a realidade, as escolas enfrentam dificuldades em viabilizar 

as propostas freirianas, principalmente no que diz respeito ao currículo,  

 

concebido como uma somatória de recortes da produção 
científica que atende a interesses privados, um contrato 
sociocultural entre epistemologias fragmentadas que, 
isolando variáveis, proclamam verdades contextualizadas 
que "reverberam eficácia" ao atuarem em realidades 
idealizadas (SILVA, 2006, p. 157).  

 

Ao desconsiderar a participação popular, com sua cultura e sua 

concepção de educação, tal currículo reforça a tradição de que "só a elite é 

competente e sabe quais as necessidades e interesses de toda a sociedade". 

(FREIRE, [1991] 2001, p. 16).  

A partir daí, o diálogo é negado, e passa-se simplesmente à transmissão 

dos conteúdos realizada pelos educadores. "O conhecimento é dado como um 

cadáver de informação", pois não há conexão entre esse e a realidade vivida pelos 
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educandos; esse conhecimento "não passa de uma tarefa imposta aos estudantes 

pela voz monótona de um programa oficial" (FREIRE & SHOR, 1987, p. 15). Nesse 

contexto, a avaliação tem por objetivo a aferição dos conteúdos aprendidos 

destituídos de maior reflexão e que impedem os educandos de pensar criticamente.  

 

Esses currículos falsamente neutros formam os estudantes 
para observar as coisas sem julgá-las ou para ver o mundo 
do ponto de vista do consenso oficial, para executar ordens 
sem questioná-las, como se a sociedade existente fosse fixa 
e perfeita. Os cursos enfatizam as técnicas e não o contato 
crítico com a realidade (FREIRE & SHOR, 1987, p. 24).  

 

Para significativa mudança desse quadro, dois movimentos se fazem 

necessários no interior da escola: reorientação curricular e formação de professores. 

A reformulação do currículo, em particular, 

 

não pode ser algo feito, elaborado, pensado por uma dúzia 
de iluminados cujos resultados finais são encaminhados em 
forma de "pacote" para serem executados de acordo ainda 
com as instruções e guias igualmente elaborados pelos 
iluminados (FREIRE, [1991] 2001, p. 24), 

 

Deve ser discutida coletivamente, envolvendo todos os segmentos da 

comunidade escolar num processo democrático. E é justamente por ser democrático 

que, neste processo, as tensões, os conflitos, as argumentações e consensos que 

surgirem nortearão os critérios para escolha de conteúdos e opções metodológicas 

de promoção do processo de ensino-aprendizagem (SILVA, 2006, p. 151).  

 

Não devemos chamar o povo à escola para receber 
instruções, postulados, receitas, ameaças, repreensões e 
punições, mas para participar coletivamente da construção 
de um saber que vai além do saber de pura experiência 
feito, que leve em conta as suas necessidades e o torne 
instrumento de luta, possibilitando-lhe transformar-se em 
sujeito de sua própria história (FREIRE, [1991] 2001, p. 16).  

 

Paralelamente ao movimento de reorientação curricular, a formação de 

professores ganha relevância, pois, partindo da reflexão crítica sobre a prática 

cotidiana, possibilita ao educador a passagem da "curiosidade ingênua" para a 

"curiosidade epistemológica", onde 
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a curiosidade ingênua que, "desarmada", está associada ao 
saber do senso comum é a mesma curiosidade que, 
criticizando-se, aproximando-se de forma cada vez mais 
metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se torna 
curiosidade epistemológica. (FREIRE [1996] 2007, p. 31).  

 

É essa curiosidade crítica, epistemológica, que permite aos educadores 

romperem com a alienação dos ditames curriculares oficiais e elaborarem outro 

currículo numa perspectiva humanizadora: 

 

apenas as ações ético-críticas, que problematizam a 
realidade material desumana, são capazes de desencadear 
a práxis dialógica, de conscientizar pela construção coletiva 
de um conhecimento pertinente, teorizando para atuar na 
transformação da realidade injusta (SILVA, 2006, p. 150).  

 

Esse novo currículo — que surge no interior da escola em consonância 

com a realidade e às necessidades da comunidade — torna-se vivo e dinâmico. A 

escola, por sua vez, passa a ter um duplo caráter, como centro de disseminação da 

cultura popular e como espaço coletivo de construção baseado no diálogo, em que 

novas práticas são estimuladas e permitidas (FREIRE, [1991] 2001, p. 16).  

 

1.2 Paulo Freire, Madalena Freire e a Educação Infa ntil 

 

No Brasil, por muito tempo, a Educação Infantil teve caráter 

compensatório e assistencialista, frequentada por crianças cujas mães, ao ingressar 

no mercado de trabalho, não tinham onde nem com quem deixar seus filhos. Os 

estabelecimentos mantenedores desse nível de ensino tinham a função 

predominante de cuidar das crianças, embora fossem desenvolvidas algumas 

atividades educativas cujo planejamento não merecia grandes preocupações.  

 

As instituições de Educação Infantil tanto eram propostas 
como meio agregador da família para apaziguar os conflitos 
sociais, quanto eram vistas como meio de educação para 
uma sociedade igualitária, como instrumento para a 
libertação da mulher do jugo das obrigações domésticas, 
como superação dos limites da estrutura familiar. As ideias 
socialistas feministas, nesse caso, redirecionavam a 
questão do atendimento à pobreza para se pensar a 
educação da criança em equipamentos coletivos como uma 
forma de garantir às mães o direito ao trabalho. A luta pela 
escola pública, democrática e popular se confundia com a 
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luta pela transformação política social mais ampla 
(KUHLMANN JÚNIOR, 2009, p. 11) 

 

Durante anos, mesmo na Nova República, as crianças que frequentavam 

esses espaços tiveram suas vozes caladas por não serem consideradas como 

cidadãs de direito. O foco voltava-se sobre os adultos que determinavam o que era 

importante e deveria ser "ensinado". "Ensino" era aqui visto como relação educativa 

que girava em torno da transmissão de conhecimentos.  

Em uma visão mais humanista e personalizada, observa Arroyo (2001, p. 

10), toda relação educativa é uma relação entre pessoas e gerações, de alguém que 

aprendeu a viver o humano, seus saberes e valores, a falar, a dominar a fala, a 

razão, o juízo, e os "in-fans", os não falantes, os aprendizes de humanos, os 

iniciantes nas artes de viver e ser gente.  

Por um lado, admite-se hoje que a criança, desde seu nascimento, é 

produtora de conhecimentos e cultura e constrói significados a partir da relação com 

os outros e com o mundo; nessas condições, é reconhecida, como sujeito de 

direitos, com poder de imaginação, criação e fantasia e, principalmente, com direito 

à voz e de ter suas ideias ouvidas, questionadas e desafiadas. Por outro, entretanto, 

a infância (e, mais precisamente, a concepção de criança) muitas vezes está 

relacionada à imagem de "ser imaturo, dependente, que nada sabe e precisa ser 

'moldado' para se tornar um 'futuro' cidadão" (SANTOS NETO & SILVA, 2006, p. 7). 

Desta visão depreende-se que a criança é um "vir-a-ser" e que caberia ao adulto 

prepará-la para a vida, estabelecendo-se no interior das escolas de Educação 

Infantil a "educação bancária" criticada por Paulo Freire.  

Ao considerar a formação do professor como voltada para a humanização 

dos sujeitos, Arroyo (2001, p. 43) esclarece que 

 

aprender a ser pedagogo, a reatar com a estação da 
infância que é a dos possíveis do ser humano exige domínio 
de teorias e, sobretudo, exige uma elaboração pedagógica 
que não pode ser confundida com a aprendizagem e o 
domínio de mais uma teoria. É antes um saber sobre o 
percurso pedagógico, formador, que vai tornando possíveis 
as possibilidades de sermos humanos.  

 

Madalena Freire revela que "toda a ação reflexiva leva sempre a 

constatações, descobertas, aprofundamento; e, portanto, nos leva a transformar algo 
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em nós, nos outros, na realidade" (FREIRE, 2008, p. 49). Assim sendo, essa ação 

reflexiva remete a uma ação transformadora comprometida com desejos e opções, 

com a história dos envolvidos, o que possibilita a tomada de consciência e 

restabelece o diálogo, pois "cada educador tem como desafio gerar o re-nascimento-

crescimento de cada um" de seus educandos (FREIRE, 2008, p. 66).  

 

1.2.1 Madalena Freire e a Educação Infantil: experi ências e contribuições 

 

Ao examinar atividades realizadas com alunos e alunas da Escolinha de 

Artes de São Paulo e da Escola da Vila2 entre 1978 e 1981, Madalena Freire, em A 

paixão de conhecer o mundo (2007), expõe uma concepção de currículo 

fundamentado no diálogo crítico e coletivo que surge dos interesses e das 

necessidades das crianças. "Currículo" aqui é entendido como experiências vividas e 

vivenciadas por todos os envolvidos, tanto crianças, como adultos.  

 

É procurando compreender as análises espontâneas das 
crianças que vou, pouco a pouco, captando os interesses, 
os mais diversos. As propostas de trabalho que não apenas 
faço às crianças, mas que também com elas discuto, 
expressam, e não poderia deixar de ser assim, aqueles 
interesses. [...] as propostas de trabalho nascem delas e de 
mim como professora. Não é de se estranhar, pois, que as 
crianças se encontrem nas suas atividades e as percebam 
como algo delas, ao mesmo tempo que vão entendendo o 
meu papel de organizadora e não de "dona" de suas 
atividades (FREIRE, 2007, p. 21).  

 

O professor é o "organizador no sentido, porém, de quem observa, colhe 

os dados, trabalha em cima deles, com total respeito aos educandos que não podem 

ser puros objetos da ação do professor" (FREIRE, 2007, p. 21). A escola passa a ser 

um local onde a criança aprende os fatos importantes para a vida em sociedade, 

descobrindo sua própria identidade e realizando suas atividades com iniciativa e 

criatividade. A cooperação, valorizada como forma de construção do conhecimento, 

é vista como relação dialógica e multidisciplinar.  

 

                                                      
2 Em 1980, a Escola da Vila, localizada na cidade de São Paulo (SP), iniciou seu projeto pedagógico com o obje-
tivo de educar crianças de 2 a 6 anos e formar professores através de seu Centro de Formação. Seus fundadores, 
todos professores compartilhavam o desejo de trabalhar na vanguarda do pensamento sobre educação escolar no 
país (Fonte: http//novosite.com.br). 
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Quando se tira da criança a possibilidade de conhecer este 
ou aquele aspecto da realidade, na verdade se está 
alienando-a da sua capacidade de construir seu 
conhecimento. Porque o ato de conhecer é tão vital como 
correr ou dormir, e eu não posso correr ou dormir por 
alguém (FREIRE, 2007, p. 15).  

 

O professor passa a desempenhar duplo papel, o de pesquisador, que 

estimula as descobertas e a realização do indivíduo, e o de mediador, que conhece 

e orienta o processo educativo, respeitando os sujeitos, numa parceria dialética 

permeada de afeto e respeito (ELIAS & SANCHES, 2007, p. 157).  

 

1.2.2 Paulo Freire e a Educação Infantil 

 

É correto afirmar que Freire  

 

não teve a infância e as crianças como objeto principal de 
seus estudos. Em seu trabalho escolheu os adultos das 
classes populares como os primeiros destinatários 
preferenciais, embora não exclusivos, de sua preocupação, 
seja como educador, seja como pesquisador (SILVA, 
SANTOS NETO & ALVES, 2008, p. 1).  

 

Suas ideias, porém, podem ser transportadas para a Educação Infantil.  

Freire não aceita a manipulação do homem e evidencia a importância da 

integração da família à escola, uma vez que uma e outra dependem da sociedade à 

qual a acriança pertence. Não havendo neutralidade na educação, "é necessária 

uma educação que 'ilumine' a realidade no contexto do desenvolvimento da 

sociedade" (ELIAS, 2009, p. 17). Assim surge a proposta de mudanças significativas 

no trabalho em sala de aula, com foco na autonomia dos participantes do processo 

de construção do conhecimento. Neste contexto, o educador 

 

deve ser suficientemente sensível para acompanhar a 
construção do conhecimento pelo aluno. Sua postura deve 
ser a daquele que possui conhecimentos, mas sabe que são 
relativos. O educador deve estar sempre atento aos alunos, 
acompanhando suas aquisições naturais, participando da 
organização da classe, como membro ativo do grupo, 
parceiro e orientador do aluno nas suas investigações 
(ELIAS, 2009, p. 18).  
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A aprendizagem passa a ser vista como processo que provoca nas 

crianças crescente curiosidade, tornando-as mais criadoras quanto mais exerçam a 

capacidade de aprender e construir (ELIAS, 2009, p. 18).  

 

A curiosidade como inquietação indagadora, como 
inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta 
verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como 
sinal de atenção que sugere alerta faz parte integrante do 
fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade 
que nos move e que nos propõe pacientemente impacientes 
diante do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo 
que fazemos (FREIRE, [1996] 2007, p. 32) 

 

É neste sentido que Madalena Freire propõe o papel do professor como 

organizador, no sentido de observador, não só das crianças, como também de si 

mesmo: "observar, olhar o outro e a si próprio, significa estar atento, buscando o 

significado do desejo, acompanhando o ritmo do outro, buscando sintonia com este" 

(FREIRE, 2008, p. 32).  

Nesse contexto, a escola — e, principalmente, a de Educação Infantil — 

seria parte integrante de um grande ambiente educativo, "como lugar da diversidade, 

comparação de diferentes pontos de vista, ao mesmo tempo em que se compromete 

com a ética, com o contexto social que a envolve" (SANCHES, 2009, p. 13), 

acolhendo e respeitando as diferenças culturais, étnicas e de gênero e valorizando o 

diálogo e as experiências.  

 

1.3 A formação de professores de Educação Infantil 

 

A Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996) são marcos históricos 

na efetivação da criança como sujeito de direitos, com igualdade de oportunidades 

para uma educação de qualidade.  

 

Tais dispositivos inserem a criança de 0 a 6 anos no interior 
do sistema escolar, na educação básica, garantindo o direito 
da criança à educação e, consequentemente, impondo ao 
Estado a obrigatoriedade de oferecer instituições para essa 
faixa etária (KISHIMOTO, 1999, p. 61).  
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Em decorrência da inserção da Educação Infantil na educação básica e 

da valorização da criança, houve nova exigência de formação para os educadores, 

não limitando sua experiência à guarda e ao cuidado das crianças, como 

historicamente foi tratada a formação dos profissionais daquele nível de ensino 

(OLIVEIRA, 2008, p. 37).  

Antes, a formação desses profissionais passava pelos cursos de 

Pedagogia (ensino superior) e de Magistério (ensino médio). No parágrafo 4º de seu 

artigo 87, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) estipulou: 

"Até o final da década da Educação [1997 a 2007] somente serão admitidos 

professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço." 

Com isso, as políticas de formação profissional voltadas para a educação básica 

passaram a considerar a formação dos quadros docentes formados neste nível 

(KISHIMOTO, 1999, p. 63).  

 

1.3.1 Avaliando a formação dos professores de Educa ção Infantil: avanços e 

limites 

 

Segundo Kishimoto (2008, p. 107-108), a pouca clareza do perfil 

profissional desejado nos cursos de formação leva os mesmos a serem 

"enciclopédicos, fragmentados e distantes da prática pedagógica", fundamentados 

em teorias, mas com ausência de práticas reflexivas. A própria formatação desses 

cursos, nos quais a organização curricular está dividida em diferentes disciplinas 

fechadas e oferecidas por semestre, revela como estão distanciados da Educação 

Infantil real. No cotidiano da criança, a aprendizagem se dá no contato com as 

outras crianças, com adultos e com a exploração do ambiente; se isto não pode ser 

organizado na forma de disciplina, por que os cursos de formação continuam a fazê-

lo? (KISHIMOTO, 2008, p. 108).  

 

Se a afirmação da pedagogia da infância representa um 
momento de encontro, de acerto, ao exigir um corpo de 
conhecimentos capaz de perceber especificidades para as 
crianças de 0 a 6 anos e de 6 a 10 anos, as práticas 
adotadas, de um curso sem diferenciação para formar 
profissionais a fim de educar crianças de 0 a 10 anos, 
representam desencontros de concepções e de ações, 
conduzindo a Educação Infantil ao reboque das séries 
iniciais do ensino fundamental. Essa filiação inadequada 
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cristalizou práticas conhecidas coma a "escolarização" na 
educação infantil (KISHIMOTO, 2008, p. 107).  

 

Formosinho (2008, p. 171) esclarece que "a docência é uma atividade de 

serviço, que o professor é, para além de especialista numa área de saber, também 

um profissional de ajuda, um agente de desenvolvimento humano". Nesse sentido, a 

formação de professores possui algumas especificidades em relação à formação de 

outros profissionais. A mais importante delas reside no fato de que a docência 

também é "uma profissão que se aprende pelo desempenho do papel de aluno" 

(FORMOSINHO, 2008, p. 172), que ocorre por meio da observação do 

comportamento dos professores — não só dos atuais, mas de todos aqueles com 

quem o aluno teve contato em sua vida escolar.  

 

O professor utiliza para transmitir o saber profissional o seu 
próprio saber profissional. Isto é, um profissional de ensino, 
ao ensinar, transmite inevitavelmente conhecimentos e 
atitudes sobre esse processo de ensino pelo que diz e pelo 
que faz (FORMOSINHO, 2008, p. 172).  

 

Desta forma, o aluno pode confrontar a prática docente experimentada 

nessas aulas com a prática que os professores implícita ou explicitamente sugerem. 

Essa "avaliação e julgamento permanente da coerência entre o feito e o dito é 

específica da formação de professores", porque, diferentemente do que acontece 

com outras profissões, o aluno pode avaliar continuamente os seus formadores 

 

à luz das teorias aprendidas, pois há convergência entre o 
ofício do formador (profissional de ensino), o ofício para que o 
formando está a ser formado (profissional de ensino) e o modo 
de formação (ensino de um profissional de ensino). É esta 
convergência que torna inevitável que as práticas de ensino 
dos formadores sejam importantes modelos de aprendizagem 
da profissão (FORMOSINHO, 2008, p. 173-174).  

 

Kishimoto (2008) observa que a "tradição verbalista" dos cursos de 

formação de professores coloca seus alunos em contato com livros e teorias, mas 

com muito pouco contato com as situações práticas de ensino-aprendizagem que 

ocorrem no cotidiano da escola.  

 

Um professor dizia que ensinar criança parece valer menos 
que produzir um objeto ou estudar um animal. Cursos de 
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veterinária oferecem mais tempo de contato com seu objeto 
de estudo. É como dizer que cavalos e vacas valem mais 
que crianças. Emprega-se menos tempo observando 
crianças que animais (KISHIMOTO, 2008, p. 109).  

 

Se, por um lado, o tempo de observação das práticas educativas no 

interior da escola é pequeno, por outro muitos estágios são feitos no mesmo local de 

trabalho do aluno, de forma que "torna-se inviável acompanhar cada aluno em sua 

respectiva escola, em locais diferentes com perspectivas distintas de trabalho" 

(KISHIMOTO, 1999, p. 73) e que "para viabilizar um sistema que integre teoria à 

prática é preciso delimitar escolas, prazos, tipos de práticas e formas de 

envolvimento de ambos os lados: instituição formadora e escolas que acolhem os 

alunos" (KISHIMOTO, 2008, p. 73). 

Para tanto, seria necessário que as instituições formadoras firmassem 

convênios com escolas previamente definidas e que houvesse um projeto de prática 

de ensino que agregasse essas escolas aos trabalhos acadêmicos. Com a parceria 

firmada, a discussão e a condução do projeto pedagógico da escola que oferece 

espaços para o estágio teria, também, a participação dos docentes da unidade 

formadora, qualificando o trabalho realizado na escola e propiciando melhor 

acompanhamento dos estagiários e sua supervisão.  

Quanto à pesquisa pedagógica, Kishimoto (2008, p. 110) ressalta que 

esta "só pode ser feita no ambiente natural da prática, não no recinto fechado da 

universidade; ela precisa da escola, dos alunos, dos professores, das famílias, além 

dos pesquisadores e de seus instrumentos de pesquisa". Além disso, "atribuir à 

formação pedagógica estatuto científico, aliando a investigação e a formação, 

parece ser o caminho para a construção do novo perfil profissional (KISHIMOTO, 

2008, p. 111). "A prática pedagógica precisa erigir-se como área científica com corpo 

próprio de conhecimento" (KISHIMOTO, 2008, p. 112), e os alunos dos cursos de 

formação devem realizar seus estágios com o objetivo de, por meio dos quadros 

teóricos e com instrumentos científicos de observação e avaliação, diagnosticar as 

concepções de infância e as propostas curriculares que se fazem presentes na 

instituição.  

 

É preciso eliminar preconceitos arraigados da tradição 
brasileira, como o de que o profissional que atua com 
crianças de 0 a 6 anos não requer preparo acurado 
equivalente ao de seus pares de outros níveis escolares, o 



 

 

24

que demonstra o desconhecimento da natureza humana e 
de sua complexidade, especialmente do potencial de 
desenvolvimento da faixa etária de 0 a 6 anos (KISHIMOTO, 
1999, p. 75).  

 

Para Formosinho (2008, p. 182), 

 

estes profissionais são dos mais importantes agentes 
educativos profissionais do sistema, pelo fato de serem os 
primeiros com que a criança contata, por serem os que lhe 
revelam uma imagem de escola e de vivência escolar, por 
serem os que ensinam de modo sistemático as aprendizagens 
básicas nos domínios cognitivo, sociomoral e afetivo.  

 

Portanto, é necessário dar fundamentação teórica mais consistente à 

atividade desses educadores, reconhecendo-os como profissionais reflexivos, 

críticos, atuantes e comprometidos com a melhoria de suas práticas pedagógicas 

(FORMOSINHO, 2008, p. 182).  

 

1.3.2 Formação continuada ou em serviço: contribuiç ões de Paulo Freire e 

Madalena Freire para a formação de professores de E ducação Infantil 

 

"Formação permanente", "formação continuada" ou "formação em 

serviço": muitos são as expressões utilizadas para a qualificação de professores de 

Educação Infantil. Juntamente com Kramer (2008, p. 119), utilizarei "formação em 

serviço", porque "trata-se de profissionais em formação no seu lugar de trabalho".  

Em A educação na cidade ([1991] 2001), Paulo Freire descreve os 

princípios básicos para a formação de educadores: 

 

1) O educador é o sujeito de sua prática, cumprindo a ele criá-la 
e recriá-la.  

2) A formação do educador deve instrumentalizá-lo para que ele 
crie e recrie sua prática através da reflexão sobre o seu 
cotidiano.  

3) A formação do educador deve ser constante, sistematizada, 
porque a prática se faz e refaz.  

4) A prática pedagógica requer a compreensão da própria 
gênese do conhecimento, ou seja, de como se dá o processo 
de conhecer.  

5) O programa de formação de educadores é condição para o 
processo de reorientação curricular da escola.  

6) O programa de formação de educadores terá como eixos 
básicos: 
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• A fisionomia da escola que se quer, enquanto horizonte 
da nova proposta pedagógica; 

• A necessidade de suprir elementos da formação básica 
aos educadores nas diferentes áreas do conhecimento 
humano, 

• A apropriação, pelos educadores, dos avanços 
científicos do conhecimento humano que possam 
contribuir para a qualidade da escola que se quer 
([1991], 2001, p. 80).  

 

Na prática dos professores, encontram-se subjacentes um modelo de 

educação e um modelo de escola fundamentados em determinadas teorias do 

conhecimento. A teoria de aprendizagem que alicerça suas ações contém 

explicações de como creem que o indivíduo aprende e determina o modelo 

pedagógico que adotam (MORAES, 2006, p. 18) — modelo este muitas vezes 

desprovido de uma visão mais reflexiva.  

Assim, para Freire ([1991] 2001, p. 81), o momento fundamental para a 

formação em serviço é o da reflexão crítica sobre a prática, que envolve a 

"explicação e a análise da prática pedagógica, levantamento de temas de análise da 

prática que requerem fundamentação teórica e a reanálise da prática pedagógica 

considerando a reflexão sobre a prática e a reflexão teórica". 

Para Madalena Freire, a reflexão possibilita: 

 

• O rompimento da anestesia do cotidiano, rotineiro, 
acelerado, compulsivo, passivo, cego; 

• O distanciamento necessário para tomar consciência do 
que se sabe (e pensa que não sabia) e do que ainda não 
se conhece; 

• Tecer um diagnóstico das hipóteses adequadas e 
inadequadas na prática pedagógica; 

• A sistematização do estudo da realidade pedagógica, ao 
mesmo tempo que possibilita o casamento entre prática e 
teoria; 

• Instrumentalizar o acompanhamento do processo de 
formação do educador (apropriação de seu pensamento, 
sua autoria) e alicerçar o processo de transformação, 
mudanças; 

• Registrar a história — individual e coletiva — do processo 
na conquista do produto; 

• Constatar quais são as contradições entre o seu pensar 
teórico e sua prática, entre o seu pensar-fazer com o dos 
outros; 

• Elucidar sua opção pedagógica e política no ato de 
educar para fabricar a construção do desejo, sonhos de 
vida e esperança (FREIRE, 2008, p. 32).  
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A reflexão não pode ser desvinculada da observação e do registro. 

Observar é olhar tanto o outro, como a si mesmo, num processo de atenção e 

sintonia. "Não fomos educados para olhar pensando o mundo, a realidade, nós 

mesmos. Nosso olhar cristalizado nos estereótipos produziu, em nós, paralisia, 

fatalismo, cegueira" (FREIRE, 2008, p. 45).  

O olhar da observação necessita ser educado, e a escuta faz parte desse 

processo, porque "a ação de olhar é um sair de si para ver o outro e a realidade 

segundo seus próprios pontos de vista, segundo sua história" (FREIRE, 1996, p. 10). 

Na ação de questionar o que se vê, rompe-se com a deficiência desse saber, o que 

possibilita o retorno à teoria para ampliar o conhecimento.  

Sem o registro, a reflexão e a observação perdem-se. "O registro é 

História, memória individual e coletiva eternizadas na palavra grafada" (FREIRE, 

2008, p. 59). A escrita torna o pensamento concreto, materializado; possibilita voltar 

ao passado, enquanto se está construindo o presente, ampliando assim a memória.  

 

Mediados por nossos registros, armazenamos informações 
da realidade, do objeto em estudo, para poder refleti-lo, 
pensá-lo, e, assim, apreendê-lo, transformá-lo, construindo 
o conhecimento antes ignorado (FREIRE, 2008, p. 55).  

 

Para Paulo Freire e Madalena Freire, o ato da reflexão faz com que o 

professor se aproprie tanto da prática, quanto da teoria: "somente tendo a teoria nas 

mãos, o educador questiona e recria outras teorias" (FREIRE, 2008, p. 52). No 

entanto, o ato de estudar e refletir produz conflitos e confrontos entre a teoria e a 

prática, possibilitando mudanças, transformações.  
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CAPÍTULO II 

COORDENADOR PEDAGÓGICO: 

UM PROFISSIONAL IMPORTANTE NA ESCOLA? 

QUAL A SUA IDENTIDADE? 

 

 

 

O trabalho do coordenador pedagógico está essencialmente voltado para 

a formação em serviço, ou seja, a formação dos professores em seu local de 

trabalho. No seu cotidiano, busca auxiliar e organizar a reflexão dos professores 

acerca das razões de suas opções pedagógicas e das dificuldades encontradas para 

o desenvolvimento do seu trabalho, para facilitar a tomada de consciência dos 

envolvidos no que diz respeito a suas ações e também o conhecimento do contexto 

escolar em que atuam. Ao propor constante reflexão sobre a prática, favorece o 

desenvolvimento profissional dos professores, tornando-os autores de suas práticas 

e suas ações (GARRIDO, 2000, p. 9). 

Trata-se de uma "tarefa formadora, articuladora e transformadora" que, 

segundo Garrido (2000, p. 10), 

 

é difícil, primeiro porque não há fórmulas prontas a serem 
reproduzidas. É preciso criar soluções adequadas a cada 
realidade. Segundo, porque mudar práticas pedagógicas 
não se resume a uma tarefa técnica de implementação de 
novos métodos de ensino e formas de avaliação 
costumeiros. 

 

Para esta autora, mudar práticas significa: 

 

• Reconhecer limites e deficiências no próprio trabalho; 
• Lançar olhares questionadores e de estranhamento para 

práticas que nos são tão familiares que parecem 
verdadeiras, evidentes ou impossíveis de serem 
modificadas; 

• Alterar valores e hábitos que caracterizam de tal modo 
nossas ações e atitudes que constituem parte importante 
de nossa identidade pessoal e profissional; 

• Enfrentamento inevitável e delicado de conflitos entre os 
participantes, originados de visões de mundo, valores, 
expectativas e interesses diferentes; 

• Mudanças nas formas de relacionamento entre os 
participantes, podendo gerar desestabilidade na estrutura 
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de poder, riscos de novos conflitos, desgastes e 
frustração para a comunidade escolar; 

• Empreender mudanças em toda a cultura organizacional 
(GARRIDO, 2000, p. 10). 

 

Isso faz com que o coordenador pedagógico, além de formador, seja 

também formado, necessite de um espaço coletivo onde possa expressar suas 

angústias, refletir sobre sua prática de formador, trocar experiências para poder 

desempenhar melhor sua função. Além desta formação coletiva, entre seus pares, 

há necessidade de outra, individual: a autoformação, na qual possa "gerir sua 

aproximação e seu aprofundamento do material teórico de acordo com seu ritmo, 

seus interesses e suas necessidades e com base nas contribuições que ampliam a 

compreensão de seu exercício profissional" (CUNHA & PRADO, 2008, p. 42), 

assumindo, assim, a responsabilidade por sua formação. 

Entretanto, é preciso que o coordenador pedagógico se perceba como um 

dos participantes do coletivo da escola, cujo trabalho não se dá isoladamente, mas 

mediante a articulação dos diferentes segmentos escolares — pais, alunos, 

professores, direção e funcionários (ORSOLON, 2007, p. 19). 

 

2.1 Sou CP na SME-SP: falando sobre os desafios e o s problemas de ser 

coordenadora desde a minha experiência pessoal 

 

Principio este tópico com uma abreviada narrativa de minha trajetória 

profissional na rede de educação do município de São Paulo. Comecei em 1986, 

como professora comissionada de Ciências, trabalhando no curso noturno regular 

(das 19:30h às 23:00h), numa escola da Zona Leste da cidade. 

A primeira noite em que entrei em uma sala de aula foi um momento de 

muita ansiedade. Como em todas as outras salas de aula da escola, a classe estava 

lotada de jovens. A maioria dos alunos trabalhava durante o dia e, à noite, estavam 

cansados e tinham sono. Onde estavam as classes com 25 alunos, todos acordados 

e dispostos, em que estudei durante as aulas de prática e didática de ensino? O que 

fazer para manter atentos aqueles estudantes? 

Como naquela unidade escolar não havia coordenador pedagógico nos 

períodos da tarde e da noite, recorri aos professores que trabalhavam comigo e 

eram mais experientes para me auxiliarem. 
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Em 1989, Paulo Freire tornou-se secretário municipal da Educação e 

apresentou os quatro objetivos que marcariam a ação de sua administração: 

 

1) Ampliar o acesso e a permanência dos setores populares 
— virtuais únicos usuários da educação pública;  

2) Democratizar o poder pedagógico e educativo para que 
todos, alunos, funcionários, professores e técnicos 
educativos, pais de família, se vinculem num 
planejamento autogestionado, aceitando as tensões e 
contradições sempre presentes em todo esforço 
participativo, porém, buscando uma substantividade 
democrática; 

3) Incrementar a qualidade da educação, mediante a 
construção coletiva de um currículo interdisciplinar e a 
formação permanente do pessoal docente; 

4) Contribuir para eliminar o analfabetismo de jovens e 
adultos em São Paulo (FREIRE, [1991] 2001, p. 14). 

 

Foram dois anos de trabalho intenso dentro e fora da escola. Como 

professora de 5ª série, participei de um curso em que debatíamos com professores 

da mesma série, porém de outras escolas, formas de melhorar o aproveitamento dos 

alunos, pois um estudo da época demonstrara que exatamente na 5ª série ocorria o 

maior índice de reprovação. Nesses encontros, pensávamos formas de apresentar 

determinado tema e planejávamos aulas, diversificando a metodologia e múltiplas 

formas de avaliação. Paralelamente, fui convocada a participar de um curso para 

professores do período noturno com ensino regular (havia o período noturno com 

ensino supletivo); nesse curso, tratávamos basicamente de currículo e metodologia. 

Havia também reuniões em escolas piloto para trabalhar o projeto da 

interdisciplinaridade a partir de um tema gerador, uma vez que estas escolas já 

haviam implantado tal projeto. 

Na escola onde trabalhava, nos reuníamos para discutir a 

interdisciplinaridade com base em uma pesquisa realizada junto a pais e alunos e 

em nossas visitas ao entorno da escola; assim, elaborávamos nosso próprio projeto 

de formação. Como não tínhamos o auxílio de um coordenador pedagógico em 

nosso período de trabalho, a formação ficava por nossa própria conta. 

 

A ação pedagógica através da interdisciplinaridade e da 
transdisciplinaridade aponta para a construção de uma escola 
participativa e decisiva na formação do sujeito social. O 
educador, sujeito da ação pedagógica, é capaz de elaborar 
programas e métodos de ensino-aprendizagem, sendo 
competente para inserir a sua escola na comunidade. O 
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objetivo fundamental da interdisciplinaridade é experimentar a 
vivência de uma realidade global que se inscreve nas 
experiências cotidianas do aluno, do professor e do povo e 
que, na escola tradicional, é compartimentalizada e 
fragmentada. Articular saber, conhecimento, vivência, escola, 
comunidade, meio ambiente, etc., é o objetivo da 
interdisciplinaridade que se traduz na prática por um trabalho 
coletivo e solidário na organização do trabalho da escola 
(GADOTTI, 1996, p. 102). 

 

Considero esses anos como os de maior avanço em minha prática 

pedagógica. Estudei muito, planejei muito e pratiquei muito. As reuniões 

pedagógicas tinham outro significado: agora tratávamos das questões ligadas à 

nossa realidade local e à realidade da escola, e, portanto, tais reuniões eram muito 

mais significativas para nós. Em relação aos alunos, os índices de retenção e 

evasão escolar diminuíram muito, principalmente no período noturno. Os temas 

tratados estavam sempre voltados à realidade dos alunos; assim, teve início um 

movimento de reorientação curricular com o desenvolvimento dos temas geradores. 

Nesse mesmo ano de 1989, em agosto, iniciei um curso de Pedagogia – 

Licenciatura Plena que me habilitou em orientação, supervisão e administração 

escolar pois necessitava aprofundar meus conhecimentos nessa área. 

Após a saída de Paulo Freire (1991), Mario Sergio Cortella assumiu a 

Secretaria da Educação e os cursos fora da escola diminuíram de intensidade, 

ficando a formação dos professores circunscrita ao próprio local de trabalho. O 

coordenador pedagógico (CP) tornou-se o principal formador. 

Em novembro de 1995, assumi o cargo de coordenador pedagógico. Em 

janeiro do ano seguinte, fui convocada para participar do curso "O coordenador 

pedagógico: identidade em construção" em sua Fase I, "Fundamentos da 

coordenação pedagógica", realizado em parceria com a Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo. 

A Fase I teve a duração de uma semana e foi um período de muito 

aprendizado. Os conteúdos trabalhados foram: a educação escolar vista sob a ótica 

das diferentes tendências da educação; a rede municipal de ensino e as 

necessidades da educação escolar, inclusive proposta educacional e projeto 

pedagógico; escola como local de trabalho; currículo, trabalho coletivo e autonomia; 

saberes escolares e construção do conhecimento, inclusive a questão cultural; 

avaliação escolar e avaliação da aprendizagem; construindo o saber, o saber-fazer e 
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o saber-ser da equipe escolar, inclusive formação contínua em serviço (FUSARI, 

1997, p. 23-24). 

A Fase II, "Fundamentos das áreas de conhecimento", realizou-se de 

março a dezembro, com encontros semanais que focalizaram ciências da natureza 

(Física, Química e Biologia); Matemática, educação especial; educação física; jogo e 

construção do conhecimento; e língua inglesa. Como as aulas aconteciam no 

período matutino, à tarde eu usufruía da biblioteca da Faculdade de Educação, tanto 

para estudo, como para pesquisa. 

Este curso possibilitou melhor compreensão das funções do coordenador 

e sua relevância na construção de um projeto político pedagógico. Na escola, 

entretanto, os problemas que surgiam eram de outra natureza, e eu me perguntava 

"E agora?" Professores nervosos, alunos agitados, pais intolerantes, ninguém se 

entendia, e eu pensava "E agora?" Minha rotina era correr de um lado para o outro, 

para atender a tantas demandas. Alguém me dissera que o coordenador pedagógico 

era o bombeiro — mas como apagar tantos incêndios? Outro, que o coordenador 

era o "recheio do sanduíche", porque ficava entre os pais, os alunos, os professores 

e a direção — mas que "recheio" era esse? 

Ainda hoje, não raro me pergunto "E agora?" diante das situações de 

urgência que surgem no cotidiano da escola. Por isso, acredito na importância da 

formação do coordenador pedagógico, tanto institucional, quanto individual. 

É natural que, no início da carreira, imitemos algum profissional nosso 

conhecido ou que de alguma forma nos marcou. Mas nas escolas em que trabalhei 

pouco ou nenhum contato tive com os coordenadores. Como as unidades escolares 

situavam-se na periferia, era raro um CP no terceiro e no quarto turnos (das 15:00h 

às 23:00h): não tive modelo a seguir nem tão pouco supervisão que me orientasse 

neste começo de carreira. 

Em 1998, me removi para uma escola de Educação Infantil (crianças de 4 

a 6 anos). Fui recebida pela secretária que me apresentou o estabelecimento, os 

projetos desenvolvidos, os registros das professoras, o registro das reuniões 

pedagógicas e a avaliação de final de ano realizada por docentes e funcionários. Foi 

a primeira vez que tomei ciência do todo e não somente de partes descontínuas. Era 

o mês de janeiro, e os professores estavam em férias, assim como muitos dos 

funcionários. Tive, portanto, muito tempo para conhecer a escola pelos registros e 

iniciei o ano mais segura. 
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Nesta escola, estabeleci um tempo para meu estudo, pois nunca havia 

atuado na Educação Infantil e necessitava aprofundar meus conhecimentos para dar 

formação às professoras. O horário de estudo faz parte da minha rotina até hoje. 

Aos poucos, discutindo minhas ideias com o grupo de professores e os 

ouvindo atentamente, fiz minha imersão na Educação Infantil. O contato com as 

crianças, seus pais e demais funcionários, bem como as reuniões com o diretor 

permitiram repensar minha prática — e muitas questões surgiram: qual o meu papel 

na escola? O que é ser articulador? Como fazer intervenções junto ao professor? 

Estas indagações povoavam e ainda povoam meus pensamentos e as trago como 

problematizadoras de minha prática: "E agora?" 

 

2.2 O coordenador pedagógico: pensando com auxílio de Fusari e Placco 

 

A escolha da obra de José Cerchi Fusari como referencial teórico deu-se 

por conta de sua contribuição para o debate da formação inicial e continuada do 

coordenador pedagógico. Este autor descreve e analisa as representações dos 

coordenadores pedagógicos com relação à construção de sua identidade (FUSARI, 

1997, 2000). 

Da mesma forma, Vera Maria Nigro de Souza Placco foi escolhida por 

pensar a formação em serviço como um conjunto de relações interpessoais e o 

trabalho de formação realizado pelo coordenador pedagógico como possibilidade de 

aprendizagem do adulto professor (PLACCO, 1998, 2003, 2008). 

Em 1996, foi realizado, entre os meses de janeiro a dezembro, o curso "O 

coordenador pedagógico: identidade em construção" numa parceria entre a 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo e a Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo. Este curso foi constituído de duas fases. A Fase I, 

"Fundamentos da Coordenação Pedagógica", ocupou oito horas diárias durante 

cinco dias no mês de janeiro; as sessões da Fase II, "Fundamentos das Áreas de 

Conhecimento", aconteciam uma vez por semana de março a dezembro, com quatro 

horas de curso e quatro horas para pesquisa, leitura, etc. 

Os objetivos para a Fase I foram 

 

construir/desenvolver instrumentos para ler, compreender e 
interpretar a realidade da escola e do trabalho de 
coordenação pedagógica; ampliar a competência do 
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coordenador pedagógico como um dos sujeitos que 
promovem a integração de ações e decisões na escola; 
refletir sobre as possibilidades de construir projetos 
pedagógicos no trabalho coletivo da comunidade escolar 
(FUSARI, 1997, p. 25). 

Nesta fase, foram apresentadas algumas questões aos coordenadores, 

de forma que pudessem avaliar seu trabalho na escola. Juntamente com a leitura 

dos textos sugeridos e dos encontros para discussão e reflexão, essa avaliação 

permitiu afirmar que "ampliaram a consciência em relação ao valor do seu próprio 

processo de profissionalização, tendo na formação contínua uma aliada importante" 

(FUSARI, 1997, p. 27). Houve um crescimento em relação ao princípio de que a 

identidade do coordenador pedagógico não se encontra pronta, "necessitando ser 

construída no cotidiano da escola" (FUSARI, 1997, p. 27). 

Se, por um lado, a identidade do coordenador não se encontra pronta, por 

outro são várias as dificuldades que surgem no cotidiano escolar e dificultam ainda 

mais essa construção. 

Cunha e Prado (2008, p. 43) mostram que o cotidiano do coordenador 

pedagógico é complexo e sofre a interferência de grandes complicadores que 

comprometem sua ação: 

 

sobrecarga e fragmentação do trabalho (dificuldade para 
conciliar aspectos pedagógicos e administrativos), acúmulo 
de responsabilidades, necessidade de resolução rápida de 
problemas e atendimentos emergenciais, falta de 
interlocutores que dialoguem sobre o trabalho na escola, 
ausência de uma intencionalidade que oriente suas ações, 
falta de tempo para planejar os encontros com os 
professores, interrupções e múltiplas solicitações, horários 
inadequados e, finalmente, cansaço. 

 

Isso faz com que o dia a dia do coordenador pedagógico seja marcado 

por "experiências e eventos que o levam, com frequência, a uma atuação 

desordenada, ansiosa, imediatista e reacional, às vezes até frenética" (PLACCO, 

2003, p. 47). 

Ao analisar suas ações, é fundamental que o coordenador pedagógico 

saiba distinguir as atividades de importância, aquelas "prioritárias para o 

atendimento às necessidades pedagógicas da escola", necessárias à "superação de 

dificuldades ou obstáculos que impedem o avanço dos processos de ensino-

aprendizagem e de formação" (PLACCO, 2003, p. 49), das atividades de rotina 
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responsáveis pela manutenção do funcionamento da escola, direcionando-se para 

ações do cotidiano, para as normas que regulam os processos decisórios. Cabe 

ressaltar que as atividades de rotina, muitas vezes, adquirem um significado 

contraditório, à medida que 

 

engolfam as ações dos educadores da escola, produzindo a 
mesmice, o desvio do olhar das necessidades dos 
educandos e educadores, a perda dos objetivos mais 
amplos, para se centrar na resposta aos movimentos e 
processos do cotidiano, produzindo, assim, rigidez de 
procedimentos que visam manter a estabilidade e, 
consequentemente resistências a quaisquer mudanças 
(PLACCO, 2003, p. 49). 

 

Tanto as atividades de importância, como as de rotina podem ser 

planejadas previamente. Entretanto, existem duas atividades — de urgência e de 

pausa — que surgem da necessidade do cotidiano. 

As atividades de urgência são aquelas que ocorrem quando situações 

não previstas acontecem. São ações de reação a eventos ou comportamentos 

inesperados e ocasionam a quebra da rotina, com atrasos, suspensão ou novo 

direcionamento das atividades de importância. 

Já as atividades de pausa são reservadas aos momentos de descanso, 

às ações que não exigem resultados imediatos, às relações entre pessoas. E 

exatamente essas atividades são deixadas de lado frente às necessidades do 

trabalho do coordenador pedagógico. Isso cria situações de estresse que, em vez de 

"lhe permitir maior adequação ao trabalho, mais produz deturpação, ineficiência e 

desvio dos objetivos" e gera "competição, desânimo e menor competência no 

trabalho pedagógico" (PLACCO, 2003, p. 50). 

Assim, ao refletir sobre seu cotidiano, é preciso que o coordenador 

pedagógico saiba transformar algumas atividades de urgência em rotina. Ou seja: 

que saiba prever e adequar ações as quais possibilitem o melhor equacionamento 

das situações aparentemente inesperadas, que, de fato, não são imprevisíveis, 

como falta de recursos, de materiais, de professores e funcionários.  

É necessário, também, que o coordenador crie momentos de participação 

coletiva, nos quais os educadores tenham a oportunidade de propor atividades de 

importância, abrindo-se espaço, dessa forma, para o empenho de todos na 

superação de resistências e adiamentos em função de ações rotineiras ou 
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emergenciais (PLACCO, 2003, p. 52). Os momentos de formação são adequados 

para discussão e elaboração dessas propostas. 

 

A identificação das necessidades de formação contínua 
deverá ser realizada pelo coletivo da escola a partir das 
dificuldades enfrentadas no dia a dia. Essa identificação 
poderá até mesmo constituir-se em um momento de 
capacitação, superando o simples levantamento burocrático 
e formal (oral e escrito) de problemas. Na oportunidade, as 
causas dos problemas, suas manifestações e o contexto no 
qual aparecem deverão ser amplamente discutidos, 
delineando o que é interno à escola, o que é alheio a ela e o 
que acaba penetrando nela (FUSARI, 1997, p. 184).  

 

Mas a formação não deve ficar restrita às dificuldades cotidianas. Como 

formador, o coordenador pedagógico deve possibilitar o envolvimento dos 

professores em questões subjacentes à sua prática, "propiciando, assim, a 

transformação de práticas arraigadas em práticas reflexivas" (FUSARI, 1997, p. 69). 

 

Os problemas da prática dos educadores nas escolas 
deverão ser considerados como ponto de partida e ponto de 
chegada do processo, garantindo-se a reflexão através do 
auxílio de fundamentação teórica que amplie a consciência 
do educador em relação aos problemas existentes e aponte 
caminhos para uma atuação coerente, articulada e eficaz 
(FUSARI, 1997, p. 183). 

 

Assim, o planejamento da ação e dos objetivos propostos para a 

formação dos professores deve refletir os compromissos do grupo em relação às 

mudanças desejadas na sua prática, bem como o período de tempo necessário para 

que isso ocorra. Os objetivos devem "representar uma resposta realista às 

necessidades concretas da educação e dos educadores" (FUSARI, 1997, p. 184). 

Com relação à formação do coordenador pedagógico, Freire ([1996] 2007, 

p. 23) ensina que "quem forma se forma e re-forma ao formar". O coordenador 

pedagógico, ao estudar a realidade da escola, elaborar seu plano de atividades e 

fazer a escolha dos textos e materiais que serão utilizados e, enfim, conduzir a 

formação dos professores em serviço, está realizando, também, sua autoformação 

continuada (GEGLIO, 2003, p. 113). 

Para Fusari, cada educador é responsável por seu processo de 

desenvolvimento pessoal e profissional, cabendo-lhe o direcionamento, o 

discernimento e a decisão quanto aos caminhos a percorrer; por outro lado, "não há 
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política ou programa de formação contínua que consiga aperfeiçoar um professor 

que não queira crescer, que não perceba o valor do processo individual-coletivo de 

aperfeiçoamento profissional" (FUSARI, 2000, p. 23). Por isso, cumpre discutir-se 

com os professores o que é facultativo e o que é obrigatório no processo de 

formação, "pois algumas atividades de formação em serviço são obrigatórias para os 

professores, principalmente quando vinculadas ao desenvolvimento do projeto 

pedagógico da escola" (FUSARI, 2000, p. 24). 

Para Placco (2003, p. 59),  

 

Planejar e interferir no desenvolvimento profissional e na 
formação de professores deve incluir o estudo e a crítica 
das teorias, deve nos levar a aprofundar a crítica à sua 
prática e à prática da escola, mas, nesses estudos e 
críticas, deve permitir — e incentivar — o aparecimento de 
contradições entre aquilo que é proposto como fundamento 
teórico e a prática cotidiana das escolas, deve gerar 
questionamentos nos valores e crenças dos professores, 
em geral dados como definidos e definitivos, deve gerar 
dúvidas em suas certezas, gerar rupturas no seu 
planejamento e na sua ação, de modo que as contradições 
gerem sínteses provisórias e provocativas de movimentos 
de consciência. 

 

Ao lidar com o planejamento, com o desenvolvimento profissional e com a 

formação dos professores, o coordenador pedagógico deve ter em mente que está 

lidando com as relações sociais e interpessoais no interior da escola, ou seja, com a 

"formação de um ser humano que pode ser sujeito da transformação de si e da 

realidade" (PLACCO, 2003, p. 59). Por isso mesmo, "não se pode esperar/querer 

que as transformações ocorram no ritmo e na direção esperados, mas num processo 

evolutivo e autônomo de idas e vindas, considerando a força da realidade", a qual, 

ao passar por um processo de reflexão, se incorpora ao processo de formação 

(PLACCO, 1998, p. 115). 

A autora elege algumas ações que o coordenador pedagógico pode 

realizar e são capazes de dar continuidade ao processo formativo, para aprofundá-

lo, ampliá-lo e redirecioná-lo quando necessário. 

A primeira ação é a responsabilidade partilhada, na qual todos são 

responsáveis pelo processo e resultados: "cada qual com a função que lhe cabe, 

mas consciente das funções uns dos outros", colabora para que os objetivos sejam 
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alcançados (PLACCO, 2003, p. 53). Assim, coordenador pedagógico e professores 

se comprometem com os objetivos propostos. 

A segunda é a interlocução participada, uma ampliação da comunicação 

entre os educadores da unidade escolar. É necessário que o coordenador 

pedagógico saiba que falar com o professor é também ouvi-lo, estabelecer um 

diálogo com atenção, cuidado e predisposição para o acolhimento: "escutar significa 

a disponibilidade permanente por parte do sujeito que escuta para a abertura do 

outro, ao gesto do outro, às diferenças do outro" (FREIRE, [1996] 2007, p. 119). 

A terceira é a do confronto cotidiano. A consciência de mudança pode 

surgir no confronto com a experiência de mudança de si mesmo e com a do outro, 

com os questionamentos que emergem nos momentos de discussão de práticas, 

dos valores arraigados. Contudo, o confronto com a mudança não é tranquilo nem 

ocorre sem resistências (PLACCO, 1998, p. 114). Muitas vezes, surgem justificativas 

ao trabalho para que este fique como está, para que não haja mudança de forma 

alguma. A "não percepção de ocorrências da prática e a necessidade de mudanças 

são processos de alienação, contrários ao movimento da consciência e do 

confronto" (PLACCO, 2003, p. 54). Muitas vezes, "pela natureza de nossa ação 

pedagógica, julgamos inadequado o confronto, ou o tememos, como agressivo ao 

outro" (PLACCO, 2003, p. 54). Deve-se superar tais conceitos de inadequação ou 

agressão, uma vez que é função do coordenador pedagógico promover a reflexão 

para o aperfeiçoamento da prática educativa. 

Outra ação refere-se ao olhar do coordenador pedagógico, que "precisa 

aprender a identificar as tendências de tempo e movimento do outro, as 

necessidades de confronto e interlocução, num movimento da prática que se dá num 

continuum" (PLACCO, 2003, p. 55). São muitos os olhares do coordenador 

pedagógico — constatação, investigação, análise e reflexão, ação, avaliação, 

espanto, amorosidade, respeito, etc.; mas, sem o registro, esses olhares se perdem 

(PLACCO, 2003, p. 56). O registro assegura um olhar intermediado pelo ato reflexivo 

de escrever, anotar, organizar ideias, possibilitando "retomada e revisão de 

encaminhamentos feitos constituindo fonte de investigação para adequação de 

ações futuras" (FREIRE, 2008, p. 58-59). 

Todas essas ações colaboram para a própria formação do coordenador 

pedagógico, o qual, enquanto organiza, planeja e forma os professores, questiona-

se sobre seu próprio desempenho, sua própria ação formadora e sobre as relações 
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sociais e interpessoais que estabelece (PLACCO, 2003, p. 57). Quando não há 

questionamento, a prática torna-se limitada, porque, "não compreendendo as 

dimensões de sua ação, julga necessário 'ensinar o professor o seu fazer', 

entendendo esse fazer somente como um conjunto de conhecimentos técnicos" 

(CLEMENTI, 2007, p. 56). 

Então, pode-se falar em aprendizagem do professor? Como o professor 

aprende? Placco & Souza (orgs., 2006, p. 17) afirmam que "a aprendizagem do 

adulto resulta da interação entre adultos, quando experiências são interpretadas, 

habilidades e conhecimentos são adquiridos e ações são desencadeadas", de forma 

que pode ocorrer, de maneira informal, em qualquer local e, formalmente, nos 

espaços destinados à formação de professores. 

A aprendizagem é afetada por fatores e motivos tanto internos, quanto 

externos: interesse, compromisso, disciplina, ajuda mútua, desafio permanente, 

organização e sistematização da situação e do conteúdo que se tornam facilitadores 

e mediadores do processo auxiliados pela disponibilidade para se conhecer e se 

reconhecer (PLACCO & SOUZA, orgs., 2006, p. 18). 

 

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 & SOUZA, 
2006, p. 20). 

 

Todo projeto de formação deve levar em conta quatro aspectos: a 

experiência dos participantes, pois, sendo adultos, trazem experiências anteriores 

que poderão influenciar na formação de novas ideias; o significativo, ou seja, o 

aprendido deve fazer sentido para os sujeitos no contexto de suas aprendizagens e 

de seus conhecimentos; o proposital, isto é, é preciso conhecer a necessidade que 

os mobiliza; e, por fim, a deliberação, que é a vontade ou não de participarem do 

processo (PLACCO & SOUZA, orgs., 2006, p. 18). 

Nessas circunstâncias, o coordenador pedagógico passa a ser o 

mediador e o construtor de novos significados para e com os professores e ensinar 

passa a ter novo sentido, representando a capacidade de 

 



 

 

39

conhecer e evidenciar os saberes que cada um dos 
professores traz consigo, auxiliando-os a articulá-los com o 
conhecimento novo, abrindo, acolhendo e propiciando 
novas sínteses. Aprender significa se aproximar do 
conhecimento oferecido, apropriar-se dele a partir da própria 
história pessoal e particular em um processo de 
ressignificação que ocorre na interação com o grupo 
(PLACCO & SOUZA, orgs., 2006, p. 46). 

 

O grupo, assim, torna-se maior do que as individualidades que o 

compõem e revela-se um espaço de trocas, de experiência, de acolhida, de escuta, 

de encontros e desencontros na construção de novos significados articulados à 

construção de um novo conhecimento. 

Em todo esse movimento a presença do coordenador pedagógico é 

indispensável, "como mediador que instiga, limita e acompanha (intervindo, 

encaminhando, devolvendo) os passos desse processo" (FREIRE, 2008, p. 113). 

Para Madalena Freire, no grupo encontramos indivíduos que 

desempenham cinco papéis bem definidos são: "líder de mudança", "líder de 

resistência", "bode expiatório", "representante do silêncio" e "porta-voz". 

O "líder da mudança" cumpre suas tarefas, enfrentando conflitos e 

buscando soluções, sempre se arriscando diante do novo. Em oposição a ele, o 

"líder da resistência" impede o avanço do grupo, "sabota as tarefas (levantando 

sempre as melhores intenções de desenvolvê-las), poucas vezes as cumpre, 

assume sempre o papel de 'Advogado do Diabo'" (FREIRE, 2008, p. 101). Estes dois 

líderes são necessários para o equilíbrio do grupo: 

 

Muitas vezes, o líder de mudança radicaliza suas 
percepções, encaminhamentos, na direção dos ideais do 
grupo, descuidando do princípio de realidade. Neste 
momento, o líder da resistência traz para o grupo uma 
excessiva crítica (princípio de realidade exacerbado), 
provocando uma des-idealização (desilusionamento), 
produzindo assim um contrapeso às propostas do outro 
(FREIRE, 2008, p. 101). 

 

O "bode expiatório" assume as culpas do grupo e, agindo dessa maneira, 

tira deste o que lhe provoca desequilíbrio, como mal-estar, ansiedade, medo, 

preocupação, etc. 

O "representante do silêncio" assume sua dificuldade para estabelecer 

comunicação, sendo não raro criticado pelo próprio grupo por ocultar suas ideias, 
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seus pensamentos. Diferentemente, o "porta-voz" consegue "expressar, verbalizar, 

dar forma aos sentimentos, conflitos que, muitas vezes, estão latentes no discurso 

do grupo" (FREIRE, 2008, p. 102) e que, explicitados, podem ser trabalhados no 

próprio grupo. 

Assim, é necessário, primeiramente, que o coordenador pedagógico, por 

meio de uma observação criteriosa, tenha sensibilidade para detectar quem exerce 

cada um desses papéis e que conteúdos das projeções de cada líder são 

transferidos para o grupo. No segundo momento, que possibilite a "não fixação da 

estereotipia, o rompimento dos papéis cristalizados" (FREIRE, 2008, p. 102), 

facilitando a promoção de oportunidades nas quais todos possam vivenciar os 

diferentes papéis, porque 

 

grupo é essa trama, na qual jogamos com papéis precisos, 
às vezes, estereotipados, outras inabaláveis. Grupo não é, 
pois, um amontoado de indivíduos, é mais complexo que 
isso. Grupo é o resultado da dialética entre a história do 
grupo (movimento horizontal) e a história dos indivíduos 
com seus mundos internos, suas projeções e transferências 
(movimento vertical), no suceder da história da sociedade 
em que estão inseridos (FREIRE, 2008, p. 103). 

 

Para o coordenador pedagógico, trabalhar com grupos de formação 

pressupõe lidar com diferenças, enfrentar conflitos e buscar caminhos para superá-

los — "um espaço de desenvolvimento e aprendizagem efetivos só existe de fato 

quando se contemplam as divergências" (SOUZA, 2007, p. 33). Não se deve buscar 

a homogeneidade, pois, quando isso ocorre, os componentes de um grupo baseiam-

se apenas nas semelhanças, concordando com tudo, e as diferenças — quando 

surgem — são consideradas "traição", e o medo do confronto aumenta (SOUZA, 

2007, p. 33). O coordenador, de fato, deve assumir a tarefa de intervir nessa 

estrutura, possibilitando que as diferenças surjam e sejam trabalhadas, e 

favorecendo a expressão das individualidades dos participantes do grupo. 

O grupo, ao se reunir para discutir sua prática, estudar, elaborar 

atividades e rotinas, leva seus participantes a se relacionarem entre si e a explicitar 

seus diferentes pontos de vista, suas diversas concepções. Cabe ao coordenador 

pedagógico garantir que todos se expressem, visando à igualdade de participação, 

ou seja, "controlar os mais falantes, dar voz aos silenciosos, viabilizar a crítica 

construtiva", sempre tendo como objetivo o crescimento do grupo e das pessoas que 
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deste participam, dando-lhes oportunidades de "vivenciar diferentes papéis, de 

encarar e lidar com as diferenças, percebendo-se como igualdade e diferença, num 

movimento dialético constante" (SOUZA, 2007, p. 34). 
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CAPÍTULO III 

O COORDENADOR PEDAGÓGICO 

NA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

E A REALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL NESTE MUNICÍPIO 

 

 

 

3.1 A "cara do CP" no último concurso da SME-SP 

 

No dia 24 de julho de 2009, às p. 35-38 do Diário Oficial do município de 

São Paulo foi publicado o edital de abertura de inscrições e instruções especiais 

para o concurso de acesso para provimento efetivo de cargos de coordenador 

pedagógico, diretor de escola e supervisor escolar da carreira do magistério 

municipal. Em seu Anexo I, à pagina 36, consta a síntese das atribuições do 

coordenador pedagógico que são: 

 

I.  Coordenar a elaboração, implementação e avaliação do 
Projeto Pedagógico da Unidade Educacional, tendo em 
vista os desafios do cotidiano escolar, as modalidades e 
turnos em funcionamento, visando à melhoria da 
qualidade da educação, em consonância com as 
diretrizes educacionais do município; 

II.  Elaborar o plano de trabalho da Coordenação 
Pedagógica indicando metas, estratégias de formação, 
acompanhamento e avaliação dos impactos da formação 
continuada e cronograma de reuniões com a Equipe 
Docente para Gestão Pedagógica da U.E.;  

III. Coordenar a elaboração e implementação dos Planos de 
Ensino dos professores, garantindo a consonância com 
as diretrizes curriculares de SME; 

IV.  Promover a análise dos resultados das avaliações 
internas e externas da aprendizagem dos alunos, 
estabelecendo conexões com a elaboração do Projeto 
Pedagógico, Plano de Ensino e do Plano de Trabalho da 
Coordenação Pedagógica; 

V.  Identificar, junto com a Equipe Escolar, casos de 
educandos que apresentem dificuldades escolares e 
necessitem de atendimento diferenciado, orientando 
decisões que proporcionem encaminhamentos adequados, 
especialmente no que se refere à recuperação e reforço;  

VI.  Planejar ações para a garantia do trabalho coletivo docente 
e para a promoção da integração dos profissionais que 
compõem a Equipe Técnica da Unidade Educacional; 

VII.  Participar da elaboração de critérios de avaliação e 
acompanhamento das atividades pedagógicas 
desenvolvidas na Unidade Educacional, bem como na 
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organização e remanejamento de educandos em turmas 
e grupos; 

VIII.  Acompanhar e avaliar junto com a equipe docente o 
processo contínuo de avaliação, nas diferentes atividades 
e componentes, bem como garantir os registros do 
processo pedagógico; 

IX.  Analisar os dados obtidos referentes às dificuldades nos 
processos de ensino e aprendizagem, expressos nas 
avaliações internas e externas da U.E., garantindo a 
implementação de ações voltadas para sua superação; 

X.  Organizar e sistematizar a comunicação de informações 
sobre o trabalho pedagógico junto aos responsáveis dos 
alunos; 

XI.  Garantir a implementação e avaliação dos Programas e 
projetos que assegurem a implementação da Educação 
Inclusiva e da Educação de Jovens e Adultos;  

XII.  Desenvolver estudos e pesquisas que permitam 
ressignificar e atualizar as práticas pedagógicas em 
busca de adequá-las a necessidades de aprendizagens 
dos alunos; 

XIII.  Possibilitar acesso e conhecimento de diferentes recursos 
pedagógicos e tecnológicos disponíveis, garantindo a 
instrumentalização dos educadores quanto à organização 
e uso dos mesmos; 

XIV.  Participar na elaboração, articulação e implementação de 
ações integrando a Unidade Educacional à comunidade e 
às organizações sociais voltadas para as práticas 
educacionais; 

XV.  Promover a implementação dos Programas e Projetos da 
SME por meio da formação dos professores da Unidade 
Educacional, bem como do acompanhamento da 
aprendizagem dos alunos (avanços, dificuldades, 
necessidades específicas, etc.); 

XVI.  Participar das diferentes instâncias de tomada de decisão 
quanto à destinação de recursos financeiros, materiais e 
humanos da U.E.; 

XVII. Promover o estabelecimento de relações que favoreçam 
a significação do papel docente, da instituição educativa e 
da família, respeitando a autoria, a autonomia e a 
diversidade dos envolvidos; 

XVIII. Participar dos diferentes momentos de avaliação dos 
alunos com Necessidades Educacionais Especiais, 
promovendo estudos de caso e estabelecendo junto com 
os professores critérios de encaminhamentos de alunos 
com dificuldades de aprendizagem. 

 

Diante do enorme número de responsabilidades a ele delegadas, o 

coordenador pedagógico passa a ser o grande responsável pela gestão pedagógica 

escolar, coordenando a elaboração e a implementação tanto do projeto político 

pedagógico de cada escola, quanto dos planos de trabalho dos professores, do 

diretor e do seu próprio — além de se dedicar à formação dos professores, 

pesquisando, buscando novas informações e planejando ações. 

A coordenação pressupõe 
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uma disponibilidade para transitar entre diferentes cenários 
e espaços, encontrando projetos diversos (às vezes 
antagônicos), construindo caminhos de aproximação, 
negociação, diálogo e troca, entendendo os constituintes do 
grupo coordenado como pares legítimos institucionalmente 
e partícipes de um dado projeto político pedagógico 
(BATISTA, 2007, p. 110). 

 

Assim, é certo afirmar que os saberes do coordenador pedagógico 

tornam-se plurais, heterogêneos e interconectados, pois é no cotidiano no qual atua 

que suas ações são pensadas, planejadas, organizadas e redimensionadas (ANDRÉ 

& VIEIRA, 2006, p. 23). 

Madalena Freire ressalta que a prática pedagógica é constituída de limites 

e que o educador, em seu cotidiano, lida com a organização desses limites na 

construção de sua rotina. Por isso, é importante que o coordenador pedagógico, em 

seu dia a dia, perceba esses limites e construa uma rotina que propicie a 

organização do tempo e do espaço que necessita, de fato, para desenvolver sua 

prática, já que "ninguém é livre na indisciplina, nela se é escravo da própria 

liberdade; ninguém é livre na desorganização dos limites, nela se é engolido por 

estes" (FREIRE, 2008, p. 35). 

Mediante a disciplina que o coordenador pedagógico organiza, delimita, 

direciona sua ação de forma a administrar melhor seu tempo e estruturar sua rotina 

que, ao invés de aprisionadora, passa a ser libertadora e geradora de autonomia. 

 

3.2 Tempos e espaços para a infância: o que a SME-S P pensa sobre a 

Educação Infantil 

 

Em 2006, a Secretaria de Educação paulistana, por meio de seu 

Departamento de Orientação Técnica de Educação Infantil (DOT-EI), publicou o 

documento Tempos e espaços para a infância e suas linguagens nos CEIs, creches 

e EMEIs da cidade de São Paulo. Este documento orientou as políticas públicas 

para Educação Infantil e teve como eixos centrais 

 

educar e o cuidar de forma indissociável e a otimização dos 
tempos e espaços de aprendizagem, visando contribuir com 
um currículo que propicie às crianças condições, de fato, de 
aprendizagem, respeitando-as como sujeitos sociais e de 
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direitos, capazes de pensar e agir de modo criativo e crítico 
(SÃO PAULO, 2006, p. 5). 

 

O objetivo maior era 

 

lançar os educadores num mergulho dentro de suas 
Unidades, estimulando-os a refletir sobre o cotidiano: quais 
são seus pontos fortes, quais suas prioridades (enquanto 
indivíduos, enquanto grupos), quais suas necessidades e, 
principalmente, como qualificar o trabalho com a criança 
(SÃO PAULO, 2006, p. 8). 

 

Assim, não pretendia uniformizar as Unidades de Educação Infantil, mas 

criar, ao mesmo tempo, "a identidade de um todo (Rede) e incentivar as características 

e particularidades de cada contexto (Unidade)" (SÃO PAULO, 2006, p. 8). 

É importante salientar que este documento, embora publicado em 2006, 

está em consonância com o Parecer CNE/CEB nº 20/09, que faz a revisão das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. O documento e o parecer 

consideram a educação e o cuidado para com a criança como formas indissociáveis 

de aprendizagem, como mediadores do desenvolvimento social e cultural desde o 

seu nascimento. Dessa forma, o professor educa e cuida quando acolhe a criança 

em momentos difíceis, dando-lhe conforto e segurança; quando promove a interação 

entre todas as crianças; quando trabalha na perspectiva da inclusão social 

garantindo a todas as crianças experiências bem-sucedidas de aprendizagem; e 

quando combate preconceitos e discriminações de todos os sentidos, fortalecendo a 

autoestima de todas. 

Para que o educar e o cuidar se traduzam em práticas que tenham 

qualidade, é fundamental que os professores 

 

planejem suas ações visando ajudar as crianças a ampliar 
as possibilidades trazidas por diferentes tradições 
culturais, a compreender a forma socialmente injusta como 
os preconceitos são construídos e alimentados, e a 
construir atitudes de respeito e solidariedade (SÃO 
PAULO, 2006, p. 20). 

 

CEIs, creches e EMEIs devem instituir contextos de aprendizagens e de 

trocas de significações a partir das diversas linguagens, ou seja, "como ambientes 

que possibilitem a criança ampliar suas experiências e se desenvolver em todas as 
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dimensões humanas: afetiva, motora, cognitiva, social, imaginativa, lúdica, estética, 

criativa, expressiva, linguística" (SÃO PAULO, 2006, p. 23). 

Consequentemente, a aprendizagem é entendida como construção social 

e se fundamenta nas múltiplas relações que a criança estabelece com adultos e 

outras crianças. Nestas circunstâncias, aprender representa um conjunto de 

experiências significativas, integrando o que é conhecido com o que é novo. Para 

tanto, o professor, em seu planejamento, ao propor ações significativas, deve levar 

em conta que a educação de crianças de 0 a 6 anos apresenta particularidades que 

 

não se caracterizam pelo processo ensino-aprendizagem 
pautado em um modelo centrado no comando único do 
professor, preparatório, estruturado em "disciplinas" que 
fragmentam o conhecimento, modelo preponderantemente 
cognitivista e voltado à reprodução (SÃO PAULO, 2006, p. 25). 

 

O professor proporciona a construção do conhecimento pela criança, ao 

garantir que esta vivencie diferentes situações de aprendizagem, nas quais possa 

exercitar autonomia, escolhas, preferências e desejos, e também quando possibilita 

"situações de exploração que ofereçam condições para que ela se construa como 

sujeito que se emociona, pensa, imagina, fabrica coisas" (SÃO PAULO, 2006, p. 31). 

Os tempos e espaços/ambiente devem ser organizados de modo a 

disponibilizar materiais diversos que se mantenham acessíveis, para que as crianças 

possam fazer suas escolhas autonomamente e se envolver com as atividades 

propostas. Os livros, por exemplo, devem ser colocados em altura tal que as 

crianças possam manuseá-los. É necessário superar o modelo pedagógico centrado 

no adulto e construir: 

 

− um ambiente aberto à exploração do lúdico; 
− lugares onde crianças e adultos possam se engajar em 

atividades culturais cujos aspectos cognitivos, estéticos e 
éticos sejam continuamente ressignificados; 

− um cotidiano que integre uma postura de cuidado à 
educação, traduzindo em ações os Direitos da Criança; 

− uma atmosfera de tolerância, respeito e curiosidade para 
com culturas locais, as famílias, suas comunidades e 
seus modos próprios de viver (SÃO PAULO, 2006, p. 36). 

 

As brincadeiras tornam-se uma atividade muito importante para a criança, 

dando-lhe "oportunidade para imitar o conhecido e para construir o novo, conforme 
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ela reconstrói o cenário necessário para a sua fantasia", aproximando ou 

distanciando-se da realidade vivida, "assumindo personagens e transformando 

objetos pelo uso que deles faz" (BRASIL, 2009, p. 7). O brincar é o fio condutor das 

experiências infantis: "compreende práticas que envolvem jogos, brinquedos e 

brincadeiras que garantem o direito às crianças de se comunicarem e interagirem" 

(SÃO PAULO, 2006, p. 46). O professor, neste caso, deve levar em conta dois 

aspectos em seu planejamento, como observador e organizador de jogos e 

brincadeiras conhecidos pelas crianças e como sujeito da ampliação desse 

repertório, sugerindo novas brincadeiras ou incrementando a elaboração de outras, 

possibilitando o desenvolvimento de novas experiências com outras linguagens 

(visual, musical, corporal) tão importantes para a criança.  

Mais do que isso, o professor deve se envolver nestas 

atividades/experiências que possibilitam seu desenvolvimento como pessoa e como 

profissional, uma vez que 

 

as atividades realizadas pela professora ou professor de 
brincar com a criança, contar-lhe histórias, ou conversar 
com ela sobre uma infinidade de temas, tanto promovem o 
desenvolvimento da capacidade infantil de conhecer o 
mundo e a si mesmo, de sua autoconfiança e a formação de 
motivos e interesses pessoais, quanto ampliam as 
possibilidades da professora ou professor de compreender e 
responder às iniciativas infantis (BRASIL, 2009, p. 7). 

 

Para as crianças, as linguagens se inter-relacionam, e é importante que, 

no cotidiano, estas não sejam trabalhadas separada ou disciplinarmente — 

linguagem oral, linguagem escrita, linguagem matemática, linguagem plástica, 

linguagem musical, etc. —, mas "contextualizadas a serviço das interações, da 

criação e da curiosidade por conhecer-se e conhecer o mundo, portanto, 

significativas de aprendizagens" (SÃO PAULO, 2006, p. 56). 

Diante do exposto — concepção de infância, de educação infantil, 

ressignificação dos tempos e espaços/ambiente —, qual o papel do coordenador 

pedagógico de educação infantil? 
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3.3 A SME-SP e o coordenador pedagógico de Educação  Infantil: uma leitura 

do documento oficial 

 

Em 2006, na gestão de Alexandre Schneider como Secretário Municipal 

de Educação, a DOT-EI promoveu o curso "A Rede em rede: a formação continuada 

na Educação Infantil", do qual os coordenadores pedagógicos das EMEIs e dos CEIs 

foram convocados a participar. No ano seguinte, as escolas de Educação Infantil 

receberam o documento A Rede em rede: a Formação Continuada na Educação 

Infantil – Fase 1, que continha o plano de desenvolvimento do curso. Este 

documento, em sua introdução, expõe a concepção de identidade do coordenador 

pedagógico de Educação Infantil: 

 

não é um mero gestor de sistemas, de práticas que dão 
certo e que sempre funcionaram. A especialidade do 
coordenador pedagógico reside em sua capacidade de 
descontextualizar práticas cotidianas, compreender o que é 
mais geral nas tantas situações que envolvem a educação 
de crianças e a formação de adultos, transformar queixas 
em bons problemas, congregar esforços para encontrar 
alternativas e, muitas vezes, inventar soluções (SÃO 
PAULO, 2007, p. 11). 

 

Como instrumentos de formação, o curso em si utilizou a observação, o 

registro e a problematização, consideradas ações capazes de promover mudanças 

significativas na prática dos coordenadores pedagógicos e dos professores. A 

observação, neste contexto, é "um dos principais instrumentos da formação", e 

observar "não significa passar os olhos sobre um objeto, pessoa ou situação. Nem 

reafirmar o que os olhos já estão acostumados a ver. A observação é um 

instrumento de pesquisa não de confirmação de ideias preconcebidas" (SÃO 

PAULO, 2007, p. 38).  

Para tanto, uma observação tem características específicas: foco claro 

para o observador (uma criança ou grupo, alguma situação); pode partir de uma ou 

mais perguntas ou, ao contrário, pode ilustrar uma situação e gerar questões 

interessantes; e convida o observador a um acompanhamento curioso e interessado 

do que ocorre. Sendo assim, a observação não trata de um episódio esporádico, 

devendo se estender por certo tempo (SÃO PAULO, 2007, p. 39). 
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Após a observação, vem o registro: "o trabalho a partir dos registros 

permite que se conheça melhor as práticas educativas e as hipóteses do 

professores, abrindo assim um caminho de diálogo e de provocações construtivas 

de um novo saber" (SÃO PAULO, 2007, p. 40). O registro, de acordo com o 

documento, deve ser feito preferentemente junto à observação, informando nomes, 

idades, locais, horários, situações observadas e materiais disponíveis. A descrição 

deve anotar detalhes, os movimentos corporais, falas, expressões faciais, objetos 

manipulados, evitando suposições a respeito de sentimentos e intenções. Outras 

formas de registro podem ser utilizadas, como vídeos, fotos ou áudio-gravação. 

Entretanto, "o pesquisador deverá transcrever com minúcias o que foi registrado 

usando palavras, tabelas que somam as ocorrências de certos comportamentos, 

etc." (SÃO PAULO, 2007, p. 41). É sugerido que o registro da observação seja 

complementado por reflexões sobre como a situação foi vista pelo observador. 

A problematização surge para qualificar o registro: muitas vezes, as 

informações colhidas são 

 

insuficientes para que se possa compreender a 
complexidade das interações e dos demais elementos que 
interferem nas situações educativas. Tais informações não 
aparecem porque, provavelmente, não chamaram a atenção 
do professor, não estavam observáveis para ele (SÃO 
PAULO, 2007, p. 44). 

 

Uma das ferramentas do processo de reflexão é o estudo de caso, que 

requer do leitor o exercício, a capacidade de "analisar o ocorrido, de pensar sobre as 

muitas impressões e sugestões, de tomar consciência de suas reflexões" (SÃO 

PAULO, 2007, p. 45) — enfim, de problematizar. A problematização deverá levar em 

conta as concepções de infância, criança, educação infantil que orientam as ações 

do professor e buscar a superação das mesmas, revendo "como aprendizagem e o 

desenvolvimento são hoje conceituados e como o papel do professor pode ser 

definido a partir dessas concepções" (SÃO PAULO, 2007, p. 45). 

 

3.4 Desconstruindo e/ou contribuindo com alguns con ceitos: dialogando com 

os documentos — o que dizem os autores 
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Mas será que observação, registro e problematização só se dão na forma 

que o documento apresenta? 

Primeiramente, quanto ao fato do coordenador pedagógico "inventar 

soluções" (São Paulo, 2007, p. 11), é necessário buscar o real significado da palavra 

"inventar". Segundo o Miniaurélio: "In.ven.tar v.t.d. 1. Ser o primeiro a ter ideia de. 2. 

Criar na imaginação; imaginar ou descobrir através do pensamento. 3. Contar 

falsamente; urdir. 4. Cismar, resolver." (FERREIRA, 2007). Então, dificilmente o 

coordenador pedagógico inventa soluções: melhor dizendo, busca compreender a 

realidade escolar e seus desafios, construindo alternativas que se mostrem 

adequadas e satisfatórias para os professores, tornando-as solidárias e não isoladas 

ou em conflito com as outras (GARRIDO, 2000, p. 9). 

Daí a importância da teoria e da prática, uma vez que atuam 

conjuntamente. Para que ocorra uma relação refletida e consciente entre uma e 

outra, é preciso um "esforço intelectual, um esforço do pensamento e da reflexão" 

(CHRISTOV, 1998, p. 39), para planejar as etapas previstas na teoria que se deseja 

assumir e para avaliar se a prática implementada está adequada à intenção teórica. 

Para Freire ([1996] 2007, p. 39), "na formação permanente dos 

professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática". Por isso, o coordenador pedagógico não pode inventar soluções, "o 

próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo 

concreto que quase se confunda com a prática" (FREIRE, [1996], 2007, p. 39). 

Refletir sobre a prática é se debruçar sobre esta, é olhá-la, observá-la. 

Mas deve-se ter cuidado para não ver apenas o que se está acostumado a ver: 

 

A ação do olhar é um ato de estudar a si próprio, a realidade 
e o grupo à luz da teoria que nos inspira. Na ação de se 
perguntar sobre o que vemos é que rompemos com as 
insuficiências desse saber e, assim, podemos voltar à teoria 
para ampliar nosso pensamento e nosso olhar (FREIRE, 
2008, p. 46). 

 

Martins (1992, p. 21) aponta para a construção de um olhar pensante, que 

"pensa, reflete, interpreta e avalia". Um olhar direcionado, com uma pauta de 

observação — "o que se quer observar, que hipóteses se quer checar, o que se intui 

que não se vê, não se entende, não se sabe qual o significado etc." (FREIRE, 1996, 
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p. 11). Sem esta pauta de observação, o olhar perde-se, vagueia, confunde-se entre 

tantas situações a serem observadas no cotidiano. 

O coordenador pedagógico deve compreender que 

 

observar não é invadir o espaço do outro, sem pauta, sem 
planejamento, nem devolução, muito menos sem encontro 
marcado... Observar uma situação pedagógica é olhá-la, 
fitá-la, mirá-la, admirá-la, para ser iluminada por ela. 
Observar uma situação pedagógica não é vigiá-la... 
(FREIRE, 1996, p. 14). 

 

Da observação da prática advém o registro. "O registro da prática é o fio 

que vai tecendo a história do nosso processo. É através dele que ficamos para os 

outros" (FREIRE, 2008, p. 55). É por meio dos registros que guardamos informações 

da realidade, do objeto, para depois poder refletir, pensar sobre ele, transformando-

o, construindo o conhecimento antes ignorado (FREIRE, 2008, p. 55). 

O exercício do registro desenvolve a capacidade reflexiva sobre o que se 

sabe e o que não se domina. O ato de escrever impele a formular perguntas e 

hipóteses fazendo com que se aprenda tanto mais a formulá-las quanto a respondê-

las (FREIRE, 2008, p. 56). 

O coordenador pedagógico deve estimular o uso dos registros, pois 

 

o resgate da reflexão do educador sobre sua prática 
pedagógica é o embrião de sua teoria que desemboca na 
necessidade de confronto e aprofundamento com outros 
teóricos. E, é nessa tarefa de reflexão que o educador 
formaliza, da forma, comunica o que praticou, para assim 
pensar, refletir, rever o que sabe e o que ainda não 
conhece; o que necessita aprender, aprofundar em seu 
estudo teórico (FREIRE, 2008, p. 57). 

 

Quando o trabalho do coordenador pedagógico com os professores 

envolve a observação, o registro e a reflexão, está se caminhando para um processo 

de autoria em que fazer, errar, rever, mudar e decidir tornam-se constantes no 

cotidiano da formação (CLEMENTI, 2007, p. 59). 

 

3.5 A Educação Infantil em números 

 

A Secretaria Municipal de Educação divide a cidade de São Paulo em 13 

Delegacias Regionais (DREs) — Butantã, Campo Limpo, Capela do Socorro, 
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Freguesia do Ó/Brasilândia, Guaianases, Ipiranga, Itaquera, Jaçanã/Tremembé, 

Penha, Pirituba, Santo Amaro, São Mateus e São Miguel —, responsáveis por 366 

CEIs e 504 EMEIs que atendem um total de 409.490 crianças com idades que 

variam entre 0 e 5 anos. 

Cada equipamento escolar tem um diretor de escola e um coordenador 

pedagógico; portanto, são 870 diretores e coordenadores. E há aproximadamente 

23.780 professores de Educação Infantil. 

Os CEIs atendem crianças de 0 a 3 anos completos de idade, por um 

período de dez horas diárias; as EMEIs, a crianças de 4 anos incompletos a 5 anos 

completos, por quatro, seis ou oito horas diárias, dependendo da demanda de 

crianças não matriculadas e cadastradas nas escolas. 

O cadastro é feito tanto nos CEIs, quanto nas EMEIs, conforme a faixa etária 

da criança. Os pais, as mães ou os responsáveis da criança podem, no cadastramento, 

optar por aguardar a vaga para matrícula na própria escola ou em outras da região; 

surgindo a vaga, a escola entra em contato com a família para efetivação da matrícula, 

e a criança passa a frequentar aquele espaço escolar específico. 

Quanto às jornadas de trabalho dos professores e do coordenador 

pedagógico, a Lei nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007 (ver Anexo I), dispõe que, 

nos CEIs, os professores de Educação Infantil cumprem a Jornada Básica de 30 

horas de trabalhos semanais, sendo 25 horas em regência de turma e cinco horas-

atividades semanais destinadas ao desenvolvimento de atividades educacionais, 

trabalho coletivo com a equipe escolar de formação permanente e reuniões 

pedagógicas (art. 15). 

Nas EMEIs, a Lei nº 14.660/07 estabelece que o professor de Educação 

Infantil e Fundamental I poderá optar por uma das duas jornadas possíveis: 

• Jornada Básica do Docente (JBD), com 25 horas-aula e cinco horas-

atividades semanais (três obrigatoriamente cumpridas na escola e 

duas em local de livre escolha). As horas-atividades semanais 

destinam-se ao desenvolvimento de atividades extraclasses: 

preparação de aulas, pesquisas, seleção de material e reuniões 

pedagógicas, dentre outras (art. 16); 

• Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), com 25 horas-aula e 15 

horas adicionais empregadas no desenvolvimento de atividades 
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extraclasses (11 horas na escola e quatro em locais de livre escolha). 

As atividades extraclasses podem ser: 

I. trabalho coletivo com a equipe escolar, inclusive o de 

formação permanente e reuniões pedagógicas; 

II. preparação de aulas, pesquisas, seleção de material 

pedagógico, correção de avaliações; 

III. atividades com a comunidade e pais e mães de alunos, 

exceto as de reforço e recuperação e para reposição de 

aulas (art. 17). 

O coordenador pedagógico, o diretor de escola e o assistente de diretor 

estão inseridos na Jornada Básica do Gestor Educacional, correspondente a 40 

horas de trabalho semanais (art.12). 

 

3.6 A formação dos professores em serviço: o PEA 

 

Todas as escolas municipais, no início do ano, elaboram seu Projeto 

Especial de Ação (PEA), destinado à formação dos professores e desenvolvido em 

horário coletivo, em consonância com o projeto político pedagógico. O PEA está 

voltado "essencialmente às necessidades dos educandos, definindo as ações a 

serem desencadeadas, as responsabilidades na sua execução e avaliação, visando 

o aprimoramento das práticas educativas e consequente melhoria da qualidade de 

ensino" (Portaria nº 1.566/08, art.1º; ver Anexo II). 

Nos CEIs, a carga horária mínima do PEA é de 108 horas-relógio anuais 

e de nove meses completos; nas EMEIs, onde o PEA é coordenado ou executado 

no período mínimo de oito meses completos, a carga horária mínima é de 144 

horas-aula anuais. O responsável pela execução do PEA é o coordenador 

pedagógico; na falta deste, o diretor de escola e o assistente de diretor. Nas EMEIs, 

todos os professores optantes pela JEIF participam obrigatoriamente do PEA; os 

optantes pela JBD podem participar ou não desta formação em suas horas-

atividade. Nos CEIs, todos os professores em regência de aulas participam 

obrigatoriamente do PEA. 

O PEA, entendido como momento de estudo, é desenvolvido por meio de 

leitura de textos e discussões; tematização de práticas; planejamento e elaboração 

de atividades e rotinas; planejamento de pautas, etc. Todos os encontros do PEA 
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têm seus registros assentados em livro próprio. Bimestralmente, o grupo realiza uma 

avaliação com vistas a continuidade, redimensionamento ou extinção do Projeto. Ao 

final do ano, há uma avaliação que, de acordo com o §1º do art. 7º da Portaria nº 

1.566/08, segue os seguintes parâmetros: 

• frequência e pontualidade dos participantes expressas em 

porcentagens finais; 

• cumprimento do cronograma apresentado; 

• obtenção dos resultados esperados, descritos como atingidos e 

reflexos no processo ensino aprendizagem voltados ao alcance das 

metas estabelecidas pela unidade educacional e pelos programas 

curriculares da SME; 

• aproveitamento e pertinência das referências bibliográficas utilizadas; 

• registro de atividades, que deve ser o mais detalhado possível; 

• registro, no mínimo bimestral, das avaliações realizadas. 

Nos CEIs, os grupos de formação são dois. A formação ocorre na última 

hora de trabalho (cinco horas de regência mais uma hora de formação). 

Nas EMEIs, a Portaria de Escolha e Atribuição de Classes e/ou Aulas 

estabelece que escolas com três turnos de funcionamento podem ter três grupos de 

formação e as escolas com dois turnos de trabalho, só dois grupos de formação. O 

PEA pode utilizar as oito horas do coletivo da JEIF ou, de acordo com o projeto 

político pedagógico da escola e da orientação do supervisor escolar, pode ser de 

quatro ou seis horas (neste caso, as horas restantes serão utilizadas em outras 

atividades e registradas em livro próprio). 

 

3.7 O coordenador pedagógico de Educação Infantil n a SME-SP: quais seus 

problemas? Quais suas necessidades? Qual a realidad e em que trabalha?   

 

Só após a aprovação do PEA é que tem início a formação propriamente 

dita. Os textos já foram escolhidos; a tematização das práticas surgirá ao longo das 

discussões, juntamente com os registros e as observações. 

É nesse momento que o trabalho do coordenador pedagógico se 

intensifica, pois as aulas têm início em fevereiro e a formação, em março. Os grupos 

de formação já estão montados; os professores que não optaram pela JEIF (jornada 
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da formação) estão com suas horas-atividades encaixadas nos grupos, para 

participarem pelo menos durante uma aula das discussões realizadas. 

Assim, durante a formação, os grupos começam a se constituir com a 

distribuição de papéis e tarefas implícitas: 

 

há os que se encarregam, sempre, de romper os silêncios 
embaraçosos; os que com uma piada ou uma saída criativa 
desfazem uma tensão; os que sempre estão contra ou se 
fazem "advogado do diabo"; os que se encarregam de 
carregar as culpas e, mesmo reclamando, aceitam o depósito 
de "bode expiatório"; os que chegam sistematicamente 
atrasados; os que interrompem para sair; os que sempre 
discordam de algo, nunca estão de acordo; ou aqueles a 
quem tudo lhes parece ótimo e se encarregam das tarefas de 
que os demais se omitem (FREIRE, 2008, p. 99). 

 

Dessa forma, uma das tarefas fundamentais no trabalho do coordenador 

pedagógico é criar condições para que as "intencionalidades individuais ou 

institucionais se traduzam, gradativamente em objetivos e metas comuns" (PLACCO 

& SOUZA, orgs., 2006, p. 84), pois ele é o provocador das aprendizagens, aquele 

que incentiva o processo de autoformação dos envolvidos à medida que também 

realiza sua própria autoformação. 

Durante esse processo de formação e autoformação do coordenador 

pedagógico, podem surgir algumas questões importantes. 

• Que dificuldades surgem no processo de construção de sua identidade 

como formador de professores de Educação Infantil, tanto do ponto de 

vista institucional, como do individual? 

• Como realiza sua autoformação ou formação individual? Qual o tempo 

destinado a essa formação em sua rotina? 

• Como articula os diferentes grupos de formação? Quais os entraves 

que encontra para concretizar essa formação? 

• No cotidiano escolar, que dificuldades tem para exercer sua função? 

A proposição dessas questões tem sua relevância: o coordenador é o 

articulador do trabalho pedagógico, e nos momentos de formação (formação em 

serviço, reuniões pedagógicas) é que se dá o desenvolvimento de ações para atingir 

objetivos e metas comuns ao grupo/escola (PLACCO & SOUZA, orgs., 2006, p. 83). 

Por esse motivo, tais questões fazem parte das perguntas apresentadas aos 
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coordenadores pedagógicos de Educação Infantil entrevistados durante a pesquisa 

de campo. 
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CAPÍTULO IV 

A METODOLOGIA DO TRABALHO 

E A PESQUISA DE CAMPO 

 

 

 

4.1 Aspectos metodológicos 

 

Os sujeitos da pesquisa foram oito coordenadores pedagógicos de 

escolas de Educação Infantil pertencentes à rede sob responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, todos efetivos — aprovados 

mediante Concurso Público — e com permanência no cargo variando de um ano e 

sete meses a 23 anos. Estes diferentes tempos no cargo foram intencionais, pois os 

coordenadores com mais de cinco anos de permanência no cargo passaram, no 

mínimo, por duas administrações públicas municipais3, e isto é relevante para se 

fazer a avaliação das formações recebidas por Departamento de Orientação Técnica 

de Educação Infantil (DOT-EI) daquela Secretaria. O tempo no cargo também é 

importante para a percepção da experiência no cargo como facilitadora (ou não) do 

processo de construção de sua identidade. 

Os coordenadores foram convidados a participar das entrevistas por meio 

de contato telefônico. Após a aceitação do convite, agendou-se local, data e horário 

para o encontro. Em dois casos, este foi suspenso e remarcado: um dos 

coordenadores fora convocado para uma reunião e outro tivera "problemas na 

escola" e não dispunha de tempo para a entrevista. Com o novo agendamento, as 

entrevistas transcorreram normalmente, embora com interrupções (professores que 

pediam informações sobre o horário de uma reunião pedagógica, aluna do curso de 

Pedagogia que solicitava agendamento para estágio). 

 

 

 

 

                                                      
3 Vale lembrar que de quatro em quatro anos São realizadas eleições municipais e os últimos prefeitos 

foram: Marta Suplicy no período de 2001 a 2005, José Serra/Gilberto Kassab  de 2005 a 2009 e Gilberto Kassab 
de 2009 a 2013. 



 

 

58

4.2 Objetivos da pesquisa 

 

4.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi identificar as dificuldades que o 

coordenador pedagógico (CP) encontra no processo de construção de sua 

identidade como formador de professores de Educação Infantil, tanto do ponto de 

vista institucional, como individual. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos que se visou atingir foram: 

• identificar as principais dificuldades enfrentadas pelo coordenador 

pedagógico de Educação Infantil no cotidiano escolar; 

• analisar os limites e as possibilidades dos coordenadores pedagógicos 

de Educação Infantil em relação à formação dos professores e à 

proposta de SME-SP/DOT-EI, bem como os limites da formação do 

próprio coordenador; 

• auxiliar a esclarecer o processo segundo o qual o CP se constitui, 

pessoal e profissionalmente, na Educação Infantil. 

 

4.3 Metodologia aplicada à pesquisa 

 

A metodologia utilizada foi a análise dos conteúdos coletados nas 

entrevistas realizadas com os coordenadores pedagógicos de Educação Infantil. 

As questões surgiram e foram aprofundadas no decorrer da elaboração 

desta dissertação, respeitando-se o embasamento teórico. A partir daí, foi elaborado 

um roteiro semiestruturado que funcionou como orientador temático das entrevistas. 

A elaboração desse roteiro, fundamentado no trabalho cotidiano do coordenador 

pedagógico de Educação Infantil, tendo em vista seus problemas, suas 

necessidades e a realidade em que trabalha, permitiu mais liberdade de ação, tanto 

por parte do entrevistador, como por parte do entrevistado. Também possibilitou a 

transposição de uma situação de simples troca perguntas e respostas para uma 
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situação mais complexa, na qual o entrevistado pôde falar sem constrangimentos, 

estabelecendo uma relação de respeito e parceria com o entrevistador. 

As entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente transcritas (ver 

Anexos). Após a transcrição, teve início sua análise, com a elaboração de quadros 

de perguntas e respostas que forneceram subsídios para o diagnóstico do cotidiano 

e das competências formativas do CP e uma percepção de como ele estrutura, ou 

não, sua rotina. 

 

4.4 Análise das entrevistas 

 

O Quadro 1 apresenta os coordenadores pedagógicos entrevistados, 

relacionando seus tempos no cargo e no cargo de coordenador pedagógico de 

Educação Infantil. Após a aprovação em concurso, há o processo de escolha de 

vagas para exercer o cargo nas escolas; o aprovado pode optar (em caso de vaga) 

pelos Centros de Educação Infantis (CEIs), pelas Escolas Municipais de Educação 

Infantil (EMEIs), pelas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) ou pelas 

Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Médio (EMEFMs). Apenas no caso 

das Escolas Municipais de Deficientes Auditivos (EMEDAs) é que o candidato à 

vaga deve apresentar habilitação na área de deficiência auditiva. Nessas condições, 

muitos coordenadores iniciam sua carreira em EMEFs ou EMEFMs e, mediante 

concurso de remoção realizado anualmente, transferem-se para a Educação Infantil, 

em CEIs ou EMEIs. 

 

Quadro 1 — Apresentação dos coordenadores pedagógic os 

Coordenador 
pedagógico 

Tempo total  

Como coordenador pedagógico Como coordenador pedagógico 
de Educação Infantil 

CP1 um ano e sete meses um ano e sete meses 
CP2 cinco anos cinco anos 
CP3 14 anos cinco anos 
CP4 15 anos 11 anos 
CP5 15 anos 11 anos 
CP6 15 anos 14 anos 
CP7 15 anos 15 anos 
CP8 23 anos 23 anos 
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Nota-se que os entrevistados, com exceção de CP1, CP2, CP7 e CP8, 

ingressaram em escolas de ensino fundamental ou fundamental e médio e migraram 

para a Educação Infantil.  

CP3, CP4, CP5, CP6 e CP7 foram aprovados no mesmo concurso, em 

1995, e, com exceção de CP3, participaram do curso "O coordenador pedagógico: 

identidade em construção". CP8 também participou desse curso. 

A escolha desses coordenadores pedagógicos é relevante: exercendo a 

coordenação em escolas de Educação Infantil por períodos de tempo distintos, 

tiveram a oportunidade de participar de diferentes formações oferecidas por várias 

administrações públicas, exceto CP1 (um ano e sete meses) e CP2 (cinco anos). 

O tempo no cargo também é fundamental para avaliar se as experiências 

vividas na coordenação de escolas de Educação Infantil auxiliam o CP no processo 

de construção de sua identidade. 

Para elaborar o Quadro 2, solicitou-se aos CPs que expusessem as 

dificuldades que encontravam, do ponto de vista institucional, no processo de 

construção de sua identidade como formador de professores de Educação Infantil.  

 

Quadro 2 — Quais dificuldades você tem encontrado, do ponto de vista 
institucional, no processo de construção de sua ide ntidade como formador de 
professores de Educação Infantil? 

CP1 É o pouco conhecimento na Educação Infantil. Tenho que estudar mais que 
os outros coordenadores e para isso precisaria de mais tempo. 

CP2 A quantidade de professores e a diversidade de horários. 

CP3 A burocracia atrapalha tudo. A identidade do coordenador é muito 
complicada, ainda não sei direito... 

CP4 

Acredito que o CP ainda não tem identidade. Às vezes me vejo fazendo 
coisas que um ATE poderia muito bem fazer. Muitas vezes, sou obrigada a 
deixar os professores sozinhos durante a formação, pois sou chamada para 
atender alguém. 

CP5 
Creio que a identidade do CP ainda está sendo construída. Fora que, às 
vezes, durante a formação, temos que sair para atender alguma ocorrência, o 
que compromete o trabalho formativo. 

CP6 Falta de um espaço reservado para os momentos de formação. 
CP7 Encontro dificuldades; ainda não sei qual a minha função. 

CP8 

A maior dificuldade a pergunta já sugere, que é construir essa identidade 
enquanto formador de professores, pois isso se aprende na prática e, muitas 
vezes, acontece de forma dolorosa. Superar os medos e as questões 
cotidianas que não estão previstas nas teorias ou documentos publicados 
não é tarefa fácil. 

 

A análise do Quadro 2 demonstra que os CPs encontram muitas 

dificuldades no processo de construção de sua identidade como formadores de 
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professores de Educação Infantil: pouco conhecimento na Educação Infantil e, 

portanto, muito estudo (CP1); burocracia (CP3); dificuldades em estabelecer o que é 

da sua responsabilidade e o que não é (CP4, CP5 e CP7) — isso gera 

descontentamento, na medida em que, "muitas vezes, sou obrigada a deixar os 

professores sozinhos durante a formação pois sou chamada para atender alguém" 

(CP4) e "fora que, às vezes, durante a formação, temos que sair para atender 

alguma ocorrência, o que compromete o trabalho formativo" (CP5). 

Clementi (2007, p. 54) observa que ao coordenador pedagógico 

 

são solicitadas inúmeras tarefas — de ordem burocrática, 
organizacional, disciplinar — que dificultam sua dedicação a 
um trabalho de formação dos professores e a faz cair numa 
certa frustração pelo "mundo de vozes" que ouve, que vê e 
que subentende, mas não consegue administrar. 

 

Assim, em seu cotidiano, o CP se vê atropelado por urgências e 

necessidades, pois tem suas funções "mal compreendidas e mal delimitadas" 

(GARRIDO, 2000). 

É necessário que o coordenador pedagógico perceba que sua identidade 

não se encontra pronta (FUSARI, 1997), mas é construída no cotidiano, mediante 

um aprendizado local, na relação travada com os outros atores e nos caminhos 

percorridos por ele e pelo grupo, e que " isso se aprende na prática e muitas vezes 

acontece de forma dolorosa. Superar os medos e as questões cotidianas que não 

estão previstas nas teorias ou documentos publicados não é coisa fácil" (CP8). 

No caso do Quadro 3, na página seguinte, pediu-se aos CPs que se 

manifestassem à respeito dos serviços burocráticos que tomam seu tempo e 

informassem se já haviam tratado desse tema junto à direção da escola. 

Com exceção de CP1 ("os serviços burocráticos não tomam muito do meu 

tempo"), todos os outros entrevistados elencaram a digitação de documentos — 

bilhetes aos pais, pautas e atas de reuniões, planos de aula, relatório de crianças, 

planilhas, folhas de frequência do PEA e horas-atividades, entre outros — como algo 

que poderia ser realizado pelo ATE (auxiliar técnico de educação). Senão, segundo 

o comentário de CP2, "seria maravilhoso se o CP tivesse, também, uma secretária. 

CP4 esclarece: "numa outra escola, o diretor designou a ATE, que fazia o 

papel de secretária, para me auxiliar. Então, eu só fazia o rascunho, e ela digitava 
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tudo, o PEA, a pauta e as atas das reuniões pedagógicas". E continua: "quanto a 

conversa com a direção, isto é concepção de escola e de educação". 

 

Quadro 3 — Quais são os serviços burocráticos que t omam o seu tempo? Eles 
poderiam ser feitos por outras pessoas? Já converso u com a direção da 
escola a esse respeito? 

CP1 Os serviços burocráticos não tomam muito do meu tempo. 

CP2 

Bilhetes (informações para os pais), xerox de planilhas para os professores 
(plano de aula, relatórios), folhas de frequência de PEA e horas-atividades, 
organização de passeios, elaboração (digitação) de pautas. Seria 
maravilhoso se o CP tivesse, também, uma secretária. 

CP3 

O atendimento na Secretaria e a digitação de pautas, bilhetes, PEA, planos 
de aulas, relatórios das crianças. Muitas pessoas chegam e perguntam pelo 
CP; quando chego, é só para dar recado à professora, coisa que qualquer um 
pode fazer. Já falei com a diretora, e ela me respondeu que não tem ninguém 
que possa me auxiliar na digitação. 

CP4 

Numa outra escola, o diretor designou a ATE, que fazia o papel de secretária, 
para me auxiliar. Então, eu só fazia o rascunho, e ela digitava tudo, o PEA a 
pauta e as atas das reuniões pedagógicas. Quanto à conversa com a 
direção, isto é concepção de escola e de educação.  

CP5 

Muitas planilhas e estatísticas que nos são pedidas e poderiam ser 
simplificadas. Uma secretária ajudaria e muito, pois poderia redigir as atas, 
digitar os projetos, acompanhar as reuniões e fazer os devidos registros. A 
direção da escola é sensível a esta necessidade, porém ela está também 
com muitas coisas para fazer.  

CP6 

Dentre as atividades burocráticas que realizo, elenco: atas de reuniões 
pedagógicas, digitação do PEA após sua elaboração, levantamento de 
alunos com problemas nos campos de saúde... Alguns podem e muitas vezes 
são feitos por outra pessoa na U.E. 

CP7 
É principalmente a digitação de documentos. Isso poderia ser feito por um 
ATE. Não tenho tempo. Já conversei [com a diretora], e ela me disse que 
está todo mundo sobrecarregado. 

CP8 

Eu particularmente não suporto a burocracia, planilhas, planejamentos, 
pautas, bilhetes; tudo isso precisa ser digitado, e eu perco um tempo enorme 
realizando esse serviço. Não conheço uma CP que goste de fazer isso. Creio 
que deveríamos ter alguém para ajudar. Já conversei com a diretora, mas 
ficou só nisso. 

 

Ao contrário, os outros coordenadores demonstram que, numa conversa 

com a direção da escola sobre o problema, obtiveram respostas negativas — "já 

falei com a diretora, e ela me respondeu que não tem ninguém que possa me 

auxiliar na digitação" (CP3) — ou reticentes — "a direção da escola é sensível a esta 

necessidade, porém ela está, também, com muitas coisas para fazer" (CP5), e "já 

conversei com a diretora, mas ficou só nisso" (CP8). Essas respostas denotam que 

diretores e coordenadores pedagógicos, que compõem a equipe gestora da escola, 

não exercitam um trabalho integrado. Cada qual é responsável por seu fazer. 
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Placco (2003, p. 53) revela que 

 

nenhum processo de planejamento e de desenvolvimento 
profissional, na escola, tem resultados efetivos se a 
responsabilidade pelos processos e pelos resultados não é 
partilhada — cada qual com a função que lhe cabe, mas 
consciente das funções uns dos outros e colaborando 
mutuamente para que os objetivos sejam alcançados. 

 

Esse processo de responsabilidade partilhada só se dará no momento em 

que houver diálogo entre coordenador e diretor, e ambos compreenderem a 

necessidade de um trabalho conjunto e articulado. 

O coordenador pedagógico deve "mover-se na direção da equipe escolar 

e tornar por eles conhecidos os limites do trabalho da coordenação" (PESSÔA, 

2010, p. 104). Devido ao próprio movimento da escola de Educação Infantil, os 

sujeitos estão envolvidos 

 

de tal forma com a dinâmica de seu trabalho que acabam 
por distanciar-se das atividades que não tem articulação 
direta com aquilo que realizam. Isto justifica a necessidade 
de tomar medidas para garantir que todos conheçam, de 
fato, o trabalho que a coordenação pedagógica se propõe a 
cumprir (PESSÔA, 2010, p. 104). 

 

Contudo, deixar claro os limites, fazer com que todos conheçam seu 

trabalho e compartilhar responsabilidades não assegura que o CP deixe de se 

sobrecarregar com atividades que não são suas. É necessário que ele tenha 

clareza, também, do seu espaço de atuação, e isso faz parte da própria construção 

de sua identidade. 

Quanto aos serviços burocráticos arrolados pelos coordenadores, cabe 

esclarecer que são pontuais. Não é todo dia que se digita o PEA, as folhas de 

frequência e horas-atividades; isso só ocorre no início do ano, As reuniões 

pedagógicas são em número de quatro ao longo do ano, sendo duas por semestre. 

Os bilhetes de informações aos pais também não são diários. Portanto, com uma 

equipe gestora (direção e coordenação) compromissada com a construção de um 

trabalho pedagógico coletivo, torna possível, sim, auxiliar o coordenador nessas 

atividades. Como CP6 explicou, "alguns podem e muitas vezes são feitos por outra 

pessoa na U.E." 
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Freire (2008, p. 117) lembra que "meu tempo com o outro é regido por 

combinados, compromissos que constituem nossa disciplina de trabalho, nossa 

sistematização: nossa rotina". 

Prosseguindo a análise das entrevistas, o Quadro 4 trata das dificuldades 

individuais que o coordenador pedagógico encontra na construção de sua identidade 

como formador de professores de Educação Infantil. 

 

Quadro 4 — Quais dificuldades encontra no processo de construção de sua 
identidade (como formador de professores de Educaçã o Infantil) do ponto de 
vista individual?  

CP1 Existem muitas dificuldades, mas a maior é quebrar a resistência de algumas 
professoras em relação às mudanças que se fazem necessárias. 

CP2 
Cada ano [o PEA] tem um tema, e nós, formadores, precisamos nos 
aprofundar no tema escolhido e também conhecer os temas sugeridos pela 
SME e pela DRE.  

CP3 
A maior dificuldade está em separar o que é pedagógico do que é 
administrativo. Não percebo a linha que separa o fazer da direção e o fazer 
da coordenação. 

CP4 A maior dificuldade está no momento de estudo. Não consigo estabelecer 
momentos de estudo na minha rotina. 

CP5 

O CP às vezes é confundido com o diretor e precisa de um planejamento 
efetivo para ser reconhecido como um formador dentro do grupo de 
professores. As dificuldades para se obter um momento de estudo dentro do 
ambiente de trabalho são inúmeras. Não consigo estudar na EMEI. 

CP6 Reservar momentos dentro de minha rotina na Unidade para estudo dos 
temas a serem abordados nas formações. 

CP7 Sou constantemente engolida pelo cotidiano. Muitas vezes, ligo para outras 
coordenadoras para me ajudarem, me aconselharem. 

CP8 O tempo para pesquisa e estudo é escasso. 
 

CP3 manifesta a dificuldade em separar "o fazer da direção e o fazer da 

coordenação". CP5 reitera que "o CP às vezes é confundido com o diretor"; em 

seguida, levanta a possibilidade de solução para o problema — "um planejamento 

efetivo para [o CP] ser reconhecido como formador dentro do grupo de professores". 

O planejamento efetivo possibilitaria ao coordenador pedagógico 

selecionar os objetivos e as metas a serem atingidas, definindo estratégias e 

propondo ações que facilitem o desenvolvimento do seu trabalho. Dessa forma, 

pode-se construir rotinas que o impeçam de ser constantemente engolido pelo 

cotidiano (CP7) e, principalmente, facilitem separar as atividades pertinentes à 

coordenação daquelas do âmbito da direção. 

CP2, CP4, CP5, CP6 e CP8 abordam a dificuldade de dispor de um 

tempo de estudo em seu cotidiano — "não consigo estabelecer momentos de estudo 
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na minha rotina" (CP4); "não consigo estudar na EMEI" (CP5); "o tempo para 

pesquisa e estudo é escasso" (CP8). Mais uma vez, a falta de planejamento impede 

o estabelecimento de uma rotina de trabalho. 

Placco & Souza (2010, p. 60) admitem que há saberes específicos ligados 

ao ato de coordenar e, portanto, julgam que o coordenador deve cuidar de sua 

formação, "reservando tempo e mantendo-se motivado para estudar, participar de 

cursos, compartilhar com os pares", num processo de permanente busca de 

superação de desafios de sua prática. 

Porém, se os coordenadores não dispõem de tempo para estudo na 

escola, como fazem sua formação? O Quadro 5 expõe suas respostas.  

 

Quadro 5 — Como você faz sua autoformação ou formaç ão individual? Aonde? 
Quanto tempo dedica a esta formação? 

CP1 A minha autoformação é feita através de muito estudo dos teóricos dessa 
área a da formação do "Rede em rede", que é excelente. 

CP2 Normalmente em casa (horas e dias de acordo com as dificuldades 
apresentadas pelos livros ou textos). 

CP3 

Eu tento, mas aqui não dá tempo, faço em casa. Pesquiso tudo em casa, 
elaboro minhas pautas de formação, faço resumo dos textos do PEA para 
montar as apostilas para as professoras. É uma loucura... Nos fins de 
semana, então... Não precisa nem falar: sei que está errado, mas de outro 
jeito não dá. 

CP4 

Faço minha formação em casa e no trânsito, em casa, principalmente nos 
finais de semana, estudo os textos do PEA, participo de cursos de formação. 
Formação em horas por dia? Não dá, em casa e no trânsito somam duas ou 
três horas, mas não é todo dia. Nos finais de semana é mais, quatro ou cinco 
horas para organizar a semana. 

CP5 
Como quase não consigo estudar na EMEI, de maneira geral procuro estudar 
os autores que constam no projeto em minha casa ou no transporte, 
enquanto me desloco. 

CP6 Por vezes leio em casa, outras na escola. Gostaria de me organizar para 
fazer diariamente, porém faço semanalmente. 

CP7 

Alguém consegue fazer isso na escola? Eu leio e planejo meu PEA em casa, 
nas tardes de domingo, quando todos estão dormindo ou vendo TV. Não sei 
se é certo ou errado, mas só assim consigo ler com atenção, ninguém 
atrapalha. Quanto ao tempo de estudo, isso varia, depende da minha 
disposição; nunca é menos de três horas. 

CP8 Na maioria das vezes, leio os textos dentro da condução e em casa, 
principalmente nos fins de semana. A família briga, mas fazer o quê? 

 

O Quadro 5 trata da autoformação (formação individual) dos 

coordenadores pedagógicos e mostra uma situação preocupante, pois todos os 

entrevistados realizam essa formação em casa, exceção feita a CP1, e isso não 

ocorre de maneira tranquila — "é uma loucura... Nos fins de semana, então... não 
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precisa nem falar: sei que está errado, mas de outro jeito não dá" (CP3); "eu leio e 

planejo meu PEA em casa, nas tardes de domingo, quando todos estão dormindo ou 

vendo TV. Não sei se é certo ou errado, mas só assim consigo ler com atenção, 

ninguém atrapalha" (CP7); "em casa, principalmente nos fins de semana. A família 

briga, mas fazer o quê?" (CP8).  

Mais uma vez, recorro a Pessôa, que indica o duplo desafio que se impõe 

ao coordenador pedagógico. 

 

Primeiramente porque esse profissional precisa realizar 
estudos que fundamentarão a formação a ser oferecida aos 
professores (o que é uma tarefa bastante complexa para ser 
realizada por uma única pessoa); em segundo lugar porque 
o tempo exigido para esse estudo não está à sua 
disposição, esperando para ser ocupado: ele precisa ser 
"fabricado" na rotina escolar (Pessôa, 2010, p. 102). 

 

A última frase é emblemática: o tempo de estudo precisa ser "fabricado" 

na rotina escolar. A falta de planejamento da sua rotina escolar faz com que o CP, 

em vez de ocupar espaços na jornada de trabalho, vai buscá-los em casa, que 

acaba se transformando em continuidade da escola. Pelas respostas dadas, 

percebe-se que esse procedimento cria embaraços no próprio seio familiar — "a 

família briga, mas fazer o quê?" (CP8). Entretanto, a necessidade de estudar em 

casa (principalmente nos fins de semana) continua e a angústia também — "sei que 

está errado, mas de outro jeito não dá" (CP3). Isso leva a pensar nas condições de 

saúde desses coordenadores que não utilizam seu tempo livre para o lazer. 

Pessôa (2010, p. 103) chama atenção para a necessidade da compreensão 

 

de que é essencial aos profissionais da educação 
(professores, coordenadores, diretores, supervisores ...) 
uma rotina de estudos realizada na escola, com condições 
favoráveis. No caso do coordenador pedagógico, é preciso 
inserir em sua rotina de trabalho um espaço (que pode ser 
semanal, por exemplo) a ser dedicado aos estudos, 
sabendo-se que, especialmente na fase inicial de seu 
funcionamento, será necessário evitar desvios para a 
realização de outras tarefas. É sabido que todos os 
assuntos tratados no âmbito da escola são importantes; 
além disso, a maioria deles é cunhada pelo caráter urgente. 
Entretanto, na é aceitável que, a exemplo de um barco à 
deriva, o trabalho do coordenador pedagógico fique ao 
dispor do inesperado. É preciso criar estratégias para lidar 
com as diferentes situações que surgem no cotidiano 
escolar e, inevitavelmente, afetam o trabalho pedagógico. 
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O planejamento de uma rotina proporciona a organização, a delimitação e 

o direcionamento das ações do coordenador. Ou seja: disciplina seu modo de atuar, 

o que conduz à organização do seu cotidiano, ao reconhecimento de seus limites e 

das possibilidades de sua superação. Tal rotina pode ser planejada diariamente, 

semanalmente ou mensalmente; o mais importante é que não se perca sua 

periodicidade. Por outro lado, o planejamento não pode ficar trancado na gaveta ou 

esquecido dentro de alguma pasta. 

A rotina é dinâmica e por isso tem que ser revista: 

 

o coordenador pedagógico poderá recuperar as atividades 
inicialmente propostas e verificar seu cumprimento, colocá-
las numa ordenação diferente, reavaliar sua necessidade, 
reconfigurá-las, reavaliá-las... (PESSÔA, 2010, p. 105).  

 

No início, a implantação de uma rotina de trabalho não é muito fácil. 

Porém, à medida que o coordenador insistir em sua execução e perceber que age 

positivamente como facilitadora de suas ações, sem dúvida realmente passará a 

fazer parte de seu cotidiano. 

O Quadro 6, na página seguinte, expõe as concepções de infância dos 

coordenadores pedagógicos. 

Todos concordam que, na infância, a criança constrói conhecimentos por 

meio das relações que estabelece "com o mundo" (CP4), "com tudo que a rodeia" 

(CP3), que "tem capacidade, habilidade. Ela cria, ela experimenta, ela interage com 

o professor, com seus colegas, com tudo" (CP7) e, por isso, tem "direitos a serem 

resguardados, direito à fala, a escuta do adulto, direito a interagir com diversas 

pessoas, materiais, espaços, etc." (CP8). Daí advém a "importância da Educação 

Infantil e do professor de Educação Infantil, que deve pensar e possibilitar essas 

experiências" (CP4), uma vez que, na Educação Infantil, "não contamos com a 

chamada grade curricular" (CP1). 

Pelas respostas, percebe-se nas falas dos coordenadores entrevistados 

uma grande preocupação em se alicerçar "uma proposta pedagógica que caracterize 

suas ações junto às crianças de modo a propiciar experiências significativas e 

potencializar os processos de aprendizagem no contexto coletivo" (BRUNO, ABREU 

& MONÇÃO, 2010, p. 85) 
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Quadro 6 — Qual a sua concepção de infância? 

CP1 
A infância é uma etapa da vida em que podemos sedimentar pensamentos 
de cunho emancipatório, pois nesse período não contamos com a chamada 
grade curricular. 

CP2 

A criança é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 
práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, 
questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo 
cultura. 

CP3 
A infância é o maior momento de produção da criança. Por meio das 
experiências que ela tem com tudo que a rodeia, passa a elaborar 
significados, o seu modo de viver o mundo. 

CP4 

A infância é a fase mais importante, é durante ela que a criança estabelece 
relações com o "mundo" e esta relação se faz por meio das experiências que 
ela vive. Por isso a importância da Educação Infantil e do professor de 
Educação Infantil, que deve pensar e possibilitar essas experiências. 

CP5 A infância é o período mais rico na construção da identidade da pessoa. 

CP6 
Vejo a criança como um ser capaz e competente e o educador como um 
profissional capacitado para intermediar as relações entre as crianças e 
destas com o conhecimento. 

CP7 
A minha concepção é que a criança, além de ter seus direitos garantidos, é 
produtora de conhecimento, isto é, tem capacidade, habilidade. Ela cria, ela 
experimenta, ela interage com o professor, com seus colegas, com tudo. 

CP8 

A infância é a fase na qual a criança constrói conhecimentos por meio de 
situações vividas. Por isso, ela tem direitos a serem resguardados, direito à 
fala, à escuta do adulto, direito a interagir com diversas pessoas, materiais, 
espaços, etc. 

 

O educar e cuidar, tão importantes na Educação Infantil, também estão 

presentes nas respostas, uma vez que a dimensão do cuidado "se manifesta no 

aprendizado propiciado pelo exercício das relações" que a criança "estabelece 

consigo mesma e com o meio" (BRUNO, ABREU & MONÇÃO, 2010, p. 82). 

Contudo, um cuidado deve ser tomado. O direito à fala e à escuta por 

parte do adulto (CP8) não garante que as crianças, de fato, sejam ouvidas. Aí reside 

um grande desafio para a Educação Infantil: para que "os adultos que lidam com 

elas busquem compreender suas manifestações, suas falas, seus sentimentos, 

desejem conhecer suas hipóteses, sua vida, sobre o mundo ao seu redor, enfim, o 

grande desafio é desenvolver uma escuta profunda em relação à criança" (BRUNO, 

ABREU & MONÇÃO, 2010, p. 82). Isso deve ser objeto de discussão nos momentos 

de formação. 

Nos momentos de formação, a tematização das práticas dos próprios 

professores da escola, juntamente com os estudos teóricos, tem permitido maior 

reflexão por parte do coordenador pedagógico e dos professores, no sentido de se 
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pensar a criança como produtora de conhecimentos. Isso fica demonstrado no 

cuidado em elaborar atividades nas quais as crianças possam, de fato, explorar, 

experimentar, vivenciar situações interagindo com outras crianças e com o 

professor. Aos poucos, a ideia de Educação Infantil como preparatória para o ensino 

fundamental vai sendo superada. 

O Quadro 7 refere-se ao trabalho do coordenador pedagógico de 

Educação Infantil e o que o diferencia de outros coordenadores pedagógicos. 

 

Quadro 7 — Para você, o que diferencia o CP de Educ ação Infantil dos outros 
CPs? 

CP1 
É que o CP de Educação Infantil tem que ter um olhar investigativo em 
relação a cada criança e que não a subestime, oferecendo a elas todos os 
objetos de conhecimento para que não sejam excluídas. 

CP2 

Acredito que a preocupação do CP de EMEF está mais ligada a 
conhecimentos culturais adquiridos pelos alunos, porque têm nota, têm que 
passar de ano. A EMEI descarta essas preocupações, pois o interesse é que 
a criança construa sua identidade, que interaja, brinque e aprenda. 

CP3 

É justamente esse olhar diferenciado sobre a infância e a criança que difere o 
CP de Educação Infantil. Os momentos de formação parecem estar cheios de 
significados. A elaboração das atividades não pode ser destituída do 
experimentar por parte das crianças. Por isso a responsabilidade do CP. As 
atividades não estão nos livros, precisam ser pensadas, utilizando-se os 
espaços do CEI ou da EMEI. 

CP4 
É justamente essa questão de viver experiências. A formação deve estar 
voltada para isso, para o estudo da infância e o planejamento de atividades 
que possam ajudar a criança a explorar o mundo. 

CP5 

Para mim, o CP de Educação Infantil é um privilegiado, por ter a 
oportunidade desta experiência tão próxima de si. É preciso muito estudo, 
muita troca de experiência e muita vontade de transformar o ambiente da 
escola num ambiente prazeroso e saudável, para que a criança possa se 
desenvolver plenamente. 

CP6 

Este deve aprimorar seu foco de conhecimento na faixa etária que a Unidade 
[escola] atende, para que, nos momentos de formação, possibilite aos 
professores momentos de reflexão sobre as ações pedagógicas mais 
adequadas no seu dia a dia. 

CP7 
É esse olhar diferenciado que ele tem com relação à criança, a infância. Isso 
faz com que o PEA tenha mais ação, mais planejamento de atividades, mais 
foco na importância do brincar. 

CP8 

É justamente esta interpretação da infância. A EMEI não pode ter seus 
conteúdos fechados. O brincar é a principal linguagem. Por isso, a criança 
deve interagir com e nos diferentes espaços da EMEI, e a importância da 
formação está justamente nesta especificidade da infância. 

 

Para CP1, "o coordenador de Educação Infantil tem que ter um olhar 

investigativo em relação a cada criança" e oferecer a ela "todos os objetos de 

conhecimento". Para CP2, o "CP de EMEF está [mais preocupado com] 

conhecimentos culturais adquiridos pelos alunos, porque têm nota, têm que passar 
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de ano"; mas a "EMEI descarta essas preocupações, pois o interesse é que a 

criança construa sua identidade, que interaja, brinque e aprenda". 

Para Bruno, Abreu & Monção (2010, p.84), o coordenador pedagógico, na 

Educação Infantil, 

 

tem como uma de suas tarefas primordiais garantir que nas 
ações dos educadores estejam entrelaçados os princípios 
fundamentais dos atos de cuidar e educar de forma a 
contemplar a multiplicidade de dimensões da pessoa 
humana, privilegiar a escuta e favorecer a reflexão 
permanente sobre o que as crianças dizem. Contribuindo 
para o crescimento intelectual, afetivo, ético e relacional 
tanto das crianças quanto dos educadores envolvidos 
diretamente com elas. 

 

As respostas de CP3, CP4, CP5, CP6, CP7 e CP8 demonstram a relação 

entre a identidade do coordenador de Educação Infantil e a formação dos 

professores: o que diferencia este coordenador dos outros é exatemente a maneira 

como essa formação ocorre — "os momentos de formação parecem estar cheios de 

significados" (CP3). 

Desta maneira, o CP de Educação Infantil, durante a formação de seus 

professores, deve favorecer ações que permitam o planejamento e a avaliação de 

atividades diretamente ligadas às crianças, garantindo as "dimensões do fazer, do 

sentir e do pensar" (BRUNO, ABREU & MONÇÃO, 2010, p. 89). Nas palavras dos 

entrevistados, "a formação deve estar voltada para isso, para o estudo da infância e 

o planejamento de atividades que possam ajudar a criança a explorar o mundo" 

(CP4); "é preciso muito estudo, muita troca de experiência e muita vontade de 

transformar o ambiente da escola num ambiente prazeroso e saudável para a 

criança se desenvolver plenamente" (CP5), "para que, nos momentos de reflexão, {o 

CP de Educação Infantil] possibilite aos professores momentos de reflexão sobre as 

ações pedagógicas mais adequadas no seu dia a dia" (CP6); "isso faz com que o 

PEA tenha mais ação, mais planejamento de atividades, mais foco na importância 

do brincar" (CP7); "o brincar é a principal linguagem. Por isso, a criança deve 

interagir com e nos diferentes espaços da EMEI" (CP8). 

O Quadro 8 mostra a avaliação que os entrevistados fazem da formação 

recebida pelo Departamento de Orientação Técnica de Educação Infantil desta 

administração pública municipal e das administrações passadas. 
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Quadro 8 — Como avalia a formação recebida por DOT/ Educação Infantil 
(desta e outras administrações)? 

CP1 
A formação desta DRE é muito boa. Tanto é verdade que busco respostas 
para as dúvidas que tenho em relação à Educação Infantil na formação 
"Rede em rede" e outras. 

CP2 

Esta administração [continuidade da anterior] está oferecendo várias 
formações para os CPs. Não sei as outras, pois ingressei em 2005. Sempre é 
válido; você pode não concordar com alguns aspectos, mas sempre se tira 
proveito. 

CP3 Atualmente, o "Rede em rede" está caminhando um pouco mais para a 
teorização das práticas. 

CP4 

A formação muda de quatro em quatro anos, ou seja, quando das eleições. 
Antes não tinha continuidade, Como estamos agora com o mesmo prefeito e 
o mesmo secretário da Educação, tem havido continuidade. Acho importante 
que agora o diretor participe da formação junto com o CP. 

CP5 

Apesar de a formação ter um momento de início e um momento de fim 
[dentro da gestão política do momento], ela é importante. Pena que não 
tenha havido continuidade em anos anteriores. Mas é a primeira vez que o 
diretor faz formação junto comigo: isso é muito positivo, pois podemos 
discutir nos encontros coisas que ocorrem na escola e "passam batidas" por 
falta de tempo para sentarmos e conversarmos. 

CP6 Acho a formação de extrema importância, pois possibilita momentos de troca 
e reflexão com seus pares. 

CP7 
Eu gosto do "Rede em rede". É claro que não dá conta de todos os 
problemas que ocorrem na escola. É um momento em que eu posso 
conversar com meus colegas, trocar experiências. 

CP8 

A formação vem melhorando com o passar do tempo. Tenho percebido um 
avanço nos documentos que temos estudado, na própria concepção de 
criança e na importância da Educação Infantil neste aspecto. Este ano, por 
exemplo, a diretora me acompanha na formação central, Acho bom, pois 
discutimos juntas os problemas, e isto faz com que tenhamos uma parceria 
maior, e ela se envolve mais com o pedagógico. Também a discussão da 
tematização de práticas realizada na formação tem me ajudado a fazer 
algumas intervenções de forma mais segura. Talvez por ser continuidade de 
governo, percebo um fio condutor nesta formação, coisa que não via antes: 
tudo mudava de quatro em quatro anos. 

 

Os entrevistados relatam o prejuízo da falta de continuidade das 

formações em administrações passadas — "a formação muda de quatro em quatro 

anos, ou seja, quando das eleições" (CP4); "apesar de ter um momento de início e 

um momento de fim [dentro da gestão política do momento], é importante. Pena que 

não tenha tido continuidade em anos anteriores" (CP5). 

Fusari (1997, p. 71) nos certifica que 

 

desse percurso cheio de altos e baixos, em alguns períodos 
com mais reveses do que conquistas — resta aos 
educadores um sentido de desânimo e desapontamento, 
devido a rupturas educacionais entre uma administração e 
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outra, ou até dentro da mesma administração, com a troca, 
por exemplo, do secretário da Educação. 

 

Essas mudanças geram um sentimento de ruptura, de algo que se deixou 

por fazer, "quando estávamos engrenando nos grupos de formação, entrando na 

proposta, mudou a administração, e pronto: começar tudo de novo" (FUSARI, 1997, 

p. 71). Este recomeçar não ocorre de forma tranquila, pois as pessoas não mudam 

de concepções com a mudança de gestões administrativas ou de seus secretários. 

Mais uma vez, Fusari (1997, p. 39) registra que  

 

os CPs que atuam em escolas e desenvolvem processos de 
formação contínua com seus professores necessitam, por 
sua vez, participar de projetos de formação contínua que 
contribuam para o aperfeiçoamento de seu próprio trabalho 
como formador contínuo dos professores que coordenam, 

 

CP1 informa que "busco respostas para as dúvidas que tenho em relação 

à Educação Infantil na formação 'Rede em rede' e outros". CP2 reitera que "esta 

administração [continuidade da anterior] está oferecendo várias formações para os 

CPs [...] sempre é válido: você pode não concordar com alguns aspectos, mas 

sempre tira proveitos. 

 

O que se coloca como busca nos cursos de formação — 
quando se fala da relação entre teoria e prática — é 
problematizar a prática de tal forma que se abram ouvidos e 
canais de percepção, sensibilizando o futuro educador para 
um mergulho mais consciente e com maior propriedade nas 
tramas presentes do cotidiano profissional (BRUNO, 
ABREU & MONÇÃO, 2010, p. 97). 

 

CP3 ilustra esse assunto, quando menciona que, "atualmente, o "Rede 

em rede" está caminhando para a teorização das práticas". CP8 completa, dizendo 

que a tematização das práticas realizada na formação auxilia a fazer "intervenções 

de forma mais segura". 

CP5 e CP8 apontam para a importância do diretor também participar 

desses encontros. "Isso é muito positivo, pois podemos discutir nos encontros coisas 

que ocorrem na escola e 'passam batidas' por falta de tempo para sentarmos e 

conversarmos" (CP5). "Acho bom, pois discutimos juntas os problemas, isto faz com 

que tenhamos uma maior parceria e ela se envolve mais com o pedagógico" (CP8). 
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Esta formação conjunta torna-se positiva na medida em que pode 

sensibilizar tanto o coordenador pedagógico, quanto o diretor para a "escuta dos 

ruídos", para a fala que pretende dialogar e "para o olhar buscador dos sinais de 

entendimentos, de conflitos, de opções" (BRUNO, ABREU & MONÇÃO, 2010, p. 97), 

de forma a haver distinção entre a função do diretor e a do coordenador pedagógico, 

embora caminhem ambos na direção de um trabalho conjunto e articulado. 

No Quadro 9, na página seguinte, os entrevistados explicitam como 

articulam os diferentes grupos de formação, como elaboram o Projeto Especial de 

Ação (PEA) e quais temas são privilegiados. 

Vale lembrar que, na Prefeitura paulistana, os professores podem optar 

anualmente por entrar em Jornada Especial Integral de Formação (JEIF), e participar 

obrigatoriamente do PEA, ou optar pela Jornada Básica Docente (JBD) e escolher 

participar ou não do PEA. Acontece que muitos professores em JBD, por várias 

razões, não participam do PEA, ficando alheios às discussões ocorridas na 

formação. Para minimizar este alheamento, os coordenadores pedagógicos 

"encaixam" esses professores em um dos grupos do PEA, quando o horário do 

professor permite. Isso é o que ocorre com CP1 e CP7: "o que faço é montar um 

horário de JEIF e JBD em que pelo menos por uma hora [uma hora-atividade] eu 

consiga o agrupamento de todas para passar as informações" (CP1); "nem todos os 

meus professores fazem JEIF, mas aqueles que não fazem têm pelo menos uma 

hora-atividade com o coletivo; assim ficam por dentro do que é discutido" (CP7). 

Na impossibilidade de articular os professores em JBD com a formação, 

CP5 e CP8 elaboraram outras estratégias. "Os livros de registros, bem como a 

bibliografia utilizada nas discussões estão sempre disponíveis a todos" (CP5); "deixo 

sempre disponível o livro de registros das discussões e os textos lidos nos encontros 

para que os professores que não estão em JEIF possam ler para saber o que está 

sendo discutido" (CP8). 

Mas disponibilizar os textos e os livros abordados nas discussões não 

garante que os professores se inteirem dos assuntos discutidos e das ações 

planejadas. CP2 procura "passar as informações de um grupo para outro. Faço uma 

circular com o que foi elaborado nos três grupos e entrego uma para cada 

funcionário da Unidade". CP6 responde que "as decisões tomadas são passadas 

através de uma pauta de organização interna para que todos saibam das ações a 

serem realizadas". 
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Quadro 9 — Com relação à formação de professores, c omo articula os 
diferentes grupos de formação? Como elabora seu PEA  (Projeto Especial de 
Ação) para a formação dos professores? Que temas sã o privilegiados? 

CP1 

O grande problema da formação dos professores é conseguir que todos 
estejam juntos, mas sabemos que é muito difícil. O que faço é montar um 
horário de JEIF e JBD em que pelo menos por uma hora eu consiga o 
agrupamento de todas para passar as informações. O PEA é elaborado com 
a participação de todos. Os temas privilegiados são aqueles que atendem as 
necessidades das crianças. 

CP2 

Procuro passar as informações de um grupo para outro. Faço uma circular 
com o que foi elaborado nos três grupos e entrego uma para cada funcionário 
da unidade. Nosso tema é "Alimentação Saudável". Seleciono o capítulo do 
livro que será lido no PEA; leio, procuro formular algumas perguntas 
problematizadoras para serem colocadas após a leitura. 

CP3 

É uma luta. No ano passado, por exemplo, eu não tinha coletivo, só duas 
professoras. Eu tentava levar a discussão desse grupo para os professores 
em hora-atividade. Hoje, no CEI, eu comecei uma discussão sobre o papel do 
professor nas brincadeiras; comecei de manhã, passei para o grupo da tarde 
e agora consegui fazer mais ou menos um mapa de intervenções que 
necessito realizar com o professor. 

CP4 

Tenho três grupos de formação. Com exceção de dois professores, todos 
estão em formação: é mais fácil para articular o trabalho pedagógico da 
escola. O PEA é pensado no início do ano juntamente com os professores; 
os temas de estudo são levantados, e eu pesquiso a bibliografia adequada. 
Os temas privilegiados são o brincar, o registro e a observação.. 

CP5 

É difícil articular todo o grupo de professores, pois tenho uma infinidade de 
jornadas dentro da EMEI. Mas os livros de registros, bem como a bibliografia 
utilizada nas discussões estão sempre disponíveis a todos. Neste ano, 
estamos trabalhando com o papel da família na construção da identidade da 
criança e a importância do brincar. 

CP6 

As decisões tomadas são passadas através de uma pauta de organização 
interna para que todos saibam das ações a serem realizadas. A temática do 
PEA é decidida pelo grupo de professores mediante sugestões e 
necessidades do grupo de professores. Privilegio os temas que poderão 
desatar alguns nós que surgem na prática pedagógica. 

CP7 

Nem todos os meus professores fazem JEIF, mas aqueles que não fazem 
têm pelo menos uma hora-atividade com o coletivo; assim ficam por dentro 
do que é discutido. São três grupos de JEIF. O PEA é discutido no início do 
ano com todos os professores; na reunião de início de ano e nos grupos, 
elaboramos o projeto, sendo que eu pesquiso os textos para discussão. O 
tema privilegiado é o brincar nos diferentes campos de experiências. 

CP8 

O grupo de professores se articula por si só, e em nossa formação trocamos 
experiências, lemos os textos de reflexão e discutimos algumas práticas. 
Deixo sempre disponível o livro de registros das discussões e os textos lidos 
nos encontros, para que os professores que não estão em JEIF possam ler 
para saber o que está sendo discutido. O PEA é elaborado seguindo o perfil 
da EMEI, o trabalho que já vinha sido realizado anteriormente, ouvindo as 
necessidades que são apresentadas pelo grupo de professores e pela 
direção da escola. 
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Quanto à elaboração do Projeto Especial de Ação, CP2, CP4, CP6, CP7 e 

CP8 indicam que a discussão inicial do projeto ocorre no começo do ano, com a 

participação de todos os professores, e é aprofundada nos grupos de formação. O 

coordenador pedagógico pesquisa os textos que serão utilizados para a discussão 

dos temas tratados no projeto. 

Em relação aos temas privilegiados, "o PEA é elaborado seguindo o perfil 

da EMEI, o trabalho que já vinha sido realizado anteriormente, ouvindo as 

necessidades que são apresentadas pelo grupo de professores e pela direção da 

escola" (CP8); "privilegio os temas que poderão desatar alguns nós que surgem na 

prática pedagógica" (CP6) e "os temas privilegiados são aqueles que atendem as 

necessidades das crianças" (CP1). 

A alimentação saudável, o brincar, o registro, a observação e o papel da 

família na construção da identidade da criança foram temas elencados pelos 

entrevistados — cada escola, a partir das discussões com os professores e com a 

equipe gestora, elege seus temas para formação. 

"Propiciar e qualificar as interações entre educadores e crianças, entre 

família e instituição e entre os professores, ajudando-os na leitura e análise de 

situações significativas" (BRUNO, ABREU & MONÇÃO, 2010, p. 85) são ações 

desenvolvidas pelo coordenador pedagógico na formação de professores de 

Educação Infantil. CP2 e CP3 concordam: "procuro formular algumas perguntas 

problematizadoras para serem colocadas após a leitura" (CP2) e "consegui fazer mais 

ou menos um mapa de intervenções que necessito realizar com o professor" (CP3). 

O Quadro 10, na página seguinte, mostra os entraves e as dificuldades 

que o coordenador pedagógico de Educação Infantil encontra para concretizar a 

formação de todos os professores. As respostas podem ser divididas em três blocos 

distintos e que se relacionam: professores que não se dedicam à formação (CP1, 

CP3, CP6, CP7 e CP8); agrupamentos de PEA e dificuldade em reunir todos os 

professores para formação (CP2); falta de espaço adequado e/ou falta de recursos 

de multimídia (CP4, CP5 e CP7). 

Para Freire ([1996] 2007, p. 29), 

 

não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses 
que-fazeres se encontram um no corpo do outro. Enquanto 
ensino continuo buscando, reprocurando. Ensino porque 
busco, porque indaguei e me indago. Pesquiso para 
constatar e constatando intervenho, intervindo educo e me 
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educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 
comunicar ou anunciar a novidade. [...] Fala-se hoje, com 
insistência, no professor pesquisador. No meu entender o 
que há de pesquisador no professor não é uma qualidade 
ou forma de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. 
Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a 
busca, a pesquisa. O de que se precisa é que, em sua 
formação permanente, o professor se perceba e se assuma, 
porque pesquisador, como professor. 

 

 

Quadro 10 — Quais entraves que encontra para concre tizar essa formação? 

CP1 O grande entrave são as professoras que não precisam pontuar para evoluir 
e com isso não levam muito a sério o projeto, embora ganhem para isso. 

CP2 Como temos três agrupamentos de PEA que praticamente utiliza todo o meu 
horário de trabalho, necessito me organizar em casa. 

CP3 No CEI, tenho que começar do zero, porque a formação continuada começou 
só no ano passado e ainda estou tentando montar o material. 

CP4 
Falta de um espaço adequado para a formação. Alguns professores não se 
dedicam à formação, só a fazem por causa da JEIF. Faltam recursos de 
multimídia, não temos TV nem vídeo, e isso dificulta a tematização das práticas. 

CP5 

Além da diversidade de grupos e horários de formação, não temos um 
momento em que todos possam se reunir para discutir juntos, somente nas 
reuniões pedagógicas, e ainda assim não consigo reunir todos por causa do 
acúmulo com outras escolas. Falta também um espaço adequado, com 
recursos audiovisuais adequados que auxiliem nas discussões. 

CP6 Envolvimento do grupo, pois fazem a formação por obrigação e não por 
entender que é um momento rico de crescimento profissional. 

CP7 
Falta de um lugar adequado para estudo e falta de vontade de alguns 
professores, que não acreditam na importância da formação. Preciso sempre 
estar numa posição de convencimento. 

CP8 

Motivar a equipe para entender a importância desta formação e que ela é 
necessária para o bom trabalho da EMEI, além de repassar o discutido para 
os professores que não tem JEIF, pois muitas vezes eles não se envolvem 
muito com as atividades planejadas pelo grupo. 

 

Não é o que ocorre para CP1: "o grande entrave são as professoras que 

não precisam pontuar para evoluir e com isso não levam muito a sério o projeto, 

embora ganhem para isso". Para CP6, os professores do grupo "fazem a formação 

por obrigação e não por entender que é um momento rico de crescimento 

profissional". Para CP7, trata-se da "falta de vontade de alguns professores que não 

acreditam na importância da formação". Para CP8, o entrave é conseguir "motivar a 

equipe para entender a importância dessa formação e que ela é necessária para o 

bom trabalho da EMEI". 

Placco & Souza (orgs., 2006, p. 45) observam que 
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há inúmeros sentidos e significados que configuram os 
espaços de formação. Para o formador, há sempre o 
desafio de trabalhar com a diversidade de conhecimentos e 
práticas integrantes do grupo. Para os professores em 
formação há a valorização ou não do estudo, da reflexão, ou 
a obrigatoriedade de atender as exigências institucionais. 

 

De fato, os grupos de formação não são homogêneos, ou seja, atingem 

tanto professores no início de suas carreiras, quanto aqueles que vivem uma fase de 

maturidade e consolidação de suas trajetórias profissionais. Isso gera a necessidade 

de uma discussão mais profunda sobre o que é obrigatório e o que é facultativo ao 

professor (FUSARI, 1997). 

Uma vez que faça opção pela JEIF, o professor tem ciência de que a 

formação está inserida em sua jornada de trabalho e, portanto, é obrigatória, não 

havendo a possibilidade de não fazê-la. Por outro lado, a resistência do professor a 

participar mais ativa e conscientemente dos momentos de formação pode resultar do 

confronto com a mudança: 

 

a busca de justificativas ao trabalho para que fique como 
está, a não percepção de ocorrências da prática e da 
necessidade de mudanças a serem introduzidas nessa 
prática são processos de alienação contrários ao movimento 
da consciência e do confronto (PLACCO, 2008, p. 70). 

 

Cabe ao coordenador pedagógico estimular os professores renitentes, 

para que possam participar mais ativamente do movimento de superação dessa 

alienação, até mesmo de forma "momentânea e reconhecida como tal — ou não há 

possibilidade de consciência crítica" (PLACCO, 2008, p. 70). 

Também é certo que o coordenador deve ter clareza que esse movimento 

não acontece rapidamente e de forma inalterável, mas envolve "idas e vindas, 

circularidades, saltos, evoluções e retrocessos" (PLACCO, 2008, p. 70), e que isso 

faz parte do amadurecimento de todos os participantes do grupo de formação. 

CP2 nos diz que possui três agrupamentos de PEA e que utilizam 

praticamente todo o seu horário de trabalho. Isso constitui uma verdade, pois cada 

grupo tem duas horas-atividades (uma hora e trinta minutos) diárias de formação; os 

três grupos perfazem um total de quatro horas e meia; ao descontar as horas de 

formação de professores da jornada de oito horas diárias do coordenador, sobram 

três horas e meia que este realize suas outras funções — visitas às salas de aula, 
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para acompanhamento dos professores e das crianças, acompanhamento das 

crianças portadoras de necessidades educacionais. aconselhamento aos pais e 

mães, acompanhamento das crianças durante suas refeições, organização de 

pautas de observação, leitura dos registros dos professores e devolutivas, realização 

de intervenções junto aos professores que não estão em formação, estudo, etc. 

Como os PEAs tem duração de, em média, seis horas semanais, ou seja, de 

segunda a quarta-feira, o tempo disponível para realizar outras funções é muito 

pequeno, pois algumas destas ações são diárias. Por esse motivo, o coordenador 

pedagógico de Educação Infantil acaba por levar parte daquilo que não consegue fazer 

na escola para casa, principalmente o seu horário de estudo, como se viu no Quadro 5. 

O último bloco de respostas do Quadro 10 diz respeito à falta de espaço 

adequado e/ou falta de recursos de multimídia: "falta de um espaço adequado para a 

formação [...] falta de recursos de multimídia, não temos TV nem vídeo, e isso 

dificulta a tematização das práticas" (CP4); "falta também um espaço adequado com 

recursos audiovisuais adequados que auxiliem nas discussões" (CP5); "falta de um 

lugar adequado para estudo" (CP7). 

Para Fusari (1997, p. 186),  

 

é preciso romper com a ideia de que a precariedade na qual 
se realiza a educação do educador em serviço é inalterável. 
Impõe-se a necessidade de boas condições gerais de 
trabalho, o que implica tornar a educação, de fato, uma 
prioridade mediante a alocação de recursos e transparência 
na administração e a competência na gestão. 

 

Quanto ao espaço adequado, se a escola não dispõe de outros espaços 

que possam ser utilizados para a formação, não há o que fazer. Todavia, pode-se 

utilizar parte das verbas que a escola recebe para reparos e, muitas vezes, é 

possível fazer uma parede divisória na sala dos professores, criando, assim, um 

espaço para a formação. Isso também vale no caso dos recursos audiovisuais e 

multimeios, que podem ser adquiridos com o uso de parte das mesmas verbas. 

O Quadro 11, na página seguinte, mostra as dificuldades que os 

coordenadores pedagógicos encontram no exercício de sua função. Expõe também 

se os entrevistados creem que o CP é o "recheio do sanduíche", que fica entre os 

professores e o diretor da escola, e o "bombeiro" que apaga incêndios, agindo 

sempre nas emergências — ou se estas visões estão em processo de superação. 
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Quadro 11 — Em relação ao cotidiano escolar, quais dificuldades que encontra 
para exercer sua função? Você acredita que o CP é o  "recheio do sanduíche" 
(fica entre os professores e a direção) e aquele qu e "apaga incêndios", ou 
estas visões estão sendo superadas? 

CP1 

As dificuldades são os melindres de algumas professoras. O CP às vezes é o 
"recheio do sanduíche", não comestível se não contar com o apoio da 
direção. Porém, se a equipe gestora for afinada e compromissada com a 
educação, o recheio passa a ser comestível. 

CP2 

Não me considero o "recheio do sanduíche". Procuro entrar sempre em 
acordo com o diretor, para termos as mesmas falas e resolver os problemas 
juntos. A CP apaga muitos incêndios no dia a dia, pois leva criança 
machucada ao hospital, sai para comprar materiais solicitados por 
professores, etc. 

CP3 

É a burocracia, encaminhamentos, a questão de caráter burocrático, porque 
eu faço a minha formação em casa, e isto é errado. Não adianta, ainda sou 
um pouco do "recheio do sanduíche". Como fico mais próxima das 
professoras, às vezes sou porta-voz do grupo. Quanto ao "bombeiro", creio 
que isto já está dentro do meu cotidiano; às vezes, é preciso por panos 
quentes nas situações que ocorrem ou correr para resolver algum imprevisto. 
Como eu já disse, faz parte do cotidiano... 

CP4 
Acho que estas visões já estão superadas, embora, por estar sempre junto às 
professoras, às vezes sou porta-voz delas. A grande dificuldade é o desvio 
de função. 

CP5 

Acredito que algumas coisas até se superaram com o tempo, porém o CP 
ainda não é reconhecido como tal: psicólogo, terapeuta, mediador de 
conflitos, enfermeiro, porteiro, distribuidor de merenda ainda são algumas de 
suas "funções" dentro da EMEI. Quanto ao "recheio do sanduíche", acho que 
faz parte do meu trabalho levar à direção a solicitação dos professores: uma 
vez que permaneço muito tempo com eles, acabo sendo porta-voz de suas 
necessidades quando eu mesma não consigo resolvê-las. 

CP6 

Seria muito fácil exercer a função se todos fôssemos profissionais e as 
intervenções apontadas fossem momentos para crescimento e não 
melindres, como acontece muitas vezes. A visão só estará superada se o 
próprio profissional exercer sua função como mediador e não "recheio" e, 
depois de "apagar o incêndio", descobrir a causa e orientar para não 
acontecer novamente. 

CP7 

São muitas as dificuldades. Sempre sou chamada para resolver situações 
que poderiam ser resolvidas por outras pessoas. Acho que isso acontece 
porque eu circulo mais pela escola. Não me sinto "recheio do sanduíche", 
mas ainda 'apago incêndios', porque tudo é um drama. Mas acho que isso é 
por causa da questão da identidade: até onde é minha responsabilidade? 
Quando começa a responsabilidade do outro? 

CP8 

Uma das dificuldades é encontrar uma equipe gestora que acredite no 
trabalho e na formação, outra é realizar um trabalho forte com a comunidade, 
ter um grupo de professores motivado e disposto a superar os desafios e, por 
último, não se envolver demais com o trabalho burocrático. Não sei se as 
visões de "recheio de sanduíche" ou "apagador de incêndios" estão 
superadas; acho que fazem parte do dia a dia do coordenador. Talvez já 
tenha me acostumado a isso e nem perceba; é coisa para se pensar... 
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As respostas dos coordenadores pedagógicos foram variadas. "Às vezes 

é o 'recheio do sanduíche'" (CP1); "não me considero o 'recheio do sanduíche'", 

porém "a CP apaga muitos incêndios no dia a dia" (CP2); "não adianta, ainda sou 

um pouco o 'recheio do sanduíche'. Como fico próxima das professoras, ainda sou 

porta-voz do grupo" e, "quanto ao 'bombeiro', creio que isto já está dentro do meu 

cotidiano" (CP3); "acho que estas visões já estão superadas, embora, por estar 

sempre junto às professoras, às vezes sou porta-voz delas" (CP4); "quanto ao 

'recheio do sanduíche', acho que faz parte do meu trabalho [...] sendo porta-voz [dos 

professores]" (CP5); "a visão só estará superada se o próprio profissional exercer 

sua função como mediador e não recheio e, depois de 'apagar o incêndio', descobrir 

a causa e orientar para não acontecer novamente" (CP6); "não me sinto o 'recheio 

do sanduíche', mas ainda 'apago incêndios'" (CP7).  

Guimarães & Villela (2000) explicam que é fundamental que o 

coordenador pedagógico esteja preparado para discernir os diferentes níveis de sua 

atuação, para que não se limite a apenas um destes, dificultando o crescimento e o 

amadurecimento dos diferentes atores da escola. Para os autores, o coordenador 

pedagógico tem, pelo menos, três níveis de atuação que não se excluem: 

 

o da resolução dos problemas instaurados; o da prevenção 
de situações problemáticas previsíveis; o de promoção de 
situações saudáveis do ponto de vista educativo e sócio- 
afetivo (GUIMARÃES & VILLELA, 2000, p. 38). 

 

Assim, "se as preocupações diárias e imediatas consumirem todo o 

potencial de trabalho do coordenador pedagógico, não haverá condições de 

articulação de pessoas em torno de metas a médio e longo prazo" (GUIMARÃES & 

VILLELA, 2000, p. 38), ficando restritas a situações incidentais ou casuais. Nessas 

circunstâncias, quanto aos coordenadores pedagógicos, "suas intencionalidades e 

seus propósitos são frustrados e suas circunstâncias o fazem responder à situação 

do momento, ‘apagando incêndios’ em vez de construir e reconstruir o seu cotidiano" 

(PLACCO, 2003, p. 47). 

Mais uma vez, torna-se necessário que o CP elabore sua rotina de 

trabalho em consonância com seu próprio plano de trabalho — uma rotina flexível 

que contemple tanto atividades previamente planejadas, como aquelas emergentes 

das necessidades do cotidiano. 
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Para Placco (2003, p. 51), 

 

urge que o(a) coordenador(a) pedagógico-educacional 
aprenda a transformar muitas das URGÊNCIAS em 
ROTINAS — prevendo comportamentos e ações 
necessárias, com pessoas responsáveis por elas, para 
responder por eventuais situações que, embora 
aparentemente inesperadas, não o são, no contexto da 
escola, que conhece, sobejamente, situações de incidentes 
ou acidentes com crianças, faltas de equipamentos, de 
recursos, de profissionais e outras eventualidades. 

 

É o que nos diz, também, CP8: "não sei se as visões do 'recheio de 

sanduíche' ou 'apagador de incêndios' estão superadas; acho que faz parte do dia a 

dia do coordenador". O entrevistado conclui com uma frase emblemática: "talvez já 

tenha me acostumado a isso e nem perceba; é coisa para se pensar...". Percebe-se 

que as emergências não foram transformadas em ações de rotina por meio de uma 

reflexão constante sobre essas mesmas ações. Entretanto, esse coordenador indica 

que a reflexão está próxima — "é coisa para se pensar...". 

Em suas respostas, alguns coordenadores indicam, ainda, uma variação 

do "recheio do sanduíche", que é o de ser ”porta-voz" do grupo de professores. 

Para Freire (2008), como vimos mais atrás, no Capítulo II, o "porta-voz" é 

aquele que capta os sentimentos, os conflitos, o mal-estar do grupo e os explicita, 

criando a possibilidade de que esses conflitos sejam trabalhados e de que os 

impasses sejam solucionados. O coordenador pedagógico deve ter o cuidado de 

evitar, na condição de "porta-voz" do grupo, ser transformado em "bode expiatório", 

funcionando como depositário de questões que o grupo não quer, não pode ou não 

consegue enfrentar — situação em que o grupo permanece numa zona de conforto 

e não caminha para uma possível superação dos conflitos e solução de impasses. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

O presente trabalho tratou do papel do coordenador pedagógico como 

formador de professores de Educação Infantil no município de São Paulo. 

A pesquisa teve como eixo norteador a seguinte questão: quais 

dificuldades o coordenador pedagógico tem encontrado, no processo de construção 

de sua identidade como formador de professores de Educação Infantil, tanto do 

ponto de vista individual, como institucional? Esta investigação tem sua relevância, 

pois o coordenador pedagógico é o principal formador dentro da escola e, como 

formador, necessita formar-se. 

A formação do coordenador pedagógico, porém, dá-se em dois níveis, o 

institucional — que é a formação recebida proporcionada pelo Departamento de 

Orientação Técnica de Educação Infantil (DOT-EI) ligado diretamente à Secretaria 

Municipal de Educação — e o individual, que trata da autoformação. 

Enfatizo que, para responder a esta indagação, recorri, entre outros 

autores, a Paulo Freire, Madalena Freire, José Cerchi Fusari e Vera Maria Nigro de 

Souza Placco, com os quais procurei dialogar ao longo deste trabalho. 

• Paulo Freire, para discutir a concepção de educação e formação de 

professores numa visão mais humanista e comprometida com o 

homem inserido num mundo moderno e em constante transformação 

— e, portanto, inacabado, assim como é o processo de conhecimento.  

• Madalena Freire, que possibilita desvelar os meandros da formação de 

professores e do coordenador pedagógico de Educação Infantil, com 

auxílio dos processos da observação, do registro e da reflexão sobre 

as práticas que ocorrem no interior da escola. 

• José Cerchi Fusari, que, ao descrever e analisar as representações 

dos coordenadores pedagógicos, contribui para a discussão sobre a 

formação inicial e continuada dos professores. 

• Vera Maria Nigro de Souza Placco, que vê a formação em serviço 

como um conjunto de relações interpessoais e, também, como 

possibilidade de aprendizagem do adulto professor. 
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As respostas dos coordenadores pedagógicos de Educação Infantil 

entrevistados permitiram maior conhecimento de suas ações cotidianas. Tais 

respostas, problematizadas com o auxílio do referencial teórico, orientaram a 

construção desse trabalho. 

As entrevistas mostraram que, do ponto de vista institucional, os serviços 

de caráter burocrático são um grande entrave no cotidiano dos coordenadores 

pedagógicos, pois tomam muito do seu tempo, que poderia ser utilizado para outras 

atividades. Percebe-se falta de diálogo entre a coordenação e a direção da escola, o 

que impede a eventual e possível divisão de tarefas. Entretanto, as respostas dos 

entrevistados indicam que estes não atentaram para o fato de que ainda não se 

estabeleceu o diálogo entre a equipe gestora; também não há um trabalho conjunto 

e articulado entre coordenadores e gestores — fica prejudicada a construção da 

identidade do coordenador pedagógico, uma vez que este não consegue distinguir 

suas atribuições das atribuições do diretor. 

Em se tratando da formação individual, sete dos oito entrevistados 

responderam que fazem seus estudos em casa. Durante as entrevistas, não me dei 

conta do fato, porque sempre fiz o mesmo. Após montar o quadro correspondente e 

reler as respostas, notei, com muita preocupação, que isso pode ser prejudicial à 

saúde: a casa acaba por ser a continuidade da escola, e o tempo destinado ao lazer, 

ao descanso e às atividades com a família passa a ser tempo de trabalho e estudo. 

É precisamente por isso que se torna necessária a elaboração de uma 

rotina semanal com o planejamento de atividades diárias. Fica claro, e minha 

experiência mostra isso, que o coordenador pedagógico não sabe administrar seu 

tempo. Em seu cotidiano, ele desenvolve uma ação desordenada destituída de 

reflexão. Isso se traduz nos momentos de formação dos professores.  

Os coordenadores pedagógicos demonstraram grande preocupação com 

a forma como ocorre essa formação, tomando-a como um diferencial entre um 

coordenador pedagógico de Educação Infantil e os coordenadores de ensino 

fundamental e médio. 

A formação ocorre com a discussão e tematização de práticas, a leitura 

de textos que subsidiam essa discussão e a elaboração de atividades, Como 

observou um dos coordenadores pedagógicos entrevistados: "as atividades não 

estão nos livros e precisam ser pensadas". Essas atividades são planejadas no 
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sentido de permitir que a criança experimente e explore objetos e situações e 

interaja com outras crianças, com os adultos, com o espaço. 

No entanto, os coordenadores pedagógicos disseram não dispor de 

tempo para acompanhar o professor em sala de aula — o que gera um impasse: se 

a formação gira em torno do questionamento de práticas e da elaboração de 

atividades, como deixar de fazer esse acompanhamento? 

Parece-me que os coordenadores pedagógicos não ainda estabelecem a 

ligação entre a formação do professor e a sua atuação em sala de aula. A formação, 

da maneira que ocorre, é um fim em si mesma. Talvez isso seja decorrente da 

atuação desordenada e irrefletida já mencionada; de qualquer forma, essa 

constatação deveria ser tema de discussão nas formações com DOT-EI. 

Por outro lado, o tempo para acompanhar o professor em suas atividades 

com as crianças deve ser "fabricado" pelo coordenador pedagógico. Como os 

grupos de formação tomam grande parte do seu tempo, ele pode, em alguns 

momentos, partilhar a coordenação do grupo com os professores, ficando livre para 

visitar as salas de aula e observar se o que foi discutido na formação está sendo 

colocado em prática e se as atividades elaboradas estão sendo utilizadas. É certo 

que não há prejuízo ao grupo de formação, porque, no seu retorno, ao inteirar-se do 

que foi discutido, pode realizar as intervenções necessárias. Com relação à 

observação das atividades em sala de aula, o coordenador pedagógico deve 

retomar seus registros e dar uma devolutiva ao professor. Só assim haverá 

integração entre a teoria discutida nos encontros de formação e a prática realizada 

pelo professor. 

Contudo, fazer intervenções junto aos professores não é coisa fácil, e aí 

entra a formação para os coordenadores realizada por DOT-EI (o curso "Rede em 

rede"), cujos encontros concentram-se no debate de práticas e na discussão de 

formas de intervenção. 

Em relação à formação de DOT-EI, é necessário ressaltar a importância 

de coordenadores e diretores participarem juntos e discutirem situações relativas às 

suas escolas. Esse é o caminho para a constituição de uma equipe gestora 

consciente de suas funções e preocupada com a construção de um projeto político 

pedagógico com a participação de todos os segmentos da escola — direção, 

coordenação, professores, crianças, pais, Conselho de Escola e Associação de Pais 

e Mestres. Um projeto que norteie as ações necessárias para que haja, de fato, o 
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protagonismo infantil, em que a criança seja produtora de conhecimento e não mera 

reprodutora deste. 

Aliás, vale lembrar: os entrevistados reconhecem que a infância é a fase 

na qual a criança constrói conhecimentos por meio de situações vividas, 

experimentadas. Entretanto, não fica claro se, nas ações dos professores, ela 

participa ativamente dessa construção ou se, pelas atividades, é simples 

coadjuvante. Para dirimir esta dúvida, seria necessário observar as práticas em sala 

de aula, o que pode ser objeto de um posterior estudo. 

Alguns coordenadores relataram a falta de compromisso por parte de 

alguns professores. Fusari (1997, p. 23) observa que inexiste "formação contínua 

que consiga aperfeiçoar um professor que não queira crescer, que não perceba o 

valor do processo individual-coletivo de aperfeiçoamento profissional". Nesse caso, 

caberia ao coordenador pedagógico orientar e estimular este professor, trazendo-o 

sempre para participar das discussões do grupo, de forma que ele não fique à parte, 

e que possa, também, assim como todos os participantes, expressar seus 

sentimentos, expor de maneira franca o que o incomoda e faz com que não queira 

participar da formação, podendo até discordar de algumas ações do grupo. Para 

isto, é necessário superar "melindres", por parte tanto do(s) professor(es), como do 

coordenador pedagógico. Só assim o grupo se fortalecerá e realizará um trabalho de 

fato coletivo. 

A cada ano, a escola muda. Mudam os professores: alguns saem, outros 

chegam. Mudam as crianças: algumas vão para o ensino fundamental, outras vêm 

dos CEIs ou de suas casas. Mudam as ideias, os pontos de vista, as concepções, os 

grupos de formação. A escola é viva, pulsa. O coordenador pedagógico deve 

perceber esse movimento de avanços, retrocessos, saltos, paradas; escutar seus 

sons, distinguindo a harmonia e o ruído, e deve sobretudo respeitá-los pois uma e 

outro têm seu significado. 

É necessário, também, que o coordenador pedagógico de Educação 

Infantil tenha clareza de que sua identidade não se encontra pronta e nem estará. A 

identidade se constrói no dia a dia, nas relações inter e intrapessoais, no diálogo 

verdadeiro com o grupo-escola. Aqui vale o princípio de inacabamento de Paulo 

Freire: somos seres inconclusos, inacabados e vivemos num mundo em 

transformação, o que nos torna curiosos a respeito de tudo o que nos rodeia e, 

portanto, aprendentes. 
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LEI nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007  
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LEI nº 14.660, de 26 de dezembro de 2007 - com alterações  
(DOM de 27/12/2007, p. 5-13)  

 

(Projeto de Lei nº 810/07, do Executivo, aprovado n a forma de Substitutivo do 
Legislativo)  

 
Dispõe sobre alterações das Leis nº 11.229, de 26 de junho de 1992, nº 11.434, de 12 de novembro 
de 1993 e legislação subseqüente, reorganiza o Quadro dos Profissionais de Educação, com as res-

pectivas carreiras, criado pela Lei nº 11.434, de 1993, e consolida o Estatuto dos Profissionais da 
Educação Municipal.  

 
GILBERTO KASSAB, prefeito do município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 18 de dezembro de 2007, decretou e eu 
promulgo a seguinte lei:  
 

TÍTULO I 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Art. 1º. Esta lei altera as Leis nº 11.229, de 26 de junho de 1992; nº 11.434, de 12 de novembro de 
1993; nº 12.396, de 2 de julho de 1997; nº 13.168, de 6 de julho de 2001; nº 13.255, de 27 de dezem-
bro de 2001; nº 13.500, de 8 de janeiro de 2003; nº 13.574, de 12 de maio de 2003 e nº 13.695, de 19 
de dezembro de 2003, reorganizando o Quadro dos Profissionais de Educação e respectivas carrei-
ras, e consolida o Estatuto do Magistério Público do Município de São Paulo.  
 

TÍTULO II 
QUADRO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO  

 
CAPÍTULO I  

DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO 
 
Art. 2º. O Quadro dos Profissionais de Educação fica composto pelos cargos de provimento efetivo 
e em comissão distribuídos da seguinte forma: 
I - Quadro do Magistério Municipal; 
II - Quadro de Apoio à Educação.  
§ 1º. Os Quadros dos Profissionais de Educação a que se referem os incisos I e II deste artigo, priva-
tivos da Secretaria Municipal de Educação, ficam compostos pelos cargos dos níveis superior, médio 
e básico, cujas atribuições sejam efetivamente exercidas em unidades da referida Secretaria, com-
preendendo os cargos de provimento efetivo e em comissão, constantes dos Anexos I e III, integran-
tes desta lei, onde se discriminam quantidades, denominações, referências de vencimentos, Partes, 
Tabelas, lotação e formas de provimento.  
§ 2º. Os cargos dos Quadros dos Profissionais de Educação ficam incluídos nas seguintes partes e 
tabelas: 
I - Parte Permanente (PP-III): cargos de provimento efetivo que não comportam substituição;  
II - Parte Permanente (PP-II): cargos de provimento efetivo que comportam substituição;  
III - Parte Permanente (PP-I): cargos de provimento em comissão que comportam substituição;  
IV - Parte Suplementar (PS): cargos destinados à extinção na vacância.  
Art. 3º. Os cargos dos Quadros dos Profissionais de Educação ficam com as denominações e refe-
rências de vencimentos estabelecidas na conformidade do Anexo III, integrante desta lei, observadas 
as seguintes regras: 
I - criados, os que constam na coluna “Situação Nova”, sem correspondência na coluna “Situação 
Atual”;  
II - mantidos, os que constam nas duas colunas, com as alterações eventualmente ocorridas constan-
tes da coluna “Situação Nova”. 
Parágrafo único.  Em decorrência das modificações ora operadas ficam alterados o Quadro do 
Magistério Municipal e o Quadro de Apoio à Educação, bem como a estrutura das carreiras e o núme-
ro dos cargos por elas abrangidos.  
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CAPÍTULO II  
DAS ESCALAS DE PADRÕES DE VENCIMENTOS 

 
Art. 4º. Ficam instituídas as Escalas de Padrões de Vencimentos dos cargos dos Quadros dos Pro-
fissionais de Educação, compreendendo as referências, os graus e valores constantes do Anexo II, 
Tabelas “A” a “F”, integrante desta lei.  
§ 1º. Na composição das Escalas de Padrões de Vencimentos, observar-se-á, sempre, no mínimo, o 
percentual existente entre o valor de uma referência e a que lhe for imediatamente subseqüente.  
§ 2º. Observar-se-á, ainda, entre cada grau, no mínimo, o percentual existente em cada Escala ora 
instituída.  
§ 3º. As Escalas de Padrões de Vencimentos de que trata este artigo serão atualizadas a partir do 
mês de novembro de 2007, de acordo com os reajustes e revalorizações concedidos aos servidores 
municipais, nos termos da legislação específica.  
 

CAPÍTULO III  
DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL  

 
SEÇÃO I 

DA CONFIGURAÇÃO DA CARREIRA 
 
Art. 5º. A carreira do magistério municipal, que compreende as classes de docentes e de gestores 
educacionais, fica composta dos cargos constantes do Anexo I, Tabela “B”, integrante desta lei. 
Parágrafo único.  Todos os cargos da carreira do magistério municipal situam-se inicialmente no 
grau “A” da respectiva classe e a ele retornam quando vagos.  
Art. 6º. A carreira do magistério municipal, de que trata o art. 6º da Lei nº 11.229, de 1992, e legis-
lação subseqüente, passa a ser configurada da seguinte forma: 
I - classes dos docentes:  
a) professor de educação infantil; 
b) professor de educação infantil e ensino fundamental I; 
c) professor de ensino fundamental II e médio; 
II - classes dos gestores educacionais:  
a) coordenador pedagógico; 
b) diretor de escola; 
c) supervisor escolar.  
Art. 7º. Compreende-se por classe: 
I - para os docentes: o agrupamento de cargos de mesma natureza, denominação e categorias diver-
sas;  
II - para os gestores educacionais: o agrupamento de cargos de natureza técnica e denominação 
diversa, na forma do disposto no art. 6º, inciso II, desta lei. 
Parágrafo único. Observadas as respectivas classes, os integrantes da carreira do magistério 
municipal serão enquadrados por evolução funcional, nos termos do art. 35, nas referências previstas 
no Anexo IV, Tabela “A”, ambos desta lei.  
 

SEÇÃO II 
DO PROVIMENTO DOS CARGOS DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL 

 
Art. 8º. O provimento dos cargos da carreira do magistério municipal far-se-á: 
I - mediante concurso público de provas ou de provas e títulos para os cargos da classe dos docen-
tes;  
II - mediante concurso de acesso, de provas e títulos, para os cargos da classe de gestores educa-
cionais.  
§ 1º. A Administração, no momento da abertura do concurso público estabelecerá, no edital, a área 
de atuação de acordo com suas necessidades.  
§ 2º. Os docentes que iniciarem exercício após a publicação desta lei no cargo de professor de edu-
cação infantil e professor de educação infantil e ensino fundamental I serão enquadrados nas catego-
rias previstas na Tabela “B” dos Anexos I e III, na seguinte conformidade: 
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I - categoria 1:  docente portador de habilitação profissional para o magistério, correspondente ao 
ensino médio; 
II - categoria 3:  docente portador de habilitação profissional específica para o magistério, corres-
pondente a licenciatura plena.  
§ 3º. Categoria é o elemento indicativo da posição do professor de educação infantil e do professor de 
educação infantil e ensino fundamental I na respectiva classe, segundo sua habilitação profissional.  
§ 4º. Acesso é a elevação do integrante da carreira do magistério municipal à classe superior da car-
reira, observada a habilitação profissional exigida para o cargo.  
Art. 9º. Os concursos de acesso e de ingresso para os cargos da carreira do magistério municipal 
serão realizados, obrigatoriamente, quando: 
I - o percentual dos cargos vagos atingir 5% (cinco por cento) do total de cargos da classe;  
II - não houver concursados excedentes do concurso anterior para a carreira, com prazo de validade 
em vigor.  
Art. 10. Será indeferida liminarmente a inscrição em concurso de acesso do profissional que, no 
ano imediatamente anterior ao da inscrição, tiver sofrido penalidade de suspensão, aplicada em de-
corrência de procedimento disciplinar processado na forma da legislação vigente. 
Parágrafo único.  Na hipótese do servidor reverter a penalidade em decorrência de processo ad-
ministrativo ou judicial não se aplica o disposto no “caput” deste artigo.  
 

SEÇÃO III 
DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO 

 
Art. 11. Observadas as condições e requisitos previstos no Anexo I, Tabela “B”, desta lei, os inte-
grantes da carreira do magistério municipal atuarão nas seguintes áreas: 
I - área de docência:  
a) professor de educação infantil: na educação infantil; 
b) professor de educação infantil e ensino fundamental I: na educação infantil e no ensino fundamen-
tal I; 
c) professor de ensino fundamental II e médio: no ensino fundamental II e no ensino médio;  
II - área de gestão educacional:  
a) coordenador pedagógico: na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio; 
b) diretor de escola: na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio; 
c) supervisor escolar: na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio.  
§ 1º. A atuação, na área de docência, far-se-á em regência de turmas, classes ou aulas e nas demais 
atividades docentes que envolvem o desenvolvimento do processo pedagógico, inclusive as referidas 
no § 4º deste artigo.  
§ 2º. A regência das turmas, classes ou aulas pelos docentes será disciplinada em ato do secretário 
municipal de Educação.  
§ 3º. Os docentes poderão atuar nas áreas de ensino correspondentes ao cargo que titularizam, para 
as quais estejam devidamente habilitados, nos termos da lei, na forma e condições estabelecidas por 
ato do secretário municipal de Educação, devendo sempre, em todas as situações, ser priorizada a 
regência de aulas, classes ou turmas.  
§ 4º. As atribuições na área de orientação de salas de leitura e de laboratórios de informática e re-
gência de salas de apoio pedagógico e de apoio e acompanhamento à inclusão, serão exercidas por 
docentes integrantes da carreira do magistério municipal ou docentes estáveis, eleitos pelo Conselho 
de Escola.  
§ 5º. Para fins de atuação docente em escolas exclusivamente destinadas à educação especial, os 
integrantes da carreira do Magistério Municipal deverão comprovar sua habilitação específica nesta 
área, em nível de graduação ou especialização.  
 

SEÇÃO IV 
DAS JORNADAS DE TRABALHO 

 
Art. 12. As jornadas de trabalho dos integrantes da carreira do Magistério Municipal passam a ser 
as seguintes: 
I - professor de educação infantil:  jornada básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais;  
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II - professor de educação infantil e ensino fundam ental I e professor de ensino 
fundamental  
II e médio: Jornada Básica do Docente, correspondendo 30 (trinta) horas/aula de trabalho sema-
nais; 
III - gestor educacional: Jornada Básica do Gestor Educacional, correspondendo a 40 (quaren-
ta) horas de trabalho semanais.  
§ 1º. A Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais, de que trata o inciso I deste artigo, 
será cumprida exclusivamente nos Centros de Educação Infantil.  
§ 2º. A sujeição à Jornada Básica do Gestor Educacional, de que trata o inciso III deste artigo implica 
exclusão, por incompatibilidade, de vantagens decorrentes de outras jornadas ou regimes especiais 
de trabalho, inclusive sob forma de gratificação ou adicional, previstos em legislação específica.  
Art. 13. Observadas as condições previstas nesta lei, os docentes titulares de cargos de professor 
de educação infantil e ensino fundamental I e professor de ensino fundamental II e médio, poderão 
ingressar nas seguintes jornadas especiais de trabalho: 
I - Jornada Especial Integral de Formação; 
II - Jornada Especial de Trabalho Excedente; 
III - Jornada Especial de Horas/Aula Excedentes; 
IV - Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais (J-40).  
§ 1º. A sujeição às jornadas especiais, de que trata o “caput” deste artigo implica exclusão, por in-
compatibilidade, de vantagens decorrentes de outras jornadas ou regimes especiais de trabalho, in-
clusive sob forma de gratificação ou adicional, previstos em legislação específica.  
§ 2º. O titular de cargo de Professor de Educação Infantil poderá ingressar nas jornadas especiais de 
que tratam os incisos II e IV deste artigo.  
Art. 14. Observadas as condições previstas nesta lei, os docentes titulares de cargos de professor 
de educação infantil poderão ingressar na Jornada Especial de Hora/Trabalho Excedente, para re-
gência de turmas, exclusivamente nos Centros de Educação Infantil. 
Parágrafo único.  A hora de trabalho excedente de que trata este artigo terá a mesma duração da 
hora de trabalho da respectiva jornada básica do professor.  
Art. 15. As jornadas básicas e especiais de trabalho do docente correspondem: 
I - Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho  semanais:  25 (vinte e cinco) horas 
em regência de turma e 5 (cinco) horas atividade semanais;  
II - Jornada Básica do Docente: 25 (vinte e cinco) horas aula e 5 (cinco) horas atividade se-
manais, correspondendo a 180 (cento e oitenta) horas aula mensais;  
III - Jornada Especial Integral de Formação: 25 (vinte e cinco) horas aula e 15 (quinze) 
horas adicionais, correspondendo a 240 (duzentas e quarenta) horas aula mensais;  
IV - Jornada Especial de Trabalho Excedente e Jorna da Especial de Horas/Aula 
Excedentes: a) até o limite de 110 (cento e dez) horas aula mensais, quando o professor estiver 
submetido à Jornada Especial Integral de Formação; 
b) até o limite de 170 (cento e setenta) horas aula mensais, quando o professor estiver submetido à 
Jornada Básica do Docente;  
V - Jornada Especial de Trabalho Excedente para o t itular de cargo de profes-
sor de educação infantil: até o limite de 30 (trinta) horas excedentes mensais;  
VI - Jornada Especial de Hora/Trabalho Excedente: até o limite de 30 (trinta) horas ex-
cedentes mensais;  
VII - Jornada Especial de 40 (quarenta) horas de tr abalho semanais: quando no 
exercício de cargo de provimento em comissão e prestação de serviços técnico-educacionais.  
§ 1º. Ato do secretário municipal de Educação disciplinará o cumprimento da Jornada Básica do Do-
cente e da Jornada Especial Integral de Formação, quando o número de aulas atribuídas ao docente 
não atingir as quantidades a que estiver legalmente obrigado.  
§ 2º. A duração da hora aula será determinada por ato do secretário municipal de Educação, e terá 
seu valor revisto proporcionalmente, sempre que for alterada.  
§ 3º. A hora atividade, a hora adicional, a hora trabalho excedente e a hora aula excedente do profes-
sor de educação infantil e ensino fundamental I e do professor de ensino fundamental II e médio terão 
a mesma duração da hora aula da respectiva Jornada Básica do docente.  
§ 4º. As horas atividade que compõem a Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais do 
professor de educação infantil destinam-se ao desenvolvimento de atividades educacionais, trabalho 
coletivo com a equipe escolar, de formação permanente e reuniões pedagógicas.  
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§ 5º. A hora trabalho excedente prevista no inciso V deste artigo, terá a mesma duração da hora da 
respectiva Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais do professor de educação infan-
til.  
Art. 16. Compreende-se por hora atividade o tempo de que dispõe o docente para o desenvolvi-
mento de atividades extraclasse, dentre outras: 
I - reuniões pedagógicas; 
II - preparação de aulas, pesquisas, seleção de material pedagógico e correção de avaliações.  
§ 1º. Não são consideradas horas atividades aquelas destinadas a reforço, recuperação de alunos e 
reposição de aulas.  
§ 2º. Das 5 (cinco) horas atividade que compõem a Jornada Básica do Docente, 3 (três) serão obriga-
toriamente cumpridas na escola e 2 (duas) em local de livre escolha.  
Art. 17. Compreende-se por horas adicionais o período de tempo de que dispõe o docente em Jor-
nada Especial Integral de Formação para o desenvolvimento de atividades extraclasse, dentre outras: 
I - trabalho coletivo com a equipe escolar, inclusive o de formação permanente e reuniões pedagógi-
cas;  
II - preparação de aulas, pesquisas, seleção de material pedagógico, correção de avaliações;  
III - atividades com a comunidade e pais de alunos, exceto as de reforço, recuperação de alunos e 
reposição de aulas. 
Parágrafo único.  O tempo destinado às horas adicionais será cumprido: 
a) 11 (onze) horas aula semanais obrigatoriamente na escola; 
b) 4 (quatro) horas aula semanais em local de livre escolha.  
Art. 18. Compreende-se por horas excedentes: 
a) as horas aula ministradas pelo professor além de sua carga horária regular, quando relativas à 
Jornada Especial de Horas/Aula Excedentes; 
b) as horas de trabalho prestadas pelo professor em Projetos Especiais de Ação, além de sua carga 
horária regular, quando relativas à Jornada Especial de Trabalho Excedente.  
Art. 19. Em regime de acúmulo de cargos, inclusive em outros entes federativos, o Profissional de 
Educação não poderá exceder a carga horária de trabalho semanal de 70 (setenta) horas.  
Parágrafo único.  Anualmente, o profissional de educação deverá prestar declaração de acúmulo 
de cargos, ou sempre que a sua situação profissional sofrer alterações, inclusive as decorrentes de 
concurso de acesso previsto nesta lei.  
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PORTARIA nº 1.566, de 18 de março de 2008 

(DOM de 19/03/2008, p. 18)  

 

Dispõe sobre os Projetos Especiais de Ação (PEAs) e dá outras providências. 

 

 

O secretário municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, e, 

 

CONSIDERANDO: 

 

- as disposições constantes na Lei Federal nº 9.394/96, especialmente nos artigos 12, 13 e 

61; 

- o estabelecido na Lei Municipal nº 14.660/07, em especial no § 2º do artigo 13 e artigos 16, 

17 e 18; 

- a política de formação de educadores em face das diretrizes da Secretaria Municipal de E-

ducação; 

- a necessidade da utilização dos resultados obtidos na Prova São Paulo, como parâmetro 

para definição das estratégias e ações pedagógicas visando ao constante aprimoramento da qualida-

de de ensino; 

- a implantação dos programas “Ler e Escrever - prioridade na Escola Municipal” e “Rede em 

rede: a formação continuada na educação infantil”, “Orientações Curriculares: Expectativas de apren-

dizagens e orientações didáticas”, “Referencial sobre avaliação da aprendizagem de alunos com ne-

cessidades educacionais especiais” e outros; 

- a necessidade de integrar os diversos programas e projetos em andamento nas Unidades 

Educacionais; 

- a análise dos resultados obtidos nas avaliações internas e externas do rendimento escolar 

dos alunos; 

- a necessidade de estabelecer critérios gerais para que as unidades educacionais possam 

elaborar, desenvolver e avaliar seus Projetos Especiais de Ação, em consonância com o projeto pe-

dagógico; 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Os Projetos Especiais de Ação (PEAs) são instrumentos de trabalho elaborados 

pelas unidades educacionais, que expressam as prioridades estabelecidas no projeto pedagógico, 

voltadas essencialmente às necessidades dos educandos, definindo as ações a serem desencadea-

das, as responsabilidades na sua execução e avaliação, visando ao aprimoramento das práticas edu-

cativas e conseqüente melhoria da qualidade de ensino, atendendo as seguintes especificidades: 
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I - na educação infantil: assegurar a todas as crianças a vivência de experiências significati-

vas e variadas utilizando diferentes linguagens, entendendo as práticas sociais da linguagem oral e 

escrita como organizadoras dessas experiências; 

II - no ensino fundamental e médio: atender a necessidade de desenvolvimento das compe-

tências leitora e escritora, como responsabilidade de todas as áreas de conhecimento/disciplinas, 

visando ao alcance das metas estabelecidas pela unidade educacional, pela elevação dos níveis de 

proficiência detectados na Prova São Paulo, bem como das metas definidas pela Secretaria Municipal 

de Educação, expressas nos programas “Ler e escrever - prioridade na escola municipal” e “Orienta-

ções curriculares: expectativas de aprendizagens e orientações didáticas”. 

Artigo 2º - Configuram-se modalidades de PEA as ações de formação voltadas para: 

I - a tematização das práticas desenvolvidas nos diferentes espaços educativos; 

II - a articulação das diferentes atividades e/ou projetos/programas que integram o Projeto 

Pedagógico; 

III - a implementação dos projetos e programas específicos da Secretaria Municipal de Edu-

cação, dentre outros: programas “Ler e escrever - prioridade na escola municipal”, “Rede em rede: a 

formação continuada na educação infantil” ,”Orientações curriculares: expectativas de aprendizagens 

e orientações didáticas” e “Referencial sobre avaliação da aprendizagem de alunos com necessida-

des educacionais especiais”; 

IV - a implementação de projetos específicos para superação das defasagens de aprendiza-

gem detectadas na Prova São Paulo e em outras avaliações realizadas pela unidade educacional. 

§ 1º - Os Projetos Especiais de Ação (PEAs) destinados à formação dos profissionais de E-

ducação deverão ser desenvolvidos em horário coletivo. 

§ 2º - Os projetos e programas que compõem a política educacional da SME, em especial, os 

programas “Ler e escrever - prioridade na escola municipal”, “Rede em rede: a formação continuada 

na educação infantil”, “Orientações curriculares: expectativas de aprendizagens e orientações didáti-

cas”, “Referencial sobre avaliação da aprendizagem de alunos com necessidades educacionais es-

peciais”, projeto de reorganização da EJA e a avaliação do aproveitamento escolar pela Prova São 

Paulo, bem como as ações pedagógicas e/ou institucionais que envolvem diretamente os educandos, 

devem articular-se com o projeto pedagógico, sendo objeto de acompanhamento e avaliação dos 

profissionais de educação nos horários coletivos de formação. 

§ 3º - os programas, projetos e ações mencionados no parágrafo anterior deverão integrar os 

PEAs existentes na unidade educacional, ampliando-os e tornando-os mais abrangentes, configuran-

do-se, preferencialmente, em um único PEA. 

Artigo 3º - Os profissionais de Educação participarão dos Projetos Especiais de Ação na se-

guinte conformidade: 

I - coordenador pedagógico, diretor de escola e assistente de diretor de escola - no horário de 

trabalho, assumindo a coordenação na ordem especificada, e, na impossibilidade destes, delegando 

a responsabilidade a outros participantes do projeto. 

II - professores: 
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1. sujeitos à Jornada Especial Integral de Formação (Jeif): nas horas-adicionais, nos termos 

do artigo 17, inciso I, da Lei nº 14.660/07. 

2. sujeitos à Jornada Básica do Docente (JBD), inclusive os ocupantes da função de Auxiliar 

de Direção: nas horas/atividade e/ou nas horas de Trabalho Excedente - TEX. 

3. sujeitos à Jornada Básica de 30 (trinta) horas de trabalho semanais: nas horas-atividade 

e/ou nas horas de Trabalho Excedente (TEX). 

§ 1º - Fica vedada a participação nos PEAs: 

a) os auxiliares de desenvolvimento infantil (ADIs); 

b) os professores de educação Infantil que se encontrarem na situação de volante; 

c) os professores que optarem(am) por permanecer na Jornada Básica do Professor (JB), ins-

tituída pela Lei nº 11.434/93; 

d) os professores que não se encontrarem com a jornada de trabalho completa em regência 

de aulas; 

e) os professores portadores de laudo médico de readaptação/restrição/alteração de função. 

§ 2º - Para ingresso na Jornada Especial de Trabalho Excedente (TEX) os docentes referidos 

no inciso II, itens 2 e 3 deste artigo, serão convocados pelo Diretor de Escola, observados os limites 

estabelecidos no artigo 15, incisos IV.b e V da Lei nº 14.660/07. 

§ 3º - A duração da hora de Trabalho Excedente (TEX) será a mesma da hora-aula da Jorna-

da de Trabalho docente. 

§ 4º - A participação do Auxiliar de Direção nos Projetos Especiais de Ação ocorrerá fora do 

seu turno de trabalho. 

§ 5º - Os professores orientadores de informática educativa (Poies) e professores orientado-

res de sala de leitura (POSLs) participarão dos PEAs nos horários coletivos destinados à formação, 

assegurando a articulação com o trabalho desenvolvido em sala de aula. 

Artigo 4º - Os Projetos Especiais de Ação deverão conter, no mínimo, os seguintes dados: 

1 -identificação da unidade educacional / Diretoria Regional de Educação; 

2 - ano letivo; 

3 - especificações do projeto: 

3.1 - data de início e término; 

3.2 - denominação; 

3.3 - número de horas; 

3.4 - dias da semana e horário. 

4 - justificativa e articulação com o projeto pedagógico; 

5 - envolvidos: coordenação e participantes e, no caso de professores, jornada de trabalho; 

6 - objetivos; 

7 - resultados esperados e Metas, observados os estabelecidos nos programas curriculares 

da Secretaria Municipal de Educação; 

8 - Descrição das fases/ etapas: cronograma de execução e avaliação; 

9 - Procedimentos Metodológicos: deve-se orientar pelo princípio da formação continuada 

pautada na resolução de situações-problema, abordando: 
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9.1. identificação dos aspectos relevantes - com levantamento e análise dos dados; 

9.2. sistematização; 

9.3. alternativas de solução; 

9.4. implementação das propostas; 

9.5. avaliação. 

10 - referências bibliográficas; 

11 - acompanhamento e avaliação: periodicidade, indicadores e instrumentos para registro do 

processo e aferição dos resultados; 

12 - assinatura dos participantes; 

13 - parecer da equipe gestora da unidade educacional.; 

14- despacho de autorização do supervisor escolar; 

15- homologação do diretor regional de educação. 

Artigo 5º - Os Projetos Especiais de Ação deverão ser apresentados, discutidos e avaliados 

com o Conselho de Escola/CEI/Cieja demonstrando a pertinência dos mesmos na formação dos edu-

cadores e conseqüente aprimoramento das práticas educativas. 

Artigo 6º - O supervisor escolar, procederá à análise do PEA e elaboração de parecer, se-

gundo os seguintes critérios: 

a) número suficiente de envolvidos; 

b) coerência dos objetivos e metas do Projeto Especial de Ação (PEA) com as prioridades es-

tabelecidas anualmente no projeto pedagógico da unidade educacional, especialmente no que tange 

à implementação das “Orientações curriculares: expectativas de aprendizagem e orientações didáti-

cas”, e à proposição de avanços nos níveis de proficiência apontados na Prova São Paulo. 

c) compromisso da proposta com o aprimoramento das práticas educativas para a superação 

das defasagens detectadas;  

d) adequação entre a carga horária proposta e as características do Projeto; 

e) conexão entre a bibliografia apresentada e a proposta; 

f) consonância com a portaria de organização das unidades educacionais, publicada anual-

mente em DOC. 

§ 1º - Após autorização do supervisor escolar, os PEAs deverão ser cadastrados nas Diretori-

as Regionais de Educação, cabendo: 

- à equipe gestora da unidade: adotar procedimentos para o registro das fases e atividades do 

Projeto e promover a necessária interlocução com o Conselho de Escola/CEI/Cieja; 

- ao Conselho de Escola/ CEI/Cieja: avaliação processual e final do Projeto; 

- ao Supervisor Escolar: acompanhar o desenvolvimento do Projeto e fornecer subsídios à 

avaliação. 

§ 2º - O cadastro, sob o controle da Diretoria de Orientação Técnico Pedagógica (DOT-P) das 

Diretorias Regionais de Educação, deverá conter, no mínimo: 

a) nome da unidade educacional; 

b) nome do projeto; 

c) resultados esperados e metas; 
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d) número de grupos e seus participantes; 

e) horários dos grupos; 

f) início e término do projeto. 

Artigo 7º - A avaliação, tanto a contínua quanto a final, referida no item 11 do art. 4º desta 

Portaria, entendida como momentos de tomada de decisão com vistas à continuidade, redimensio-

namento ou extinção do projeto, será realizada coletivamente pelos participantes, equipe técnica e 

supervisor escolar, assim como pelo Conselho de Escola/ CEI/Cieja e registrada pela equipe gestora 

da unidade. 

§ 1.º - A avaliação descrita no “caput” deste artigo será realizada de acordo com os seguintes 

parâmetros: 

a)a freqüência dos participantes, expressa em percentual final; 

b) a pontualidade dos participantes, atestada em folha de freqüência; 

c) o cumprimento do cronograma apresentado; 

d) a obtenção dos resultados esperados , descritos como atingidos totalmente, parcialmente 

ou não atingidos e reflexos no processo ensino e aprendizagem, voltados ao alcance das metas es-

tabelecidas pela unidade educacional e pelos programas curriculares da SME; 

e) o aproveitamento e a pertinência das referências bibliográficas utilizadas; 

f) o registro de atividades, que deverá ser o mais detalhado possível; 

g) registro, no mínimo bimestral, das avaliações realizadas. 

Artigo 8º - Para fins de evolução funcional, após avaliação final dos PEAs, o diretor da uni-

dade educacional expedirá atestados, inclusive com a assinatura do supervisor escolar, e desde que 

cumpridas as seguintes exigências estabelecidas: 

I - o projeto contenha a carga horária mínima de: 

- nos CEIs: 108 (cento e oito) horas relógio anuais e que tenha sido coordenado ou executado 

no período mínimo de 09 (nove) meses completos; 

- nas escolas municipais: 144 (cento e quarenta e quatro) horas/aula anuais e que tenha sido 

coordenado ou executado no período mínimo de 08 (oito) meses completos; 

II - o profissional de educação detenha freqüência individual de participação igual ou superior 

a 85% (oitenta e cinco por cento) da carga horária total do projeto; 

III - as horas destinadas à reflexão, discussão e elaboração do PEA poderão ser computadas 

em até 10% da carga horária total do Projeto; 

IV - considerar-se-á como freqüência individual presencial no PEA, quando o educador for 

convocado para formação oferecida por SME e/ ou Diretoria Regional de Educação em local diverso 

do de sua unidade educacional. 

Artigo 9º - Caberá ao Diretor de Escola observar os limites mensais de trabalho excedente, 

estabelecidos no artigo 15, incisos IV e V da Lei nº 14.660/07. 

Artigo 10 - Excepcionalmente para o ano de 2008, os professores das escolas municipais 

poderão iniciar sua participação nos PEAs elaborados de acordo com esta Portaria, nas atuais jorna-

das de trabalho, cabendo a cada unidade educacional, após 31/03/08, proceder às devidas adequa-

ções decorrentes do ingresso nas novas jornadas de trabalho. 



 

 

105

Artigo 11 - O diretor da unidade educacional deverá dar ciência expressa desta Portaria e 

dos projetos especiais de Ação a serem desenvolvidos a todos os servidores da Unidade e ao Conse-

lho de Escola/ CEI/Cieja. 

Artigo 12 - Os casos omissos ou excepcionais serão resolvidos pelo Diretor Regional de E-

ducação, ouvida, se necessário, a Secretaria Municipal de Educação. 

Artigo 13 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-

ções em contrário, em especial, a Portaria SME nº 4.057, de 09 de outubro de 2006. 
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ANEXO 3 

Entrevistas com os 8 coordenadores pedagógicos 
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CP1 

Tempo total no cargo de coordenador pedagógico: 1 a no e sete meses 

Tempo como coordenador pedagógico de educação infan til: 1 ano e sete meses 

 

1- Quais dificuldades você tem encontrado, do ponto  de vista institucional, no proces-

so de construção de sua identidade como formador de  professores de educação infantil? 

No meu caso é o pouco conhecimento na educação infantil, pois, sou oriundo da Rede Esta-

dual de Ensino, onde não trabalha com essa modalidade de ensino e estou na educação infantil ape-

nas um ano e sete meses. Isto quer dizer que tenho que estudar mais do que outros coordenadores, 

e para isso precisaria de mais tempo. 

1.a- Quais são os serviços burocráticos que tomam s eu tempo? Eles poderiam se fei-

tos por outras pessoas? Já conversou com a direção da escola a esse respeito? 

Como a Emei que trabalho tem poucas crianças e professoras, os serviços burocráticos não 

tomam muito do meu tempo. 

2- Quais dificuldades encontra no processo de const rução de sua identidade (como 

formador de professores de educação infantil) do po nto de vista individual? 

Existem muitas dificuldades, mas a que eu tenho mais dificuldade é quebrar a resistência de 

algumas professoras em relação às mudanças que se fazem necessárias na educação infantil para 

que o ensino nesta etapa seja significativo e não apenas o brincar por brincar sem intencionalidade. 

2.a- Como você faz sua autoformação ou formação ind ividual? Aonde? (escola, casa, 

biblioteca, etc.) Quanto tempo dedica à esta formaç ão? (horas por dia? semana?...) Quais tex-

tos ou autores você lê? (detalhar) 

A minha autoformação ou formação individual é feita através de muito estudo dos teóricos 

dessa área e da formação do Rede em Rede que é excelente 

3- Qual sua concepção de infância? Para você, o que  diferencia o CP de Educação in-

fantil dos outros CP’s? 

A infância é uma etapa da vida que podemos sedimentar pensamentos de cunho emancipató-

rio, pois, neste período, não contamos com a chamada grade curricular que tanto atrapalha em for-

mar cidadãos críticos para atuarem na sociedade para as mudanças que se fazem necessárias em 

nosso país. O que diferencia o CP de educação infantil dos outros CPs é que o CP de educação in-

fantil tem que ter um olhar investigativo em relação a cada criança e que não a subestime, oferecen-

do a elas todos objetos de conhecimento para que não sejam excluídas nesse quesito. 

4- Como você avalia a formação recebida por DOT/edu cação infantil? (desta e de outras 

administrações) 

A formação desta DRE é muito boa, tanto é verdade que as dúvidas que tenho em relação à 

educação infantil busco respostas na formação Rede em Rede e outras. 

5- Com relação à formação de professores, como arti cula os diferentes grupos de for-

mação (JEIF)? Como elabora o seu PEA para a formaçã o dos professores? Quais temas são 

privilegiados? 
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O grande problema da formação dos professores é conseguir que todos estejam juntos, mas 

sabemos que é muito difícil. O que eu faço é montar um horário de JEIF e JBD, onde em pelo menos 

uma hora eu consiga o agrupamento de todas para poder passar as informações. Em relação ao 

PEA, este é elaborado com a participação de todos, onde após a leitura dos tópicos escolhidos pas-

samos para a prática com as crianças e os temas privilegiados são aqueles que atendem as necessi-

dades das crianças. 

6- Quais os entraves que encontra para concretizar essa formação? 

O grande entrave são algumas professoras que não precisam mais pontuar para evoluir e 

com isso não levam muito a sério o projeto, embora ganhem para isso. 

7- Em relação ao cotidiano escolar, quais dificulda des que encontra para exercer sua 

função? Você acredita que o CP é o “recheio do sand uíche” (fica entre os professores e a di-

reção) e aquele que “apaga incêndios” ou estas visõ es estão sendo superadas? 

As dificuldades são os melindres de algumas professoras, principalmente de algumas 

professoras readaptadas, que mais atrapalham do que ajudam na educação, ou seja, não produzem 

e nem deixam que os outros produzam. O CP às vezes é o “recheio do sanduíche” não comestível, 

se não contar com o apoio da direção, porém, se a equipe gestora for afinada e compromissada com 

a educação o recheio passa a ser comestível. 
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CP2 

Tempo total no cargo de coordenador pedagógico: 5 a nos. 

Tempo como coordenador pedagógico de educação infan til: 5 anos. 

 

1-Quais dificuldades você tem encontrado, do ponto de vista institucional, no processo 

de construção de sua identidade como formador de pr ofessores de educação infantil? 

A quantidade de professores e a diversidade de horários. 

1.a- Quais são os serviços burocráticos que tomam s eu tempo? Eles poderiam ser fei-

tos por outras pessoas?Já conversou com a direção d a escola à esse respeito? 

Bilhetes (informações para os pais), xerox de planilhas para os professores (plano de aula, re-

latórios), folhas de freqüência de PEA e de horas atividades, organização de passeios, elaboração 

(digitação)  de pautas. Seria maravilhoso se a CP tivesse, também, uma secretária, mas isso é im-

possível, porque “qualquer tamanho que seja a EMEI” o seu quadro de funcionários só comporta uma 

ATE.  

2- Quais dificuldades encontra no processo de const rução de sua identidade (como 

formador de professores de educação infantil) do po nto de vista individual? 

O tema do PEA (Projeto Especial de Ação é escolhido pelos professores. Portanto, cada ano 

é um tema. É nós formadores precisamos nos aprofundar no tema escolhido e também, conhecer os 

temas sugeridos pela SME e DRE (Secretaria Municipal de Educação e Diretoria Regional de Educa-

ção). 

2.a- Como você faz sua autoformação ou formação ind ividual? Aonde? (escola, casa, 

biblioteca, etc.) Quanto tempo dedica à esta formaç ão? (horas por dia? semana?...) Quais tex-

tos ou autores você lê? (detalhar) 

Normalmente em casa (horas e dias de acordo com as dificuldades apresentadas pelo livros 

ou textos). 

Atualmente estou lendo:  

• As mídias no Universo Infantil – um diálogo possível – Documento de SME 

• Orientações Curriculares – Expectativas de Aprendizagens e Orientações Curricula-

res Educação Infantil – Documento SME 

• A Saúde Brota da Natureza – Prof. Jaime Brüning – 24ª edição – 2006 (livro que 

está na Bibliografia do PEA e está sendo discutido atualmente). 

 

3- Qual sua concepção de infância? Para você, o que  diferencia o CP de Educação in-

fantil dos outros CP’s? 

A criança é sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que 

vivência, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, obser-

va, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultu-

ra. (Resolução nº 05 de 17 de dezembro de 2009). 
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Acredito que a preocupação do CP de EMEFs, por exemplo, está mais ligado à conhecimentos 

culturais adquiridos pelos alunos, porque tem nota, têm que passar de ano. A EMEI descarta essas 

preocupações, pois o interesse é que a criança constrói sua identidade, que interaja , brinca e que a-

prenda. 

4- Como você avalia a formação recebida por DOT/edu cação infantil? (desta e de outras 

administrações) 

Esta administração (continuidade da anterior) está oferecendo várias formações para os CPs. 

Não sei as outras, pois ingressei em 2005. Sempre é válido, você pode não concordar em alguns 

aspectos, mas sempre se tira proveitos. 

5- Com relação à formação de professores, como arti cula os diferentes grupos de for-

mação (JEIF)? Como elabora o seu PEA para a formaçã o dos professores? Quais temas são 

privilegiados? 

Procuro passar as informações de um grupo para outro. Faço uma circular com o que foi ela-

borado nos três grupos e entrego uma para cada funcionário da unidade. Nosso tema é “Alimentação 

Saudável”. Seleciono o capitulo do livro (bibliografia) que será lido no PEA, leio, procuro formular 

algumas perguntas problematizadoras para serem colocadas após a leitura. 

6- Quais os entraves que encontra para concretizar essa formação? 

Como temos três agrupamentos de PEA que praticamente utiliza todo o meu horário de traba-

lho, necessito me organizar em casa (que nem sempre tenho esse tempo, pois fora da escola tam-

bém tenho os meus afazeres). 

7- Em relação ao cotidiano escolar, quais dificulda des que encontra para exercer sua 

função? Você acredita que o CP é o “recheio do sand uíche” (fica entre os professores e a di-

reção) e aquele que “apaga incêndios” ou estas visõ es estão sendo superadas? 

Não me considero “o recheio do sanduíche”. Procuro sempre entrar em acordo com o diretor 

para termos as mesmas falas e resolver os problemas juntos. A CP apaga muitos incêndios no dia a 

dia, pois leva criança machucada ao hospital. Sai para comprar materiais solicitados por professores 

e outros...  
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CP3 

Tempo total no cargo de coordenador pedagógico: 14 anos. 

Tempo como coordenador pedagógico de educação infan til: 5 anos. 

 

1- Quais dificuldades o CP tem encontrado no proces so de construção de sua identi-

dade como formador de professores de educação infan til, tanto do ponto de vista institucional 

como individual? 

Eu percebo que no CEI os professores ainda não têm uma identidade formada e o coordena-

dor também não tem. Na EMEI eu tinha o meu espaço, conseguia fazer a formação dos professores, 

as pautas das reuniões mas muitas vezes a burocracia atrapalhava tudo. Mas a identidade do coor-

denador é muito complicada, ainda não sei direito... 

1.a- Quais são os serviços burocráticos que tomam s eu tempo? Eles poderiam ser fei-

tos por outras pessoas? Já conversou com a direção da escola à esse respeito? 

Principalmente o atendimento na secretaria e a digitação de pautas, bilhetes, PEA, planos de 

aulas, relatórios das crianças para Conselho Tutelar, psicólogo, fono, pediatra. Muitas pessoas che-

gam e perguntam pelo CP, ninguém pede do que se trata, me chamam e quando eu chego é só para 

dar recado à professora, coisa que qualquer um pode fazer  ou é alguém querendo mostrar algum 

produto. Muitas vezes deixei a discussão da formação para atender pessoas que não tinha nada a 

ver com o pedagógico e quando você reclama a resposta é que “chamou pelo CP”. Já... já falei com a 

diretora e ela me responde que não tem ninguém que possa me auxiliar na digitação e que é difícil os 

ATE’s entenderem que é preciso fazer uma triagem dos assuntos tratados para chamarem as pesso-

as certas.  

 

2- Quais dificuldades encontra no processo de const rução de sua identidade (como 

formador de professores de educação infantil) do po nto de vista individual? 

A maior dificuldade está em separar o que é pedagógico do que é administrativo. Muitas ve-

zes me envolvo com o administrativo, não percebo a linha que separa o fazer da direção e o fazer da 

coordenação. Meu tempo de estudo aqui no meu local de trabalho é muito reduzido. 

2.a-  Como você faz  sua autoformação ou formação i ndividual? Aonde? (escola, casa, 

biblioteca, etc.) Quanto tempo dedica à esta formaç ão? (horas por dia? semana?...) Quais tex-

tos ou autores você lê? 

Olha, eu tento mas aqui não dá tempo, faço em casa. Pesquiso tudo em casa, elaboro mi-

nhas pautas de formação, faço o resumo dos textos do PEA para montar as apostilas para as profes-

soras, até quando estou fazendo exercícios na bicicleta ergométrica estou estudando. É uma loucu-

ra... nos fins de semana então... Não precisa nem falar, sei que está errado mas de outro jeito não 

dá... 

Leio textos de vários autores principalmente sobre o brincar que é foco do PEA. 

3- Qual a sua concepção de infância? 

A infância é o momento de maior produção da criança, por meio das experiências que ela tem 

com tudo que a rodeia, ela passa a elaborar significados, o seu modo de ver e viver o mundo, por 
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isso a importância do professor de educação infantil em perceber como essas experiências se dão e 

de elaborar atividades significativas, indutoras de novas experiências, isso em todos os campos de 

conhecimento. 

Para você o que diferencia o CP de educação infantil dos outros CP’s? 

É justamente esse olhar diferenciado sobre a infância e a criança que difere o CP de educa-

ção infantil. Os momentos de formação parecem estar cheios de significados, a elaboração das ativi-

dades não pode ser destituída do experimentar por parte das crianças, por isso  a responsabilidade 

do CP, as atividades não estão nos livros, precisam ser pensadas utilizando os espaços do CEI ou da 

EMEI. 

4- Como você avalia a formação recebida por DOT/Edu cação Infantil? (desta e de ou-

tras administrações) 

Atualmente o rede em rede está caminhando um pouco mais para a teorização das práticas. 

Na EMEI o Rede em rede era mais fácil, eu caminhava junto com ele pois os professores tiveram 

formação continuada mas no CEI tem que começar do zero porque a formação continuada começou 

só no ano passado e ainda estou tentando montar o material. Só agora que estou começando a usar 

o Rede em rede. 

5- Com relação à formação de professores, como arti cula os diferentes grupos de for-

mação? Como elabora seu PEA para a formação dos pro fessores? Quais temas são privilegia-

dos? 

Ai... É uma luta, o ano passado por exemplo, eu não tinha coletivo, só duas professoras, eu 

tentava levar a discussão desse grupo para os professores em hora atividade. Era muito difícil, não 

conseguia articular nem o Rede em rede porque só duas... Quando uma faltava ficávamos eu e a 

outra para uma escola inteira, era muito ruim. Na outra escola eram 10 professoras, eu conseguia 

articular porque eram poucos os que não faziam formação. Hoje no CEI eu comecei uma discussão 

sobre o papel do professor nas brincadeiras, comecei de manhã, passei para o grupo da tarde e ago-

ra consegui fazer mais ou menos um mapa das intervenções que necessito realizar com o professor. 

7- Em relação ao cotidiano escolar, quais as dificu ldades que encontra para exercer 

sua função? Você acredita que o CP é o “recheio do sanduíche” (fica entre os professores e a 

direção) e aquele que “apaga incêndios” ou estas vi sões estão meio superadas? 

É a burocracia, encaminhamentos, as questões de caráter burocrático porque eu faço a mi-

nha formação em casa e isto é errado. Duas semanas que eu me atrapalhei em maio e tive que ficar 

o fim de semana redigindo. Preciso fazer o material para a reunião de pais e não tenho tempo, preci-

so fazer em casa porque eu fico 11 horas no CEI e não dá tempo. Isto não está certo... 

Não adianta, ainda sou um pouco do recheio do sanduíche, como fico mais próxima das pro-

fessoras, às vezes passo por porta voz do grupo, quanto ao bombeiro, creio que isto já está dentro do 

meu cotidiano, às vezes é preciso por panos quentes nas situações que ocorrem ou, correr para re-

solver algum imprevisto. Como eu já disse, faz parte do cotidiano... 
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CP4 

Tempo total no cargo de coordenador pedagógico: 15 anos. 

Tempo como coordenador pedagógico de educação infan til: 11 anos. 

 

1- Quais dificuldades você tem encontrado, do ponto  de vista institucional, no proces-

so de construção de sua identidade como formador de  professores de educação infantil? 

Acredito que o CP ainda não possui uma identidade, às vezes me vejo fazendo coisas que 

um ATE poderia muito bem fazer, o que atrapalha muito porque muitas vezes sou obrigada a deixar 

os professores sozinhos durante a formação pois sou chamada para atender uma pessoa e, muitas 

vezes é um vendedor ou alguém que quer uma informação que qualquer pessoa da secretaria pode-

ria dar, isso é desgastante. 

1.a- Quais são os serviços burocráticos que tomam s eu tempo? Eles poderiam ser fei-

tos por outras pessoas?Já conversou com a direção d a escola à esse respeito? 

Isso é um nó, numa outra escola o diretor designou a ATE que fazia o papel de secretaria pa-

ra me auxiliar, então eu só fazia o rascunho dos documentos e ela digitava tudo, o PEA a pauta e as 

atas das Reuniões Pedagógicas, e outras, era muito bom, tinha tempo para o que realmente era im-

portante, a observação das crianças e a visita às salas. 

Quanto à conversa com a direção, isto é concepção de escola e educação, e não muda tão 

rápido. Hoje me sinto isolada, mesmo pedindo ninguém ajuda... 

2- Quais dificuldades encontra no processo de const rução de sua identidade (como 

formador de professores de educação infantil) do po nto de vista individual? 

A maior dificuldade está no momento de estudo, não consigo estabelecer momentos de estu-

do na minha rotina, isso chega a ser engraçado porque há muito tempo discuto rotina com os profes-

sores, eles cumprem e eu não. 

2.a- Como você faz sua autoformação ou formação ind ividual? Aonde? (escola, casa, 

biblioteca, etc.) Quanto tempo dedica à esta formaç ão? (horas por dia? semana?...) Quais tex-

tos ou autores você lê? (detalhar) 

Faço minha formação em casa e no trânsito, em casa principalmente nos finais de semana, 

estudo os textos do PEA, participo de cursos de formação do sindicato. Formação em horas por dia? 

Não dá, em casa e no trânsito somam duas ou três horas mas não é todo dia. Nos finais de semana é 

mais, de 4 a 5 horas para organizar a semana. Madalena Freire, Kishimoto e outros autores do PEA. 

3- Qual sua concepção de infância? Para você, o que  diferencia o CP de Educação in-

fantil dos outros CP’s? 

A infância é a fase mais importante, é durante ela que a criança estabelece relações com o 

mundo, esse mundo entre aspas, e esta relação se faz por meio das experiências que ela vive, por 

isso a importância da educação infantil e do professor de educação infantil que deve pensar e possi-

bilitar essas experiências.  

Acho que o que diferencia o CP de educação infantil dos outros é justamente essa questão 

de viver experiências, a formação deve estar voltada para isso, para o estudo da infância e o plane-

jamento de atividades que possam ajudar a criança a explorar o mundo. 
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4- Como você avalia a formação recebida por DOT/edu cação infantil? (desta e de outras 

administrações) 

É engraçado, a formação muda de 4 em 4 anos, ou seja, quando das eleições, antes não ti-

nha continuidade, como estamos agora com o mesmo prefeito e o mesmo secretário da educação, 

tem havido continuidade, acho importante que agora o diretor participe da formação junto com o CP. 

5- Com relação à formação de professores, como arti cula os diferentes grupos de for-

mação (JEIF)? Como elabora o seu PEA para a formaçã o dos professores? Quais temas são 

privilegiados? 

Tenho três grupos de formação, com exceção de dois professores, todos estão em formação, 

é mais fácil para articular o trabalho pedagógico da escola. O PEA é pensado no início do ano junta-

mente com os professores, os temas de estudo são levantados e eu pesquiso a bibliografia adequa-

da. Os temas privilegiados neste ano são o brincar, o registro e a observação. 

6- Quais os entraves que encontra para concretizar essa formação? 

Falta de um espaço adequado para a formação, alguns professores não se dedicam à forma-

ção, só a fazem por causa da JEIF, falta de recurso multimídia (não temos TV nem vídeo e isso difi-

culta a tematização das práticas). 

7- Em relação ao cotidiano escolar, quais dificulda des que encontra para exercer sua 

função? Você acredita que o CP é o “recheio do sand uíche” (fica entre os professores e a di-

reção) e aquele que “apaga incêndios” ou estas visõ es estão sendo superadas? 

Acho que essas visões já estão superadas, embora por estar sempre junto às professoras, às 

vezes sou porta voz delas. A grande dificuldade é o desvio da função, sou chamada para receber 

vendedores de cortinas, rodos, bolsas, etc. As pessoas chegam no guichê e perguntam pelo CP e 

ninguém fala sobre qual assunto ela quer tratar, me chamam imediatamente e se eu não atendo a 

pessoa fica ali, estática, esperando,quando caem as verbas então é uma loucura!!! 

Ah!!! Tem também as crianças que se machucam, machucados leves, é um ralado, uma cas-

quinha que cai, e aí vem para eu colocar o bandaid, qualquer um pode fazer isso, às vezes vão me 

chamar e eu estou almoçando!!! 
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CP5 

Tempo total no cargo de coordenador pedagógico: 15 anos. 

Tempo como coordenador pedagógico de educação infan til: 11 anos. 

 

1- Quais dificuldades você tem encontrado, do ponto  de vista institucional, no proces-

so de construção de sua identidade como formador de  professores de educação infantil? 

Creio que a identidade do CP ainda está sendo construída. É bem verdade que as coisas me-

lhoraram em seu trabalho, mas ainda está longe do que acredito que seja ideal. CP as vezes é psicó-

logo de professor e isso atrapalha a questão pedagógica. Fora que as vezes, durante a formação, 

temos que sair para atender alguma ocorrência o que compromete o trabalho formativo.  

1.a- Quais são os serviços burocráticos que tomam s eu tempo? Eles poderiam ser fei-

tos por outras pessoas?Já conversou com a direção d a escola à esse respeito? 

Muitas planilhas e estatísticas que as vezes nos são pedidas, e que poderiam ser simplifica-

das. Uma secretária ajudaria e muito o trabalho da CP, pois ela poderia redigir as atas, digitar os pro-

jetos, acompanhar as reuniões e fazer os devidos registros, enfim, auxiliar em meu trabalho para que 

eu pudesse dedicar meu tempo às outras atividades pertinentes. A direção da escola é sensível a 

esta necessidade, porém ela está também com muitas coisas para fazer e quase não tem ajuda da 

sua assistente, a ATE vive enrolada com as questões administrativas, enfim, temos trabalhado com 

as urgências de prazos e relatórios.  

2- Quais dificuldades encontra no processo de const rução de sua identidade (como 

formador de professores de educação infantil) do po nto de vista individual? 

Creio que esta identidade ainda está em construção. O CP às vezes é confundido como o di-

retor e precisa de um planejamento efetivo para ser reconhecido como um formador dentro do grupo 

de professores. As dificuldades para se ter um momento de estudo dentro do ambiente de trabalho 

são inúmeras, não consigo estudar na EMEI, por conta da correria do dia a dia, ou do “barulho” que é 

típico de um ambiente escolar. Muitas vezes dedico tempo para estudos em minha casa, no horário 

da noite. 

2.a- Como você faz sua autoformação ou formação ind ividual? Aonde? (escola, casa, 

biblioteca, etc.) Quanto tempo dedica à esta formaç ão? (horas por dia? semana?...) Quais tex-

tos ou autores você lê? (detalhar) 

Como quase não consigo estudar na EMEI, de maneira geral procuro estudar os autores que 

constam no projeto em minha casa, ou no transporte enquanto me desloco. 

3- Qual sua concepção de infância? Para você, o que  diferencia o CP de Educação in-

fantil dos outros CP’s? 

A infância é o período mais rico na construção da identidade da pessoa humana. Por isso que 

tantos autores muitas vezes se dedicam em grandes projetos para estudá-la. Para mim o CP de Ed 

Inf é um privilegiado por ter a oportunidade de ter esta experiência tão próxima de si. O trabalho é 

árduo, é preciso muito estudo, muita troca de experiência, e muita vontade em transformar o ambien-

te da escola num ambiente prazeroso e saudável para que a criança possa se desenvolver plena-

mente. 
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4- Como você avalia a formação recebida por DOT/edu cação infantil? (desta e de outras 

administrações) 

Apesar de a formação ter um momento de início e fim (acompanha a gestão política do mo-

mento) ela é importante, pena que ela não tenha tido uma continuidade maior nos anos anteriores. 

Porém, é a primeira vez que o diretor faz formação junto comigo, isto é muito positivo pois podemos 

discutir nos encontros coisas que ocorrem na escola e passam batidas por falta de tempo para nos 

sentar e conversar. 

5- Com relação à formação de professores, como arti cula os diferentes grupos de for-

mação (JEIF)? Como elabora o seu PEA para a formaçã o dos professores? Quais temas são 

privilegiados? 

É difícil articular todo o grupo de professores pois tenho uma infinidade de jornadas dentro da 

EMEI. Porem os livros de registros, bem como a bibliografia utilizada nas discussões estão sempre 

disponíveis a todos. Questões pontuais são tratadas no cotidiano e, quando a bibliografia básica não 

dá conta desta, procuro textos complementares para aprofundarmos os assuntos pertinentes. Neste 

ano estamos trabalhando com o papel da família na construção da identidade da criança e a impor-

tância do brincar. 

6- Quais os entraves que encontra para concretizar essa formação? 

Além da diversidade de grupos e horários de formação, não temos um momento onde todos 

possam se reunir para discutir juntos, somente nas reuniões pedagógicas e ainda assim não consigo 

reunir todos por causa do acúmulo com outras escolas. Falta também um espaço adequado com 

recursos audiovisuais adequados que auxiliem nas discussões. 

7- Em relação ao cotidiano escolar, quais dificulda des que encontra para exercer sua 

função? Você acredita que o CP é o “recheio do sand uíche” (fica entre os professores e a di-

reção) e aquele que “apaga incêndios” ou estas visõ es estão sendo superadas?  

Acredito que algumas coisas até se superaram com o tempo, porém o CP ainda não é reco-

nhecido como tal: psicólogo, terapeuta, mediador de conflitos, enfermeiro, porteiro, distribuidor de 

merenda ainda são algumas de suas “funções” dentro da EMEI pelo menos aonde trabalho. Creio 

que outros profissionais poderiam fazer parte da equipe gestora, até mesmo para deixar o CP mais 

livre para exercer sua função (assistente social por exemplo, para desenvolver um papel junto às 

famílias das crianças). Porém acredito que o CP está consolidando seu trabalho ao longo do tempo, é 

isso que percebo, quanto ao recheio do sanduíche, acho que faz parte do meu trabalho levar para a 

direção a solicitação dos professores, uma vez que permaneço muito tempo com eles, acabo sendo 

porta voz de suas necessidades quando eu mesma não consigo resolvê-las. 
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CP6 

Tempo total no cargo de coordenador pedagógico: 15 anos. 

Tempo como coordenador pedagógico de educação infan til: 14 anos. 

 

1- Quais dificuldades você tem encontrado, do ponto  de vista institucional, no proces-

so de construção de sua identidade como formador de  professores de educação infantil? 

Como dificultador em minha Unidade percebo: falta de um espaço reservado para os momen-

tos de formação. 

1.a- Quais são os serviços burocráticos que tomam s eu tempo? Eles poderiam ser fei-

tos por outras pessoas?Já conversou com a direção d a escola à esse respeito? 

Dentre as atividades burocráticas que realizo elenco: atas de reuniões pedagógicas, digitação 

do PEA após sua elaboração, levantamento de alunos com problemas no campo da saúde. Alguns 

podem e muitas vezes são feitos por outra pessoa na U.E. 

2- Quais dificuldades encontra no processo de const rução de sua identidade (como 

formador de professores de educação infantil) do po nto de vista individual? 

 Reservar momentos dentro de minha rotina na Unidade para estudo dos temas a serem a-

bordados nas formações. 

2.a- Como você faz sua autoformação ou formação ind ividual? Aonde? (escola, casa, 

biblioteca, etc.) Quanto tempo dedica à esta formaç ão? (horas por dia? semana?...) Quais tex-

tos ou autores você lê? (detalhar) 

Completando a questão anterior por vezes leio em casa, outras  na escola. Gostaria de me 

organizar para fazer diariamente porém faço semanalmente. Dentre os textos e autores indicados na 

formação de CP elenco alguns para aprimorar meus momentos de formação com o professor. 

3- Qual sua concepção de infância?  Para você, o que diferencia o CP de Educação in-

fantil dos outros CP’s? 

Vejo a criança como um ser capaz e competente e o educador como um profissional capaci-

tado para intermediar as relações entre as crianças e destas com o conhecimento. 

Este deve aprimorar seu foco de conhecimento na faixa etária que a Unidade atende para 

que nos momentos de formação possa possibilitar aos professores momentos de reflexão sobre as 

ações pedagógicas mais adequadas no dia a dia. 

4- Como você avalia a formação recebida por DOT/edu cação infantil? (desta e de outras 

administrações) 

Acho a formação de extrema importância pois possibilitam momentos de troca e reflexão com 

seus pares.  

5- Com relação à formação de professores, como arti cula os diferentes grupos de for-

mação (JEIF)? 

Os temas abordados são os mesmos pois todos estão elencados no PEA, as discussões  e 

sugestões são multiplicadas por mim. As decisões tomadas são passadas através de uma pauta de 

organização interna para que todos saibam das ações a serem realizadas. 

 Como elabora o seu PEA para a formação dos profess ores?  
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A temática do PEA é decidida pelo grupo de professores mediante sugestões e necessidades 

do grupo de professores, meu plano de formação com os grupos vai acompanhando as temáticas do 

PEA e implementando de acordo com as necessidades que surgem no grupo. 

Quais temas são privilegiados?   

Privilegio os temas que poderão desatar alguns nós que surgem na prática pedagógica  

6- Quais os entraves que encontra para concretizar essa formação?   

Envolvimento do grupo pois fazem a formação por obrigação e não por entender que é um 

momento rico de crescimento profissional. 

7- Em relação ao cotidiano escolar, quais dificuldades  que encontra para exercer sua 

função?   

Seria muito fácil exercer a função se todos fossemos profissionais e as intervenções aponta-

das fossem momentos para crescimento e não melindres como acontece muitas vezes. 

Você acredita que o CP é o “recheio do sanduíche” ( fica entre os professores e a dire-

ção) e aquele que “apaga incêndios” ou estas visões  estão sendo superadas?  

A visão só estará superada se o próprio profissional exercer sua função como mediador e não 

“recheio” e depois de “apagar o incêndio”, descobrir a causa e orientar para não acontecer novamen-

te. 
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CP7 

Tempo total no cargo de coordenador pedagógico: 15 anos 

Tempo como coordenador pedagógico de educação infan til: 15 anos 

 

1- Quais dificuldades você tem encontrado, do ponto  de vista institucional, no proces-

so de construção de sua identidade como formador de  professores de educação infantil? 

Encontro muitas dificuldades, ainda não sei qual a minha função, faço coisas que outras co-

ordenadoras dizem que não são minhas. 

1.a- Quais são os serviços burocráticos que tomam s eu tempo? Eles poderiam ser fei-

tos por outras pessoas?Já conversou com a direção d a escola à esse respeito? 

É principalmente a digitação dos documentos, acredita que ainda não digitei os planejamen-

tos do primeiro semestre dos professores? Eles também não tem tempo, está tudo no rascunho, e as 

atas das Reuniões Pedagógicas? Nem fala, tudo atrasado. Isso poderia ser feito por um ATE, não 

tenho tempo. Já conversei e ela me disse que está todo mundo sobrecarregado, não acredito. 

2- Quais dificuldades encontra no processo de const rução de sua identidade (como 

formador de professores de educação infantil) do po nto de vista individual? 

Sou constantemente engolida pelo cotidiano, não tenho tempo para nada. Muitas vezes ligo 

para outras coordenadoras para me ajudarem, me aconselharem. 

2.a- Como você faz sua autoformação ou formação ind ividual? Aonde? (escola, casa, 

biblioteca, etc.) Quanto tempo dedica à esta formaç ão? (horas por dia? semana?...) Quais tex-

tos ou autores você lê? (detalhar) 

Alguém consegue fazer isso na escola? Eu leio e planejo meu PEA em casa, nas tardes de 

domingo quando todos estão dormindo ou na TV eu vou para o escritório e estudo, não sei se é certo 

ou errado, mas só assim eu consigo ler com atenção, ninguém me atrapalha. Quanto ao tempo de 

estudo, isso varia, depende da minha disposição, nunca é menos de 3 horas. Leio os autores do 

PEA, as Expectativas de Aprendizagens, a Nova Escola, o Pátio de Ed. Infantil, etc, às vezes pesqui-

so na internet. 

3- Qual sua concepção de infância? Para você, o que  diferencia o CP de Educação in-

fantil dos outros CP’s? 

A minha concepção é que a criança além de ter os seus direitos garantidos, ela é produtora 

de conhecimento, isto é, ela tem capacidade, habilidade, ela cria, ela experimenta, ela interage com o 

professor, com seus colegas, com tudo. O que diferencia o CP de educação infantil é esse olhar dife-

renciado que ele tem com relação à criança, a infância. Isso faz com que o PEA tenha mais ação, 

mais planejamento de atividades, mais foco na importância do brincar. 

4- Como você avalia a formação recebida por DOT/edu cação infantil? (desta e de outras 

administrações) 

Eu gosto do Rede em rede, é claro que ele não dá conta de todos os problemas que ocorrem 

na escola, na formação, mas as reuniões são boas, é um momento que eu posso conversar com 

meus colegas, trocar experiências. 
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5- Com relação à formação de professores, como arti cula os diferentes grupos de for-

mação (JEIF)? Como elabora o seu PEA para a formaçã o dos professores? Quais temas são 

privilegiados? 

Nem todos os meus professores fazem JEIF mas aqueles que não fazem tem, pelo menos 

uma hora atividade com o coletivo assim ficam por dentro do que é discutido. São três grupos de 

JEIF. O PEA é discutido no início do ano com todos professores, na reunião de início de ano e nos 

grupos elaboramos o projeto sendo que eu pesquiso os textos para a discussão. O tema privilegiado 

é o brincar nos diversos campos de experiências. 

6- Quais os entraves que encontra para concretizar essa formação? 

Falta de um lugar adequado para estudo, na questão material e falta de vontade de alguns 

professores que não acreditam na importância da formação e fazem questão de falar isso, é compli-

cado... preciso sempre estar numa posição de convencimento. 

7- Em relação ao cotidiano escolar, quais dificulda des que encontra para exercer sua 

função? Você acredita que o CP é o “recheio do sand uíche” (fica entre os professores e a di-

reção) e aquele que “apaga incêndios” ou estas visõ es estão sendo superadas? 

São muitas as dificuldades, sempre sou chamada para resolver situações que poderiam ser 

resolvidas por outras pessoas, atendimento de telefone (toca e ninguém atende e isso me incomoda 

muito), atendimento de vendedores diversos, criança machucada, criança com febre, isso poderia ser 

feito por outra pessoa, e se fosse algo mais grave que necessitasse de um pronto atendimento como 

fratura, ponto, etc aí sim poderia chamar, mas quando é só para ligar para o pai  qualquer pessoa da 

secretaria poderia fazer. Acho que isso acontece porque eu circulo mais pela escola, o diretor e o 

assistente ficam mais na sala deles, não sei. Não me sinto recheio do sanduíche mas ainda apago 

incêndios, porque tudo é um drama, um papel no chão da sala e a professora diz que ninguém var-

reu, se a criança não come é porque a comida não está bem feita, etc.... Mas acho que isso é por 

causa da questão da identidade, até onde é minha responsabilidade? Quando começa a responsabi-

lidade do outro? 
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CP8 

Tempo total no cargo de coordenador pedagógico: 23 anos. 

Tempo como coordenador pedagógico de educação infan til: 23 anos. 

 

1- Quais dificuldades você tem encontrado, do ponto  de vista institucional, no proces-

so de construção de sua identidade como formador de  professores de educação infantil? 

Na minha opinião, a maior dificuldade à pergunta já sugere, que é construir essa identidade 

enquanto formador de professores, pois isso se aprende na prática e muitas vezes acontece de forma 

dolorosa. Superar os medos e as questões cotidianas que não estão previstas nas teorias ou nos 

documentos publicados não é tarefa fácil. Preciso sempre contar com a minha equipe gestora como 

parceira, senão muitas vezes me sentiria sozinha frente à tantos questionamentos que aparecem 

desde o corpo docente até os pais que me procuram na EMEI. Se a direção é presente, se o diretor 

está sempre junto e consegue perceber que a prática está permeada de detalhes sutis, porém muito 

importantes (como por exemplo um projeto pedagógico real, uma comunidade presente, um grupo de 

professores forte)  o trabalho tem mais chances de ter êxito. Outro desafio que acho que todas nós 

devemos lutar para ser superado é fortalecer o papel do coordenador como coordenador de fato den-

tro da escola (ele não pode ser aquele que tudo resolve, ou aquele que “cuida”  das crianças pois são 

crianças e não “alunos indisciplinados” ou aquele que, quando ninguém sabe como resolver, ele re-

solve)...Sua importância está muito além disso. E é por isso que ele tem que estar estudando sempre, 

se atualizando profissionalmente, se inteirando com o cotidiano escolar, ir além do que está pré-

determinado... 

1.a- Quais são os serviços burocráticos que tomam o  seu tempo? Eles poderiam ser 

feitos por outras pessoas? Já conversou com a direç ão da escola à esse respeito? 

Eu particularmente não suporto a burocracia, planilhas, planejamentos, pautas, bilhetes, tudo 

isso precisa ser digitado e eu perco um tempo enorme realizando esse serviço, deixo sempre para a 

última hora, é uma dificuldade que ainda não consegui superar. Não conheço nenhuma CP que goste 

de fazer isso, creio que deveríamos ter alguém para ajudar. Já conversei com a diretora mas ficou só 

nisso. 

 

2- Quais dificuldades encontra no processo de const rução de sua identidade (como 

formador de professores de educação infantil) do po nto de vista individual? 

O tempo para pesquisa e estudo é escasso. Quanto aos grupos de JEIF, procuro articulá-los 

com os professores em JBD. Como tenho três grupos de formação, de segunda à quinta feira dificil-

mente tenho tempo para outras coisas. Tenho pensado em reduzir as horas de formação dos profes-

sores para ter tempo de observar as atividades “in loco”. É um dilema... 
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2.a- Como você faz sua autoformação ou formação ind ividual? Aonde? Quanto tempo 

destina a essa formação? (horas por dia? semana?... ) Quais textos ou autores você lê? 

Tento sempre me preparar antes das reuniões coletivas (horários pedagógicos dos professo-

res) e quando a rotina diária me permite, busco usufruir da leitura de livros que falam da formação de 

educadores e de documentos da SME, além de conversar com outras colegas coordenadoras – vi-

sando troca de experiências mas, na maioria das vezes leio os textos dentro da condução e em casa 

principalmente nos fins de semana, a família briga mas fazer o quê? Quando a angústia é muito 

grande telefono para as minhas colegas também coordenadoras para buscar soluções para algumas 

questões não resolvidas. 

3- Qual a sua concepção de infância? Para você,o qu e diferencia o CP de educação in-

fantil dos outros CP’s? 

A infância é a fase onde a criança constrói conhecimentos por meio de situações vividas por 

isso ela tem direitos a serem resguardados, direito à fala, à escuta do adulto, direito a interagir com 

diversas pessoas, materiais, espaços, etc. O que diferencia o CP de educação infantil dos outros é 

justamente esta interpretação da infância, a EMEI não pode ter seus conteúdos fechados, o brincar é 

a principal linguagem, por isso a criança deve interagir com e nos diferentes espaços da EMEI  e a 

importância da formação está justamente nesta especificidade da infância. 

4- Como você avalia a formação recebida por DOT/Edu cação Infantil? (Desta e de ou-

tras administrações) 

A formação vem melhorando com o passar do tempo. Tenho percebido um avanço nos do-

cumentos que temos estudado na própria concepção de criança e a importância da educação infantil 

neste aspecto. Mas penso que para a formação ser mais efetiva, o grupo de profissionais precisa 

estar motivado e que acredite na importância da formação. Caso contrário, será mera formalidade. 

Este ano, por exemplo, a diretora me acompanha na formação central, acho bom pois discutimos 

juntas os problemas, isto faz com que tenhamos uma maior parceria e ela se envolve mais com o 

pedagógico, também a discussão da tematização de práticas realizada na formação central tem me 

ajudado a fazer algumas intervenções de forma mais segura. Talvez por ser continuidade de governo, 

percebo um fio condutor nesta formação recebida, coisa que não havia antes, tudo mudava de quatro 

em quatro anos.  

5- Com relação à formação de professores, como arti cula os diferentes grupos de for-

mação? Com o elabora seu PEA (Projeto Especial de A ção) para a formação dos professores? 

Que temas são privilegiados?  

Como estamos juntas há muitos anos, o grupo de professores se articula por si só e em nos-

sa formação, trocamos experiências, lemos os textos de reflexão e discutimos algumas práticas. Dei-

xo sempre disponível o livro de registros das discussões e os textos lidos nos encontros para que os 

professores que não estão em JEIF possam ler para saber o que está sendo discutido. O PEA é ela-

borado seguindo o perfil da EMEI, o trabalho que já vinha sido realizado anteriormente, ouvindo as 

necessidades que são apresentadas pelo grupo de professores e pela direção da escola. 
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6-Qual os entraves que encontra para concretizar es sa formação? 

Um dos grandes entraves é motivar a equipe para entender a importância desta formação e 

que ela é necessária para o bom trabalho da EMEI, além de repassar o discutido para os professores 

que não tem JEIF pois muitas vezes eles não se envolvem muito com as atividades planejadas pelo 

grupo. 

7- Em relação ao cotidiano escolar, quais as dificu ldades que encontra para exercer 

sua função? Você acredita que o CP é o “recheio do sanduíche” (fica entre os professores e a 

direção) e aquele que “apaga incêndios” ou estas vi sões estão sendo superadas? 

Isso é complicado responder mas uma das dificuldades é encontrar uma equipe gestora que 

acredite no trabalho e na formação, outra é realizar um trabalho forte com a comunidade; ter um gru-

po de professores motivado e disposto a superar os desafios, e por último não me envolver demais 

com o trabalho burocrático que me atrapalha muito, muitas coisas poderiam ser resolvidas por outros 

funcionários mas ninguém quer resolver e sobra sempre para mim, parece que eu tenho que saber 

fazer o trabalho de todo mundo e isso me sobrecarrega, sempre tem alguém me procurando para 

pedir uma informação que qualquer um que está na secretaria da escola pode dar. 

Não sei se a visão de recheio de sanduíche ou o apagador de incêndios está superada, acho 

que faz parte do dia a dia do coordenador, talvez já tenha me acostumado a isso e nem percebo, é 

coisa para se pensar...  

 

 


