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RESUMO 

Este estudo é um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso que estou 
desenvolvendo sobre formação continuada e o papel do coordenador pedagógico. A 
formação continuada docente é uma tarefa complexa perpassada por diferentes 
modelos e concepções cujo objetivo principal é o aprimoramento das práticas 
docentes. O coordenador pedagógico é o profissional responsável por esta formação 
no espaço escolar, e deve adotar um modelo de formação que favoreça a reflexão 
critica sobre a prática pedagógica, de forma que o professor perceba, questione e 
reveja sua atuação em sala de aula. No entanto, a literatura aponta que o coordenador 
desempenha diversos papeis que acabam por descaracterizar sua função principal, 
restando pouco tempo para dedicar-se a formação continuada dos docentes, fato que 
prejudica a confirmação de sua identidade enquanto profissional. Pautados por esta 
constatação, vários estudiosos questionam a formação do coordenador pedagógico e 
o apoio que ele recebe para exercer tal função. Com base nestas constatações este 
estudo se propôs a pesquisar a formação continuada dos coordenadores pedagógicos 
que atuam nas escolas de Educação Infantil da rede pública municipal de Atibaia, SP. 
O objetivo é descrever e analisar a formação e as orientações que esse profissional 
recebe para atuar junto aos professores de Educação Infantil da rede municipal. Este 
estudo se constitui em pesquisa de campo, os participantes da pesquisa são 
coordenadores de educação infantil da rede pública municipal de Atibaia e o local da 
pesquisa é o Centro Integrado de Educação Municipal (CIEM), onde ocorre o encontro 
mensal de formação para coordenadores pedagógicos do município. A coleta dos 
dados foi realizada por meio de questionário misto. O resultado preliminar da pesquisa 
aponta que o município adota o modelo de formação continuada como meio de 
compensar os déficits da formação inicial, pautado em uma perspectiva 
individualizada, sendo que as ações frequentemente usadas nesta abordagem são 
adotadas medidas padronizadas de formação que desconsideram a subjetividade do 
professor bem como seu contexto de trabalho. A literatura indica que este modelo 
desconsidera totalmente o professor, julgando este incapaz de opinar sobre sua 
própria formação, assim, a elaboração e planejamento das ações de formação ficam a 
cargo das instâncias superiores que muitas vezes contratam institutos especializados 
que aplicam a formação. 
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INTRODUÇÂO 

O presente trabalho investiga a atuação do coordenador pedagógico frente à 

formação continuada docente, esta é uma tarefa complexa e que possui muitas 

dimensões, diferentes modelos e concepções que têm como objetivo comum o 

aprimoramento de práticas pedagógicas, nesta perspectiva, o coordenador 

pedagógico é responsável pelo desenvolvimento de seu grupo de professores e deve 

adotar um modelo de formação que favoreça a reflexão critica sobre a prática 

pedagógica, de forma que o professor perceba, questione e reveja sua atuação em 

sala de aula. 

Nesta perspectiva dois autores discutem esta relação, Nóvoa (1992) ao 

explicar que o processo de formação do professor deve ser permanente, e a escola o 

espaço ideal para trabalhar a formação de forma integral, e Christov (1998) aponta 



que o coordenador é o profissional que tem a formação continuada docente como 

atribuição essencial. 

Silva (2011) destaca que o coordenador pedagógico precisa estar atento ao 

contexto em que atua para definir estratégias de formação que sejam significativas 

para seu grupo de professores. Ou seja, adotar o modelo de formação que responda a 

necessidade de determinado grupo, em determinado tempo e espaço. 

OBJETIVOS 

O objetivo é descrever e analisar a formação e as orientações que esse 

profissional recebe para atuar junto aos professores de Educação Infantil da rede 

municipal.  

METODOLOGIA 

Este estudo se constitui em pesquisa de campo, definida por Severino (2007, 

p.123) como aquela em que “[...] o objeto/fonte é abordado em seu meio ambiente 

próprio”. Os participantes da pesquisa são coordenadores de educação infantil da rede 

pública municipal de Atibaia, e o local é em uma reunião mensal, na qual estes 

recebem formação. 

Para realizar os levantamentos descritivos da pesquisa será adotado o 

questionário misto. A análise dos dados será feita baseada na abordagem qualitativa, 

que de acordo com Severino (2007) possibilita captar elementos subjetivos dos 

sujeitos pesquisados. 

DESENVOLVIMENTO 

 Um importante documento norteador para construção estudo foi o relatório 

“Formação continuada de professores: Uma análise das modalidades e das práticas 

em estados e municípios brasileiros”. Este material é a conclusão de uma pesquisa 

encomendada pela Fundação Victor Civita publicado em 2011, sob a coordenação da 

professora pesquisadora Bernadete Gatti. Um dos resultados desta pesquisa apontou 

as modalidades de formação adotadas por Estados e Municípios brasileiros. Tal 

informação fundamentou a identificação do modelo de formação adotado pelo 

município de Atibaia 

 Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o sujeito desta pesquisa, a 

fim de identificar os elementos que constituem a identidade profissional do 

coordenador pedagógico, tal pesquisa evidenciou que a construção histórica da 



profissão do coordenador pedagógico foi permeada de instabilidade e uma indefinição 

da identidade deste profissional. Mesmo que em dado momento histórico a função 

passe a ser reconhecida legalmente, tal legalidade e a definição de atribuições 

especificas à função, não garantiram a este profissional a segurança e autonomia para 

que este se consolide como o elemento transformador dentro da escolar, fica evidente 

que muitas tensões estão por traz da função do coordenador pedagógico. 

 Com base nestas informações foi realizada a pesquisa de campo com os 

coordenadores pedagógicos das escolas de Educação Infantil da rede municipal de 

Atibaia. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 A análise preliminar das amostras coletadas evidenciou que o modelo de 

formação continuada adotada pelo Município, é o da formação continuada como meio 

de compensar os déficits da formação inicial, Gatti (2011) explica que nesta ótica, os 

professores são compreendidos como “objetos de ações de capacitação” (p.18), de 

forma que são adotadas medidas padronizadas de formação que desconsideram a 

subjetividade do professor, bem como seu contexto de trabalho. 
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