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RESUMO
O presente estudo teve como propósito avaliar até que ponto a formação continuada
para os Coordenadores Pedagógicos no Curso de 2011, promovida pela Gerência
de Educação da 2ª Coordenadoria Regional de Educação (2ª CRE) da Secretaria
Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ), atendeu às expectativas
apontadas no curso de 2010, da SME-RJ, segundo a percepção dos participantes.
Para identificar o atendimento às expectativas do Coordenador Pedagógico foi
realizada a análise dos dados coletados durante a realização dos cursos de 2010 e
2011. Essa análise se baseou nas evidências das respostas dos Coordenadores aos
instrumentos, apontando as expectativas e o seu atendimento. As falas coletadas
apontaram categorias e indicadores e foram distribuídas em um quadro de
evidências para o mapeamento de forma qualitativa. Na avaliação do atendimento
às expectativas foi elaborada uma lista de verificação dos aspectos dos indicadores
e respectivas categorias de ambos os cursos. Os resultados deste estudo mostraram
que houve atendimento às expectativas dos participantes. Foi construída uma matriz
SWOT que se divide em pontos fortes, fragilidades, oportunidades e ameaças, a
partir das percepções dos Coordenadores Pedagógicos. Esta matriz apresenta a
conclusão do estudo e embasa as recomendações de melhoria da formatação de
futura proposta de formação continuada do Coordenador Pedagógico por parte da
2ª CRE.
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ABSTRACT
This study aimed to assess the extent to which continuing training for Pedagogical
Coordinators in the course of 2011, promoted by the 2nd Regional Coordinator of
Education of the County Department Education of Rio de Janeiro, met the
expectations outlined in the course of 2010, as perceived by the participants. To
identify if Pedagogical Coordinators expectations were met data collected during the
courses of 2010 and 2011 were analyzed. This analysis was based on Coordinators
responses to the instruments, pointing out expectations and their fulfillment. The
collected speeches pointed out categories and indicators that were distributed in a
chart of qualitative evidences. To assess Coordinators expectations fulfillment a
checklist including indicators’ aspects and respective categories of both courses was
constructed. The study results found that participants’ expectations were fulfilled. A
SWOT chart divided into strengths, weaknesses, opportunities and threats was built
from Pedagogical Coordinators perceptions. This chart presents study conclusions
and supports recommendations to improve the future training proposal for continuing
education by the Pedagogical Coordinators of the 2nd CRE.
Keywords: Summative evaluation. Continued education. Pedagogical coordinators.
Quality in Education.
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1 FUNÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO
A função de coordenador pedagógico, dentro da Rede Pública Municipal de
Ensino da cidade do Rio de Janeiro foi instituída através da promulgação da Lei
Municipal 2619, de 6 de janeiro de 1998 (RIO DE JANEIRO, 1998), devido à
necessidade de organização pedagógica das unidades escolares.
Segundo a Circular do Departamento Geral de Educação- E/DGED Nº 37 de
julho de 1998, o coordenador tem as atribuições especificas de
Assessorar o diretor na coordenação e planejamento, execução e
avaliação curricular e o desenvolvimento do trabalho pedagógico, em
consonância com as diretrizes emanadas da Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro, de forma a atender a diversidade da
escola.

Referente a cada um destes aspectos existe a explicitação desmembrando
especificamente o que compõe cada atribuição. Dentre tantas ações pedagógicas
sob responsabilidade do coordenador, a formação continuada do corpo docente de
sua unidade escolar, fazendo a articulação entre a teoria educacional e a prática
pedagógica escolar, passa a compor as atribuições deste profissional. Além da
atribuição, ainda existem ações específicas relativas a capacitação e avaliação da
função de coordenador pedagógico. Conforme afirma Nóvoa (2009, p. 43),
Através dos movimentos pedagógicos ou das comunidades de
prática, reforça-se um sentimento de pertença e de identidade
profissional que é essencial para que os professores se apropriem
dos processos de mudança e os transformem em práticas concretas
de intervenção. É esta reflexão coletiva que dá sentido ao seu
desenvolvimento profissional.

No âmbito do processo pedagógico pode-se identificar a figura do
coordenador como elemento articulador dentro das respectivas unidades escolares,
constituindo-se como elemento responsável pela gestão pedagógica junto com a
direção escolar. Apresentam-se desta maneira como responsáveis pela unidade
escolar pertencente, respondendo institucionalmente sobre o desempenho da
mesma junto à Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME-RJ).
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Devido à relevância da função de coordenador pedagógico para as unidades
escolares, foram estabelecidos alguns critérios, que vigoram até a presente data,
para ocupar esta função. Dentre eles estão ser professor da Rede, ter mais de cinco
anos de regência. A escolha e a indicação do profissional são feitas pela direção da
escola. A avaliação e a aprovação desta escolha são realizadas pela divisão
responsável

da

área

pedagógica

nas

escolas

dentro

das

respectivas

Coordenadorias Regionais de Educação (CRE).
A SME-RJ, para fornecer um maior suporte pedagógico e administrativo junto
às escolas, estava descentralizada em 10 coordenadorias, dividida por regiões
geográficas da cidade do Rio de Janeiro, compostas por bairros. Cada
Coordenadoria tem divisões com ações específicas para cada setor, como recursos
humanos, protocolo, infraestrutura, educação e outras (Figura 1). Cada setor faz o
acompanhamento individualizado das unidades escolares, dentro da sua área de
atuação. Estas divisões, desde 2009, foram nomeadas Gerências.
Figura 1 – Estrutura da Coordenadoria Regional de Educação

Legenda:
- SME-RJ – Secretaria Municipal de Educação
- CRE – Coordenadoria Regional de Educação
- GAB – Gabinete da Coordenadora
- AAI- Assessoria da coordenadoria
- GED- Gerência de Educação
- GIN – Gerência de Infraestrutura
- GAQ- Gerencia de Aquisição
- GRH – Gerência de Recursos Humanos
- AIT- Assessoria de Informática e Tecnologia
Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2012).
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A Gerência de Educação (GED) é responsável pelo suporte pedagógico junto
às escolas, com ações de acompanhamento do desenvolvimento pedagógico
escolar, passando pela formação do corpo docente das unidades escolares (Figura
2).
Figura 2 – Fluxograma das ações de Formação Pedagógica

Fonte: A autora (2012).

Ações formativas para capacitação do corpo docente são promovidas como
cursos, seminário, palestras, troca de experiências, e muitas outras, de forma
generalizada, no âmbito da Secretaria de Educação, bem como as específicas, pelas
coordenadorias regionais responsáveis. A formação continuada oferecida para os
Coordenadores Pedagógicos também corresponde aos dois tipos, assim como a
utilizada para esta avaliação.
A ação formativa de 2010 foi promovida pela Subsecretaria de Ensino da
SME-RJ e realizada pelas GED das Coordenadorias. A de 2011 foi promovida e
realizada pela GED da 2ª CRE, por iniciativa da mesma.
O Ministério da Educação (MEC), para medir a qualidade das escolas
públicas nas redes de ensino, em todas as esferas, utiliza o Índice de
Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB) desde 2007. Este indicador é
calculado a partir do desempenho individual dos alunos nas avaliações do INEP e
nas taxas de aprovação da instituição que o aluno está matriculado. A medição do
índice acontece uma vez por ano, em todos os estados e municípios do Brasil. A
frequência da avaliação é bienal e baseou-se na avaliação experimental realizada
em 2005, a partir dos resultados da Prova Brasil.
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Para facilitar o acompanhamento de toda comunidade escolar, o índice é
apresentado em uma escala de zero a 10. Estabelecida como meta a nota 6 para
todas as escolas até 2022, algumas escolas já apresentaram uma nota bem acima
da média a partir de 2007.
No município do Rio de Janeiro foram identificadas várias escolas com IDEB
acima da nota 6, demonstrando o bom desempenho do trabalho, com destaque
dentro e fora da comunidade escolar. Desde 2009, para estas escolas, são
destinados prêmios em forma de salário extra para os profissionais que atuam
nestas unidades, como forma de reconhecimento do trabalho realizado. Ressalta-se
que ainda é expressivo o número de escolas que não alcançaram a meta da nota,
sinalizando a necessidade de auxílio pedagógico para o desenvolvimento
educacional e funcional.
Para intensificar o acompanhamento, corrigir distorções e promover a melhora
do desempenho da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, foram
implantadas pela SME-RJ várias ações que visavam o desenvolvimento pedagógico
das unidades escolares. Essas ações vão desde o estabelecimento de descritores
bimestrais por área disciplinar e ano escolar, elaboração de cadernos pedagógicos
em consonância com os descritores do respectivo período e avaliações bimestrais,
bem como de verificação por meio de índices internos, como o Índice de
Desenvolvimento da Educação do Município do Rio de Janeiro ou IDERIO. Este
índice verifica o desempenho da unidade escolar anualmente mediante sua meta
projetada bem como compara o desempenho por meio de desempenho anterior,
medido nos anos finais dos dois segmentos do Ensino Fundamental (EF), sendo 3º e
7º anos. Desta forma possibilita medir o desempenho nos anos em que não se tem
aplicação da Prova Brasil para o IDEB. O IDERIO é composto por dois critérios
complementares: pelo desempenho dos alunos na Prova Rio e o fluxo escolar,
sendo calculado em uma escala de 0 a 10.
No ano de 2011, por entender a necessidade de intensificar o suporte
pedagógico junto às suas unidades escolares, devido ao desempenho apresentado
pelas mesmas, tanto acima, quanto abaixo da meta 5 do IDEB para o Município do
Rio de Janeiro, a 2ª CRE propôs um curso de formação continuada para
Coordenadores Pedagógicos. Esta ação também foi motivada por sugestão dada
pelos Coordenadores Pedagógicos, participantes do Curso promovido pela SME-RJ
para escolas com turmas de 1º ano do EF que apresentaram um baixo desempenho

17

na avaliação diagnóstica da alfabetização, obtendo resultado abaixo do nível
desejável para o período.
Cabe ressaltar que o perfil dos profissionais que ocupam a função de
coordenador é bastante heterogêneo, com diferentes experiências na área
profissional, de formação e na função. Baseada nas informações das entrevistas de
caráter seletivo, realizadas com todos os professores candidatos à função de
Coordenador Pedagógico, indicados pela direção das unidades escolares, e
realizadas na Gerência de Educação das Coordenadorias, pode-se verificar a
diversidade de perfil, tanto na formação acadêmica quanto na experiência
profissional.

As

entrevistas

analisadas

neste

estudo

com

um

grupo

de

Coordenadores Pedagógicos participantes da formação de 2010 confirmam a
diversidade do perfil dos participantes.
No final do ano letivo de 2011, pode-se identificar a melhoria de algumas
escolas, atingindo desempenho acima da meta no IDEB, bem como em outras
avaliações internas, gerando assim um questionamento sobre o papel e influência
do coordenador pedagógico a partir da formação continuada. A formação
pedagógica teria ou não influenciado de forma positiva o seu trabalho e
consequentemente o resultado da unidade escolar?
Devido à solicitação dos participantes e ao entendimento da equipe da GED
da 2ª CRE, cujos objetivos foram considerados atingidos, deu-se continuidade ao
Curso de Formação Continuada do Coordenador Pedagógico em 2012. Sendo
assim, o curso foi realizado no segundo ano consecutivo.
Com o intuito de aprofundar o conhecimento sobre o reflexo da formação
continuada para o Coordenador Pedagógico, fornecendo-lhe subsídios para o
trabalho realizado, e o quanto este fator pode ser identificado de forma positiva no
desempenho da escola, é que surgiu a proposta da avaliação realizada por este
estudo.

1.1 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA
Este estudo teve por objetivo avaliar até que ponto o Curso de Formação
Continuada realizado em 2011, na 2ª CRE, atendeu às expectativas informadas
pelos Coordenadores Pedagógicos, no curso de 2010 oferecido pela SME-RJ.
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O surgimento desta proposta parte da necessidade de se identificar a
relevância dos subsídios pedagógicos oferecidos para formação do Coordenador
Pedagógico e sua influência nas abordagens pertinentes à função para melhoria do
desempenho escolar. A responsável pela GED da 2ª CRE, reconhecendo a
importância do estudo, disponibilizou a utilização dos dados provenientes das
avaliações dos cursos (ANEXO A).
Os resultados deste estudo poderão contribuir para formatação de futura
proposta de formação continuada do Coordenador Pedagógico por parte da 2ª CRE,
tornando a formação mais ajustada às necessidades dos profissionais e das escolas
onde atuam.

2 A FORMAÇÃO CONTINUADA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO
A formação continuada compõe o cenário da Rede Municipal de Educação do
Rio de Janeiro há mais de uma década. Vem sendo oferecida de forma intensiva a
partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394 (BRASIL, 1996). A
capacitação dos professores visa a melhoria do trabalho desenvolvido e a
implantação de novas propostas. Por sua vez, a elaboração das propostas
formativas visa atender às demandas pedagógicas que existem para promover o
desenvolvimento educacional e a implantação de novos conceitos para aplicação
prática. As ações formativas promovidas pela SME-RJ acontecem de várias formas
como cursos, palestras, seminários e eventos de trocas de experiências, entre
outras. Estas foram se transformando no decorrer do tempo, sendo realizadas em
consonância com as demandas apresentadas, compostas de planejamento mais
adequado para as necessidades de cada período.
Desde a implantação do cargo de Coordenador Pedagógico na SME-RJ, em
1998, foram realizadas várias propostas de formação para que ele atue como agente
multiplicador junto a sua escola, promovendo a formação continuada do corpo
docente. Foram oferecidos cursos em 2010 com foco na alfabetização, pela SME-RJ
e, em 2011, pela 2ª CRE.
A estrutura destas ações de formação para os Coordenadores Pedagógicos
foram dispostas em um quadro comparativo (Quadro 1).
Pode-se perceber, a partir do Quadro 1, ações distintas com conteúdos
diferenciados, mas com o mesmo objetivo: formação do Coordenador Pedagógico
para melhoria de desempenho nos diferentes segmentos do Ensino Fundamental,
resultando em um ensino de melhor qualidade.
Quadro 1 – Estrutura das ações de Formação dos Coordenadores Pedagógicos
Ação Formativa do CP
Título

Órgão responsável pela
Elaboração e promoção
Órgão responsável pela
Realização

2010
“Prática de Leitura e Escrita nas
séries iniciais: um olhar
discursivo para o processo de
Alfabetização”
Subsecretaria de Ensino da
Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro
Gerência de Educação (GED)
da 2ª Coordenadoria Regional
de Educação

2011
Formação Continuada do
Coordenador Pedagógico
2011
Gerência de Educação da
2ª CRE
Gerência de Educação da
2ª CRE

(Continuação)

20

(Conclusão)
Ação Formativa do CP

Público Alvo

Estimativa de
Participantes
Período de Realização
Formatação dos
encontros

Material

Conteúdo programático

Conteúdo programático

Fonte: A autora (2012).

2010
Coordenadores
Pedagógicos de escolas
com baixo desempenho
na avaliação diagnóstica
de alfabetização
25 Coordenadores
Padagógicos
Setembro a Novembro de
2010
Nº de encontros: 6
Nº de horas por encontro:
4
Apostila com atividades,
dinâmicas e caderno
pedagógico do 1 º Ano do
EF
1. A organização do
espaço escolar
2. Aprendizado da Língua
Escrita através de
textos: parlendas
3. Jogos e brincadeiras:
um processo de
aprendizado
4. Mesa redonda:
Práticas Pedagógicas:
relatos de sucesso
5. Produção de material
pelos professores
6. Mostra de trabalhos:
Práticas de Leitura e
Escrita no 1º Ano

2011
Coordenadores Pedagógicos das
escolas de E.F. da 2ª
Coordenadoria Regional de
Educação.
70 Coordenadores Pedagógicos
Maio a Novembro de 2011.
Nº de encontros: 14
Nº de horas por encontro: 4
Artigos, textos, bibliografia, slides
e vídeos fornecidos pelos
palestrantes após o encontro,
repassados pela GED
Dividido por eixos, áreas do
conhecimento, temas:
1. O papel do coordenador
pedagógico: suas atribuições
e possibilidades
2. Inclusão: O que é isso?
3. GE-Trabalho do CP/função da
supervisão escolar e do
acompanhamento pedagógico
4. O pensamento de Piaget,
Vygotsky e Wallon:
contribuições para a
aprendizagem
5. O pensamento de Paulo
Freire e sua contribuição para
a educação
6. Letramento e leituras: do
quadro à tela
7. GE-Letramentos e prática
pedagógica
8. As linguagens das artes.
9. Ciência, relações
socioambientais e patrimônio.
10. GE-Ciência e patrimônio – 2ª
etapa
11. Alfabetização cartográfica.
12. GE-Dinamização de acervo,
mapas e patrimônio
13. Desmistificando a matemática
14. Uma pausa
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2.1 O CURSO 2010 PARA COORDENADORES PEDAGÓGICOS COM FOCO NA
ALFABETIZAÇÃO
No ano de 2010, a SME-RJ realizou uma avaliação com os alunos das turmas
de 1°ano do EF para identificar o nível de leitura e escrita. O objetivo era
diagnosticar as possíveis insuficiências nas habilidades a serem desenvolvidas na
alfabetização, visando à correção, com a proposta de investir nas ações para
melhoria da aprendizagem, segundo conta o Relatório de Avaliação de Desempenho
da

Alfabetização

da

Subsecretaria

de

Educação

e

Coordenadoria

de

Educação-Avaliação (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE
JANEIRO, 2010).
O instrumento utilizado para esta avaliação foi a Provinha Brasil do MEC,
aplicada no ano de 2009 para os alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, para
diagnosticar o nível de alfabetização nas escolas públicas brasileiras.
A avaliação diagnóstica realizada pela SME-RJ para os alunos do 1º ano do
EF, realizada no meio do ano de 2010, apresentou como proposta identificar o nível
de leitura e escrita que serviria como auxílio para o replanejamento das atividades
do professor para o 2º semestre de 2010. Os níveis de leitura e escrita utilizados
foram os da Provinha Brasil (INSTITUTO, 2009), conforme descritos no Quadro 2.
Para os alunos do 1º ano do EF, no meio do ano letivo, foram considerados
como desejável, para a leitura, o nível 2 e para a escrita, o nível 3 (Quadro 3).
Após a aplicação da prova e a verificação dos resultados, foi observado que o
desempenho de algumas escolas da Rede se posicionou abaixo do desejável,
principalmente na parte escrita.
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Quadro 2 – Níveis de alfabetização e habilidades correspondentes em leitura e escrita
Habilidades
Nível

1

2

3

Nível
Estágio muito inicial em relação à
aprendizagem da linguagem escrita.
Estão começando a se apropriar das
habilidades referentes ao domínio das
regras que orientam o uso do sistema
alfabético para ler e escrever. Sabem
identificar o valor sonoro das partes
iniciais e/ou finais de palavras (algumas
letras ou sílabas), para “adivinhar” e “ler”
o restante da palavra; a relação entre
grafemas e fonemas (letra/som) com
correspondência sonora única ou com
mais de uma correspondência sonora;
reconhecer algumas letras do alfabeto e
iniciar a distinção das letras de desenhos
e outros sinais gráficos; ler palavras
formadas por sílabas simples (consoante
monogâmica + vogal)
Consolidou as habilidades do nível
anterior, referentes ao conhecimento e
uso do sistema de escrita, já associam
adequadamente letras e sons. Embora
ainda apresentem algumas dificuldades
na leitura de palavras com ortografia mais
complexa, neste nível, demonstram ser
capazes de ler palavras com vários tipos
de estrutura silábica. Eles demonstram,
por exemplo, habilidades de ler algumas
palavras compostas por sílabas formadas
por consoante/vogal/consoante ou por
consoante/consoante/vogal; reconhecer a
finalidade do texto com apoio das
características gráficas; reconhecer o
valor sonoro de uma sílaba
Demonstra capacidade de ler palavras de
diferentes tamanhos e padrões silábicos,
conseguem ler frases com sintaxe
simples (sujeito + verbo + complemento)
e utilizam algumas estratégias que
permitem ler textos de curta extensão. As
capacidades reveladas nesse nível, além
daquelas
sinalizadas
nos
níveis
anteriores, são ler palavras mais
complexas, constituídas por letras que
representam mais de um som e por
sílabas formadas por dígrafos, encontros
consonantais ou encontros vocálicos

Nível
Ainda não percebe o uso da escrita ou
não consegue escrever sequer uma
palavra simples, apresentando apenas
desenhos, garatujas ou uso de letras
que não apresentam relação com a
escrita

Já grafa, mesmo que com pequenas
incorreções, palavras compostas por
sílabas simples (consoante/
vogal) ou complexas
(consoante/vogal/consoante,
consoante/consoante/vogal)

Num ditado, grafa palavras compostas
por sílabas complexas (consoante/vogal/
consoante, consoante/
consoante/vogal,consoante/vogal/vogal)
ou frases, observando-se deslizes, no
que tange a espaçamentos entre as
palavras, inicial maiúscula e uso de
pontuação

(Continuação)
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(Conclusão)
Habilidades
Nível

3

4

5

Leitura
reconhecer letras escritas de diferentes formas;
identificar o número de sílabas de uma palavra
formada por sílabas simples e com letras com um
único som
identificar finalidade de um texto, apoiando-se tanto
nas características básicas do gênero quanto na
leitura do texto
É capaz de ler textos simples e de interpretá-los,
localizando informações e reconhecendo o assunto ou
a finalidade a partir da leitura autônoma desses
textos. Além das descritas nos itens anteriores, são
exemplos de habilidades demonstradas pelos alunos
deste nível: localizar informações explícitas e
evidentes a partir da leitura de textos como bilhetes e
convites, sem apoio das características gráficas; ler
frases curtas; inferir informação em textos curtos;
identificar finalidade de textos de gêneros diversos,
como bilhetes, sumários, convites, cartazes;
reconhecer o assunto de gêneros textuais mais
próprios do contexto escolar com base em suas
características
gráficas;
localizar
informações
explícitas por meio da leitura silenciosa em uma frase
ou em textos de aproximadamente cinco linhas
Demonstra ter alcançado bom domínio do sistema de
escrita e compreensão do princípio alfabético,
apresenta desempenho satisfatório, tendo em vista as
habilidades que definem o aluno como bem
desenvolvido em seu processo de alfabetização e
considerando as que são desejáveis para o 1º ano de
escolarização. São habilidades demonstradas pelos
alunos deste nível, além das já descritas nos níveis
anteriores: localizar informação explícita, em menor
evidência, em textos informativos ou narrativos um
pouco mais longos; interpretar textos com o auxílio de
material gráfico diverso (propaganda, quadrinhos,
fotos etc.)

Escrita

Grafa no ditado palavras
compostas
por
sílabas
complexas
(consoante/vogal/consoante,
consoante/consoante/vogal,
consoante/vogal/vogal) ou
frases,
observando-se
deslizes, no que tange a
espaçamentos entre as
palavras, inicial maiúscula e
uso de pontuação

Cria frases a partir de uma
palavra dada, observando
espaçamentos entre as
palavras, inicial maiúscula e
uso de pontuação, além de
fazer uso da estrutura
básica de uma frase (sujeito
+ verbo)

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA,
2009.

Os critérios estabelecidos para a classificação dos resultados da prova
encontram-se no Quadro 3.
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Quadro 3 – Distribuição dos níveis de leitura e escrita por acertos
Nível
1

Escrita
Até 2 acertos

Leitura
Até 7 acertos

2

3 – 7 acertos

8 a 10 acertos (desejável)

3

8 – 12 acertos (desejável)

11 a 15 acertos

4

13 – 17 acertos

16 a 18 acertos

5

18 – 20 acertos

19 a 20 acertos

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2010).

A média dos alunos do 1º ano do EF, em cada CRE, na avaliação diagnóstica
de alfabetização 2010, em leitura e escrita são mostradas nos Gráficos 1 e 2.
Gráfico1 – Médias de desempenho na avaliação da escrita do 1º ano do EF,
por CRE e Rede

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2010).

Gráfico 2 – Médias de desempenho na avaliação da leitura do 1º ano do EF,
por CRE e Rede

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2010).
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Em uma escala de 0 a 10, a média de escrita da rede ficou em 3,7, que
corresponde ao nível 2 (Gráfico 1), e na leitura, a média foi 6,7, correspondendo ao
nível 3 (Gráfico 2). As médias apresentadas nos gráficos foram calculadas a partir da
divisão da soma dos totais de acertos dos alunos na prova pelo número de alunos,
sendo classificadas de acordo com os níveis apresentados no Quadro 3.
Em escrita, a média mais alta (4,3) foi alcançada pela 2ª CRE e em leitura,
por esta e pela 6ª CRE, ambas atingindo média 7. Pode-se observar que o
desempenho das Coordenadorias estão todos posicionados no mesmo nível na
parte da escrita e da escrita, com exceção da 2ª CRE que se encontra no nível 3.
Os resultados da avaliação foram distribuídos em gráficos, que mostram os
percentuais de alunos por nível de leitura (Gráfico 3) e de escrita (Gráfico 4).
Gráfico 3 – Distribuição dos alunos por nível de leitura

5

14,8%
23,7%

Níveis

4

35,6%

3
2

14,4%

1

11,5%

Desejável

Alunos
Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2010).

Gráfico 4 – Distribuição dos alunos por nível de escrita

5

Níveis

4
3

5,1%
15,8%

31,6%

2
1

Desejável

23,5%

23,9%

Alunos
Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2010).
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Constatou-se por esta avaliação que, na parte de leitura da prova, apenas
11,5% dos alunos estavam abaixo do nível desejável (Gráfico 3). Na parte de
avaliação de escrita da prova, no entanto, a situação era preocupante porque 55,5%
dos alunos se localizavam abaixo do nível desejado para o meio do ano letivo do 1º
ano do EF (Gráfico 4).
Após a análise deste resultado de avaliação diagnóstica, a Subsecretaria de
Ensino da SME-RJ elaborou uma ação de formação para os Coordenadores
Pedagógicos de Escolas com turma de 1º ano do EF que apresentaram o
desempenho abaixo do nível desejável.

Esta ação foi planejada no formato de

curso, com o título de “Prática de Leitura e Escrita nas séries iniciais: um olhar
discursivo para o processo de Alfabetização”.
O curso deveria ser ministrado por representantes das GED/CRE, no período
de Setembro a Novembro de 2010, totalizando 6 encontros com 4 horas de duração.
O conteúdo programático (Quadro 4) foi elaborado com atividades para serem
aplicadas no Curso e com a proposta que estas fossem reproduzidas junto aos
professores que estavam atuando no 1º ano do EF da escola.

Quadro 4 – Conteúdo programático do curso Prática de Leitura e Escrita nas séries iniciais:
um olhar discursivo para o processo de Alfabetização
Encontro
1º
2º
3º
4º
5º
6º

Temática
A organização do espaço escolar
Aprendizado da Língua Escrita através de textos: parlendas
Jogos e brincadeiras: um processo de aprendizado
Mesa redonda: Práticas Pedagógicas: relatos de sucesso
Produção de material pelos professores
Mostra de trabalhos: Práticas de Leitura e Escrita no 1º Ano

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2010).

Na composição do material utilizado, constava uma apostila com as aulas do
curso e o II Caderno Pedagógico do 1º ano do aluno e do professor. Foi também
realizada uma entrevista entre os coordenadores, como uma das atividades iniciais.
A finalidade da entrevista era possibilitar conhecimento e interação do grupo.
A avaliação do curso, de acordo com o modelo de avaliação da SME-RJ, foi
feita pelos participantes a cada encontro e o relato dos acompanhantes das
atividades nas 10 Coordenadorias da SME-RJ.
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Para o curso, na 2ª CRE, foram convocados os Coordenadores Pedagógicos
de escolas que apresentaram desempenho abaixo do nível desejável, e convidados
os das escolas que estavam no nível, totalizando 32 participantes.
Durante a realização deste curso, foi solicitado pelos Coordenadores
Pedagógicos que estas ações fossem constantes e oferecidas desde o início do ano
letivo. As solicitações foram registradas nas avaliações feitas pelos participantes. O
pedido recorrente serviu como elemento motivador para planejamento da ação de
formação continuada para os Coordenadores Pedagógicos realizada pela Gerência
de Educação da 2ª CRE.
A análise do material de entrevista foi utilizada neste estudo avaliativo para
identificar o perfil do Coordenador Pedagógico e a avaliação padronizada dos
encontros foi analisada para identificar a expectativa em relação à formação.

2.2 O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA 2011 PARA COORDENADOR
PEDAGÓGICO
A proposta da formação dos Coordenadores Pedagógicos surge como uma
das ações da Gerência de Educação (GED), visando ao pleno desenvolvimento do
trabalho pedagógico nas escolas. O Coordenador Pedagógico passou a ser o foco
em virtude do seu papel formador, com a finalidade de transformar a escola em um
espaço permanente de educação/formação continuada. Segundo Demo (2004, p.
11),
O conhecimento é a energia fundamental da construção histórica e
evolucionária da autonomia, uma autonomia que nunca é plena
(somos sempre seres dependentes), mas pode alargar-se, à medida
que soubermos aprender e conhecer.

A formação continuada do Coordenador Pedagógico 2011 apresenta como
objetivos possibilitar a reflexão sobre teorias da educação, articulando-as com
questões do cotidiano escolar, bem como viabilizar espaços de discussão sobre as
questões e tensões as quais permeiam o espaço escolar.
O curso foi elaborado com eixos temáticos norteadores, desde diferentes
teorias e concepções educacionais até as áreas específicas de cada disciplina e
segmento, conforme o Quadro 5. Para aprofundamento de alguns temas e exercício
da prática de alguns eixos foram organizados Grupos de Estudos (GE). A criação
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deste espaço pedagógico visava à efetiva troca de experiências de situações
cotidianas pertinentes ao tema em questão.
Quadro 5 – Formatação do Curso para Coordenadores Pedagógicos
Eixo
1º

2º

3º
4º
5º
6º
7º

Data
17 maio

1.

24 maio
31 maio

2.
3.

7 jun.

4.

21 jun.

5.

5 jul.
16 ago.
23 ago.
13 set.
20 set.
6 out.
18 out.
8 nov.
22 nov.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tema
O papel do coordenador pedagógico: suas atribuições e
possibilidades
Inclusão: O que é isso?
GE – Trabalho do CP/função da supervisão escolar e do
acompanhamento pedagógico
O pensamento de Piaget, Vygotsky e Wallon: contribuições
para a aprendizagem
O pensamento de Paulo Freire e sua contribuição para a
educação
Letramento e leituras: do quadro à tela
GE – Letramentos e prática pedagógica
As linguagens das artes
Ciência, relações socioambientais e patrimônio
GE – Ciência e patrimônio – 2ª etapa
Alfabetização cartográfica
GE – Dinamização de acervo, mapas e patrimônio
Desmistificando a matemática
Uma pausa...

Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO (2012).

No último encontro do curso foi realizada uma avaliação de todos os temas,
englobando apontamentos feitos pelos Coordenadores sobre cada uma das etapas,
pedidos e sugestões para uma nova versão do curso. Este material foi
disponibilizado para este estudo, contribuindo para que a análise das respostas
pudesse ser aprofundada.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Neste capítulo são tratados os procedimentos metodológicos de análise de
conteúdo dos instrumentos utilizados para a avaliação dos Cursos para
Coordenadores Pedagógicos em 2010 e 2011 da 2ª CRE.

3.1 ABORDAGEM
Este estudo busca compreender a relevância da formação pedagógica
segundo a percepção dos coordenadores por meio dos cursos realizados pela
GED/2ªCRE. Tem natureza somativa por tratar de resultados referentes ao final de
cursos já realizados, nos anos de 2010 e 2011. Worthen, Sanders e Fitzpatrick
(2004, p. 166) explicam que,

Scriven (1967) fez uma grande contribuição a essa abordagem com
a distinção entre somativa e formativa. O papel somativo da
avaliação, dizia ele, “[possibilita] que os administradores concluam se
todo o currículo já pronto, refinado pelo uso do processo de avaliação
em seu (...) papel [formativo] representa ou não uma avanço
suficientemente significativo em relação às alternativas existentes
para justificar as despesas de sua adoção no sistema escolar”.

Para Scriven (1967), a avaliação somativa ocorre ao final do programa
proporcionando a tomada de decisão sobre o futuro do mesmo quando “a avaliação
deve gerar, como conclusão, exatamente o que os cientistas sociais, por longo
tempo, julgaram ser ilegítimo: um julgamento de valor, mérito. Esse é o significado
maior do ponto de vista científico e filosófico da avaliação.” (SCRIVEN, 1967 apud
SHADISH et al., 1995, p. 75).
A avaliação realizada para este estudo faz parte de um processo que pode
refletir na forma e na continuidade do próprio curso, realizada ao final de dois cursos
para os Coordenadores Pedagógicos, consecutivamente em 2010 e 2011, foi
classificada como somativa a posteriori.

3.2 QUESTÕES AVALIATIVAS
A partir do objetivo do presente estudo, foram formuladas duas questões
avaliativas, que nortearam o desenvolvimento da análise dos dados:
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1) Quais as expectativas dos Coordenadores Pedagógicos em relação à
formação continuada oferecida pela SME-RJ para o curso Prática de leitura e escrita
nas séries iniciais: um olhar discursivo para o processo de alfabetização?
2) Até que ponto o curso de Coordenadores Pedagógicos 2011 da 2ª CRE
atendeu às expectativas da formação continuada, explicitadas pelos participantes
por ocasião da capacitação realizada em 2010?

3.3 INSTRUMENTOS E ANÁLISE DE DADOS
Os instrumentos de coleta de dados utilizados inicialmente foram elaborados
pela SME-RJ e 2ª CRE e aplicados durante e ao final da realização dos cursos. Para
este estudo foram utilizadas informações coletadas em três instrumentos:
- a entrevista, realizada com os Coordenadores Pedagógicos no Curso de
2010 (ANEXO B);
- os instrumentos avaliativos de cada encontro do curso de 2010 (ANEXO
C), sendo este um instrumento padrão da SME-RJ para todas as suas ações
formativas;
- o instrumento de avaliação final do Curso de Coordenadores Pedagógicos
2011, elaborado pela equipe da GED/2ª CRE (ANEXO D).
No Curso de 2010 foi realizada a entrevista no primeiro encontro como parte
de uma dinâmica de apresentação e entrosamento entre os pares. Foram realizadas
22 entrevistas, em um público de 32 participantes. O quantitativo de entrevistas
deve-se à frequência dos participantes neste primeiro encontro.
A entrevista era composta das questões sobre a identificação do
coordenador, da escola pertencente e perfil de atendimento da mesma, formação
acadêmica do coordenador, tempo de função, experiência em turma de
alfabetização e expectativa para esta capacitação.
Para compor o cenário avaliativo foram utilizados dados primários disponíveis
e publicados como gráficos, tabelas com índices e material do curso da
Coordenação Pedagógica, servindo de instrumento para coleta de dados.
A análise dos dados coletados pelos instrumentos que foram aplicados aos
Coordenadores Pedagógicos, participantes da formação continuada, cursos 2010 e
2011, foi então realizada pela autora do estudo. Ressalta-se que esta proposta
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avaliativa de duas ações distintas de formação do coordenador pedagógico surge de
forma exclusiva para fornecer subsídios para outras ações formativas da 2ª CRE.
Os dados relativos à expectativa da formação do Coordenador Pedagógico
passaram por uma análise de conteúdo, observando-se as falas dos próprios
Coordenadores que serviram para a construção do Quadro para Coleta de
Evidências, como apresentado no Quadro 6.
Quadro 6 – Quadro para coleta de evidências dos cursos de Coordenadores Pedagógicos
2010/2011
Categoria

Subcategorias
Formação do
Coordenador
Pedagógico

Atendimento do
curso às
expectativas na
percepção dos
Coordenadores
Pedagógicos

Suporte do
Professor

Aplicabilidade na
Escola

Indicadores

Evidências (Falas
dos Coordenadores
Pedagógicos)

Novos conhecimentos
Prática Pedagógica
Troca de experiências
Motivação funcional
Auxílio Pedagógico
Intervenção na prática
Incentivo profissional
Apoio ao ensino
Novas práticas
Sucesso do trabalho
Transformação da
escola
Melhoria de
desempenho

Fonte: A autora (2012).

Este quadro foi utilizado como metodologia de análise de conteúdo de forma
qualitativa, utilizando as respostas das entrevistas, para compor o cenário de
representatividade da expectativa do Coordenador Pedagógico para o curso.
Na elaboração do quadro foram transcritas todas as repostas das entrevistas
realizada em 2010, para a questão sobre expectativa para esta capacitação, e
agrupadas por conteúdo. Depois de agrupadas, foram destacadas palavras ou
trechos que atribuíam sentido a um aspecto, configurando uma categoria e
subcategoria. As evidências são determinantes para essa formação e distribuição,
sendo positivas ou negativas com um mesmo sentido na resposta dos participantes.
A primeira etapa da construção acontece de forma horizontal com as
respostas associadas a todos os participantes. Passa-se para uma análise vertical,
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com foco no conteúdo e sua indicação para formação de categoria e subcategoria.
Para finalizar o processo, realiza-se a associação das evidências as categorias e
subcategorias. Destaca-se a construção do quadro como um processo dinâmico,
pois requer várias reorganizações, com modificação de nome de categoria e
subcategoria até o final da análise.
Para análise de todas as respostas da entrevista, foram elaborados gráficos
de mapeamento do perfil do Coordenador Pedagógico, Quadro para Coleta de
Evidências para expectativa do curso e atendimento das mesmas, segundo critérios
estabelecidos (Quadro 7).
Quadro 7 – Quadro de critérios para avaliação da formação continuada do
Coordenador Pedagógico
Categorias
Perfil da Função de
Coordenação Pedagógico
Curso 2010 para
Coordenadores
Pedagógicos: “Prática de
Leitura e Escrita nas séries
iniciais: um olhar discursivo
para o processo de
Alfabetização”
Curso Coordenador
Pedagógico 2011GED/2ªCRE

Indicadores
Experiência profissional.
Formação acadêmica

Proposta da Formação
continuada.
Estrutura do curso

Estrutura do curso.
Formação Continuada

Padrões
Tempo de função.
Tempo de professor
alfabetizador
Área de formação
Expectativa da formação
Conceituação das
atividades

Conceitos do curso
Atendimento à expectativa

Fonte: A autora (2013).

O Curso de Coordenadores Pedagógicos 2011 foi elaborado e ministrado pela
equipe da GED/2ª CRE, bem como o instrumento avaliativo utilizado. Este foi
aplicado no último encontro, a um total de 61 respondentes. A Avaliação foi
diagramada com os eixos, data, palestrante para ser conceituada e espaço para
preenchimento opcional de destaque ou observação de cada encontro.
Os 14 encontros realizados de abril a novembro de 2011, conforme disposto
no Quadro 5, foram avaliados com os conceitos: O- Ótimo; MB- Muito Bom; B- Bom;
R- Regular; NA- Não atendeu minha expectativa; NP- Não Participei. Para finalizar, o
instrumento apresentava duas questões abertas, cujo teor eram sugestões para a
Formação Continuada de 2012 e críticas em relação à caminhada de 2011, referente
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ao Curso CP 2011. Estas questões foram analisadas no quadro de atendimento à
expectativa dos participantes no Quadro de Evidências (Quadro 6).
Com o propósito de analisar as respostas quanto ao atendimento das
expectativas a partir das respostas das questões abertas do instrumento avaliativo
do Curso de 2011, foi elaborado um instrumento específico para análise de dados
coletados neste estudo, a lista de verificação (APÊNDICE A). Este instrumento
estabelece uma avaliação simultânea e paralela dos dois cursos analisados para
melhor identificar os critérios avaliativos atendidos.
A lista chave de verificação de avaliações foi denominada por Scriven (1991)
após elaborá-la, utilizando critérios para a verificação de pontos indispensáveis para
uma avaliação.
Conforme explica Elliot (2012, p. 17), a lista de verificação consiste em
Um instrumento bastante utilizado em avaliações, sozinho ou como
instrumento coadjuvante de um estudo. Privilegia, assim, a
verificação de atividades correntes ou já concluídas, com a finalidade
de estabelecer se um determinado atributo é encontrado ou
inexistente...

Neste estudo, a lista de verificação (APÊNDICE A) foi elaborada para
avaliação

do atendimento

das categorias e

indicadores

apontados

pelos

Coordenadores por meio das evidências, bem como está em consonância com o
quadro de critérios para avaliação (Quadro 7). Desta forma foi possível avaliar as
expectativas alcançadas, segundo o relato dos Coordenadores Pedagógicos, em
cada curso e estabelecer um paralelo avaliativo entre as duas versões dos cursos,
2010 e 2011.
A avaliação dos dados coletados sobre o curso de Coordenadores
Pedagógicos de 2011 foi disposta na Matriz SWOT. Esta matriz divide-se em força e
fragilidades em relação ao ambiente interno, oportunidades e ameaças, com
referência ao ambiente externo (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
Conforme afirma Soares (2008),
Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de
cenário (ou análise de ambiente), sendo usado como base para
gestão e planejamento estratégico de uma corporação ou empresa
mas podendo, devido a sua simplicidade, ser utilizada para qualquer
tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog à gestão de
uma multinacional.
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Para este estudo avaliativo, a matriz SWOT foi utilizada para apresentar os
dados coletados de forma conclusiva, composta a partir das percepções dos
Coordenadores Pedagógicos, sendo apresentada no capítulo de conclusões e
recomendações do estudo.

4 RESULTADOS
Os dados coletados por meio de instrumentos aplicados durante os cursos de
formação continuada para Coordenador Pedagógico realizados em 2010 e 2011
foram disponibilizados pela Gerência de Educação da 2ª CRE para este estudo.
Foram analisadas as respostas dos instrumentos com enfoque qualitativo,
considerando o teor das mesmas para compor as evidências relacionadas aos
indicadores do Quadro 6. O objetivo da análise foi mapear as percepções dos
Coordenadores Pedagógicos envolvidos sobre as ações de formação continuada
desenvolvida pela 2ª CRE, com ênfase no Curso de Coordenadores Pedagógicos
2011 e em sua aplicabilidade nas abordagens pedagógicas na escola.

4.1 PERCEPÇÕES DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS SOBRE O CURSO
DE ALFABETIZAÇÃO 2010
Os Coordenadores Pedagógicos participantes do Curso, cujo foco era a
melhoria de desempenho na alfabetização no 1º Ano do EF, responderam um
instrumento avaliativo ao final de cada encontro e a uma entrevista elaborada de
forma exclusiva para participante deste curso. Os dados que identificam o
Coordenador e sua respectiva unidade escolar não foram utilizados neste estudo,
cujo intuito é delinear um perfil da função e suas expectativas, de forma
generalizada. Desta forma, não cabe a identificação dos mesmos.
Após análise das respostas, foram identificados os aspectos detalhados a
seguir.

4.1.1 Dados de caracterização do Coordenador Pedagógico
 Perfil de Atendimento do Coordenador Pedagógico por caracterização da U.E.
O perfil de atendimento da escola que o Coordenador Pedagógico atua foi
informado na entrevista e apresentou a distribuição mostrada no Gráfico 5.
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Gráfico 5 – Caracterização de atendimento do Coordenador Pedagógico

1º ano- 9º ano

2

1º ano- 5ºano

3

EI- 9º ano

3

14

EI- 5º ano

Cordenadores Pedagógicos
Fonte: A autora (2012).

O Gráfico 5 mostra que a maior incidência de participantes deste curso atua
em escolas que atendem do 1º ao 5º ano do EF, sendo 14 Coordenadores
Pedagógicos, dos 22 entrevistados neste curso. Assim sendo, compreende-se uma
quantidade maior de Coordenadores Pedagógicos que atuam em Escolas do 1º
Segmento do Ensino Fundamental, fase que demanda um trabalho intenso de
consolidação do processo de alfabetização e de conceitos matemáticos básicos.
De acordo com pesquisa realizada no mesmo período, em junho 2010, para
delinear o Perfil dos Coordenadores Pedagógicos da Rede Pública no Brasil
(FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA, 2011), o atendimento do coordenador concentra-se
no Ensino Fundamental, sendo um pouco maior no 1º Segmento, em todo país.

 A Formação do Coordenador Pedagógico
A partir das entrevistas realizadas no curso de 2010 com os Coordenadores
Pedagógicos, obteve-se o perfil de formação.
Os dados do Gráfico 6 mostram que a maior parte dos Coordenadores
Pedagógicos formou-se em Pedagogia e áreas afins. Há Coordenador cursando o
nível superior e alguns ainda sem esse nível de formação. Ressalta-se que a
exigência é possuir o antigo Curso Normal para ter acesso ao cargo de Professor II
(1º segmento do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano do EF), conforme estabelecido
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, no Artigo 62, cuja
formação mínima admitida para o exercício do magistério da educação básica, para
o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do
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ensino fundamental é a oferecida em nível médio, na modalidade Normal (Brasil,
1996).
Gráfico 6 – Área de Formação na Graduação dos Coordenadores Pedagógicos
2

Incompleto

4

Graduação

Não informado
Cursando

1

Outros

1
5

Licenciatura
Psicologia

1
10

Pedagogia

Cordenadores Pedagógicos
Fonte: A autora (2013).

Gráfico 7 – Nível e Área de Formação Acadêmica dos Coordenadores Pedagógicos
2

Pós-Graduação

Não informado

3

Mestrado Área Educação
Especialização Outra Área

1

Especialização Área afins

3

Especialização Area de…
Sem Especialização

8
6

Cordenadores Pedagógicos
Fonte: A autora (2013).

Em relação à formação em nível de Pós Graduação, a maioria dos
Coordenadores Pedagógicos possui Especialização, na área de Educação e afins,
há uma minoria com Mestrado e ninguém com Doutorado, conforme respostas
representadas no Gráfico 7, sendo este o perfil equivalente em todo o Brasil
(FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA, 2011).
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 Experiência do coordenador pedagógico na função e em alfabetização.
O Gráfico 8 apresenta a experiência do Coordenador Pedagógico por meio do
tempo que está na função.
Gráfico 8 – Tempo de Função de Coordenador Pedagógico

7 anos - 9 anos

2

5 anos I- 7 anos

2

2 anos I- 5 anos

8

até 2 anos

10

Participantes
Fonte: A autora (2012).

A maior parte dos Coordenadores Pedagógicos está na função por tempo
inferior ou igual ou a 5 anos, com grande quantidade de novatos com até 2 anos de
função (Gráfico 8). Com base nos dados da pesquisa sobre o perfil do Coordenador
Pedagógico no Brasil pode-se identificar que, na média, o tempo de função é de 3,9
anos na atual escola e 6,9 anos como Coordenador. Desta forma, pode-se entender
que os Coordenadores Pedagógicos da SME-RJ seguem o padrão nacional.
A entrevista realizada coletou informações sobre o tempo de experiência em
alfabetização, em virtude do curso, apresentar o foco nesta área. O Gráfico 9
apresenta este perfil.
Gráfico 9 – Experiência em Alfabetização dos CP do Curso 2010
Mais de 15 anos

10 anos

15 anos

5 anos

10 anos

3 anos

5 anos

1
8
3

1
5

até 2 anos
Nenhuma

2

Não especificado

2

Fonte: A autora (2012).

39

Observa-se uma concentração de Coordenadores Pedagógicos com mais de
5 anos de experiência em alfabetização, perfazendo um total de 12, dos 22
participantes.
O tempo de experiência em alfabetização (Gráfico 9) não traduz o tempo de
regência de turma, visto que para ocupar a função de Coordenador tem que se ter
no mínimo 5 anos de experiência em turma e não especificamente alfabetizando.

4.1.2 A Expectativa do Coordenador Pedagógico para o Curso
A disposição da análise dos dados da entrevista na questão aberta referente
à ação formativa foi representada no esquema (Figura 1) que contém as três
categorias identificadas para a variável expectativa do Coordenador Pedagógico:
formação de Coordenador Pedagógico, suporte ao professor e aplicabilidade na
escola.
As categorias e indicadores surgiram mediante a análise do conteúdo das
respostas dos coordenadores participantes.
Figura 3 – Expectativa do Coordenador Pedagógico para formação continuada

Fonte: A autora (2013).
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 Categoria Formação do Coordenador Pedagógico
Na categoria Formação do Coordenador Pedagógico foram apontados quatro
indicadores, a saber: novos conhecimentos, prática pedagógica, troca de
experiências e motivação funcional.
a) Em relação ao indicador novos conhecimentos, foram identificadas as
seguintes evidências sobre o Curso, a partir da declaração dos Coordenadores:
“Esclarecer dúvidas, adquirir novas experiências e vivências, aprender mais”
(CP5).
“A descobrir e redescobrir coisas novas (metodologia e prática). Reinventar
em cima do que já conheço e questiono...” (CP7).
“Muitas discussões e aprofundamentos acerca da alfabetização com os
alunos com tantas dificuldades e questões de aprendizagem”(CP9).
“ Um encontro com novas possibilidades” (CP12).
“...um aperfeiçoamento profissional e a possibilidade de apropriar de
conhecimentos que, além de serem úteis na minha caminhada pessoal e
pedagógica...” (CP18).
Estas evidências destacam o interesse dos Coordenadores para aquisição de
novos conhecimentos, representando melhoria no desempenho profissional.
b) Para o indicador prática pedagógica, as falas selecionadas dos
Coordenadores correspondem à pretensão de transformar os conhecimentos
apreendidos em prática, para auxílio do exercício da função. Destacam-se as
seguintes falas:
“...reflexão da minha prática pedagógica ...” (CP1).
“Aumentar a minha pratica pedagógica, poder contribuir com o trabalho das
professoras…” (CP4).
“...colocando em prática tudo que aprendi, conquistei e acreditei” (CP13).
“...Momentos de sabedoria, não só de prática de alfabetizar, como a arte de
coordenar”(CP15).
“Gostaria de poder transformar em AÇÃO todas as ideias brilhantes que
estamos tendo e revendo aqui...” (CP21).
“Adquirir mais conhecimento sobre a prática pedagógica” (CP6).
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c) O indicador troca de experiências diz respeito à necessidade de
aprendizagem dos Coordenadores por meio da interação com seus pares. Este
indicador foi assim representado:
“encontrar novidades e realizar trocas...” (CP2).
“Aprender com pessoas mais experientes e trocar minhas experiências
também...” (CP7).
“...Troca de experiências bem sucedidas com as outras coordenadoras...”
(CP16).
“Aprender, trocar ideias e repassá-las.” (CP22).
d) Com referência ao indicador motivação funcional, identifica-se nos
Coordenadores a necessidade de obter estímulo através da formação, bem como
permanecer na função. Os Coordenadores se expressaram da seguinte forma:
“...Servir como estímulo, incentivo para não desistir da Coordenação
Pedagógica. Ter um dia de beleza longe da “loucura” da escola” (CP4).
“Ser feliz e querer continuar apesar de todas as dificuldades...Viver
intensamente cada momento e manter meu “olhar” focado para o ser humano (seus
valores e caráter); Ainda acreditar nisso!” (CP7).
“Ao final da minha jornada com dignidade e sanidade, sem que eu precise de
calmantes.”(CP11).
“Resgatar a minha vontade de educar e ser feliz...” (CP13).
 Categoria suporte ao professor.
A categoria suporte ao professor se desdobrou em três indicadores: auxilio
pedagógico, intervenção da prática e incentivo profissional.
a) O indicador auxílio pedagógico está relacionado às falas que os
Coordenadores utilizam para demonstrar a intenção de fornecer subsídios
pedagógicos para os desafios de aprendizagem. Este indicador aparece nos
depoimentos a seguir:
“...e

que

eu

possa

ser

um

veículo

de

mudança

para

“meus”

professores”(CP1).
“Poder auxiliar as professoras, levando novas ideias e resgatando as antigas
que deram certo” (CP5).
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“...auxiliar outros profissionais com sugestões que levem a um melhor
aprendizado” (CP6).
“...ajudar as professoras da escola qual melhor forma de alfabetizar as
crianças levando ideias e trabalhos”(CP16).
b) O indicador intervenção da prática foi identificado em uma fala, mas devido

a sua relevância, constituiu-se como indicador da categoria suporte ao professor.
“...conduzam as minhas intervenções junto ao grupo de professores”(CP18).
c) Para o indicador incentivo profissional, nota-se pelas falas que os
Coordenadores precisam do conhecimento da formação continuada para incentivar
os professores no exercício de sua docência. Neste indicador foram registradas as
seguintes afirmações:
“...Para “fórmula mágica” onde possa motivar meus professores na sua tarefa
de alfabetizar...” (CP15).
“...Gostaria de poder disseminar esta paixão que sentimos aqui a todos os
professores da nossa escola, dando um novo gás, novas perspectivas de ação em
cada sala de aula…” (CP21).

 Categoria aplicabilidade na escola
A categoria aplicabilidade na escola compreendeu os indicadores: apoio ao
ensino, novas práticas, sucesso do trabalho, transformação da escola e melhoria de
resultado.
a) O indicador apoio ao ensino surge nas falas que demonstram a
preocupação do Coordenador Pedagógico em intensificar o trabalho desenvolvido
na escola, fornecendo auxílio para a realização das atividades pedagógicas
curriculares. As evidências relativas a este indicador foram:
“... possa atender a uma clientela com diferentes níveis no processo de
alfabetização”(CP6).
“o universo da construção do conhecimento de leitura e escrita da criança e
seu entornos” (CP17).
“ Um trabalho mais efetivo junto às classes de alfabetização”(CP20).
“...auxiliar as atividades que acontecem na escola. Observar a atual dinâmica
das atividades que chegam nas escolas, muitas vezes sem relação com o nosso dia
a dia, para assim poder utilizá-las de forma coerente” (CP2).
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b) Em relação ao indicador novas práticas, os Coordenadores por meio das
respostas, apresentaram a necessidade de a formação continuada fornecer
informações

de

práticas

que

inovem

o

cotidiano

escolar

para

melhor

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Para o indicador pode-se relacionar
as seguintes evidências:
“Uma alfabetização mais divertida e lúdica, onde novas práticas sejam
incorporadas e que resulte em turmas que leiam e escrevam com propriedade”
(CP10).
“Descobrir caminhos novos e interessantes para atingir meus alunos...”
(CP15).
c) O indicador sucesso do trabalho pode ser observado na seguinte fala:
“Novas ideias, aprendizagens e práticas que levem ao sucesso da
alfabetização na minha escola” (CP14).
d) No indicador transformação da escola pode-se observar, pela fala
identificada, o emprego do conhecimento como elemento promotor de mudança no
espaço escolar:
“Uma escola feliz, onde todos possam sentir o prazer de aprender e ensinar.
Uma escola que possa fazer a diferença. Enfim, uma escola que seja valorizada por
todos: Alunos, professores, pais e sociedade” (CP3).
e) Em relação ao indicador melhoria de resultado verifica-se, através das falas
dos Coordenadores, que a formação pode refletir no desenvolvimento escolar
promovendo uma melhora no desempenho da instituição. Constituíram-se como
evidências deste indicador, as seguintes falas:
“Uma escola onde eu possa colocar em prática e ver os bons resultados
daquilo que estou vivenciando neste grupo cheio de sabedoria e criatividade”
(CP19).
“um resultado melhor para as turmas de alfabetização da escola, que acaba
sendo o maior nó da escola…” (CP21).
Todas as evidências apresentadas nos seus respectivos indicadores
justificam a existência dos mesmos. Os indicadores representam a composição das
categorias que foram apontadas nas falas dos coordenadores. Nota-se que algumas
categorias são recorrentes na fala dos profissionais que compõem o universo
escolar, como por exemplo, suporte ao professor. Esta categoria apareceu no
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material utilizado no estudo metodológico que originou o Quadro para Coleta de
Evidências (Quadro 6).
As

categorias

e

indicadores

apresentados

nas

expectativas

dos

Coordenadores Pedagógicos para o curso de 2010 serviram de referência para
verificação do atendimento às expectativas no Curso CP 2011- Gerência de
Educação da 2ª CRE, através de construção do Quadro para Coleta de Evidências.

4.1.3 Considerações sobre os Encontros do Curso 2010
Em cada encontro do curso foi utilizado, como forma de avaliação, o
instrumento padrão que é o modelo da SME-RJ. As avaliações de dois encontros
(30/09/2010 e 04/11/2010) dos Coordenadores participantes foram localizadas e
disponibilizadas para análise deste estudo.
Explica-se a opção de análise das perguntas fechadas por demonstrarem
aspectos gerais e não individualizados, cujas questões abordavam a motivação para
fazer o curso e a consideração sobre as atividades propostas e sua organização,
respectivamente ilustradas nos Gráficos 10 e 11, para compreensão da percepção
dos coordenadores.

 Avaliação de participação dos encontros e de sua estrutura.
O Gráfico 10 apresenta as respostas dos Coordenadores sobre os motivos
que os levaram a participar do encontro. Estas respostas correspondem à 1ª
questão do instrumento de avaliação dos encontros, modelo da SME-RJ.
Pode-se observar que a maior incidência de resposta está relacionada à
melhoria do desempenho na atividade profissional, depois está o investimento
profissional.

A

resposta

de

menor

escolha

foi

“Outras

razões”,

sendo

complementada com os seguintes aspectos: “Troca de Experiências, Repassar o
que aprender e Multiplicar com os professores alfabetizadores da escola”.
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Gráfico 10 – Principal razão para participar do encontro

Outras razões
Por interesse profissional e
crescimento

3
8
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21

Para melhorar meu desempenho
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31

Coordenadores Pedagógicos

Fonte: A autora (2013).

A cada encontro os Coordenadores Pedagógicos avaliaram, preenchendo um
instrumento padrão da SME-RJ (ANEXO C), a estrutura e metodologia do curso,
atribuindo notas de 1 a 7 aos aspectos de cada encontro, sendo 7 a nota mais alta.
Pode-se observar no Gráfico 11 que há maior incidência de nota 7 em todos
os aspectos avaliados, sendo 7 a nota mais alta da escala de notas disponibilizadas
no instrumento para avaliação dos encontros.
Destacam-se,

pelo

bom

desempenho

nos

encontros,

os

aspectos

relacionados aos objetivos apresentados para a realização das atividades, a seleção
de conteúdos, a sequência utilizada para o desenvolvimento dos conteúdos e os
materiais apresentados para o enriquecimento dos conteúdos. Foram conceituados
com nota 7, de 19 a 20 participantes, do total de 25 Coordenadores Pedagógicos.
Os aspectos referentes às informações obtidas durante a realização da
atividade, a contribuição da atividade para a sua formação profissional e a
aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no ambiente de trabalho foram
avaliados com nota 7 por 17, dos 25 participantes.
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Gráfico 11 – Considerações sobre a atividade do Curso de Alfabetização para CP 2010
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Legenda:
A. Objetivos apresentados para realização da atividade.
B. Seleção dos conteúdos.
C. Sequência utilizada para o desenvolvimento dos conteúdos.
D. Recursos audiovisuais utilizados.
E. Materiais apresentados para o enriquecimento dos conteúdos.
F. Informações obtidas durante a realização da atividade.
G. Contribuição da atividade para a sua formação profissional.
H. Aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos no ambiente de trabalho.
I. Produção de conhecimento para a melhoria da qualidade do ensino.
J. Local de realização.
Fonte: A autora (2013).

Em relação aos recursos audiovisuais utilizados, pode-se constatar que a
nota 7 foi concedida por 16 Coordenadores Pedagógicos, a nota 6 foi atribuída por
4 participantes e a nota 5 por 3, dos 25 participantes no total, obtendo desta forma
uma boa avaliação.
Referente à produção de conhecimento para a melhoria da qualidade do
ensino foram atribuídas nota 7 por 15 participantes e nota 6 por 8 participantes,
totalizando 23, dos 25 Coordenadores Pedagógicos.
Observa-se que o aspecto que merece mais atenção é o local de realização,
pois foi o que teve a avaliação mais baixa obtendo 11 notas 7, 4 notas 6, 5 notas 5,
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3 notas 4, 1 nota 3,1 nota 2 e 0 nota 1. Desta forma, sendo este o aspecto com
menor número de notas 7, apresentando o desempenho mais baixo, é o que requer
mais atenção. Cabe ressaltar que o local de realização foi o auditório da 2ª CRE e a
sala de leitura de uma escola ao lado, em alguns encontros. Tal fato pode ser
entendido ao se analisar a localização da 2ª CRE, que fica situada na Lagoa e sua
área de abrangência, incluindo bairros das Zonas Sul e Norte, com unidades
escolares em Praça da Bandeira, Maracanã, Vila Isabel, Andaraí, Grajaú, Tijuca,
Usina, Alto da Boa Vista, Rocinha, São Conrado, Vidigal, Gávea, Leblon, Ipanema,
Jardim Botânico, Lagoa, Humaitá, Botafogo, Praia Vermelha, Urca, Leme,
Copacabana, Laranjeiras, Cosme Velho, Flamengo, Largo do Machado, Catete,
Glória.

4.2 RESPOSTAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS AO INTRUMENTO
AVALIATIVO APLICADO NO CURSO DE 2011- 2ª CRE.
No último encontro do curso foi aplicado um instrumento de avaliação
(ANEXO D) dos temas apresentados para ser conceituado, com espaço para
comentário das atividades de cada tema. No final deste instrumento foram
apresentadas duas questões abertas, uma sobre sugestões para a versão do
próximo ano e as críticas da versão de 2011. Estas foram transformadas em
evidências para categorias e indicadores deste estudo avaliativo.

4.2.1 Considerações sobre os encontros do Curso de Coordenadores Pedagógicos
2011
Avaliação dos encontros da formação continuada dos Coordenadores
Pedagógico ao final do curso de 2011 foi apresentada no Gráfico 12, com os
conceitos obtidos.
Os conceitos utilizados para esta avaliação foram: Ótimo (O), Muito Bom
(MB), Bom (B), Regular ®, Não Atendeu a minha expectativa (NA) e Não Participei
(NP).
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Gráfico 12 – Avaliação dos Encontros do Curso CP 2011- GED/2ª CRE
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Legenda dos Temas:
1. O papel do coordenador pedagógico: suas atribuições e possibilidades.
2. Inclusão: O que é isso?
3. GE- Trabalho do CP / função da supervisão escolar e do acompanhamento pedagógico.
4. O pensamento de Piaget, Vygotsky e Wallon: contribuições para a aprendizagem.
5. O pensamento de Paulo Freire e sua contribuição para a educação.
6. Letramento e leituras: do quadro à tela.
7. GE- Letramentos e prática pedagógica.
8. As linguagens das artes.
9. Ciência, relações socioambientais e patrimônio.
10. GE- Ciência e patrimônio – 2ª etapa.
11. Alfabetização cartográfica.
12. GE- Dinamização de acervo, mapas e patrimônio.
13. Desmistificando a matemática.
14. Uma pausa...
Fonte: A autora (2013).

Pode-se concluir, a partir da análise do Gráfico 12 que mais da metade dos
encontros (8 dos 14) foi avaliada com conceito O e MB. Em 5, dos 14 encontros
houve um número maior que 20 Coordenadores como Não participantes. Cabe
ressaltar que fizeram parte desta categoria os que respondiam: Não lembro ou
estava em branco. Mesmo em outros encontros a incidência de Não Participantes
pode ser considerada alta, em um total de 61 Coordenadores.
Os comentários dos encontros fazem referência ao conceito dado justificando
com elogios, sugestões e críticas, tanto do conteúdo, palestrante ou dinamizador,
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até o ambiente, equipamento e local. Muitos coordenadores não preencheram os
comentários. Como os conceitos apresentados demonstram que em mais de 50%
são considerados como ótimos e muito bons, não cabe neste estudo o detalhamento
destes comentários por atividades, sendo específicos para aquele tema. Alguns
destes comentários mais abrangentes vão compor as evidências do Atendimento à
Expectativa do Curso 2011 da 2ª CRE.

 Percepção dos Coordenadores Pedagógicos sobre o Curso 2011
A análise das respostas às perguntas abertas, contendo sobre sugestões
para o Curso CP 2012 e críticas do Curso de 2011, proporcionou a avaliação do
atendimento das expectativas da formação continuada do Curso, que motivou a
continuidade da formação na 2ª CRE. O conteúdo das falas dos Coordenadores
Pedagógicos foi analisado qualitativamente, compondo as evidências apresentadas.
Vale destacar que as evidências apresentadas correspondem às categorias e
indicadores representados na Figura 1. Este procedimento foi utilizado para
identificar o atendimento através das categorias e indicadores de expectativas. A
mesma metodologia de análise qualitativa de conteúdo por meio do Quadro Coleta
de Evidências foi utilizada para a verificação.
Destaca-se que, durante o processo de análise, algumas evidências no
atendimento modificaram o título da categoria na expectativa, sem mudar o teor da
mesma. Pode-se exemplificar através da subcategoria Formação do Coordenador
Pedagógico. A princípio foi intitulada de Função do Coordenador, mas com maior
aprofundamento das evidências, entendeu-se que todas as subcategorias compõem
a Função. Então se optou por manter a categoria e trocar o termo função por
formação, que melhor a representa, atendendo aos respectivos indicadores.
As respostas dos Coordenadores na avaliação do Curso 2011 possibilitou
análise das categorias de formação do Coordenador Pedagógico, suporte ao
professor e aplicabilidade na escola e seus respectivos indicadores.
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 Categoria Formação do Coordenador Pedagógico
Na categoria formação do Coordenador Pedagógico, os indicadores: novos
conhecimentos, prática pedagógica, troca de experiências e motivação funcional
foram representados nas falas que compõem as evidências.
a) Para o indicador novos conhecimentos foram encontradas as seguintes
evidências:
“Considero o processo de formação fundamental e indispensável e, por isto,
invisto ainda hoje na continuidade de meu processo educacional. A equipe GED, nos
proporciona bons encontros [...] bem como apostilas e textos dados” (CP011).
“Acredito que o trabalho apresentado contribuiu bastante para a formação do
coordenador pedagógico, não tendo nenhuma crítica” (CP019).
“Em 2011 tivemos a oportunidade de ouvir diferentes profissionais.
Continuemos assim em 2012” (CP051).
“Gostei muito dos temas abordados” (CP052).
“A caminhada de 2011 foi muito proveitosa, os temas abordados foram muito
bons...” (CP057).
“O trabalho com a produção textual; O encontro com a alfabetização foi muito
bom; Encontros em diferentes espaços como o MAM são muito enriquecedores.
Sugestão para trabalhos em CE” (CP080).
“Mesmo com todas as dificuldades na escola, foi excelente este momento
organizado pela GED. Gostaria de discussões sobre orientações educacionais”
(CP090).
“Achei bastante interessante a divisão pelas áreas do conhecimento,
continuar para 2012 contemplando as diversas disciplinas” (CP093).
“Foi bem bacana observar a “construção” dos pontos cardeais, brincando com
mapas” (CP060).
As evidências encontradas para o indicador novos conhecimentos revelam o
atendimento da expectativa.
b) Com relação ao Indicador prática pedagógica identificam-se falas dos
Coordenadores, constatando-se o atendimento das expectativas nas evidências
assim representadas:
“Continuar associando a teoria e a prática. Como, por exemplo, o encontro
sobre Letramento. Foi prático. Usei no CE da escola” (CP062).
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“Continuar estudando temas voltados para a alfabetização e a prática
pedagógica em sala de aula” (CP086).
“Achei bastante interessante a divisão pelas áreas do conhecimento,
continuar para 2012 contemplando as diversas disciplinas” (CP095).
c) O indicador Troca de Experiências foi representado por evidências
identificadas nas respostas dos Coordenadores Pedagógicos, da seguinte forma:
“O questionamento de hoje sobre o que o aluno quer aprender, foi instigante.
Acredito que momentos de troca de experiências serão ótimos” (CP044).
“Foi muito válido o curso. É sempre bom estar ouvindo os colegas e podendo
falar. Aliás, um “DIA DE SPA” se faz necessário!!” (CP077).
“...é muitíssimo importante esse contato, essa troca com as demais CP’s e
com você,..., que é a Dona Pedagógica em pessoa” (CP082).
“Creio que estamos todos aprendendo e descobrindo. Gosto de trocar com as
colegas. Gostaria de ter a “semana de capacitação” para CP no início do ano”
(CP083).
“A dinâmica foi muito boa e a troca de experiências de grande valia”(CP48).
d) Para o indicador Motivação Funcional também pode-se constatar o
atendimento com as evidências assim representadas:
“Para a primeira vez em que tivemos a formação continuada durante todo ano
letivo foi ÓTIMO! Parabéns!!!” (CP073).
“Caminhar juntos foi uma constante. Valeu” (CP098).
Percebe-se que todos os indicadores da categoria Formação do Coordenador
Pedagógico, apontados na expectativa do curso de 2010, foram atendidos segundo
a percepção dos Coordenadores participantes do Curso de 2011. Merece destaque
o indicador novos conhecimentos que foi evidenciado em algumas respostas .

 Categoria suporte ao professor
A categoria Suporte ao Professor foi representada em três indicadores: auxilio
pedagógico, intervenção da prática e incentivo profissional.
a) O atendimento ao indicador auxílio pedagógico foi representado com as
seguintes evidências:
“Espero em 2012 ter mais tempo para repassar aos professores as sugestões
apresentadas” (CP002).
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“Aprendi muito, foi muito enriquecedor para meu trabalho em sala de aula e
para transmitir aos professores” (CP004).
“Adorei, acrescentou alguns dados para serem trabalhados com professores”
(CP083).
“Mais dinâmicas que possam ser realizadas nos CE, assim como mais
sugestões de textos, vídeos, músicas que favoreçam à reflexão do grupo. Temas
mais ligados à formação do professor” (CP014).
“Todo trabalho deve ser dinâmico e despertar a nossa curiosidade. Também
precisamos de novas ideias para levar ao nosso grupo” (CP064).
“Achei muito importante a variedade de temas que vocês abordaram.

O

Curso foi muito bom e enriquecedor. Aprendi muitas coisas e pude levar para os
colegas de escola” (CP057).
b) Para o indicador intervenção prática foram apresentadas falas que
evidenciam seu atendimento por meio das seguintes falas:
“Mais encontros onde discutiremos a teoria com sugestões práticas, para
aplicação nas escolas. Foi muito bom poder participar desses encontros!!!” (CP053).
“Estratégia para observação e intervenção da prática pedagógica do professor
regente” (CP073).
“Elaboração, em conjunto, estratégias para observação e intervenção na
prática pedagógica diária de um professor” (CP067).
“Repensar a prática docente em Ciências” (CP060).
c) Em relação ao indicador incentivo profissional foram destacadas falas que
indicam o atendimento. As evidências encontradas foram assim representadas:
“Não existe um caminho novo, mas sim um novo jeito de caminhar.” Não sei
quem é o autor, porém, essa reflexão merece atenção” (CP052).
“Todos os encontros foram muito proveitosos, pois serviriam de alimento para
a mente e para a alma. Tal alimento se transforma em força para o cotidiano”
(CP080).
Identifica-se que os indicadores da categoria suporte ao professor foram
atendidos, com destaque para o indicador auxílio pedagógico, pois apresentou maior
número de evidências nesta categoria.
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 Categoria aplicabilidade na escola
A categoria aplicabilidade na escola foi composta dos indicadores apoio ao
ensino, novas práticas, sucesso do trabalho, transformação da escola e melhoria de
resultado. Estes indicadores foram comprovados por evidências apresentadas nas
falas dos Coordenadores Pedagógicos do Curso 2011.
a) No indicador apoio ao ensino aparecem como evidências:
“Desde 2010 com as capacitações voltadas para o 1º ano o trabalho tem sido
ótimo” (CP006).
“Manter o diálogo com as apostilas (cadernos pedagógicos) trazendo
proposta de uso a partir das práticas de professores do campo” (CP 045).
b) O indicador novas práticas foi apontado pelas seguintes evidências:
“Continuar a nos dar ideias “fantásticas” para incrementar o trabalho para os
alunos” (CP002).
“Pensar a ação é sempre muito importante dentro do contexto escolar”
(CP058).
c) Para o indicador sucesso do trabalho pode-se identificar a evidência, sendo
assim representada:
“Planejamento com grupos de professores visando o sucesso na trajetória
escolar...” (CP034).
d) Em relação ao indicador Transformação da Escola indica-se a evidência
apresentada na seguinte fala:
“Intensificar ações que permeiam as questões e tensões com as quais
lidamos no espaço escolar” (CP020).
e) No indicador melhoria de desempenho foi encontrada nas falas dos
Coordenadores a seguinte evidência:
“Continuar com o grupo de professores e coordenadores das escolas
referente ao conceito I” (CP071).
Para categoria aplicabilidade na escola observa-se o atendimento aos
indicadores, sendo apoio ao ensino o que apresentou maior ocorrência de
evidências. Desta forma, identifica-se como interesse recorrente do Coordenador
Pedagógico a aplicabilidade do curso para apoiar o ensino da escola.
As respostas às questões abertas uma pedindo o registro das sugestões para
planejamento da formação continuada 2012 e a outra as críticas sobre 2011 foram
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analisadas e classificadas nas categorias do estudo formação do Coordenador
Pedagógico, suporte ao professor e aplicabilidade na escola (Tabela 1).

Tabela 1- Classificação das respostas aos indicadores
Categorias
Formação do
Coordenador
Pedagógico

Suporte ao
Professor

Aplicabilidade
na Escola

Indicadores

Sugestões

Críticas

a) Novos conhecimentos

9

2

b) Prática Pedagógica

7

1

c) Troca de experiências

6

-

d) Motivação funcional

3

-

a) Auxílio pedagógico

6

-

b) Intervenção na prática
c) Incentivo profissional

4
3

-

a) Apoio ao ensino

6

-

b) Novas práticas

5

-

c) Sucesso do trabalho

1

-

d) Transformação da escola

2

-

e) Melhoria de desempenho

1

-

Fonte: A autora (2012).

Dos 61 participantes, 4 deixaram de oferecer sugestões ou críticas ao curso
de 2011 e apenas 4 registraram críticas (Tabela 1). Diante das evidências
categorizadas, pode-se observar maior incidência de respostas dos Coordenadores
para a categoria formação do Coordenador Pedagógico, sendo 25 positivas. Para o
indicador novos conhecimentos foram identificadas 9 positivas das 25 respostas
dessa categoria. A partir desta informação, pode-se constatar, segundo a percepção
dos participantes, o atendimento à expectativa para a formação do Coordenador
Pedagógico.
A categoria suporte ao professor apresentou 13 positivas. Constata-se que
dentro desta categoria, a maior incidência de respostas positivas foi para auxílio
pedagógico, obtendo 6, das 13 respostas.
Na categoria aplicabilidade na escola, observa-se 15 respostas positivas, do
total de 61 participantes. O indicador dentro desta categoria que apresentou o maior
quantitativo de positivas foi apoio ao ensino, com 6.
Desta forma, com base nas evidências fornecidas dos 53 participantes, podese concluir que o curso atendeu a seu objetivo que é a formação continuada do
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Coordenador

Pedagógico,

bem

como

fornecer

subsídios

pedagógicos

proporcionando novos conhecimentos.
4.3 COMPARAÇÃO
DO
ATENDIMENTO
COORDENADORES PEDAGÓGICOS

ÀS

EXPECTATIVAS

DOS

A análise das percepções dos Coordenadores Pedagógicos sobre a
expectativa para o Curso 2010 e o atendimento das mesmas no Curso 2011, foi
coletada por meio de evidências identificadas, nas falas dos Coordenadores
Pedagógicos participantes, relacionadas a indicadores e categorias.
Para uma melhor análise dos resultados quanto ao atendimento das
expectativas dos Coordenadores Pedagógicos, foi utilizada uma Lista de Verificação
(APÊNDICE B) como instrumento avaliativo. Este instrumento foi construído a partir
da coleta de evidências, compondo um quadro que foi organizado com as mesmas
categorias e indicadores, identificados por meio das falas representativas dos
Coordenadores Pedagógicos. Foi analisado e validado por especialistas da
Cesgranrio. Termos chave e expressões constituíram a indicação das categorias e
indicadores. A partir dos dois conjuntos de evidências construídos no estudo, o das
expectativas do Coordenador Pedagógico do curso 2010 e o de atendimento as
expectativas no curso 2011, foi avaliado o atendimento às expectativas dos
Coordenadores Pedagógicos pela formação continuada.
O Quadro 8 apresenta o resultado da avaliação do atendimento, ou não, às
expectativas dos Coordenadores Pedagógicos em relação aos cursos de 2010 e
2011.
Quadro 8 – Avaliação da Formação Continuada do Coordenador Pedagógico
Aspectos
Formação do Coordenador
Pedagógico
Forneceu Novos Conhecimentos
Proporcionou a Troca de
Experiências
Facilitou a Prática Pedagógica
Motivou para exercício da função
Incentivou a Permanência na
Função
Indicou ou disponibilizou
materiais para o suporte
pedagógico

Curso 2010
Requer
Atendeu
aprimoramento


Curso 2011
Requer
Atendeu
aprimoramento



















(Continuação)
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(Conclusão)
Aspectos
Formação do Coordenador
Pedagógico
Suporte ao professor
Contribuiu com ideias para o
trabalho junto aos professores
Apresentou temas que foram
trabalhados em Centros de
Estudos
Motivou o trabalho dos
professores
Associou a aplicabilidade com
materiais pedagógicos da rede.
Auxiliou a intervenção do
trabalho pedagógico
Aplicabilidade na escola
Agregou valor ao projeto da
escola com informações
Intensificou o processo de
ensino aprendizagem
Contribuiu com sugestão de
materiais pedagógicos e
pesquisas
Incentivou o desenvolvimento
pedagógico escolar
Colaborou para a
transformação do espaço
escolar
Incentivou a busca pelo
sucesso escolar
Promoveu a melhoria de
desempenho

Curso 2010
Requer
Atendeu
aprimoramento

Curso 2011
Requer
Atendeu
aprimoramento
















































Fonte: A autora (2013).

Observa-se que a expectativa da categoria formação do Coordenador
Pedagógico foi atendida, bem como seus indicadores novos conhecimentos, prática
pedagógica e troca de experiência.
O indicador motivação funcional foi o que apresentou menor número de
respostas positivas (Tabela 1), evidenciado por frases com sentido motivacionais,
mas não demonstra estar diretamente ligado ao aspecto permanência na função,
pois muitos apresentavam indício de saída por diferentes motivos ao final do curso.
Os Coordenadores participantes do curso de 2010, que também realizaram o
curso 2011, foram considerados como motivados funcionalmente com atendimento
ao aspecto permanência na função, desta forma indicando o atendimento a esse
aspecto referente a 2010.
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No curso de 2011, constatou-se o atendimento ao indicador motivação
funcional relacionado ao incentivo à permanência na função em algumas avaliações,
por meio de respostas com mensagem de despedida da função e de agradecimento.
Compreende-se que este aspecto foge às atribuições do curso, pois sofre influência
não só pela formação, mas pelas condições de trabalho, remuneração, atribuições
da função, disponibilidade pessoal, bem como convites para exercer novas funções
dentro da rede.
No suporte pedagógico dado pelo curso aos Coordenadores Pedagógicos foi
verificado o pleno atendimento a todos os aspectos envolvidos. No curso de 2010,
ressalta-se a necessidade de mais tempo para formação continuada do professor.
Esta afirmação não aparece no curso de 2011, demonstrando que a questões
mais recorrentes são o impedimento à participação por substituição de professores e
as demandas escolares.
Em relação à aplicabilidade do conhecimento adquirido na formação do
Coordenador Pedagógico na escola, alguns aspectos foram atendidos como apoio
ao ensino, colaboração com suporte de materiais, ações pedagógicas para
transformação do espaço escolar. Outros aspectos requerem maior atenção como
promoção do sucesso escolar e melhoria de desempenho, indicação em ambos os
cursos. Observa-se que os aspectos relacionados ao sucesso escolar e melhoria de
desempenho não foram identificados como preocupação recorrente nas falas.
Diante do exposto, foi constatado que os cursos atenderam às expectativas
dos Coordenadores Pedagógicos em quase todos os aspectos apontados.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Ao avaliar as expectativas do Coordenador Pedagógico em relação aos
cursos de 2010 e de 2011, oferecidos respectivamente SME-RJ e pela GED 2ª CRE, buscou-se responder as questões avaliativas do estudo. A primeira
indagava sobre a expectativa do Coordenador Pedagógico para o curso “Prática de
Leitura e Escrita nas séries iniciais: um olhar discursivo para o processo de
Alfabetização”.
A segunda questão avaliativa apresentou como proposta identificar o
atendimento das expectativas do Coordenador Pedagógico sobre a formação
continuada oferecida no curso de 2011.
Conforme a opinião dos participantes do curso de “Prática de Leitura e Escrita
nas séries iniciais: um olhar discursivo para o processo de Alfabetização” em 2010,
houve atendimento a todos os aspectos da formação do Coordenador Pedagógico e
do suporte ao professor. Em relação aos aspectos sucesso escolar e melhoria de
desempenho não foram encontradas evidências nas falas de forma recorrente,
aparecendo em apenas uma fala que foi utilizada por ser considerada importante
pois representava expectativa para compor a proposta do curso.
Na segunda questão foi apontado, pela opinião dos participantes, o
atendimento aos aspectos da formação continuada do Coordenador Pedagógico,
obtendo maior incidência de respostas positivas com relação aos aspectos
contemplados nesta categoria. O aspecto incentivo à permanência na função foi o
aspecto que recebeu menor número de respostas positivas nesta categoria. Desta
forma, entende-se que as expectativas da categoria formação do Coordenador
Pedagógico foram atendidas. Na categoria suporte ao professor apresentou o
atendimento pleno, contemplados todos os aspectos. Já a categoria aplicabilidade
dos conhecimentos adquiridos na escola durante o curso não foi constatado seu
atendimento pleno. Nesse sentido, apenas os aspectos incentivo ao sucesso escolar
e melhoria de desempenho não alcançaram o atendimento pleno pelo curso de
2011, requerendo aprimorá-los.
Com o propósito de compor o cenário conclusivo deste estudo, foi elaborada
a matriz do Curso de Coordenador Pedagógico 2011 da 2ª CRE, a partir das
percepções dos participantes, utilizando o modelo da matriz SWOT (MARKETING
THEORIES, 2012).
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Ambiente Interno

Quadro 9 – Matriz avaliativa do curso de Coordenador Pedagógico 2011 – 2ª CRE
Pontos Fortes
1. Importância da formação continuada
para os coordenadores
2. Divisão dos temas por áreas do
conhecimento
3. Temas interessantes e variados
4. Calendário bem organizado, com
poucas alterações
5. Formação continuada durante todo ano
letivo
6. Troca de experiências entre os
participantes
7. Bons dinamizadores e palestrantes
8. Apreciação pelos dinamizadores
internos
9. Contribuição dos temas para projetos
pedagógicos de algumas escolas
10. Encontros em espaços culturais (MAM)
11. Material dos encontros disponibilizado
para os participantes
12. Aplicabilidade nos Centros de Estudo e
no cotidiano escola

Ambiente Externo

1.
2.

3.

4.

5.

Oportunidades
Opção de locais mais centrais e de fácil
acesso, através de parcerias
Disponibilizar alguns encontros em
diferentes espaços culturais como
museus, centros culturais, entre outros;
Conscientização dos diretores para
importância da participação do
Coordenador Pedagógico
Destacar a relevância da Função do
Coordenador Pedagógico no
desenvolvimento escolar
Seleção de Coordenadores que
atendam a mais critérios para função

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

Fragilidades
Locais de difícil acesso e distantes
das escolas de atuação do
Coordenador
Coincidência de calendário com
outros encontros da CRE/SME-RJ
Proximidade com datas de avaliação
escolar, Conselhos de Classe e
Centro de Estudos
Encontro somente em um horário;
Alguns encontros muito teóricos sem
associação com a prática
Não conhecer previamente o material
dos encontros
Poucos encontros ou pouco tempo
para temas que merecem maior
aprofundamento como Alfabetização
e Letramento, Inclusão, Função do
CP
Espaços pouco adequados ao tema
do encontro

Ameaças
1. Dificuldade de participação do CP
por:
 Substituição do Professor
 Demandas da rotina escolaradministrativa e pedagógica
impossibilitando a saída
 Necessidade de motivação
2. Rotatividade da função
3. Falta de Coordenadores em algumas
unidades

Fonte: A autora (2013).

Observa-se na Matriz avaliativa do Curso 2011 mais fatores positivos do que
fragilidades. Estas últimas assumem o papel de recomendações específicas dos
participantes para os organizadores do Curso na 2ª CRE (Quadro 9).
Conclui-se que, na percepção dos Coordenadores Pedagógicos, o Curso de
2011 atingiu as expectativas apontadas pelos participantes, uma vez que atingido
satisfatoriamente o objetivo proposto de fornecer subsídios pedagógicos por meio da
formação continuada para exercício da função.
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Em relação ao ambiente externo, que diz respeito à estrutura externa do
curso, as oportunidades referidas na fala dos Coordenadores Pedagógicos servem
para apontar as possibilidades existentes para auxiliar a melhor formatação do
curso.
Quanto às ameaças, entende-se que é necessário utilizar as possíveis
estratégias para superá-las. As principais ameaças estão nos fatores que impedem a
participação do Coordenador Pedagógico no curso.
Considerando os resultados e as conclusões do estudo, recomenda-se que a
formação continuada do Coordenador Pedagógico seja promovida segundo os
apontamentos dos participantes e atenda aos seguintes aspectos:
1) Temas:
a) sejam variados e divididos por áreas do conhecimento;
- contenham

teorias

educacionais

para

maior

fundamentação

do

Coordenador Pedagógico;
- utilizem autores como Vasco Moretto, Celso Vasconcelos, Celso Antunes,
entre outros;
- focalizem a construção de Projeto Político Pedagógico e trabalho com
Projetos;
b) sirvam para suporte à formação do professor incluindo:
- educação

inclusiva

–

aprofundamento

do

tema

e

distúrbios

de

aprendizagem
- tecnologia na educação – Informática, Educopédia;
- jogos para aprendizagem – Xadrez, Alfabetização;
- alfabetização – Letramento e métodos; parceria com o Projeto Cientista do
Amanhã (área de Ciências),
- Matemática para prática na sala de aula, utilizando jogos e material
concreto.
Para maior aprofundamento dos temas, sugere-se que sejam utilizados por
mais de um encontro.
2) Estrutura:
a) o local do curso seja mais próximo ao centro, sem muitas variações e de
fácil acesso;
b) o horário seja disponibilizado nos dois turnos, para atender a todos;
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c) o calendário seja diferenciado das demais ações formativas e do período
de avaliação escolar.
3) Metodologia:
a) privilegie a associação de teoria e prática em cada tema;
b) utilize grupos de estudos para prática do tema e troca de experiência, com
apresentação das bem sucedidas ao final;
c) trabalhe o registro dos temas individualmente (“Diário de bordo”) e
coletivamente (Portfólio), para que ao final da formação possam ser utilizados para
avaliação da formação pelo Coordenador;
d) oficinas, dinâmicas de grupo, vídeos e músicas para utilização em centro
de estudos.
4) Inovação:
- A formação continuada seja transformada em espaço virtual de
comunicação e de troca de informações permanente entre os participantes.
A partir das recomendações feitas, entende-se que o atendimento das
mesmas favorecerá a continuidade da formação dos Coordenadores Pedagógicos e
em consonância com as suas expectativas. Conforme afirma Zayas. (2012, p. 162):
A aprendizagem implica na participação ativa daquele que aprende e
a aquisição de competências para autonomia, a construção e a
gestão do conhecimento de maneira individual, ou seja, para se
“aprender a aprender”.

Entende-se ainda que o ajuste dos aspectos apontados por este estudo
poderá tornar a formação continuada dos Coordenadores Pedagógicos mais
adequada na consolidação da aprendizagem, fornecendo subsídios para sua
atuação no atendimento às demandas pedagógicas das unidades escolares de
docentes e discentes.
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APÊNDICE A - Avaliação da Formação Continuada do
Coordenador Pedagógico
Aspectos
Formação do Coordenador Pedagógico
Forneceu Novos Conhecimentos
Proporcionou a Troca de Experiências
Facilitou a Prática Pedagógica
Motivou para exercício da função
Incentivou a Permanência na Função
Indicou ou disponibilizou materiais para o
suporte pedagógico
Suporte ao professor
Contribuiu com ideias para o trabalho
junto aos professores
Apresentou temas que foram trabalhados
em Centros de Estudos
Motivou o trabalho dos professores
Associou a aplicabilidade com materiais
pedagógicos da rede.
Auxiliou a intervenção do trabalho
pedagógico
Aplicabilidade na escola
Agregou valor ao projeto da escola com
informações
Intensificou o processo de ensino
aprendizagem
Contribuiu com sugestão de materiais
pedagógicos e pesquisas
Incentivou o desenvolvimento pedagógico
escolar
Colaborou para a transformação do
espaço escolar
Incentivou a busca pelo sucesso escolar
Promoveu a melhoria de desempenho

Curso 2010
Requer
Atendeu aprimor
amento

Curso 2011
Requer
Atendeu aprimora
mento

ANEXOS
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ANEXO A – Declaração
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ANEXO B – Entrevista do Coordenador Pedagógico do
do Curso 2010/SME-RJ
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ENSINO
2ª COORDENADORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

ENTREVISTA
Nome:________________________________________________________________
Escola:_______________________________________________________________
Caracterização da escola: ( ) Educação Infantil
( ) 1º ao 3º ano
( ) 4º ao 5º ano
( ) 6º ao 9º ano
Formação:____________________________________________________________
Tempo de Coordenação Pedagógica: _______________________________________
Experiência com turma de alfabetização:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Desejo que essa viagem me leve para
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Data: ______/_______/2010

__________________________________
Assinatura
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ANEXO C – Avaliação dos encontros do Curso de Coordenadores
Pedagógicos 2010/SME-RJ
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IV. Quais conhecimentos/informações adquiridos na atividade você aplicara no seu
trabalho? (Enumere os três mais importantes).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
V. Que tipo de suporte ou ajuda você necessitaria para aplicar os novos
conhecimentos adquiridos?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
VI. O que você recomendaria para melhorar esta atividade no futuro?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Obrigado por responder esta avaliação.

Nome:________________________________________ Matrícula:_______________
Lotação: _________________________________________________
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ANEXO D – Avaliação do curso de Coordenador Pedagógico 2011 –
GED/2ª CRE
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