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RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo investigar o trabalho da coordenadora 

pedagógica em uma instituição de Educação Infantil em busca de entender como 

acontece o acompanhamento da coordenação pedagógica às professoras de um 

Centro de Educação Infantil (CEI) e suas possíveis implicações para a prática 

pedagógica. Os sujeitos que participaram desta pesquisa foram: uma coordenadora 

pedagógica da instituição e quatro professoras. O suporte teórico que fundamentou 

a análise dos dados apoiou-se em autores como Soares (2012), Placco; Almeida 

(2012) e em algumas pesquisas como a de Waltrick (2008), Zumpano (2010), 

Ribeiro (2012), Leite (2013), Pereira; Cruz (2014). Por meio de uma abordagem 

qualitativa de pesquisa foram utilizadas para a coleta de dados, as técnicas de 

observação e entrevista, com roteiros semiestruturados e questionários. Os dados, 

após serem analisados, mostram que há um acúmulo de atribuições administrativas 

que consomem muito tempo na rotina do coordenador pedagógico que poderia ser 

pedagogicamente melhor aproveitado junto aos professores. Também foi possível 

constatar que o papel que a coordenação pedagógica exerce, nos momentos de 

mediação que realiza no acompanhamento às professoras, traz possibilidades de 

gerar mudanças nas práticas pedagógicas. Além disso, também acarretam 

momentos de reflexões sobre as ações desenvolvidas na instituição com as crianças 

atendidas. Nesse sentido, conclui-se que, a figura da coordenação pedagógica nos 

Centros de Educação Infantil contribui para a qualidade das práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelas professoras que atendem crianças pequenas da Educação 

Infantil. 

Palavras-chave: Educação Infantil. Coordenação Pedagógica. Mediação. Práticas 

Pedagógicas. 
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ABSTRACT 

The present study aims to investigate the work of the educational coordinator at an 

institution of Early Childhood Education seeking to understand how works the 

attendance of the Pedagogical Coordination to teachers of a Children's Educational 

Center and its possible implications for teaching practice. The subjects who 

participated in this research were a pedagogical coordinator of the institution and four 

teachers. The theoretical basis that justified the analysis of the data was based on 

authors such as Smith (2012), Placco; Almeida (2012), and in some polls as the 

Waltrick (2008), Zumpano (2010), Ribeiro (2012), Leite (2013), Pereira; Cruz (2014). 

After analysis, the data shows that the role that the pedagogical coordination has, at 

moments of mediation that performs monitoring to teachers, brings possibilities to 

generate changes in teaching practices. Besides, they also entail moments of 

reflections on the actions developed in the institution with the children served. In this 

sense, we can conclude that the figure of Pedagogical Coordination in Early 

Childhood Education Centers, contributes to the quality of teaching practices 

developed by the teachers serving children from kindergarten. 

Keywords: Early Childhood Education. Educational Coordination. Mediation. 

Pedagogical practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem por finalidade investigar a rotina de uma 

coordenadora pedagógica em um Centro de Educação Infantil (CEI) do município de 

Fortaleza-Ce, analisando aspectos desse trabalho que contribuem (ou não) para 

uma prática pedagógica reflexiva das professoras dessa instituição. 

                 Esta pesquisa se norteou a partir de um breve histórico sobre o 

surgimento da função de Coordenação Pedagógica, com base em alguns dos 

documentos oficiais que fazem referência a esta função: A Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN), Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, a 

Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil (DCNEI), a Resolução nº 002/2010 de 23 de junho 

de 2010, que fixa normas para o Ato de Criação, Credenciamento e Autorização de 

Funcionamento de Instituições Públicas e Privadas de Educação Infantil no Âmbito 

do Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza, a Portaria nº 257/2013 que dispõe 

sobre a seleção e lotação para o cargo em comissão de coordenador pedagógico da 

rede municipal de ensino de Fortaleza, Edital nº 11/2013 da Secretaria Municipal de 

Educação (SME), do município de Fortaleza que regulamenta a etapa I da seleção 

pública para composição de banco para provimento do cargo em comissão de 

coordenador pedagógico das escolas da rede municipal de ensino de Fortaleza, e 

por fim, as Diretrizes Pedagógicas da Educação Infantil para o ano letivo de 2014, 

da Secretaria Municipal de Educação do município de Fortaleza.  

Também buscou-se suporte teórico em autores como Soares (2012), 

Placco; Almeida (2012) que desenvolveram pesquisas sobre a coordenação 

pedagógica, além de trabalhos relevantes (artigos, dissertações e teses) para o 

desenvolvimento desta monografia como os de Waltrick (2008), Zumpano (2010), 

Ribeiro (2012), Leite (2013), Pereira; Cruz (2014), dentre outros.  

O interesse por essa temática surgiu a partir da minha inquietação em 

compreender quais os aspectos da mediação da coordenação pedagógica, nos 

momentos de acompanhamento às professoras, que podem contribuir para uma 

prática pedagógica que esteja alicerçada na reflexão que o professor faz das ações 

que realiza, em busca de proporcionar práticas pedagógicas intencionais e 

significativas, que favoreçam o processo de aprendizagem das crianças pequenas 
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atendidas na instituição e promovam condições para seu pleno desenvolvimento em 

seus diversos aspectos: físico, afetivo, social e cognitivo.  

O papel do coordenador em acompanhar o trabalho dos professores na 

busca de garantir de uma prática pedagógica significativa às crianças está presente 

nas Diretrizes Pedagógicas da Educação Infantil para o ano de 2014 em Fortaleza, 

O Coordenador Pedagógico exerce um papel fundamental no sentido de 
organizar e dinamizar as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 
professores e auxiliares educacionais, visando à concretização do 
atendimento educacional com qualidade.  (FORTALEZA, 2014, p. 4). 

O coordenador pedagógico, por ser um articulador da gestão pedagógica, 

poderá influenciar para que as práticas docentes sejam organizadas por meio de um 

trabalho pedagógico intencional. Isto porque, o acompanhamento que ele realiza 

pode ser um fator importante para essa reflexão na medida em que colabora para a 

realização desta reflexão, intervindo no processo contínuo do professor de planejar, 

executar e avaliar.  

Assim, concordamos com Soares (2012, p. 99) quando escreve, 

Percebe-se a importância do Coordenador, ou seja, aquele que auxilia o 
processo, estimula, avalia junto com os professores todo o trabalho 
pedagógico, que lança olhares questionadores, que busca soluções com 
parceria da sua equipe, aquele que está à frente, possui o desafio de estar, 
constantemente, promovendo tomadas de decisões, reflexões para 
posteriores mudanças na prática docente. 
 

                     A importância que tem o coordenador pedagógico sugere diferentes 

atividades: articulador da prática pedagógica do professor, por meio de sua 

mediação, para que este possa estar sempre refletindo sobre suas ações e assim 

qualificando seu fazer pedagógico. Neste sentido, o interesse pelo estudo sobre 

coordenação pedagógica surgiu a partir da prática como supervisora escolar, 

quando ingressei nesta função no ano de 2006, em Fortaleza.  

                 Apesar de ter cursado Pedagogia, pouco pude conhecer sobre o papel 

que desempenha o coordenador pedagógico em minha trajetória acadêmica, pois as 

disciplinas que cursei na graduação pouco tratavam desta temática. Ao terminar a 

graduação em Pedagogia, escolhi, dentre as habilitações existentes (Supervisão, 

Orientação e Administração Escolar), nessa época, a Administração Escolar. Escolhi 

essa habilitação, porque acreditava que daria uma visão mais abrangente sobre 

gestão, tanto na dimensão administrativa, quanto pedagógica. Quando assumi a 
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função de supervisora escolar, deparei-me com um cotidiano repleto de várias 

incertezas a respeito das atribuições de supervisora escolar. As ações foram a partir 

de questionamentos que somente os conhecimentos trazidos da habilitação não 

foram capazes de suprir. Embora a formação inicial seja o início para o caminho da 

profissionalização, percebi a necessidade de ir buscar bibliografias que tratavam 

sobre supervisão escolar e coordenação pedagógica que pudessem contribuir para 

minha prática profissional.  

                   Outra dificuldade que encontrei relaciona-se à assistência dada pela  

Secretária Municipal de Educação (SME) de Fortaleza, que em meados de 2006, 

ainda estava se organizando técnica e pedagogicamente em relação às atribuições 

dos supervisores escolares, pois antes do concurso de 2003 existia uma defasagem 

muito grande de técnicos, supervisores e orientadores no município, inclusive não 

existia a função do coordenador pedagógico, somente do diretor e vice-diretor.  

                   No ano de 2008, fui lotada em um Centro de Educação Infantil (CEI). 

Neste período, a equipe administrativa do município de Fortaleza realizava várias 

mudanças políticas para essa etapa, atendendo a uma exigência da Constituição 

Federal (1988), da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN), Lei nº 9394/96 

e do Plano Nacional de Educação (PNE), de 2001.  Muitas creches, denominado 

Centros de Educação Infantil (CEIs), passaram da Secretaria de Assistência Social 

para a Secretaria Municipal de Educação (SME), para que esta assumisse sua 

responsabilidade na condução dos processos educacionais.  

                 Assim, foram criadas novas creches e outras que eram mantidas por 

associações de bairros passaram a ser municipalizadas. Mesmo com essas 

mudanças administrativas pela Secretaria Municipal de Educação, muitas situações 

ainda não estavam sendo contempladas e muitas dificuldades ainda precisavam ser 

sanadas, como a estrutura física de muitas instituições, que não atendiam os 

padrões de estrutura e funcionamento e o aumento no atendimento às crianças na 

faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses. A prefeitura de Fortaleza, no entanto, não 

oferta vagas para crianças de berçário. Porém já houve um aumento no investimento 

nas políticas públicas como a formação para professores de Educação Infantil e a 

elaboração da proposta pedagógica para Educação Infantil. 

Neste período, várias publicações e documentos foram elaborados como: 

os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil (2009), a Resolução nº 05, de 

17/12/2009, do Conselho Nacional de Educação (CNE), que fixa as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, e em âmbito municipal com a 

criação do Conselho Municipal de Educação de Fortaleza, a Resolução nº 002/2010, 

que fixa normas para o Ato de Criação, Credenciamento e Autorização de 

Funcionamento de Instituições Públicas e Privadas de Educação Infantil no âmbito 

do Sistema Municipal de Ensino de Fortaleza, implicando numa regulamentação e 

normatização das políticas públicas de atendimento às crianças pequenas e com 

isso o surgimento de novas exigências para o atendimento nas instituições de 

Educação Infantil. Este fato contribuiu numa maior visibilidade para o 

acompanhamento das ações realizadas pelos profissionais que atuam nessa etapa 

da Educação Básica.  

É neste contexto político que minha experiência profissional como 

coordenadora de um CEI começou a se estruturar, a cada nova descoberta sobre os 

aspectos do desenvolvimento das crianças à luz de teóricos, principalmente Piaget 

(Teoria da Epistemologia Genética), Vygotsky (Teoria Sociointeracionista) e Wallon 

(Teoria da Psicogênese da Pessoa). Esses estudiosos, com suas teorias, nos 

mostram que a capacidade que temos de conhecer e aprender se constrói por meio 

das trocas entre o sujeito com o meio. Destaca-se, portanto a importante 

contribuição da instituição educacional em favorecer interações que contribuem para 

o desenvolvimento das crianças. A busca por esses conhecimentos que colaboram 

com minha aprendizagem tornou-se uma constante para o desenvolvimento de 

minhas atribuições como coordenadora de um CEI. 

A partir do ano de 2009, comecei a participar de formações promovidas 

pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o governo do estado do 

Ceará, por meio do Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC)/Eixo Educação 

Infantil. Essa formação do PAIC com frequência anual tem como público alvo, 

professores e coordenadores desta etapa da Educação Básica. Dentre os temas 

abordados nessas formações estão: as concepções de criança, infância e Educação 

Infantil, a proposta pedagógica, projetos pedagógicos, avaliação na Educação 

Infantil, brincadeiras e interações, organização do espaço e do tempo. Tais temas 

vieram a contribuir para minha formação e reflexão do trabalho que desenvolvo junto 

às professoras, pois o trabalho com a educação requer dos profissionais constantes 

revisões e ampliação dos saberes, para que possamos sempre repensar nossas 

ações. 
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Em 2013, foi publicado o edital para o curso de especialização em 

Docência na Educação Infantil, promovida pela Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Percebi nesta especialização uma grande contribuição para minha formação 

profissional, porque pude construir novas aprendizagens e pude ampliar meus 

conhecimentos sobre temas relacionados à Educação Infantil, que me possibilitaram 

um olhar mais atento às práticas pedagógicas realizadas no CEI em que trabalho.                                                                            

Neste sentido as formações continuadas, tiveram grande importância para 

a minha qualificação como profissional da Educação Infantil, assim, destaca-se que, 

A educação continuada se faz necessária pela própria natureza do saber e 
do fazer humano como práticas que transformam constantemente. A 
realidade muda e o saber que construímos sobre ela precisam ser revisto e 
ampliado sempre. Dessa forma, um programa de educação continuada se 
faz necessário para atualizarmos nossos conhecimentos, principalmente 
para analisarmos as mudanças que ocorrem em nossa prática, bem como 
para atribuirmos direções esperadas a essas mudanças. (CHRISTOV, 2012, 
p. 9-10).                        

                  Neste sentido, as principais motivações e inquietações para a realização 

dessa pesquisa foram orientadas pelas seguintes questões: 1) as dificuldades e 

incertezas trazidas a cada dia como coordenadora, pois acredito que o 

acompanhamento pedagógico às professoras, contribui para a reflexão e avaliação 

de tais práticas, ajustando-as para que o atendimento às crianças esteja sempre 

colocando-as no centro do planejamento e atendendo às suas necessidades, 

expectativas e desejos; 2) contribuir para a reflexão sobre o papel do coordenador 

pedagógico nos CEIs, e como posso colaborar para práticas pedagógicas 

intencionais e significativas, nas quais cada criança atendida na instituição possa ter 

vivências que refletirão, positivamente, em suas aprendizagens e desenvolvimento 

pleno.  

                Nesta busca por uma qualidade no acompanhamento do coordenador 

pedagógico aos professores, encontrei em Placco e Almeida (2012) e outros autores 

e pesquisadores, como Leite (2013), Pereira e Cruz (2014) que tratam sobre a 

temática do papel do coordenador pedagógico, grandes contribuições para 

enriquecer minha compreensão a respeito deste profissional.  

Em face a essas inquietações e com a finalidade de responder a questão 

central desta pesquisa que é observar como acontece o acompanhamento da 

coordenadora pedagógica às professoras de um CEI e suas possíveis implicações 

na prática pedagógica.  
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Portanto, o objetivo geral desta pesquisa foi investigar o trabalho da 

coordenadora pedagógica em um CEI em busca de entender como acontece o 

acompanhamento da coordenadora pedagógica às professoras de um CEI e suas 

possíveis implicações para a prática pedagógica. Assim, especificamente, busquei:  

 Investigar a rotina da coordenadora pedagógica de uma instituição de 

Educação Infantil do município de Fortaleza, observando os desafios existentes em 

sua função; 

 Conhecer a perspectiva da coordenadora pedagógica sobre seu trabalho 

na instituição e junto às professoras;  

 Perceber a relação profissional existente entre a coordenadora 

pedagógica, as professoras do CEI e a influência do trabalho desenvolvido pela 

coordenadora na prática desenvolvida pelas docentes;  

 Analisar aspectos administrativos e pedagógicos do acompanhamento 

da coordenadora pedagógica que podem contribuir para uma prática pedagógica 

reflexiva das professoras do Centro de Educação Infantil pesquisado. 

Para organizar a linha de desenvolvimento desta pesquisa, trago a seguir 

os itens que foram desenvolvidos:  

No primeiro capítulo, está a apresentação do trabalho realizado 

(introdução), em que descrevo a finalidade desta pesquisa, as bases estudadas que 

colaboraram para a fundamentação, os fatores que influenciaram a mesma e os 

objetivos geral e específicos. 

No segundo capitulo, o referencial teórico traz um breve histórico sobre 

criança e infância, pois o atendimento realizado nas instituições de Educação Infantil 

está alicerçado nas concepções que os profissionais trazem sobre criança e 

infância, como também trata das características do papel do coordenador 

pedagógico e suas atribuições por meio do estudo da literatura de pesquisas que 

tratavam do tema “Coordenação Pedagógica”, em especial da Educação Infantil e os 

documentos oficiais que tratam da função do coordenador pedagógico. 

 O terceiro capítulo traz o caminho metodológico que a pesquisa trilhou 

para investigar a rotina da coordenadora, como acontece o planejamento junto às 

professoras e as observações realizadas a partir do cotidiano da instituição. 

 O quarto capítulo refere-se a discussão dos dados coletados, em que 

realizo a análise à luz do referencial teórico. 
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No quinto capítulo estão as considerações finais que trazem uma 

apreciação provisória, ao contribuir para reflexões e possíveis indagações sobre a 

investigação realizada, e deixam bases para que novas pesquisas sobre a temática 

“Coordenação Pedagógica na Educação Infantil” possam ser realizadas, e assim 

trazer mais contribuições, propiciando práticas pedagógicas significativas nas 

instituições de Educação Infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 Breve histórico: A caminhada da Educação Infantil 

 

                   A concepção de criança e infância passou por várias definições dentro 

das sociedades, e tais conceitos traziam em seu bojo uma ideologia acerca do 

significado dado de acordo com o tempo histórico. Tais concepções sobre criança e 

infância refletiam a maneira como a criança era vista e tratada dentro da sociedade, 

como também o modo como esta era vivida pelas crianças.  Em vários momentos 

históricos, encontramos concepções que trata a criança como um ser incompleto 

que precisava ser cuidada, educada, moldada, que ainda estava em formação, ou 

mesmo a criança numa visão mais romântica, que necessitava de proteção, pois era 

boa e inocente. Logo, os conceitos criados a respeito de criança e infância estão 

muito ligados ao contexto histórico e social, relacionando-se com o tempo e o 

espaço em que tal conceito foi gerado.   

O termo infância apresenta um caráter genérico, cujo significado resulta das 
transformações sociais, o que demonstra que a vivência da infância 
modifica-se conforme os paradigmas do contexto histórico e outras 
variantes sociais como raça, etnia e condição social. (ANDRADE, 2010, p. 
55). 
 

                 Por meio de um aprofundamento nos estudos da sociologia, da psicologia 

e da pedagogia sobre a criança e suas infâncias, as concepções modificam e a 

criança passa a ser vista como um sujeito histórico e de direitos, em que as culturas 

infantis, construídas pelas crianças através de seus conhecimentos, seus valores e 

suas identidades, foram respeitadas e valorizadas. Contudo, ainda existe um longo 

caminho a ser trilhado na efetivação deste respeito e valorização, pois ainda é 

comum encontrarmos paradoxos, nos quais se defende a criança como um ser ativo, 

de direitos, autônomos, mas os adultos insistem em impor o controle e a disciplina, 

comprometendo a escuta e o diálogo em suas relações com a criança. 

Segundo Andrade (2010, p. 59), 

O surgimento da infância na modernidade apresenta como caráter 
paradoxal o reconhecimento da criança e a perda da sua liberdade, pois se 
antes o anonimato permitia uma ampla vivência na coletividade, agora se 
inicia o processo de “privatização” de suas vivências, seja na família, seja 
na escola. Paralelamente, à segregação das crianças do mundo adulto, são 
desenvolvidos novos sentimentos em relação às crianças associados à 
pureza, ingenuidade e fragilidade. 
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                  Contribuições na área da Psicologia e Sociologia vêm colaborando para 

que tais paradoxos e contradições que cercam o conceito de criança e infância 

possam ser desmistificados, direcionando para uma visão de criança como um 

sujeito ativo, com potencialidades, que aprende e constrói conhecimento, por meio 

do processo de interação social. Corroborando com Vygotsky (1994), as interações 

sociais são fundamentais para a construção do eu da criança. 

                Neste contexto de mudanças, começa a ser pensado o atendimento às 

crianças em instituições formais e assim surge a Educação Infantil, como a primeira 

etapa da Educação Básica.  

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade. (BRASIL/LDBEN, 1996). 

 

A inclusão da Educação Infantil na Educação Básica torna-se um marco 

para a concretização de direitos da criança, no entanto, deve-se lembrar de que 

ainda há um longo caminho a percorrer na busca de tornar tais direitos garantidos, 

pois muitas crianças ainda não são atendidas nas instituições de Educação Infantil. 

Deste modo, dentre as lutas políticas, podemos mencionar o Plano Nacional de 

Educação (PNE), Lei Federal nº 13.005/2014, em julho de 2014, que apresenta na 

meta 1, 

Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 
de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação 
infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE. 
(BRASIL/PNE, 2014, online). 
  

Tal meta se constitui em um grande desafio para as políticas públicas 

educacionais, especificamente para os municípios. O município de Fortaleza, 

segundo dados da Secretaria Municipal de Educação, as matrículas passaram de 

28.437, em 2012, para 36.556, em 2014, um acréscimo de cerca de 30%. A seguir, o 

quadro 1 apresenta a evolução das matrículas no município de Fortaleza, segundo os 

dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP). 
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          Tabela 1- Histórico de matrículas no município de Fortaleza/Censo escolar. 

 
       ANO 

Educação Infantil 

Creche Pré-escola 

2011 10143 21104 

2012 10571 20411 

2013 11264 20595 

2014 14279 20906 
          Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

 

Pode-se inferir, a partir dos dados, que houve uma evolução nas 

matrículas nos últimos anos em Fortaleza, com uma ressalva para a pré-escola, que 

de 2011 para 2014 teve uma leve queda, 0,99% (conforme os dados do INEP). 

Entretanto, é válido ressaltar que garantir a qualidade no atendimento na Educação 

Infantil vai além do crescimento no número de matrículas. É necessário que as 

políticas públicas estejam também voltadas para a garantia na qualidade dos 

serviços educacionais de atendimento nas instituições de Educação Infantil, para 

que as crianças atendidas possam ter experiências que potencializem seu 

desenvolvimento integral.  

Para isso, é preciso que tais políticas estejam voltadas para: a valorização 

e formação de professores, gestores e os demais profissionais, reestrutura do 

espaço físico e investimentos em infraestrutura, ações necessárias para o 

funcionamento das instituições, é imprescindível também recursos materiais, além 

da consolidação de propostas pedagógicas voltadas para a indissociabilidade entre 

o cuidar e o educar, melhorando a relação entre a família e a instituição. 

Ao considerar tais aspectos importantes para a garantia de uma boa 

qualidade no atendimento na Educação Infantil, o Conselho Nacional de Educação 

(CNE) elaborou dentre vários documentos, um que considero essencial para a 

efetivação no atendimento às crianças na Educação Infantil, a Resolução nº 05, de 

17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação Infantil (DCNEI). As DCNEI (2009) objetiva, a organização das propostas 

pedagógicas, orientando para o fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras 

de aprendizagem, sem que estas aprendizagens estejam antecipando conteúdos 

que serão trabalhados no Ensino Fundamental e que tenham a criança como centro 

do planejamento. 
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Art. 4º As propostas pedagógicas da Educação Infantil deverão considerar 
que a criança, centro do planejamento curricular, é sujeito histórico e de 
direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, 
constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, 
aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a 
natureza e a sociedade, produzindo cultura. (BRASIL/DCNEI, 2009).  

 

A proposta pedagógica é um documento importante para a organização 

das práticas cotidianas da instituição, pois norteia o trabalho pedagógico dos 

profissionais, com o intuito de garantir a qualidade no trabalho desenvolvido na 

instituição, onde todos tem ciência do objetivo proposto, através da ampliação do 

olhar sobre os processos vivenciados pelas crianças.  

A visão de currículo trazida na Resolução nº 05, de 17 de dezembro de 

2009, aponta para uma ideia de Educação Infantil que contempla a criança como ela 

é, seus desejos, necessidades e possibilidades reais, e não na ideia de vir a ser. 

Esse documento respeita o brincar como característica imprescindível da infância, 

tanto que tem as brincadeiras e interações como eixo das práticas pedagógicas da 

Educação Infantil. 

    Diante das mudanças que vêm ocorrendo no campo da Educação Infantil, 

os profissionais da área precisam enfrentar um grande desafio, qual seja: construir 

uma identidade para Educação Infantil, que não “escolarize” nos modos tradicionais 

da palavra, que nega a autonomia na construção de conhecimentos, e sim, favoreça 

que a criança se desenvolva e aprenda a partir de práticas que possibilitem suas 

“cem linguagens”. 

Uma vez que as crianças sejam auxiliadas a perceber a si mesmas como 
autoras ou inventoras, uma vez que sejam ajudadas a descobrir o prazer da 
investigação, sua motivação e interesse explodem. (MALAGUZZI, 1999, p. 
76). 

 

É nessa perspectiva das “cem linguagens” trazidas por Malaguzzi (1999), 

nas experiências educacionais de Reggio Emília que se pode pensar numa 

identidade para Educação Infantil. Para isso tem-se que caminhar num 

desconstruir/construir constantes de nossas ações, para que nossas práticas 

pedagógicas se fortaleçam no sentido de contribuir para relações pautadas na ética 

e parceria entre as crianças e os adultos, numa visão de criança protagonista.   

Além da Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, a visão da criança 

como um ser de direitos e a garantia à educação, tem outros ordenamentos legais 

que tratam de tal garantia, dentre os quais se destacam: 1) a Constituição Federal 
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de 1988, que traz em seu art. 208, o dever do Estado com a educação e, 

especificamente, o inciso IV, garante a Educação Infantil, em creche e pré-escola, às 

crianças até 5 (cinco) anos de idade; 2) a LDBEN, nº 9.394/96, de 20 de dezembro 

de 1996 que em seu art. 4, inciso IV garante o dever do Estado com a educação 

escolar pública, efetivada mediante a garantia de atendimento gratuito em “creches 

e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade”, o art. 11, inciso V, incumbe os 

municípios de oferecer Educação Infantil em creches e pré-escolas.  

 Além do art. 13, em seus incisos I, II e VI, que tratam da elaboração e 

cumprimento das propostas pedagógicas com a participação do professor e a 

articulação com a família e a comunidade. Os artigos 29, 30 e 31 que tratam 

especificamente sobre finalidade, atendimento e organização da Educação Infantil; 

3) a Resolução nº 002/2010 que fixa normas para o ato de criação, credenciamento 

e autorização de funcionamento de instituições públicas e privadas de Educação 

Infantil no âmbito do sistema municipal de ensino. 

Percebe-se que o atendimento às crianças pequenas (0 a 5 anos e 11 

meses) vem se tomando mais espaço no campo das políticas públicas, mas apenas 

a publicação de documentos oficiais não garantem a efetividade dos direitos das 

crianças como sujeitos e atores sociais. Também, os documentos oficiais que tratam 

da Educação Infantil, podem não garantir uma educação de qualidade, porque a 

busca pela qualidade se efetiva nas instituições de Educação Infantil, por meio de 

práticas pedagógicas intencionalmente pensadas, que se podem efetivar com 

qualidade tais direitos.  

Este olhar histórico à Educação Infantil se faz necessário para que se 

possa compreender a importância do papel do coordenador pedagógico nas 

instituições de Educação Infantil, pois este ator poderá contribuir muito no 

planejamento e no desenvolvimento das práticas pedagógicas quando se torna um 

mediador das ações dos professores, acompanhando o planejamento e 

possibilitando a reflexão sobre a prática pedagógica desenvolvida, nas ações de: 

planejar, observar e ouvir a criança, registrar, refletir e avaliar.  

                 É neste contexto, que a identidade do coordenador pedagógico, em 

especial, o da Educação Infantil está ligado a importantes mudanças que ocorreram 

(e ocorrem) no cenário da Educação Infantil. 

                 A função de coordenação pedagógica vem ao longo dos tempos 

passando por várias interpretações e isto traz reflexos na maneira como esta função 
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é exercida. A clareza das atribuições de uma função colabora para a compreensão e 

a ação que será desempenhada nesta função. Além das interpretações, tal função 

recebe diferentes denominações que podem também contribuir para uma fragilidade 

na identidade deste profissional.  

        A LDBEN (1996) em seu art. 61, inciso II e art. 64, que trata dos 

profissionais da educação, cita o termo Supervisor Escolar para denominar o 

profissional responsável pela gestão pedagógica da instituição, e no parágrafo 2º do 

art. 67, cita a Coordenação e o Assessoramento Pedagógico como função do 

magistério. Apesar da nomenclatura dada não ser o foco da pesquisa, as diferentes 

denominações podem indicar que o coordenador pedagógico, como profissional, 

ainda percorre um longo caminho em relação à construção da sua identidade 

profissional. 

                 Segundo Soares (2012), a coordenação pedagógica surge no Brasil por 

meio de um decreto e com a nomenclatura de Inspetor Escolar, e este profissional 

não tinha lotação na instituição, pois só “aparecia” na escola para observar e 

fiscalizar o trabalho administrativo e pedagógico. Continuando com os estudos 

históricos, Soares (2012, p. 75) pontua, 

A coordenação pedagógica, propriamente dita, surge pela primeira vez no 
Brasil com a Reforma de Francisco Campos, por meio do decreto Lei 
19.890, de 18 de abril de 1931, porém com a nomenclatura de Inspeção 
Escolar, assumindo, no entanto, um papel bem diferente daquele que vinha 
sendo realizado: o de fiscalizar e de inspecionar o trabalho docente. 

 

                 Ainda citando os estudos de Soares (2012) sobre a trajetória histórica da 

função de coordenação pedagógica, na década de 1950, a nomenclatura de Inspetor 

Escolar, passa para Coordenador Pedagógico e a LDBEN, determina que a 

formação destes profissionais, primeiramente, com a Lei 4.024/61 fosse realizada 

pelo ensino regular e depois com a lei 5540/68, em nível superior, com a 

denominação de Supervisor Escolar.  

                Assim, as atribuições da função de coordenador pedagógico, inicialmente, 

são realizadas pelo supervisor escolar que exerce a função de gestão pedagógica 

na instituição. Com uma característica predominantemente tecnicista, tal gestão 

limitava-se em fiscalizar o cotidiano escolar. 

                 Conforme Andrade; Anjos (2007), na transição da década de 60 para 70, 

as funções específicas do supervisor eram: auxiliar na aplicação das atividades 
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docentes com o objetivo de manter os padrões de desempenho pré-definidos; 

acompanhar e avaliar o currículo; controlar o desempenho dos docentes; avaliar o 

resultado do processo ensino-aprendizagem; constatar e avaliar dados referentes à 

produtividade do corpo docente.  

                Percebe-se que o caráter articulador e mediador inerente à função de 

coordenador pedagógico foram se construindo ao longo dos tempos, e que, 

atualmente, ainda se pode observar tal característica tecnicista, em que há uma 

valorização da racionalização e operacionalização das atividades, em detrimento do 

pensar sobre e o porquê das ações, ainda apoiando as ações deste profissional. 

Portanto, o diálogo, as trocas e as interações, que são características 

imprescindíveis que subsidiam o cotidiano do coordenador e os demais atores da 

instituição, principalmente os professores, foco de sua prática, são dimensões que 

necessitam ser vivenciadas constantemente nas instituições, para que a visão de 

mero fiscalizador possa ser substituída pela visão de um profissional que é um 

parceiro na resolução dos conflitos que surgem no cotidiano das instituições. 

As primeiras coordenadoras pedagógicas de creches de Fortaleza (CPC) 
surgiram em 2002. Denominadas professoras coordenadoras, assumiram a 
coordenação das creches conveniadas com a Prefeitura Municipal de 
Fortaleza/Secretaria de Educação. (LEITE, 2013, p. 61).   
 

                Ainda segundo Leite (2013), tais profissionais eram contratadas pelas 

Associações Comunitárias, que na época, eram responsáveis pela gestão das 

creches. Esta autora também menciona em seus estudos sobre coordenação 

pedagógica, o Manual Técnico de Funcionamento, elaborado pela Secretária de 

Educação de Fortaleza.  

                Neste manual, tais profissionais teriam que atender o seguinte perfil: 

formação em Pedagogia, residir na área de circunscrição da Secretaria Executiva 

Regional (SER), possuir experiência no trabalho com crianças, declarar 

disponibilidade para cumprir oito horas de trabalho diárias. Também neste manual, 

estavam contidas as atribuições que as coordenadoras professoras deveriam 

exercer, eram elas: gerenciar e acompanhar as atividades desenvolvidas na creche; 

planejar, orientar e avaliar as atividades pedagógicas; coordenar a elaboração da 

Proposta Pedagógica; realizar e participar de reuniões técnicas; apresentar relatório 

mensal (descritivo e numérico); controlar o material didático e alimentação em 
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sintonia com a Associação Comunitária; zelar pelo bom uso dos materiais e 

equipamentos da creche. 

                 Apesar do acompanhamento da prática pedagógica do professor ser uma 

das atribuições do coordenador, percebe-se no manual acima citado, que a 

característica tecnicista e burocrática ainda estava presente nas atribuições de 

coordenação pedagógica na Educação Infantil no município de Fortaleza em 2002, 

nota-se que o próprio manual traz em seu tema a palavra “técnica”.  

                A dimensão de acompanhar a prática pedagógica do professor não era 

vista como primordial, pois se atrelava a ela outras atribuições de caráter meramente 

burocrático. Afinal, sabe-se que as ações pedagógicas, muitas vezes se confrontam 

com as ações burocráticas que o coordenador pedagógico tem que realizar para dar 

conta da rotina da instituição. 

 

O cotidiano do coordenador pedagógico ou pedagógico-educacional é 
marcado por experiências e eventos que o levam, com frequência, a uma 
atuação desordenada, ansiosa, imediatista e reacional, às vezes até 
frenética, [...] neste contexto, suas intencionalidades e seus propósitos são 
frustrados e suas circunstâncias o fazem responder à situação do momento, 
“apagando incêndios” em vez de construir este cotidiano, com vistas à 
construção coletiva do projeto político pedagógico da escola. (PLACCO, 
2003 apud SOARES, 2012, p. 47). 

 

Desta forma, o exercício da prática do coordenador em acompanhar o 

professor para que este possa refletir sobre sua prática docente, muitas vezes é 

colocado em segundo plano devido às necessidades burocráticas. O pragmatismo 

presente no cotidiano do coordenador pedagógico, trazido pela trajetória de sua 

identidade profissional, é uma das dificuldades encontradas por este profissional na 

busca de se constituir como um profissional que tem como objetivo o 

acompanhamento ao professor, buscando instigá-lo a pensar sobre sua prática com 

o objetivo de construir um trabalho pedagógico eficaz. 

Ainda trazendo os estudos de Leite (2013) para situar, temporalmente, a 

função de coordenação pedagógica em Fortaleza, no ano de 2005, as creches 

começaram a passar pelo processo de municipalização, onde a Secretaria Municipal 

de Educação ficou com a responsabilidade tanto administrativa quanto pedagógica 

da instituição, e a partir daí, o critério para ser lotado como coordenador pedagógico 

nas creches era que fosse professor, supervisor e/ou orientador efetivo da Prefeitura 
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Municipal de Fortaleza e convidado pelos Distritos de Educação, as quais estes 

profissionais estivessem lotados.  

Em 2008, a Secretaria Municipal de Educação (SME), realizou uma 

seleção interna, através de entrevistas, entre os supervisores e orientadores 

educacionais com licenciatura plena em Pedagogia que desejassem exercer a 

função de coordenação pedagógica. A permanência nesta função estava atrelada as 

avaliações feitas pelos técnicos da Coordenadoria da Educação Infantil (COEI), em 

relação ao desempenho de suas atribuições. Já no ano de 2009, houve algumas 

mudanças no processo de seleção, além das entrevistas também eram analisados 

os currículos dos candidatos à função de coordenação pedagógica.  

Em 2011, foi lançado um edital, através da portaria nº 944/2011, que 

regulamentava a coordenação pedagógica nas unidades escolares da rede 

municipal de ensino. Segundo Leite (2013, p. 64), dentre os critérios para concorrer 

a vaga estavam: ter sido aprovado em concurso público, ter formação em curso de 

Licenciatura plena em Pedagogia, comprovar experiência mínima de cinco anos em 

rede pública de ensino e de dois anos na Educação Infantil. Além de, no art. 3º, 

estabelecer um incentivo financeiro e no art. 8º as atribuições da função, tais 

atribuições eram inerentes aos coordenadores de Educação Infantil como do Ensino 

Fundamental. 

Com a mudança de gestão municipal, no ano de 2013, a SME lança um 

novo edital, nº 11/2013, para o processo seletivo destinado à composição de Banco 

de Gestores Escolares para provimento do cargo em comissão de Coordenador 

Pedagógico de unidade escolar da Rede Municipal de Ensino. O processo seletivo 

teve quatro fases, sendo a primeira: prova de títulos, a segunda: prova escrita, 

organizada pela Coordenadoria de concursos e vestibulares (CCV) da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), a terceira: um curso de fundamentação a distância com 

prova (nesta etapa o candidato fez a opção pela etapa da Educação Básica que 

desejou atuar, conforme a Portaria nº 257/2013, art. 3º: “O candidato deverá no ato 

da inscrição para o Curso de Fundamentação e Aprofundamento, obrigatoriamente, 

fazer a opção pela educação infantil, ensino fundamental I ou ensino fundamental II.” 

(FORTALEZA, 2013); e a quarta etapa: uma entrevista com a direção da escola 

escolhida pelo candidato e membros da gestão da SME e dos Distritos de 

Educação. Vale ressaltar que os supervisores escolares só participaram a partir da 
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terceira fase, pois os mesmos são funcionários de carreira do município, e 

desempenham as mesmas atribuições de coordenadores pedagógicos. 

Essa contextualização temporal mostra que a função de coordenação 

pedagógica em Fortaleza, vem ao longo dos últimos treze anos, passando por várias 

estruturações que formalizam alguns aspectos na função, como: formação 

específica para o cargo, atribuições, carga horária de trabalho e remuneração. 

Todos esses aspectos dentre outros favorecem a construção da identidade deste 

profissional na rede de ensino de Fortaleza, mas chama a atenção para um aspecto 

importante que diz respeito às atribuições desta função, especificamente, a 

coordenação pedagógica dos CEIs, que é a existência de atribuições 

administrativas, que podem dificultar o acompanhamento aos professores, tais 

atribuições estão presentes nas diretrizes pedagógicas da Educação Infantil. 

(FORTALEZA, 2014). 

Dentre as 35 atribuições elencadas nas diretrizes pedagógicas da 

Educação Infantil (2014), 13 são administrativas, e a coordenação do CEI não conta 

com o auxílio de nenhum funcionário que possa lhe dar suporte administrativo. 

Algumas destas atribuições administrativas são: Acompanhar o registro da 

frequência dos professores e funcionários; Manter o Distrito de Educação informado 

sobre mudanças na vida funcional dos professores e funcionários (carência, 

atestado médico, licenças e outros); Encaminhar e acompanhar o fluxo dos 

processos das demandas e outros documentos oficiais do CEI (frequência escolar, 

ofício, documentos de credenciamento, entre outros); Participar da reunião do 

Conselho Escolar da Escola Patrimonial para apresentar as prioridades do Plano de 

Aplicação Financeira (PAF) do CEI referente às verbas financeiras do Programa de 

Manutenção e Desenvolvimento da Escola (PMDE) e do Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE); Realizar, orientar e acompanhar o processo de matrícula do CEI 

e Registro Único (RU); Acompanhar e manter atualizados os dados das crianças no 

Sistema de Gestão Acadêmica (SGA); Manter organizada a documentação escolar 

das crianças matriculadas e transferidas (arquivo morto); Definir e acompanhar as 

atividades diárias dos funcionários terceirizados (manipulador de alimentos, serviços 

gerais, porteiro, vigilante e auxiliar educacional) bem como manter atualizados os 

dados pessoais e a documentação destes na instituição; Acompanhar o processo de 

alimentação escolar na instituição (cardápio escolar, controle e organização de 

estoque, preparo dos alimentos, higiene e limpeza);e outras. 
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Tais atribuições demandam tempo no cotidiano da coordenação e são 

ações que poderiam ser executadas por outro profissional, sem comprometer a 

função da coordenação. Além disso, são geradoras de stress e ansiedade, pois esta 

concorrência entre o administrativo e o pedagógico faz com que o coordenador 

tenha a sensação de que não está fazendo o que realmente deveria fazer.  Isso 

pode levar a um desgaste em seu trabalho, pois a coordenação se vê em um ritmo 

frenético para atender a tantas atribuições e muitas vezes perde tempo necessário 

para planejar suas ações, no intuito de atribuir sentido ao seu trabalho, como 

também realizar estudos que trazem novos saberes e apoiam suas práticas. assim, 

possa realizar um acompanhamento aos professores que foque na mediação para 

uma prática pedagógica intencional e reflexiva, na qual os professores possam ter 

uma melhor compreensão de seu trabalho. 

Campos e Aragão nos alertam sobre estas atribuições que preenchem o 

tempo de trabalho da coordenação pedagógica. 

 

[...] é necessário que se coloque em discussão a natureza de sua atuação e 
o desenvolvimento de seu papel na escola. Afinal, em que se diferenciará a 
atuação de coordenador pedagógico da atuação de um secretário 
administrativo, por exemplo, se seu tempo de trabalho for preenchido 
apenas por questões burocráticas ou procedimentais? (CAMPOS E 
ARAGÃO, 2012, p.38) 
 

 Ainda sobre as atribuições do coordenador pedagógico, seus 

conhecimentos relativos à criança e infância, e aos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem nesta etapa da Educação Básica, influenciam seu olhar ao 

acompanhamento das práticas pedagógicas que são significativas para essa faixa 

etária (bebês e crianças pequenas), como também traz um olhar mais atento na 

organização dos espaços e materiais pedagógicos que serão utilizados. Como nos 

diz Pereira; Cruz (2013, p. 2), 

O foco na CP
1
 deve-se à relevância de sua função na gestão educacional e 

no trabalho docente em creches e pré-escolas, tanto na articulação, 
construção e implementação de propostas pedagógicas que atendam aos 
interesses e necessidades específicas de educação e cuidado das crianças, 
quando na formação, acompanhamento e orientação às práticas 
pedagógicas das professoras. 
 

 

                                                           
1
 Na pesquisa a sigla CP foi utilizada para identificar tanto a função “Coordenação Pedagógica” como 

o profissional que a exerce. 
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                 Sendo assim, subtende-se que ao optar em desenvolver o papel de 

coordenador pedagógico na Educação Infantil, o profissional fez essa opção por ter 

mais competência e habilidade nessa etapa da Educação Básica.   
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3 METODOLOGIA 
 
                Este capítulo tem por finalidade apresentar o caminho metodológico 

percorrido na construção desta pesquisa, apontando os sujeitos, os procedimentos e 

instrumentos da pesquisa. 

 

3.1 Pesquisa qualitativa 

 

                O ato de criação desta pesquisa segue o ciclo de toda pesquisa científica 

qualitativa, ela origina-se de outras pesquisas que deixaram questionamentos sobre 

o papel da coordenação pedagógica, causando uma provisoriedade que poderá 

alimentar outras pesquisas com o tema pesquisado. Foram realizadas a partir de 

observações sobre uma realidade na qual os seres humanos são objetos da 

investigação, portanto, seres humanos que estão situados em um contexto histórico 

e social. 

O processo de investigação desta pesquisa teve como foco o 

acompanhamento pedagógico oferecido às professoras pela coordenadora 

pedagógica de uma instituição de Educação Infantil do município de Fortaleza. 

Nesse processo considerou-se os momentos de planejamento e suas possíveis 

implicações na prática pedagógica dessas profissionais. 

A metodologia utilizada foi um estudo de abordagem qualitativa, pois a 

pesquisa procurou dar significado à realidade vivida pela coordenadora pedagógica 

nos momentos de acompanhamento do planejamento às professoras, no intuito de 

responder a questão central apresentada no objetivo geral, que foi: investigar o 

trabalho da coordenadora pedagógica em uma instituição de Educação Infantil em 

busca de entender como acontece o acompanhamento da coordenadora pedagógica 

às professoras de um Centro de Educação Infantil e suas possíveis implicações para 

a prática pedagógica. 

A escolha por uma pesquisa qualitativa se deu pelo fato de tal estratégia 

atender as características de uma investigação no campo social, principalmente, 

porque a escuta dos sujeitos é parte importante no processo de coleta de dados, 

cuja subjetividade faz parte dos sujeitos da pesquisa e da pesquisadora, seres 

constituídos por dimensões (social, política, ética e valores) que influenciam suas 

formas de conhecer e interpretar a realidade.  
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Minayo (1994, p. 21) em seus estudos sobre pesquisa social enfatiza, 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
ocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não se pode ou 
não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 
significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das 
atitudes. 

 

Na busca de responder a questão central do tema de estudo, tal pesquisa 

baseou-se nas etapas do processo de trabalho científico em pesquisas qualitativas 

descritas por Minayo (1994): 1. fase exploratória; 2. trabalho de campo; 3. análise e 

tratamento do material empírico e documental. 

A perspectiva de análise dos dados coletados, o olhar e a escuta de 

forma ética dos sujeitos que foram observados, possibilitam um rigor metodológico 

na pesquisa qualitativa, rigor este que garantirá a validade epistemológica da 

pesquisa. “O rigor da inspiração teórica de uma pesquisa qualitativa se realiza na 

dialogia crítica que estabelecemos com a teoria, com a empiria, implicando aí as 

nossas interpretações e dos atores sociais [...]”. (MACEDO, 2009, p. 93). 

       

3.2 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

        

 A definição e escolha dos sujeitos (a coordenadora e as professoras) da 

pesquisa foram delimitadas, levando em consideração a importância que eles teriam 

na análise dos dados, afinal as informações coletadas nas entrevistas e nas 

observações deram qualidade e objetividade na interpretação da questão 

problematizadora da investigação.  

 
[...] a definição de critérios segundo os quais serão selecionados os sujeitos 
que vão compor o universo de investigação é algo primordial, pois interfere 
diretamente na qualidade das informações a partir das quais será possível 
construir a análise e chegar à compreensão mais ampla do problema 
delineado. (DUARTE, 2012, p. 141). 
 

Para a escolha da coordenadora, foram levadas em consideração as 

referências dadas sobre sua atuação em relação ao acompanhamento pedagógico 

às professoras, por profissionais do seu mesmo segmento, dentre eles, 

coordenadoras de outras instituições de Educação Infantil e técnicas que 

acompanham o CEI onde ocorreu a pesquisa.  
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Também foi critério para a escolha, o fato da coordenadora desenvolver 

suas atribuições em uma instituição de referência e com uma estrutura física bem 

maior do que a maioria dos CEIs de sua regional. Logo, pressupõe que esse fato 

demanda uma habilidade maior para organizar sua rotina diária e o cumprimento de 

suas atribuições.  

Em relação a escolha das professoras, foi solicitado à coordenadora que 

indicasse professoras pertencentes ao quadro efetivo, o que possibilitaria uma 

menor rotatividade em sua lotação; que tivessem lotadas na Educação Infantil há 

pelo menos três anos; que possuíssem perspectivas diferentes em relação à sua 

compreensão acerca do trabalho na Educação Infantil, pois assim, eu poderia ter 

pontos de vista bem distintos; e que demostrassem práticas pedagógicas 

diferenciadas. Enfim, professoras cujas práticas divergissem, logo, a coordenadora 

poderia intervir, colaborando assim para a qualidade no desenvolvimento das 

atividades.  

 As professoras, sujeitos da pesquisa, foram identificadas por 

pseudônimos para preservar suas identidades, mais precisamente, nomes de flores 

(Acácia, Margarida, Orquídea e Tulipa). Assim, foram sujeitos da pesquisa: 01 

coordenadora pedagógica, entre 50 a 54 anos, que também exerce a função 

administrativa, pois também é responsável por atividades de gerenciamento e 

monitoramento dos recursos materiais e da gestão de pessoas da instituição; e 04 

professoras, sendo 01 professora regente B2, 01 professora do Infantil II, 01 

professora do Infantil III e 01 professora do Infantil IV. Todas são funcionárias 

efetivas da Prefeitura de Fortaleza, do sexo feminino, na faixa etária entre 30 a 55 

anos. Optei por referir-me aos sujeitos da pesquisa usando os termos: 

“coordenadora” e “professora”, no feminino, pois as profissionais eram todas 

mulheres. 

 

3.3 A coleta dos dados: As técnicas e os instrumentos 

  

A pesquisa foi um estudo de caso, que segundo Deus et al. (2010, p. 3-4): 

“O estudo de caso focaliza uma situação, um fenômeno particular, o que o faz um 

                                                           
2
 A SME de Fortaleza utiliza a nomenclatura professora regente A e professora regente B, sendo que 

o regente B é lotado para suprir a carga horária do professor que está planejando (professor regente 
A). 
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tipo de estudo adequado para investigar problemas práticos”. A coleta dos dados da 

pesquisa teve a duração de, aproximadamente, dois meses, iniciando em meados 

de fevereiro e finalizando na primeira semana de abril do ano de 2015.  

O local escolhido para a realização da pesquisa foi um CEI que é mantido 

pela Prefeitura de Fortaleza, localizado na Secretaria Executiva Regional I3 (SER-I). 

Tal escolha se deu por critérios, dentre eles: por ser uma instituição pública, apesar 

de vinculada a esfera da qual também faço parte, está localizada em outra regional 

diferente da minha, por ter curiosidade em conhecer outras perspectivas de atuação 

da coordenação pedagógica; e por ser uma instituição com boas referências em 

relação ao trabalho desenvolvido. 

Para Duarte (2012, p. 140), 

 
[...] Conclusões somente são possíveis em razão dos instrumentos que 
utilizamos e da interpretação dos resultados a que o uso dos instrumentos 
permite chegar, relatar procedimentos de pesquisa, mais do que cumprir 
uma formalidade, oferece a outros a possibilidade de refazer o caminho e, 
desse modo, avaliar com mais segurança as afirmações que fazemos. 

 

Os instrumentos utilizados para a pesquisa foram: entrevistas individuais 

com a coordenadora e as professoras sobre o que elas pensam a respeito do 

acompanhamento pedagógico; questionários com questões abertas e fechadas 

sobre informações profissionais da coordenadora pedagógica e das professoras; 

observações da rotina diária da coordenadora da instituição, tanto dos momentos de 

planejamento com as professoras como do seu cotidiano de trabalho, para a partir 

dos dados coletados, podermos fazer uma análise à luz do referencial teórico que 

trata do tema em estudo. Optei por estes instrumentos por perceber que eles seriam 

os mais oportunos na busca de construir os argumentos que dariam respostas a 

questão problema da pesquisa.  

 

3.3.1 Entrevista e questionário com a coordenadora e as professoras da 

instituição 

 

                 Para a coleta e análise dos dados, apliquei entrevistas semiestruturadas, 

que segundo Queiroz (1988 apud DUARTE, 2002, p.147): “é uma técnica de coleta 

                                                           
3
 A cidade de Fortaleza está dividida em sete Secretarias Executivas Regionais (SERs), formadas por 

bairros circunvizinhos que apresentam semelhanças em termos de problemas sociais.  
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de dados que supõe uma conversação continuada entre informante e pesquisador e 

que deve ser dirigida por este de acordo com seus objetivos”. Desse modo, a 

entrevista semiestruturada foi uma técnica adequada para o tipo de pesquisa 

realizada, pois deu uma visão mais subjetiva dos participantes, haja vista os 

mesmos expressaram sua maneira de pensar por meio de suas falas, exprimindo 

valores e conhecimentos acerca das questões presentes na entrevista.  

Segundo Deus et al. (2010, p. 7): “A entrevista pode oferecer dados para 

comparar evidências coletadas com outras fontes, a fim de ampliar a confiabilidade 

do estudo, além de oferecer diferentes olhares sobre o evento”. 

Na realização das entrevistas, primeiramente, procurei estabelecer uma 

relação afetuosa com as entrevistadas. Primeiramente, foi feita a apresentação da 

pesquisadora e a explicação sobre os fins da pesquisa, em seguida, solicitei as 

autorizações, verbalmente, para a realização das entrevistas, dos questionários e 

das observações. Todas foram bem solícitas e logo concordaram em participar. As 

entrevistas aconteceram em dias alternados e tiveram a duração de duas semanas, 

haja vista a necessidade de conciliar a entrevista com o dia do planejamento de 

cada professora, sendo que com a coordenadora foi em um dia e com as 

professoras no dia do planejamento das mesmas. As entrevistas aconteceram na 

sala da coordenação, quando a entrevista foi com a coordenadora, e na sala das 

professoras, quando a entrevista foi com elas. Todos os dois locais escolhidos para 

a entrevista eram bem agradáveis, arejados, com boa luminosidade e com pouco 

ruído e interferências externas, o que contribuiu para a qualidade do áudio.   

O tempo de duração de cada entrevista foi: com a coordenadora, duas 

horas com pequenos intervalos, já que o roteiro da entrevista tinha 18 questões, pois 

o foco da pesquisa estava, diretamente, relacionado com o trabalho da coordenação 

pedagógica; com as professoras a duração foi de 40 minutos com cada uma. 

Os recursos utilizados para registro das entrevistas com a coordenadora e 

com as professoras foi um roteiro previamente estruturado (Apêndice) e um 

gravador. Em outro momento foram feitas as transcrições de todas as falas das 

entrevistadas. As questões da entrevista davam abertura para um diálogo quando 

necessário, entre a pesquisadora e as entrevistadas com o objetivo de tirar algumas 

dúvidas e registrar detalhes importantes que deveriam ser contemplados e foram 

elaboradas a partir dos objetivos específicos da pesquisa. Afinal, as respostas dadas 

pelas entrevistadas visavam obter as impressões de suas ideias sobre o conteúdo 



34 

 

da investigação, demostrando a clareza de seus pensamentos, seus valores e seus 

significados, e assim contribuir para a leitura e análise do material coletado. 

                 As entrevistas foram formuladas a partir de quatro categorias: 1) O que 

faz a coordenadora pedagógica; 2) Sua perspectiva com relação ao seu trabalho; 3) 

O acompanhamento no planejamento e na prática das professoras; 4) O que dizem 

as professoras sobre o trabalho da coordenadora.   

Os questionários tinham como foco colher informações pessoais, 

acadêmicas e profissionais das entrevistadas. Portanto, foram utilizados para dar 

suporte às informações das entrevistas, sendo aplicado a partir de questões abertas 

e fechadas. 

 

3.3.2 As observações 

 

Para conhecer a rotina diária da coordenadora no CEI e como se dá sua 

relação com as professoras nos momentos de acompanhamento da prática 

pedagógica, foram realizadas observações a partir de um roteiro estruturado 

anteriormente às visitas. Para Oliveira (2010, p. 23): “[...] a observação é o 

instrumento que mais fornece detalhes ao pesquisador, por basear-se na descrição 

e para tanto utilizar-se de todos os cinco sentidos humanos”. No decorrer das 

observações outros pontos foram sendo colocados no roteiro, ao se perceber a 

necessidade da inclusão de alguns elementos que contribuiriam na pesquisa, 

também utilizei uma câmera fotográfica para deixar registrados alguns detalhes que, 

posteriormente, seriam observados na análise dos dados. 

 A escolha pelas observações está ligada a possibilidade em descrever 

com riqueza de detalhes o contexto no qual se deu a pesquisa, além do que, o 

roteiro das observações vai aguçando o olhar do pesquisador na descoberta de 

aspectos que poderiam ser importantes na análise dos dados.  

Segundo Deus et al. (2010, p. 7), 

 
A observação é um procedimento empírico e sensorial. Deve ser precedida 

de uma fundamentação teórica. Consiste em um exame minucioso que 

requer envolvimento e atenção do pesquisador na coleta e na análise dos 

dados. (DEUS et al., 2010, p. 7). 

 

A visita à instituição teve a duração de, aproximadamente, dois meses, 

assim distribuídos: para os momentos de observação à rotina da coordenadora 
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foram feitos 04 momentos com uma média de 4 horas de duração. Durante esse 

período, os acontecimentos foram descritos da forma mais fiel possível, para evitar 

um olhar preconceituoso.  

Estive atenta aos vários detalhes do dia a dia da coordenadora, desde o 

início do expediente, quando ela recebia as crianças e a família na chegada, seu 

atendimento às demandas administrativas diárias, tais demandas, algumas vezes, 

não estavam no planejamento das ações que ela realizaria naquele determinado dia. 

Observei os momentos de acompanhamento às professoras, tanto no momento de 

planejamento, como nas observações que ela realizava nas turmas, nos momentos 

em que as professoras estavam executando o que tinham planejado. Levei também 

em consideração, a organização dos espaços, como a coordenadora influenciava 

nesta organização, tanto nos ambientes coletivos (pátio, espaços internos e 

externos, refeitório, cozinha, sala dos professores, brinquedoteca, sala de leitura, 

banheiros), inclusive a organização das salas da Educação Infantil.  

Nos momentos de observação, com o objetivo de ressignificar os registros 

feitos, algumas vezes, tirei fotos e, durante os momentos de acompanhamento da 

coordenadora junto às professoras, foram realizadas gravações, para posteriores 

análises. 

 Depois de realizadas as observações, as mesmas foram organizadas 

seguindo a sugestão de Oliveira (2010, p. 24): “Na prática de anotações, sugere-se 

que se façam três colunas em uma folha. Na primeira, se coloque os detalhes 

descritivos, na segunda as observações individuais e na última os comentários 

analíticos sobre as observações”.         

                 Assim, a organização dos dados foi construída com base nas 

observações que auxiliaram na discussão sobre eles. Estes foram elaborados a 

partir do cruzamento dos referenciais teóricos, dos dados coletados nas entrevistas, 

dos questionários e dos dados construídos nas observações. O momento da 

discussão dos dados será apresentado a seguir. 
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4 DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

                 Neste item serão apresentados os dados que foram coletados para 

subsidiar a análise desta pesquisa, e que contribuíram para a percepção de como 

acontece o acompanhamento da coordenadora pedagógica junto às professoras. 

 

4.1 A Instituição 

 

O CEI pesquisado está localizado no bairro Ellery, atualmente, estão 

matriculadas 170 crianças na faixa etária de 1 a 5 anos. A carga horária diária tem 

período integral de 7h às 17 horas, com 10 horas diárias para as turmas do Infantil I 

e II, para as turmas do Infantil III, IV e V é de 7h às 11h para o turno da manhã e de 

13h às 17h para o turno da tarde. As turmas estão organizadas da seguinte forma: 

01 sala de Infantil I, com 16 crianças, 01 professora efetiva da rede e 01 auxiliar 

educacional terceirizada; 02 salas de Infantil II, com 20 crianças, 01 professora 

efetiva da rede e 01 auxiliar educacional terceirizada em cada sala; 02 salas de 

Infantil III, que atende uma turma pela manhã com 17 alunos, pois nessa turma há 

uma criança com Espectro de Autismo e outra turma à tarde com 20 alunos, e em 

cada sala uma professora efetiva da rede e uma auxiliar educacional terceirizada; 02 

salas de Infantil IV, uma sala que atende uma turma pela manhã com 17 alunos, 

pois nessa turma há uma criança com Espectro de Autismo (diagnosticado através 

de laudo médico) e outra turma à tarde com 20 alunos e em cada sala uma 

professora efetiva da rede; 02 salas de Infantil V, uma sala que atende uma turma 

pela manhã com 20 alunos  e outra turma à tarde com 20 alunos, e em cada sala 

uma professora efetiva da rede. 

Em relação à estrutura física a instituição tem uma área externa ampla e 

bem arborizada, usada para passeios, piquenique e outras atividades que 

possibilitam à criança o contato com a natureza, também tem um parque infantil 

composto por brinquedos de madeira como escorregador, gangorra, casinha e 

outros. Alguns brinquedos necessitam de reparos, pois já apresentam desgaste pelo 

uso, exposição ao sol e chuva. Nesse mesmo espaço há um local reservado para o 

parque de areia e jogo de futebol. 

Os espaços internos estão bem conservados, organizados e limpos. São 

compostos por: 01 sala para coordenação, que viabiliza o atendimento aos 
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professores, famílias e comunidade de um modo geral, está equipada com mesa e 

cadeiras, armário em aço, arquivo, estante embutida na parede, ventilador, e um 

quadro mural; 01 sala de professores, reservado para planejamento, estudo e 

reuniões, equipado com mesa para reunião, cadeiras, uma mesa de apoio, quadro 

mural e banheiro; 01 cozinha que atende as normas de higiene, como telas de 

vedação, piso em cerâmica, mesa de apoio, fogão industrial com forno, freezer, 

geladeira, armário para armazenamento de utensílios, pia em aço inox e lixeira com 

tampa, acopladas à cozinha há uma copa que funciona como refeitório para 

funcionários, com mesa retangular de madeira e cadeiras, geladeira, armário em 

madeira e bebedouro, uma lavanderia com pia e tanque, máquina de lavar roupa e 

um banheiro para funcionários equipado com sanitários, chuveiros e closet e uma 

despensa ampla e arejada com prateleiras de alvenaria revestidas em cerâmica; 01 

refeitório infantil que é um espaço adaptado, localizado no pátio interno, é coberto e 

atende às especificidades das crianças, possui mobiliário adequado com 15 

conjuntos de mesas e cadeiras infantis, possibilitando a socialização e autonomia 

das crianças para que se sirvam e movimentem-se.  

As instalações sanitárias destinadas aos alunos da Educação Infantil são 

de uso exclusivo destes, equipadas com vasos sanitários, piso emborrachado e pias 

compatíveis com a altura das crianças, sendo 03 localizados em salas de aula e um 

amplo banheiro coletivo, independente, com 01 escovódromo e espaço para troca 

de roupas. Todas as salas de Educação Infantil, em geral, são amplas, equipadas 

com 05 conjuntos de mesas coletivas com 04 lugares, armários em aço para guardar 

material, estantes para utilização e acesso das crianças aos jogos e brinquedos, 

com o mínimo de dois ventiladores tipo “tufão”, brinquedos e livros de histórias 

infantis; 01 brinquedoteca que está equipada com estantes de plástico colorido, 

bonecas e bonecos, bichos de pelúcia, fantoches diversos, carrinhos, bonecas e 

outros brinquedos diversos, máscaras em feltro, baú da fantasia, bandinha rítmica e 

blocos de construção. Esse espaço funciona também como sala de vídeo equipada 

com TV, aparelho de DVD, rack e cadeiras plásticas infantis. A Sala de Leitura está 

equipada com um acervo de cem livros infantis, almofadas e pufes coloridos, tem 

piso emborrachado. É limpa e arejada. O pátio interno é um espaço amplo e é 

utilizado em várias atividades como: acolhida, exercícios psicomotores, 

apresentações artísticas, reuniões, festejos e outros. É neste espaço que está 

organizado o refeitório, rodeado por um jardim com grama, plantas e uma horta 
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4.2 A Coordenadora pedagógica e as professoras 

 

                 Este item apresenta as características em relação a formação acadêmica 

e profissional dos sujeitos da pesquisa (coordenadora e as professoras), como 

também aponta aspectos referentes ao planejamento realizado na instituição. 

 

4.2.1 Nível de formação/Tempo de serviço/Dados gerais 

 

No que diz respeito à formação acadêmica, a coordenadora fez 

inicialmente o curso de magistério (normal) no período de 1982 a 1986, também se 

graduou em dois cursos, primeiramente em Pedagogia no período de 1999 a 2001 e 

em Letras/Português no período de 2007 a 2013. Fez duas especializações, a 

primeira foi em Educação Profissional em EJA (Educação de Jovens e Adultos), no 

período de 2011 a 2014, e a segunda especialização em Gestão Escolar, no período 

de 2013 a 2014, ambas com carga horária de 360 horas. As quatro professoras são 

formadas em Pedagogia, todas tem especialização, sendo duas em Gestão Escolar, 

uma em Educação Infantil e outra em Psicopedagogia Clínica e Institucional.  

Em relação ao tempo de atuação como professora na Educação Infantil, a 

coordenadora tem 09 anos e as professoras, duas tem entre 03 a 05 anos de 

experiência, uma tem entre 06 a 09 anos e outra entre 15 a 20 anos. A 

coordenadora assumiu o cargo no CEI pesquisado em maio de 2012, através de 

seleção, sendo a primeira instituição em que exerce a função de coordenadora 

pedagógica.  

Todas as entrevistadas estão participando do Programa de Alfabetização 

na Idade Certa (PAIC)/Eixo Educação Infantil, uma formação continuada oferecida 

anualmente desde 2010 pela Secretaria Municipal de Educação (SME) de Fortaleza, 

a formação tem carga horária de 200 horas.  

A coordenadora além do PAIC, também participou de uma formação 

continuada específica para coordenadores pedagógicos de CEI, com o tema: “O 

papel do coordenador pedagógico na Educação Infantil”. Esta formação específica 

para coordenadores pedagógicos de instituições de Educação Infantil acontece pela 

primeira vez. A SME oferece a referida formação ministrada por técnicas da 

Coordenadoria da Educação Infantil do mesmo órgão. Tanto as professoras quanto 
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a coordenadora dizem que as formações continuadas são bastante úteis e que tem 

colaborado muito para a melhoria de sua prática pedagógica como professora.  

O planejamento pedagógico das professoras acontece no CEI, durante a 

semana. O registro do planejamento é feito em um caderno padronizado, fornecido 

pela SME. Cada professora tem seu caderno de planejamento no qual registram o 

plano diário4. Esse plano tem os seguintes itens: “O que?” (Registro das 

experiências que serão trabalhadas, de acordo com o art. 9º das Diretrizes 

Curriculares para Educação Infantil, 2009); “Para quê?” (Quais aprendizagens a 

criança poderá adquirir a partir das experiências promovidas); “Em qual tempo?” (Em 

qual momento da rotina será o mais apropriado para realizar determinada(s) 

experiência(s)); e “Como?” (Como será realizada a(s) experiência(s) proposta(s), 

faz-se, inclusive, a previsão dos recursos materiais e humanos necessários para a 

sua realização).  

Cada professora tem 1/3 de sua carga horária (14 horas semanais) 

destinada ao seu planejamento pedagógico, e a coordenadora organiza em sua 

rotina diária os momentos de acompanhamento às professoras, tanto 

individualmente, quanto coletivamente. Todas as professoras concordam que os 

momentos de planejamento tem muita relevância para sua prática pedagógica, como 

pude observar em suas falas. 

 

O planejamento dá um norte ao trabalho pedagógico, permitindo uma 
reflexão do fazer pedagógico, proporcionando pesquisa de atividades. 
(ACÁCIA). 
 
O tempo do planejamento é fundamental, pois permite que eu possa 
preparar e organizar, adequadamente, o trabalho com as crianças, além de 
me possibilitar fazer pesquisas de atividades interessantes e relacionadas 
como assunto abordado no momento. (TULIPA). 
 
O planejamento é o momento de consolidação de ideias, averiguações do 
que já foi realizado, e assim, gerador de novos rumos da prática 
pedagógica. Quando é acompanhado de ricos momentos de reflexão, pode 
ser considerado um propulsor de novas ações, mais progressistas, 
desafiadoras. (MARGARIDA). 
 
Com o planejamento, as atividades são planejadas com mais 
direcionamento das reais necessidades das crianças e também com relação 
aos recursos, pois ganha-se tempo para organizar as atividades. 
(ORQUÍDEA). 

 

                                                           
4
 No documento “Diretrizes Pedagógicas para Educação Infantil” da SME de Fortaleza (2014, p.12-

13) estão descritas as orientações sobre o planejamento pedagógico. 
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Nas falas das professoras, pude perceber palavras como: norte, reflexão, 

pesquisa, consolidação das ideias, gerador de novos rumos, direcionamento das 

reais necessidades das crianças. Estas palavras mostram a relevância dada pelas 

professoras aos momentos de planejamento e aponta para uma visão consciente de 

um fazer pedagógico voltado para a criança, cujo planejamento possibilita a reflexão 

da prática pedagógica e traz qualidade nas atividades que serão propostas para as 

crianças.  

Pereira (2014) colabora com esta ideia quando trata sobre o tema 

planejamento em sua pesquisa, 

 
[...] compreende-se que o ato de planejar não é imparcial. Assim, 
quando a CP e as professoras definem como encaminhar o 
planejamento pedagógico na creche ou pré-escola na qual 
trabalham e o papel que ele terá na organização da rotina, suas 
escolhas são referenciadas nos conhecimentos e no entendimento 
que têm de criança, de educação nessa primeira etapa da educação 
básica, de como deve se estruturar o currículo em creches e pré-
escolas, das condições de trabalho disponíveis etc. (PEREIRA, 
2014, p. 5). 

  

Esse olhar para o planejamento, que vem sendo construído e consolidado 

com os documentos oficiais, colabora para a identidade do papel do coordenador 

pedagógico como mediador destes momentos de acompanhamento ao professor, e 

que poderá contribuir para práticas pedagógicas intencionais, que possibilitem 

experiências nas quais as crianças possam se desenvolver e aprender dentro dos 

princípios éticos, estéticos e políticos, podendo desfrutar de momentos de 

aprendizagem sem descaracterizar a sua infância. Nos próximos itens será visto à 

luz dos dados coletados, alguns indícios cuja mediação do coordenador pedagógico 

pode contribuir para a prática pedagógica dos professores. 

          

4.3 A Coordenadora pedagógica e a instituição 

 

Neste item, tratarei sobre a função do coordenador pedagógico, 

especificamente, no campo da Educação Infantil, fazendo um paralelo entre o que 

nos diz os estudos realizados sobre a função de coordenação pedagógica, a partir 

dos aportes teóricos apontados nesta pesquisa, e como a coordenadora pedagógica 

pesquisada realiza a função dentro do CEI visitado. 
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4.3.1 O que faz a coordenadora pedagógica 

 

Pode-se perceber que a função de coordenador pedagógico foi sendo 

construída a partir do modelo de supervisão pedagógica, pois inicialmente, era o 

supervisor pedagógico, o responsável por acompanhar a prática pedagógica dos 

professores. Este acompanhamento tinha um viés mais de fiscalizar do que 

mediador da prática pedagógica. Com as mudanças ocorridas nas políticas públicas, 

em especial, as que regem a Educação Infantil, surge a figura do coordenador 

pedagógico, como um ator do processo educativo institucional, com o papel de 

organizar, articular e acompanhar as ações pedagógicas, para que as mesmas 

atendam a Proposta Pedagógica (sendo este um plano orientador das ações 

realizadas) da instituição, à luz dos documentos oficiais que norteiam tal proposta. 

 
Esse olhar de verificação de ações encontra-se facilmente enraizada na 
postura de muitos coordenadores que acreditam que através do controle 
podem garantir a execução de um processo educacional eficaz. Esse perfil, 
contudo, tem-se modificado frente às questões da contemporaneidade, 
possibilitando a reconstrução da postura desse profissional comprometido 
com a qualidade do ensino. (SOARES, 2012, p. 28). 

  

A SME de Fortaleza, através da Coordenadoria da Educação Infantil 

(COEI), traz, em suas Diretrizes Pedagógicas, o coordenador pedagógico com “um 

papel fundamental para a organização e dinamização das práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos professores” para um atendimento de qualidade às crianças, 

nas instituições de Educação Infantil.  (FORTALEZA, 2014). 

Neste sentido, o coordenador pedagógico tem o papel, através do 

acompanhamento ao planejamento pedagógico realizado pelo professor, de auxiliar 

com o olhar atento e cuidadoso a organização: das ações do professor, dos 

espaços, dos tempos, dos materiais que viabilizam as práticas pedagógicas, 

atendendo às concepções de Educação Infantil. Sobre esse aspecto, Soares (2012, 

p. 77) argumenta, 

O coordenador precisa ser observador, perceptível aos detalhes que 
permeiam as ações educativas dos professores, ser sensível às reais 
necessidades da escola e se apropriar de seu processo de humanização 
para assumir novas funções no cotidiano escolar.  

 

A visão da coordenadora pedagógica sobre o seu papel na instituição, foi 

exposto que a mesma tem claro suas atribuições, e disse conhecer as Diretrizes 

encaminhadas pela Coordenadoria da Educação Infantil e procura praticá-las, e que 
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com o tempo ela vai conseguindo se organizar para atendê-las. No entanto, lembra 

que essa prática é um pouco difícil, pois são muitas suas atribuições, não só 

pedagógicas, como também administrativas. As atividades vão desde o 

acompanhamento do professor, ao acompanhamento de tudo que acontece na 

instituição. 

Sobre o fato, coletei as seguintes opiniões, 
 

É claro que no dia a dia a gente vai desenvolvendo, mas algumas coisas a 

gente queria ter mais tempo para fazer, porque requer mesmo, então assim, 

em função de algumas, quando a gente se dedica a algumas, a gente vai 

deixando outras de lado, que é o que a gente sente, por isso é que eu sou a 

favor de ter duas pessoas na coordenação da creche, uma administrativa e 

outra pedagógica. (COORDENADORA PEDAGÓGICA). 

Sozinha, uma pessoa só, para todas as funções não dá, embora a gente 

procure fazer e tem feito, embora de alguma forma a gente consiga, mas 

era bom a gente ter alguém específico para o administrativo. 

(COORDENADORA PEDAGÓGICA). 

 

Essa angústia trazida pelo acúmulo de atribuições administrativas que 

consomem muito tempo na rotina do coordenador pedagógico, sentida pela 

coordenadora, traz à tona um aspecto importante que precisa ser repensado. Tal 

aspecto se a definição das atribuições que realmente devem ser de competência do 

coordenador pedagógico dos CEIs de Fortaleza, haja vista, que esse excesso de 

atribuições, dificulta o caráter pedagógico que deveria ser prioritário dentro de sua 

função.  

Deve se estabelecer mesmo a função do coordenador pedagógico, como 
coordenador pedagógico e não assumir outras funções, que você, veja bem, 
uma rotina que você atende a pai, outra coisa, telefone e no momento eu 
estou sem porteiro, então eu sou dividida e até pra sentar, pra ler, para 
fazer alguma coisa, é a merenda que chega, é acompanhar a merenda, 
então uma pessoa só para acompanhar essa dinâmica da creche prejudica 
esse trabalho de acompanhamento. (COORDENADORA PEDAGÓGICA). 

 

Quanto a essa questão sobre as atribuições do coordenador pedagógico, 

Placco (2003 apud SOARES, 2012, p. 29) nos lembra,  

O cotidiano do coordenador pedagógico ou pedagógico-educacional é 
marcado por experiências e eventos que o levam, com frequência, a uma 
atuação desordenada, ansiosa, imediatista e reacional, às vezes até 
frenética. [...] Neste contexto, suas intencionalidades e seus propósitos são 
frustrados e suas circunstâncias o fazem responder à situação do momento, 
‘apagando incêndios’ em vez de construir e reconstruir este cotidiano, com 
vistas à construção coletiva do projeto político pedagógico da escola.  
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Em relação ao que pensa as professoras sobre o papel da coordenadora 

pedagógica, as mesmas revelaram a importância dessa profissional ter suas 

atribuições bem definidas ao aspecto pedagógico e a contribuição que a mesma 

pode dar no desenvolvimento das práticas pedagógicas. Como o transcrito a seguir: 

 
Eu não vejo a coordenadora pedagógica como gestão, o nome já revela, 

coordena, que ordena junto, é aquela que sistematiza ideias, propõe 

reflexões, desconstrói junto com a professora para construir novamente, na 

nossa realidade a coordenadora pedagógica está muito mais ligada aos 

aspectos burocráticos e administrativos que impedem que ela faça esse 

caminho junto com as professoras. (MARGARIDA). 

O gestor tem uma parte administrativa mais ampla e o coordenador tem a 

parte pedagógica mais restrita, eu acho que o coordenador não deveria 

fazer o papel de gestor, ele tem muito a auxiliar e empreender junto aos 

professores o desenvolvimento da prática pedagógica na instituição. O 

coordenador é o articulador das práticas pedagógicas, aquele que norteia o 

grupo para desenvolveras atividades que serão realizadas dentro da 

instituição. (ACÁCIA). 

A coordenação pedagógica organiza o trabalho pedagógico não só de uma 

sala, mas de uma instituição, ele tem a função de alinhar a prática educativa 

com o objetivo proposta pedagógica, possibilitando o enriquecimento da 

prática do professor. (TULIPA). 

Ela tem que dá esse suporte todo às professoras, dá acompanhamento, 

observar plano, sugerir algumas atividades diferentes né, porque nem tudo 

o professor absorve, é sempre bom quando a gente tem uma coordenadora 

que participa do trabalho da gente, quando ela traz sugestões, quando ela 

se envolve, quando ela entra na sala de aula e a gente percebe que ele tá 

contribuindo. (ORQUÍDEA). 

 

A coordenadora também percebe a importância do foco de sua função ser 

o pedagógico, a sua mediação para dar suporte às práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelas professoras, e sente que precisa de um tempo maior para 

aprofundar seus conhecimentos e se preparar para essa mediação junto às 

professoras. Quanto a isso respondeu: 

 

Nesse lado pedagógico que requer tempo e disponibilidade, até mesmo 

para a pessoa se preparar para mediar e para fazer uma contribuição para o 

professor, ela precisa também estudar, tempo para no meio da semana ela 

pesquisar e ajudar esse professor, o que eu sinto que o coordenador 

pedagógico tem que fazer é pesquisa e me falta isso no dia a dia, pra eu 

ampliar essa visão do professor, eu preciso também ampliar a minha, eu 

sinto falta disso. (COORDENADORA PEDAGÓGICA). 
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                   A mediação é um processo importante na função de coordenação 

pedagógica, pois o olhar atento da coordenação à prática pedagógica do professor, 

traz subsídios para que juntas (coordenação e professores), no processo dialógico, 

possam pensar ações mais direcionadas as necessidades das crianças. A mediação 

realizada pela coordenação também colabora para uma reflexão do professor sobre 

sua prática, a medida que ele - professor- percebe e pensa sobre sua prática 

docente, através do processo de ação-reflexão-ação. 

 

4.3.2 A perspectiva da coordenadora em relação ao seu trabalho 

 

                 Nos vários momentos em que estive na instituição, ao observar como 

acontece o dia a dia da coordenadora pedagógica, vi que sua rotina sempre se inicia 

com a acolhida às crianças e aos seus familiares, às professoras e aos  

funcionários, e a partir daí, ela já vai desenvolvendo algumas ações, tanto as que 

foram planejadas, anteriormente, como as que vão surgindo no decorrer do dia. Sua 

dinâmica passa por todos os setores da instituição, desde a alimentação, limpeza, 

organização das demandas administrativas e o acompanhamento às professoras. 

Em relação ao acompanhamento, ela o realiza logo pela manhã, pois segundo a 

mesma, é o momento mais tranquilo na sua rotina para dar uma atenção maior às 

professoras.  

                Depois deste momento de acompanhamento, ela vai pontuando outras 

ações que foram definidas entre diárias, semanais, quinzenais e mensais, 

procurando atender as atribuições demandadas pela Coordenadoria de Educação 

Infantil (COEI), elencadas nas Diretrizes Pedagógicas para a Educação Infantil 

(2014)5. Percebi que a coordenadora tem uma visão bem definida sobre o seu papel, 

enquanto mediadora do processo educativo, e suas ações procuram estar 

contextualizadas com um atendimento pedagógico que tem a criança como centro 

do planejamento.  

Em relação ao acompanhamento do professor, à prática do professor eu 

destaco a importância ao acompanhamento do plano, de refletir e conversar 

com o professor, as visitas que eu faço as salas, mesmo que eu não esteja 

naquela visita de acompanhamento e que acontece menos do que eu 

gostaria que acontecesse, mas eu estou sempre ali olhando, e percebendo 

                                                           
5
 Todas as atribuições da coordenação pedagógica dos CEIs estão elencadas nas Diretrizes 

Pedagógicas para a Educação Infantil, de 2014, nas páginas 4-7. 
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a prática no dia a dia e dou o retorno, ou para melhorar ou para elogiar ou 

fazer uma intervenção. (COORDENADORA PEDAGÓGICA). 

Acredito que essa visão de Educação Infantil leva em consideração os 

desejos e necessidades das crianças, pelos profissionais que atuam nessas 

instituições, isso faz toda a diferença no atendimento, e a atuação do coordenador 

pedagógico numa perspectiva de possibilitar a sensibilidade dos professores e 

demais profissionais da instituição, poderá colaborar bastante para essa visão, haja 

vista que, se existir um diálogo que se estabelece através de uma relação de 

respeito e cumplicidade entre a coordenação e a equipe de profissionais, a 

realização das atividades será pautada em um clima de encantamento. Soares 

(2012) ao interpretar um trecho de Vasconcelos (2009, p. 95) coloca que, 

[...] a sensibilidade como uma virtude importante para a o exercício da 
profissão do coordenador pedagógico, pois, por meio dela, ele pode ser um 
profissional que norteia suas ações cotidianas com um olhar observador, 
com sensibilidade e capacidade de perceber as reais necessidades do 
grupo docente. (SOARES, 2012, p. 121). 
 

Esse olhar sensível e observador, voltado para uma educação estética 

(um dos princípios presentes nas DCNEI, 2009), foi percebido em várias ações da 

coordenadora, pois mantinha um diálogo sensível, sem apontar falhas, mostrava-se 

parceira das professoras, contribuindo para a reflexão das suas ações pedagógicas. 

Essa sensibilidade também era demostrada com os demais profissionais da 

instituição. 

A própria coordenadora em sua fala traz essa visão em relação ao 

trabalho que desempenha no CEI. 

A parceria familiar é muito boa e isso facilita o trabalho das professoras, 
esse diálogo. Em relação ao acompanhamento do professor, à prática do 
professor eu me destaco no acompanhamento do plano, refletir e conversar, 
ou só no ler o que elas estão preparando e opinar, também as visitas que 
eu faço as salas, mesmo que eu não esteja naquela visita de 
acompanhamento e que acontece menos do que eu gostaria que 
acontecesse, mas eu estou sempre ali olhando, elas sabem que eu estou 
sempre ali olhando, então eu dou um retorno, quando eu vejo uma coisa 
legal, ai eu vou lá e digo “isso aqui foi bacana”, eu estou percebendo esta 
prática no dia a dia e dou o retorno, ou para melhorar ou para elogiar ou 
fazer uma intervenção [...]. (COORDENADORA PEDAGÓGICA). 

 

                   Dentro desse ambiente de parceria, o coordenador pedagógico vai 

delineando sua importância enquanto um líder que está à frente buscando com os 
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professores e demais profissionais superar os desafios que vão surgindo no 

cotidiano da instituição. Para Soares (2012, p. 99), 

Percebe-se a importância do Coordenador, ou seja, aquele que auxilia o 
processo, estimula, avalia junto com os professores todo o trabalho 
pedagógico, que lança olhares questionadores, que busca soluções com 
parceria da sua equipe, aquele que está à frente, possui o desafio de estar 
constantemente promovendo tomadas de decisões, reflexões para 
posteriores mudanças na prática docente.  
 

A professora Orquídea traz em sua fala essa percepção em relação a 

parceria que a coordenadora constrói junto a sua equipe e que, estimula e favorece 

a reflexão da prática pedagógica. 

[...] ela tem essa característica ai, tá dando suporte pedagógico para as 
professoras, para as auxiliares, e até para as próprias manipuladoras, tem 
certas questões que o coordenador precisa tá ali envolvido, tem que dá 
suporte às professoras, dá acompanhamento, observar plano, sugerir 
algumas atividades diferentes né, porque nem tudo o professor absorve, é 
sempre bom quando a gente tem um coordenador que participa do trabalho 
da gente, quando ele traz sugestões, quando ele se envolve, quando ele 
entra na sala de aula e a gente percebe que ele tá contribuindo também, 
porque o professor, também precisa do olhar do coordenador sobre ele, 
assim, não aquele olhar de exigir, de tá cobrando, mas o olhar de ver o que 
ele tá fazendo, de perceber se o professor é criativo, se ele tá realmente 
usando estratégias que são realmente eficazes para uma aprendizagem 
significativa. (ORQUÍDEA). 
 

Essas ações citadas por Orquídea sobre a coordenadora produzem 

encantamento nas professoras, e fortalecem a sua aproximação. Por conseguinte, 

mais segurança para o professor dialogar suas expectativas, suas dúvidas, seus 

anseios em relação a sua prática pedagógica. É fundamental para a visão do 

coordenador enquanto profissional articulador, agente transformador e formador em 

contexto, competências que são pilares no papel desempenhado pela Coordenação 

Pedagógica e que desconstrói a visão do coordenador que apenas está para 

fiscalizar a prática pedagógica do professor.  

 

4.4 A coordenadora pedagógica e as professoras 

 

Neste item, enfoquei as análises sobre aspectos do acompanhamento da 

coordenadora pedagógica que podem contribuir para uma prática pedagógica 

reflexiva das professoras do CEI pesquisado. 

      



47 

 

 4.4.1 O acompanhamento no planejamento e na prática das professoras 

 

O planejamento das professoras ocorre semanalmente, pois o município 

de Fortaleza adota 1/3 da carga horária dos professores para planejamento, de 

acordo com a lei do piso e como todas as professoras pesquisadas são lotadas 

duzentas horas, elas ficam semanalmente 14 horas planejando e 26 horas em sala 

de aula. Cada professora tem um caderno de planejamento fornecido pela SME, 

elaborado pela Coordenadoria de Educação Infantil (COEI) e o instrumental (Anexo) 

em que é feito o planejamento padrão para todos os professores da Educação 

Infantil. A coordenadora pedagógica realiza o acompanhamento às professoras tanto 

individualmente, como em alguns momentos coletivamente, sendo este em menor 

quantidade. 

Ao analisar aspectos do acompanhamento do coordenador pedagógico 

que acredito ser natureza do papel que ele desempenha ou deva desempenhar em 

relação ao acompanhamento que realiza aos professores nos momentos de 

planejamento, enumerei três dimensões que acredito ser pilares na função de 

coordenação: articulador, agente de transformação e formador. Assim, estaremos 

pensando sobre esse acompanhamento a partir dessas dimensões. 

Esse olhar que o coordenador pedagógico necessita ter em relação ao 

ato de planejar, traz implicações nas práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores, como também, relaciona-se diretamente com a qualidade no 

atendimento realizado às crianças. No olhar de Pereira (2014, p. 6), 

[...] considera-se que das implicações próprias ao ato de planejar, deriva a 
necessidade de acompanhamento e orientação da prática pedagógica das 
professoras e de avaliação do trabalho pedagógico desenvolvido, tendo em 
vista a busca constante de elementos para aperfeiçoar o atendimento 
oferecido às crianças e para planejar alternativas curriculares que atendam 
tanto as definições oficiais de currículo da Educação Infantil como as 
necessidades e interesses das crianças. 
 

Para Pereira (2014) o planejamento só faz sentido se estiver favorecendo 

a práticas pedagógicas que atendam tanto ao currículo orientado pelas DCNEI 

(2009). Para tanto, considera-se que as práticas que estejam amparadas pelas 

brincadeiras e interações, haja vista que a brincadeira é elemento base para a 

criança vivenciar sua infância. Portanto, o acompanhamento realizado pela 

Coordenação Pedagógica da Educação Infantil, deve ter seu olhar atento para que 
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sejam garantidas experiências onde as brincadeiras e as interações, sejam o eixo do 

trabalho desenvolvido com as crianças. O art. 8º das DCNEI traz que, 

 
A proposta pedagógica das instituições de Educação Infantil deve ter como 
objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e 
articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, 
assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao 
respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras 
crianças. (BRASIL/DCNEI, 2009). 
 
 

Almeida e Zumpano (2012), ao tratarem sobre o papel do coordenador 

pedagógico de Educação Infantil, destacam que, 

Alinhar as perspectivas de atuação com as crianças junto com os 
professores de educação infantil significa que o coordenador pedagógico 
deve estimular os professores, por meio do estudo, bem como pela troca de 
experiências e conhecimentos, a se apropriarem de uma concepção de 
cuidado aliado à educação que permeie o trabalho pedagógico 
desenvolvido, reforçando a ideia de que o apoio a processos de trabalho 
coletivos e à reflexão permanente sobre as teorias subjacentes às práticas, 
aliado à problematização destas últimas, contribui para romper com 
algumas práticas cristalizadas na educação infantil, minimizando muitos dos 
constrangimentos advindos do cotidiano vivido no trabalho institucional. 
(ALMEIDA; ZUMPANO, 2012, p. 27). 

            

Percebi que a mediação realizada pela coordenação pedagógica é feita 

através de um trabalho de articulação junto às professoras, instigando-as a pensar 

sua prática pedagógica. Isso possibilita um caminhar para uma prática intencional 

dos professores, na expectativa que esse caminhar traga mudanças e 

transformações na maneira de atuar junto às crianças. 

Para as professoras esse acompanhamento tem uma grande importância, 

pois, o olhar que a coordenadora lança ao observar seu planejamento, oportuniza 

sua reflexão e traz grandes contribuições. 

 
O peso é quando ela acompanha, quando ela observa o meu planejamento 
e diz: “o que você tá achando dessa atividade aqui?”, “o que você pensou 
nessa atividade?”, ela me ajuda quando ela diz, se você fizesse assim, uma 
sugestão, me fazendo refletir sobre aquilo. (ORQUÍDEA). 
 
Eu espero que o coordenador possa me auxiliar nas minhas dúvidas, possa 
esclarecer o que ainda está obscuro a mim, e eu ainda sinto uma certa 
dificuldade na Educação Infantil, mesmo com três anos, a coordenadora dar 
esse suporte sim, mas devido a parte administrativa, fica um pouco a 
desejar, as vezes ela tá aqui com a gente, aí é um telefone, é um corre que 
estão chamando ali, e isso quebra um pouquinho o trabalho. (ACÁCIA). 
 
O coordenado oportuniza os professores para que eles possam criar, 
possam pensar estratégias diferenciadas, ele faz muito bem o seu papel 
quando ele permite que o professor ele ouse, ele busque, ele crie, quando 
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ele incentiva isso, ele tem na sua atuação uma característica que é de 
mobilizar. O espaço da escola não é um aprendizado só para as crianças, 
mas também para gente, é um espaço de discussão e aprendizado. 
(TULIPA). 
 
O coordenador pedagógico pensa junto com o professor sobre sua prática 
pedagógica, ele desconstrói e reconstrói, junto com o professor, ele cava 
exaustivos momentos de reflexão, ele propõe, ele mostra novos rumos, ele 
instiga a reflexão, aquele que acompanha, que “apara as arestas”, que 
aponta novas possibilidades de trabalho junto às crianças. (MARGARIDA). 

 

Também observei que para as professoras, esse acompanhamento 

realizado pela coordenadora através de sua mediação, colabora nas atividades 

educativas e possibilita a formação do professor, pois ele está diretamente ligado ao 

professor dando suporte pedagógico através de suas intervenções, mediando assim 

a reflexão. Conforme afirma Orsolon (2012, p. 22), 

O coordenador medeia o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber agir do 
professor. Essa atividade mediadora se dá na direção da transformação 
quando o coordenador considera o saber, as experiências, os interesses e o 
modo de trabalhar do professor, bem como cria condições par questionar 
essa prática e disponibiliza recursos para modificá-la, com a introdução de 
uma proposta curricular inovadora e a formação continuada para múltiplas 
dimensões. 

 

A coordenadora pedagógica também tem consciência da importância 

desses momentos de acompanhamento e se reconhece como mediadora desse 

processo de reflexão, mas lembra de que sua formação é condição para que o 

acompanhamento mediador possa ser permeado de reflexões, e que para realizar a 

formação em serviço é necessário se preparar, estudar, e esse momento que ela faz 

sua formação para formar, ainda tem alguns entraves, como o fato do coordenador 

pedagógico dos CEIs de Fortaleza ser responsável também pela dimensão 

administrativa. 

 
A formação aqui é algo que a gente precisa pontuar melhor, às vezes a 
gente ler um texto, às vezes a gente retoma alguns assuntos, mas estudar, 
ter aquela formação continuada, com o coordenador, a gente não consegue 
ainda, talvez seja por essa grande situação do coordenador pedagógico não 
fazer só a sua função, porque imagine, para acompanhar o plano a gente já 
tem essa dificuldade, imagine o preparar toda uma formação, porque o que 
eu entendo dessa formação, porque é muito fácil eu só entregar um texto, 
eu não quero fazer uma formação só para pedir para o professor ler o texto, 
ele não ler, ele leva, ele engaveta, ele bota lá, então o que eu acho que é 
formação, é a gente discutir. (COORDENADORA PEDAGÓGICA). 
 

Quando o coordenador pedagógico assume seu papel de formador, 

precisa também se responsabilizar pela sua formação e para isso, ele precisa 
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romper com essa lógica burocrática, pois sua formação lhe trará subsídios para 

melhor analisar as observações feitas no acompanhamento pedagógico aos 

professores, como também terá uma melhor compreensão do trabalho que 

desenvolve. Na perspectiva de Orsolon (2012, p. 20), 

 
O coordenador, quando planeja suas ações, atribui um sentido a seu 
trabalho (dimensão ética) e destina-lhe uma finalidade (dimensão política) e, 
nesse processo de planejamento, explicita seus valores, organiza seus 
saberes para realizar suas intenções político-educacionais. 

 

As professoras Margarida e Orquídea relataram que é necessário a 

coordenadora pedagógica proporcionar momentos de formação com elas, pois tais 

momentos as auxiliam para que reflitam sua ação, levando-as a pensar sobre o quê 

e como planejam, num ir e vir entre teoria e prática, favorecendo assim o processo 

de transformações.   

Sobre a formação continuada, Christov (2012, p. 9-10) escreve: “A 

educação continuada se faz necessária pela própria natureza do saber e do fazer 

humanos como práticas que se transformam constantemente. A realidade muda e o 

saber que construímos sobre ela precisa ser revisto e ampliado sempre”.  

Dessa forma, um programa de educação continuada se faz necessário 

para atualizar conhecimentos, principalmente para se analisar as mudanças que 

ocorrem na prática, bem como para se atribuir direções esperadas a essas 

mudanças. 

 
Eu espero que acima de tudo ele exerça a sua função de formador, que ele 
desconstrua, que der pistas de novas possibilidades, novos caminhos. 
(MARGARIDA). 
              
Ele tem que acompanhar o planejamento das professoras, ele tem que de 
uma certa forma fazer um momento de uma formação continuada, não é ele 
abordar textos e textos, não é fazer seminário aqui dentro do CEI, mas 
trazer subsídios para as professoras que vai ajudá-las no planejamento. 
(ORQUÍDEA). 

 

4.4.2. O que dizem as professoras sobre o trabalho da coordenadora 

pedagógica 

 

A visão que as professoras têm sobre o trabalho realizado pela 

coordenadora pedagógica está muito relacionada à mediação que ela exerce nos 

momentos de acompanhamento pedagógico. Todas as professoras enfatizaram a 
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importância que tem a coordenadora em subsidiar o planejamento, dando 

sugestões, contribuindo para a construção deste planejamento e dando o suporte 

necessário na sua execução das atividades. 

 
[...] é esse o papel dela, quando ela nos chama, quando ela me questiona, 
observa meu planejamento, e ver se não poderia ser feito de uma outra 
forma, se realmente aquela atividade ela vai atender a necessidade daquela 
criança, tá respeitando o ritmo daquela criança, o interesse dela, os desejos 
dela, naquele momento, quando ela acompanha, quando ela me auxilia, 
dando suporte, então isso também é uma contribuição que vai ser bem 
significativa no âmbito do desenvolvimento do trabalho do professor. 
(ORQUÍDEA). 

 

Tulipa também reflete a questão do acompanhamento ser conduzido 

através de uma relação horizontal, na qual a coordenadora traz suas observações, 

não para apontar erros, mas para juntas pensar e refletir sobre a prática pedagógica 

que está sendo realizada junto às crianças. 

 
                                                   O trabalho da coordenadora tem que garantir as escutas, você precisa sentir 

que ele, coordenador está ali não para criticar seu trabalho, para lhe apontar 
o dedo, mas a refletir o trabalho pedagógico, a repensar as práticas, a forma 
como estou fazendo. (TULIPA). 

 

Waltrick (2008) colabora com esta visão mediadora que a coordenação 

pedagógica realiza em seu acompanhamento, trazida pelas professoras Orquídea e 

Tulipa, que configura o papel central da figura da coordenação pedagógica, e que 

desconstrói a característica fiscalizadora que essa função desempenhou durante 

tanto tempo, sem o compromisso de dar suporte à prática pedagógica dos 

professores. 

[...] concebido essencialmente como um “elemento articulador, organizador, 
mediador e dinamizador” do processo pedagógico, em que as atividades de 
gestão tornam-se práticas educativas, [...] influenciando o trabalho docente, 
as atitudes das pessoas, a aprendizagem das crianças e as relações com 
suas famílias. (WALTRICK, 2008, p. 109). 

 
 

Outro elemento trazido pelas professoras sobre o trabalho da 

coordenadora pedagógica, diz respeito a condução realizada pela coordenadora em 

sua função conciliadora entre as demandas vindas de outros setores, com a 

demanda da comunidade escolar, que muitas vezes divergem, mas que precisam 

ser bem definidas para que o foco pedagógico no atendimento às crianças não seja 

comprometido.  
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É uma função que traz algumas exigências, porque você precisa conciliar 
algumas demandas externas, de coisas que têm que ser assim, com a visão 
dos professores, dos pais, e você poder ir conduzindo o trabalho 
considerando essas forças as vezes divergentes no espaço da escola, me 
parece que é um grande desafio e uma coisa que o coordenador precisa 
perseguir. (TULIPA). 

 

A visão atenta sobre as demandas que chegam ao seu cotidiano 

precisam ser bem delineadas pelo coordenador pedagógico. Campos; Aragão 

(2012) também argumentam quanto a esse fato, 

     
 O coordenador pedagógico precisa mesmo se ater ao seu cotidiano e ao 
grupo de profissionais da escola para juntos delinearem um caminho de 
ação comum. Se o coordenador se pauta exclusivamente nas políticas 
públicas e/ou na ausência delas, seu trabalho corre o risco de se tornar 
esvaziado de sentido, meramente burocrático e cumpridor de tarefas. O 
coordenador precisa delinear seu trabalho junto com a equipe escolar. 
(CAMPOS; ARAGÃO, 2012, p. 41). 

 

As professoras também apontam para os aspectos mobilizador e de 

parceria no trabalho desenvolvido pela coordenadora pedagógica, aspectos estes 

que contribuem para o compromisso na prática pedagógica das professoras, 

favorecendo ao engajamento dos profissionais em alcançar um objetivo comum. 

Como relata a professora Acácia: 

 

                                                         Me parece, olhando de forma mais ampla, que se ela não tiver essa postura 
mobilizadora, que ela tem, toda a escola perde. O envolvimento que ela 
estabelece com o grupo de professores é salutar para que o resultado 
almejado possa ser alcançado. (ACÁCIA). 

 
 

                   Sobre essa parceria, Orsolon (2012, p. 25) traz contribuições quando 

expõe que, 

O trabalho de parceria, que se constrói articuladamente entre professores e 
coordenação, possibilita tomadas de decisões capazes de garantir o 
alcance das metas e a efetividade do processo para alcançá-las. O 
professor se compromete com seu trabalho, com o aluno, com seu contexto 
e consigo mesmo. Por sua vez, o coordenador tem condições de respeitar e 
atender aos diferentes ritmos de cada professor. 
 

Também foi relatado pelas professoras, os conhecimentos e experiências 

sobre Educação Infantil, que a coordenadora traz para o seu trabalho, e na visão de 

Margarida é um ponto forte para o acompanhamento pedagógico, porque suas 

contribuições são alicerçadas por conhecimentos que se sustentam em uma 

experiência contextualizada.  
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A experiência trazida pela coordenadora sobre Educação Infantil colabora 
trazendo ideias para nosso fazer pedagógico, também faz observações 
diretas no plano, e aponta detalhes pertinentes que precisam ser 
repensados. (MARGARIDA). 

 

Esse conhecimento trazido pela coordenadora é bastante valioso, pois se 

constitui em uma grande ferramenta para delinear as observações feitas sobre a 

prática das professoras, desse modo, ela, como coordenadora, tem uma visão 

aprofundada do trabalho desenvolvido pelas professoras.  

Segundo Almeida; Zumpano (2012, p. 33), 

 
[...] é preciso conhecer o desenvolvimento infantil, as possibilidades de 
aprendizagem e relacionamento da criança com os estímulos do meio e a 
importância deste para o seu desenvolvimento e o processo de 
diferenciação (do meio e do outro).  

 

Assim, pude perceber através das falas das professoras que o trabalho da 

coordenadora pedagógica, apesar de desafiador e de muitos entraves, habilidades 

que facilitam o desempenhar um trabalho mediador em seus momentos de 

acompanhamento à prática pedagógica. Isso possibilita a reflexão de suas ações, 

assim como a construção de práticas intencionais e diferenciadas em sua rotina. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Seguem nesse item, os comentários sobre os pontos, que por meio da 

pesquisa realizada, foram possíveis de perceber acerca do papel da coordenação 

pedagógica e sua mediação no acompanhamento aos professores. Apresento os 

resultados encontrados ao se analisar os dados coletados com o propósito de dar 

novas contribuições ao tema pesquisado. 

Nessa pesquisa, ao discorrer sobre o papel da coordenação pedagógica e 

sua mediação no acompanhamento da prática pedagógica das professoras de um 

CEI de Fortaleza, procurei observar aspectos desse trabalho que contribuem (ou 

não) para uma prática pedagógica reflexiva das professoras dessa instituição. 

Assim, tive como objetivo central investigar o trabalho da coordenadora pedagógica 

em uma instituição de Educação Infantil em busca de entender como acontece o 

acompanhamento pedagógico junto às professoras e as possíveis implicações para 

a sua prática em sala de aula.  

Para nortear essas análises, tive como aporte teórico as ideias de Soares 

(2012), Placco; Almeida (2012) e em algumas pesquisas como a de Waltrick (2008), 

Zumpano (2010), Ribeiro (2012), Leite (2013), dentre outros autores que 

colaboraram para a compreensão dos aspectos inerentes ao papel da coordenação 

pedagógica que são salutares ao acompanhamento que realiza aos professores, em 

especial, aos que atuam na Educação Infantil. Tais autores contribuíram para o 

nosso olhar nos aspectos: 1) percurso histórico que foi delineando a função de 

coordenação pedagógica; 2) as dimensões de articulação, agente de transformação 

e formação que caracterizam a coordenação pedagógica; 3) as possibilidades e 

dificuldades encontradas pela coordenação pedagógica na sua atuação na 

instituição; 4) a atuação da coordenação pedagógica na Educação Infantil; e 5) as 

relações que se estabelecem no processo de acompanhamento entre coordenação 

e professores. 

Para observar os detalhes da atuação da coordenadora pedagógica 

pesquisada e interpretar os dados observados, tive como opção metodológica a 

pesquisa qualitativa, portanto, utilizei instrumentos como: entrevistas 

semiestruturadas, questionários e visitas para observar como acontece a rotina da 

coordenadora pedagógica.  
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Após a análise os dados coletados, apresento aqui algumas conclusões 

encontradas acerca dos objetivos específicos percorridos na pesquisa realizada. 

No que se refere ao primeiro objetivo específico desta pesquisa, concluí 

que a rotina da coordenadora pedagógica da instituição pesquisada tem alguns 

desafios que dificultam sua atuação pedagógica, afinal sua responsabilidade em ter 

atribuições administrativas além das pedagógicas, que são inerentes a sua função. 

Isso acarreta mais transtornos ao acompanhamento pedagógico realizado às 

professoras. Tanto a coordenadora pedagógica, quanto as professoras que 

participaram da pesquisa, relataram em suas falas, a dificuldade enfrentada pela 

coordenadora em ter atribuições pedagógicas e administrativas. Contudo, as 

atribuições administrativas lhe tomam bastante tempo, que poderia ser melhor 

aproveitado no acompanhamento pedagógico. Nesse sentido, seria propício que a 

SME, repensasse sua política em relação às atribuições administrativas realizadas 

pelas coordenadoras dos CEIs, além de atender ao art. 25, da Resolução nº 

002/2010, do Conselho Municipal de Educação (CME) de Fortaleza. 

As instituições de Educação Infantil, que atendem número superior a 100 
(cem) crianças, deverão ter um(a) Secretário(a) Escolar, com formação, em 
nível médio e cursos de capacitação na área; 
 
Parágrafo Único. As instituições de Educação Infantil que tiverem de 50 
(cinquenta) a 100 (cem) crianças deverão ter, pelo menos, 1 (um) Agente ou 
Auxiliar Administrativo com formação em nível médio, para organizar a 
documentação das crianças e assessorar a administração/coordenação na 
expedição de documentos solicitados pela comunidade escolar e demais 
instituições. (FORTALEZA, 2010). 

Em relação à perspectiva da coordenadora pedagógica sobre seu 

trabalho na instituição junto às professoras (segundo objetivo específico de nossa 

pesquisa). A coordenadora tem em suas ações um comprometimento ao 

acompanhamento pedagógico junto às professoras, e esse aspecto foi observado 

durante as visitas, pois a mesma, apesar das atribuições administrativas, tem em 

sua rotina diária, foco no acompanhamento, revestida de uma intencionalidade em 

suas ações.  

A prática pedagógica das professoras, e a articulação da prática com as 

teorias apresentaram aspectos sobre conceitos de infância e criança, como também, 

ao atendimento pedagógico às crianças conforme as DCNEI. Essa dimensão 

mediadora é relevante na medida em que a coordenadora pedagógica fomenta a 

reflexão das professoras a respeito de sua prática pedagógica, por meio de 
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intervenções que colaboram para a (re)construção de práticas inovadoras que 

colaboram para a qualidade no atendimento às crianças da instituição. 

Em relação ao terceiro objetivo específico da pesquisa, que foi perceber a 

relação existente entre a coordenadora pedagógica e as professoras do CEI, e a 

influência deste seu trabalho na prática desenvolvida pelas professoras, pode-se 

inferir que as relações interpessoais vividas pela coordenadora e as professoras 

contribuem para a dialogicidade, cujo respeito às diferenças (políticas e ideológicas) 

possibilitam trocas de saberes que vão se integrando para possíveis mudanças. A 

escuta sensível da coordenadora favorece esse diálogo, pois a mesma tem uma 

relação horizontal com as professoras, e sempre procura diminuir os entraves 

causados pelo confronto de ideias. Este fato acontece através da escuta ética que 

permite uma liberdade na fala das professoras, levando-as a reflexão de prática 

pedagógica. Desta maneira, esta disponibilidade e sensibilidade que a coordenadora 

tem para o diálogo, é uma característica positiva, que favorece o sucesso de seu 

acompanhamento.  

Quanto à análise dos aspectos do acompanhamento da coordenadora 

pedagógica que podem contribuir para uma prática pedagógica reflexiva das 

professoras da instituição pesquisada, encontrei em sua prática, um 

comprometimento em sua identidade profissional de coordenadora pedagógica que 

possibilita a mediação junto às professoras. Diante de dificuldades encontradas no 

seu cotidiano, ela consegue realizar o acompanhamento de maneira consistente, ao 

dar espaço para as professoras realizarem sua prática e, consequentemente, refletir 

sobre suas ações. Percebi que as professoras também destacam a importância que 

a coordenadora tem em auxiliá-las para que possam repensar seu fazer pedagógico 

a partir de um rico embasamento teórico. 

Os resultados que esse trabalho permitiram encontrar podem colaborar 

tanto para SME de Fortaleza, quanto para que as coordenadoras dos CEIs 

repensem ações que contribuam para o fortalecimento da identidade profissional da 

coordenação pedagógica, no sentido de caminhar na construção de um coordenador 

que planeja suas ações mediadoras, a partir das três dimensões que são pilares na 

função de coordenação: articulador, agente de transformação e formador em 

contexto, evitando ações impulsivas em seu cotidiano, tão marcado por experiências 

e eventos que o leva, com frequência, a uma atuação desordenada, ansiosa, 

imediatista e reacional.  
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Portanto, acredito que a SME de Fortaleza pode manter seu olhar voltado 

para políticas públicas que favoreçam ações por parte das coordenações 

pedagógicas nos CEIs, voltadas às dimensões da profissão, como também deve 

resguardar a função pedagógica, ao evitar que esta se anule por conta de 

atribuições administrativas. Por outro lado, é imprescindível que as coordenações 

pedagógicas busquem focar suas ações também nestas dimensões, para que seu 

acompanhamento possibilite, de fato, um atendimento que vise às necessidades e 

aos desejos das crianças dessas instituições, através do cumprimento das diretrizes 

curriculares estabelecidas na Resolução nº 05, de 17/12/2009. 

Acredito que esta monografia poderá colaborar para que outras 

pesquisas, no campo da coordenação pedagógica, possam trazer novos 

questionamentos e avanços que contribuirão para a qualidade do acompanhamento 

pedagógico e assim, ampliar a qualidade no atendimento na Educação Infantil. 
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APÊNDICE A 

 

APÊNDICE 

                                   UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

TRABALHO MONOGRÁFICO: O papel da coordenação pedagógica e sua mediação 

no acompanhamento da prática pedagógica da professora de Educação Infantil.  

Orientada: Heloísa Felício Moura 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Fátima Maria Araújo Saboia 

QUESTIONÁRIO 

DADOS GERAIS/COORDENADORA PEDAGÓGICA 

I. INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
1.1 SEXO 
(    ) Masculino 
(    ) Feminino 
 
1.2. IDADE: 
(    ) Até 24 anos 
(    ) De 25 a 29 anos 
(    ) De 30 a 39 anos 
(    ) De 40 a 49 anos 
(    ) De 50 a 54 anos 
(    ) 55 anos ou mais 
 

II. FORMAÇÃO ACADÊMICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
1.3. NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
(    ) Magistério- período ______________ 
(    ) Superior- Licenciatura em ________________________ período _______ 
(    ) Superior – Outros ______________________________ período _______ 
(    ) Especialização – mínimo 360 horas em _____________ período _______ 
(    ) Mestrado em __________________________________ período________   
(    ) Doutorado ____________________________________ período ________ 
 



63 

 

1.4. SE VOCÊ FEZ CURSO SUPERIOR, DE QUE FORMA ELE FOI REALIZADO? 
(    ) Presencial 
(    ) Semipresencial 
(    ) A distância 
 
1.5. TEM EXPERIÊNCIA COMO PROFESSORA?  
(    ) Sim/Quanto tempo ___________________ 
(    ) Não 
 

1.6. VOCÊ PARTICIPA/PARTICIPOU DE ALGUMA ATIVIDADE DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA (Atualização, Treinamento, Capacitação, etc.)? 
(    ) Sim 
(    ) Não  
Se sim, qual? 
_______________________________________________________________ 
 
1.7. SE VOCÊ PARTICIPOU DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA, 
DIGA EM QUE MEDIDA TAIS ATIVIDADES FORAM ÚTEIS PARA A MELHORIA DE 
SUA PRÁTICA COMO COORDENADOR: 
(    ) Sim, muito 
(    ) Sim, pouco 
(    ) Não contribuiu 
(    ) Não participei 
 
1.8. DOS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA QUE VOCÊ 
PARTICIPA/PARTICIPOU, SÃO/FORAM ABORDADOS O TEMA GESTÃO 
PEDAGÓGICA? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
 
1.9. A FORMAÇÃO RECEBIDA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 
ESPECÍFICOS EM GESTÃO PEDAGÓGICA QUE VOCÊ 
FREQUENTA/FREQUENTOU FOI SUFICIENTE PARA PREPARÁ-LO(A) A 
TRABALHAR COM A PRÁTICA PEDAGÓGICA? 
(    ) Sim 
(    ) Não 
 
III– ATIVIDADE PROFISSIONAL 
 
2. HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ ATUA COMO COORDENADOR? 
(    ) Há menos de 1 ano 
(    ) De 1 a 2 anos 
(    ) De 3 a 5 anos 
(    ) De 6 a 9 anos 
(    ) De 10 a 15 anos 
(    ) De 15 a 20 anos 
(    ) Há mais de 20 anos 
 
2.1. É a primeira instituição em que você exerce a coordenação pedagógica?  
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(    ) Sim  
(    ) Não  
Se já atuou como coordenadora pedagógica em outros locais, descreva: 
_______________________________________________________________ 
 
2.2. ATUAÇÃO NESTE CEI:  
Quando assumiu a coordenação? __________________________ Como ingressou 
na função? 
_______________________________________________________________ 
 
2.3. Quantos professores você coordena? 
_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE B 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

TRABALHO MONOGRÁFICO: O papel da coordenação pedagógica e sua mediação 

no acompanhamento da prática pedagógica da professora de Educação Infantil.  

Orientada: Heloísa Felício Moura 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Fátima Maria Araújo Saboia 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA/COORDENADORA PEDAGÓGICA 

 

1.Você conhece as atribuições que constam nas Diretrizes Pedagógicas para 

Educação Infantil do município de Fortaleza/2014. Como você atende a essas 

atribuições no cotidiano do CEI? É possível desenvolvê-las? Justifique. 

 

2. Quais atividades você desenvolve diariamente? Como organiza sua rotina? 

 

3. O que pensa a respeito do que realmente faz? 

 

4. Quais atividades devem/deveriam ser desenvolvidas ou mesmo priorizadas 

diariamente, visando ao pedagógico? 

 

5. No seu ponto de vista, qual a relevância que o acompanhamento pedagógico traz 

para as práticas pedagógicas e como ele deve ser realizado para atender seus 

objetivos? 

 

6. Como acontece o planejamento das professoras aqui no CEI?  
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7. Como você acompanha os momentos de planejamento das professoras? Como é 

realizado? 

 

8. Você percebe que esse acompanhamento está contribuindo para uma 

intencionalidade na prática pedagógica das professoras?  

 

9. Como é sua relação profissional com as professoras? Em que medida esta 

relação contribui para o acompanhamento pedagógico? 

 

10. Que ações, no seu cotidiano, fazem diferença neste CEI? 

 

11. Você se sente preparado(a) para exercer esta função? 

 

12. Como acontece e qual é a sua intencionalidade nas ações de formação e 

intervenções na prática docente? 

 

13. Quais são os momentos coletivos na escola? Como você atua neles? (reuniões 

pedagógicas, atividades com a família, momentos de integração, etc.) 

 

14. Você tem momentos para estudo e auto-avaliação das suas ações? 

 

15. O CEI tem proposta pedagógica? Como foi a sua construção? Qual a 

periodicidade de atualização?  

 

16. Quem acompanha suas ações? Esse acompanhamento contribui para a sua 

prática enquanto Coordenadora Pedagógica? 

 

17. Como se dá sua formação continuada? 

 

18. Quais são as dificuldades ou mesmo desafios que você encontra no seu trabalho 

como CP? 
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APÊNDICE C 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

TRABALHO MONOGRÁFICO: O papel da coordenação pedagógica e sua mediação 

no acompanhamento da prática pedagógica da professora de Educação Infantil. . 

Orientada: Heloísa Felício Moura 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Fátima Maria Araújo Saboia 

QUESTIONÁRIO/PROFESSORAS 

DADOS GERAIS SOBRE O SUJEITO 

I. INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
1.1 SEXO 
(    ) Masculino 
(    ) Feminino 
 
1.2. IDADE: 
(    ) Até 24 anos 
(    ) De 25 a 29 anos 
(    ) De 30 a 39 anos 
(    ) De 40 a 49 anos 
(    ) De 50 a 54 anos 
(    ) 55 anos ou mais 
 

II. FORMAÇÃO ACADÊMICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
1.3. NÍVEL DE ESCOLARIDADE 
(    ) Magistério                                                     período______________  
(    ) Superior-Licenciatura em______________________ período __________ 
(    ) Superior – Outros ____________________________ período _________ 
(    ) Especialização –mínimo 360 horas em _____________  período ________    
(    ) Mestrado em __________________________________ período ________ 
(    ) Doutorado ___________________________________  período_________ 
 
1.4. SE VOCÊ FEZ CURSO SUPERIOR, DE QUE FORMA ELE FOI REALIZADO? 
(    ) Presencial 
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(    ) Semipresencial 
(    ) A distância 
 
1.5. QUANTO TEMPO ATUA COMO PROFESSORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL?     
(    ) Há menos de 1 ano 
(    ) De 1 a 2 anos 
(    ) De 3 a 5 anos 
(    ) De 6 a 9 anos 
(    ) De 10 a 15 anos 
(    ) De 15 a 20 anos 
(    ) Há mais de 20 anos 

1.6. VOCÊ PARTICIPA/PARTICIPOU DE ALGUMA ATIVIDADE DE FORMAÇÃO 
CONTINUADA (Atualização, Treinamento, Capacitação, etc.)? 
(    ) Sim 
(    ) Não  
Se sim, qual? 
_______________________________________________________________ 
 
1.7. SE VOCÊ PARTICIPOU DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA, 
DIGA EM QUE MEDIDA TAIS ATIVIDADES FORAM ÚTEIS PARA A MELHORIA DE 
SUA PRÁTICA COMO PROFESSORA: 
(    ) Sim, muito 
(    ) Sim, pouco 
(    ) Não contribuiu 
(    ) Não participei 
 
III –ATIVIDADE PROFISSIONAL 
 
1.8. QUAL A RELEVÂNCIA QUE VOCÊ DÁ AOS MOMENTOS DE 
PLANEJAMENTO? 
(    ) Muito 
(    ) Pouco 
(    ) Não tem nenhuma relevância 
 
1.9. EM QUE MEDIDA ELE CONTRIBUI PARA SUA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM 
SALA DE AULA? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_ 
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APÊNDICE D 

 

 
 
 

APÊNDICE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

TRABALHO MONOGRÁFICO: O papel da coordenação pedagógica e sua mediação 

no acompanhamento da prática pedagógica da professora de Educação Infantil. . 

Orientada: Heloísa Felício Moura 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Fátima Maria Araújo Saboia 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA/PROFESSORAS 

 
1. Você considera a função de Coordenador Pedagógico como de gestão? Por 

quê? 
 

2. Na sua visão, o que faz o coordenador pedagógico? 
 

3. Que expectativas você tem em relação ao  papel do coordenador pedagógico 
para sua prática enquanto professora? 

 
4. Você acha que a coordenadora atende as essas expectativas? Explique. 

 
5.  Em que o Coordenador Pedagógico contribui para o seu trabalho? 

 
6.  Qual o peso do trabalho do Coordenador Pedagógico na qualidade de suas 

aulas? 
 

7.  Descreva sua relação com a Coordenadora Pedagógica. O que você espera 
dela?    Você acha que ela corresponde? Explique como. 

 
8. Tem mais alguma coisa que gostaria de falar? 
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ANEXO  

INSTRUMENTAL – PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 

 




