
 
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA – ENCIMA 

 

 

 

 

 

 

VALÉRIA SOUSA MELO 

 

 

 

O TRABALHO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: INFLUÊNCIAS NOS 

DOCENTES E DISCENTES NA ÁREA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 



 
 
 

VALÉRIA SOUSA MELO 

 

 

 

O TRABALHO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: INFLUÊNCIAS NOS 

DOCENTES E DISCENTES NA ÁREA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

Dissertação submetida à Coordenação do Curso 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática, da Universidade Federal do Ceará, 

como requisito para a obtenção do título de 

mestre em Ensino de Ciências e Matemática. 

Eixo Temático: Biologia 

Linha de Pesquisa: Trabalho e Educação (LTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2018 



 
 
 

 
 

 

 

 



 
 
 

VALÉRIA SOUSA MELO 

 

O TRABALHO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: INFLUÊNCIAS NOS 

DOCENTES E DISCENTES NA ÁREA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E 

MATEMÁTICA 

 

 

 

Aprovada em ___ / ___ / ______. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Cassiano Lima (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

___________________________________________ 

Profa. Dra. Silvany Bastos Lima (Coorientadora) 

Universidade Estadual do Ceará (IFCE)  

 

 

________________________________ 

Profa. Dra. Isabel Cristina Higino Santana 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

 

 

                                                 ________________________________ 

Profa. Dra. Pablyana Leila Rodrigues da Cunha 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 



 
 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus por me conceder fortaleza para superar todas as dificuldades e pela vitória 

da conclusão deste sonho. 

Aos meus pais pelo apoio incondicional e pelas palavras de fé e conforto.  

Meu esposo Harison Gomes da Silva. Seu apoio me incentivou a continuar com 

meu sonho, que também é dele. Juntos conseguimos superar os empecilhos. 

Ao meu orientador professor Dr. Daniel Cassiano pela paciência e ensinamentos 

que foram fundamentais na construção de meu trabalho. 

A minha coorientadora professora Dra. Silvany Bastos Lima pelas valorosas 

contribuições e por entender os objetivos de meu trabalho. 

Meus grandes e melhores amigos Rafaela Mesquita Barbosa e Marcelo Ernesto 

Fonteles, vocês foram fundamentais em minha jornada, com acolhida em todos os fins de 

semana e amizades. 

Meus filhos Heitor Melo da Silva e Davi Melo da Silva, é por vocês todo esforço e 

sacrifício. 

A todos, muito obrigada! 

  



 
 
 

RESUMO 

 

Este trabalho relata sobre coordenação pedagógica com função articuladora, formadora e 

transformadora no processo educacional que influencia diretamente no trabalho docente e 

resultado discente numa ênfase maior nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática. O 

aspecto central aqui abordado refere-se à discussão da especificidade da tarefa pedagógica 

entre Coordenadores e Professores. O compromisso teórico-metodológico da coordenação 

pedagógica no cotidiano escolar contribui para a reflexão e tomada de consciência dos 

professores, contribuindo para a melhoria do ensino – aprendizagem e estabelece um clima 

organizacional propício ao desenvolvimento de um trabalho pedagógico que respeite as 

distintas vozes que se apresentam no âmbito escolar. Para a escrita deste trabalho, foi 

realizada uma ampla pesquisa no que tange o assunto. Para a coleta de dados, foi aplicado 

um questionário presencial com questões distintas, porém convergentes em alguns aspectos 

para professores e coordenadores de Ciências da Natureza e Matemática em duas escolas 

situadas na cidade de Sobral/Ceará. Surpreendeu o fato de nos resultados muitas respostas 

estarem divergentes no que diz respeito a professores e coordenadores, revelando uma falta 

de sintonia entre as partes e mostrando que as relações interpessoais por não serem 

completamente satisfatórias, refletem no trabalho escolar como um todo. O trabalho 

conclui que a coordenação pedagógica influencia no incentivo e produção constante do 

processo reflexivo sobre todas as ações da escola, com vistas à produção de transformações 

nas práticas cotidianas essencialmente no corpo docente e corpo discente. 

 

Palavras-chave: Ciências da Natureza. Docência. Ensino-aprendizagem. 

  



 
 
 

ABSTRACT 

This work reports on pedagogical coordination with an articulating, formative and 

transforming function in the educational process that directly influences the teaching work 

and student result in a greater emphasis in the areas of Natural Sciences and Mathematics. 

The central aspect addressed here refers to the discussion of the specificity of the 

pedagogical task between Coordinators and Teachers. The theoretical and methodological 

commitment of pedagogical coordination in the daily school life contributes to the 

reflection and awareness of the teachers, contributing to the improvement of teaching - 

learning and establishes an organizational climate conducive to the development of 

pedagogical work that respects the different voices that present themselves in the school 

environment. For the writing of this work, an extensive research was carried out regarding 

the subject. For the data collection, a face - to - face questionnaire was applied with 

different questions, however convergent in some aspects for teachers and coordinators of 

Natural Sciences and Mathematics in two schools located in the city of Sobral / Ceará. It 

surprised the fact that in the results many answers diverge with respect to teachers and 

coordinators, revealing a lack of harmony between the parties and showing that 

interpersonal relationships are not completely satisfactory, reflected in the school work as a 

whole. The study concludes that pedagogical coordination influences the incentive and 

constant production of the reflexive process on all school actions, with a view to the 

production of transformations in everyday practices, essentially in the teaching staff and 

student body. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho expõe uma abordagem sobre as percepções docentes acerca das 

relações existentes entre a coordenação pedagógica e os professores de Ciências da 

Natureza e Matemática fazendo uma abordagem no que diz respeito ao aprendizado 

discente. Assim, no processo ensino-aprendizagem se exige constante formação docente, 

como destaca Nóvoa (1992), que ressalta a importância da formação de professores 

centrada na escola, para acompanhar as inúmeras mudanças no contexto escolar e o amplo 

avanço tecnológico aos quais os discentes têm acesso. Dessa forma a coordenação 

pedagógica tem um papel fundamental nas orientações da rotina educacional. 

Para desenvolvimento deste trabalho foram consultados alguns autores como: 

Fusari (2008); Nóvoa (1992); Saviani (2002); Vasconcelos (2009) que embasaram 

teoricamente tanto a pesquisa como análise dos resultados obtidos. O desenvolvimento  

deste trabalho envolveu pesquisas e dados educacionais que foram estudados e discutidos e 

que serviram de parâmetro para dar prosseguimento ao trabalho. A pesquisa sobre todos os 

assuntos estudados foi desenvolvida em duas escolas: EEMTI Professora Carmosina 

Ferreira Gomes e Escola Estadual de Educação Profissional Dom Walfrido Teixeira Vieira, 

ambas situadas em Sobral/Ceará. Tais pesquisas foram feitas com entrevistas com 

professores e gestores pautando a práxis educacional. 

Este tema é relevante devido  o impacto da coordenação em todo trabalho docente e 

ser  perceptível no resultado discente. Em minha vivência nas escolas, evidencio 

constantemente que a motivação e a boa gestão impulsionam todo o trabalho escolar. A 

área das ciências ainda não recebe a atenção e valorização devidas às disciplinas desta área. 

No atual contexto Base Nacional Comum Curricular – BNCC evidencia que a área de 

Ciências da Natureza deve garantir o desenvolvimento de oito competências específicas, 

entre elas: avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência 

e de suas tecnologias para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, 

incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho e agir pessoal e coletivamente com 

respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo 

aos conhecimentos das Ciências da Natureza para tomar decisões frente a questões 

científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com 
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base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, tratando a disciplina de 

ciências como algo aplicável na sociedade. 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o trabalho da coordenação pedagógica na 

percepção das influências nos docentes e discentes especificamente na área das Ciências da 

Natureza e Matemática. Teremos também uma reflexão sobre as concepções e práticas 

educativas dos professores e coordenadores e como o trabalho de ambos reflete no 

aprendizado dos alunos. Por conseguinte, temos um observatório do PNE e os paradigmas 

dos professores de Ciências da Natureza e Matemática sobre como estes o fazem em sua 

prática docente.  

          Assim, os objetivos específicos deste trabalho são: trazer reflexões sobre as 

concepções práticas de professores e coordenadores compreendendo o perfil destes 

profissionais, juntamente com as metas do Plano Nacional da Educação – PNE, os 

paradigmas da formação de professores de ciências e matemática, relação gestão e 

docência, a exigência da postura do professor reflexivo no envolto das formações 

continuadas na didática, o desenvolvimento dos professores, a relação da coordenação 

pedagógica como influência direta no processo educativo, a formação específica dos 

professores de ciências e matemática. 

Este trabalho está dividido em capítulos onde o primeiro  apresenta concepções e 

práticas de autores renomados que relatam sobre o trabalho da coordenação e suas 

influências, bem como das vertentes que agregam ao sucesso e insucesso da gestão nestas 

influências. O segundo capítulo apresenta as observações do Plano Nacional da Educação e 

os paradigmas dos professores de ciências e matemática. O terceiro capítulo apresenta a 

complexidade da relação entre coordenação e docência. 

O primeiro capítulo mostra as concepções e práticas de professores e coordenadores 

com análise através de entrevistas com questionários sobre o perfil dos professores, perfil 

da coordenação. Apresenta um estudo sobre o professor reflexivo que está no contexto das 

exigências de uma postura docente na atualidade. Ainda  expressam reflexão da 

importância da formação continuada para a prática pedagógica efetiva para 

desenvolvimento das competências do alunado e formação docente. 

O segundo capítulo apresenta o observatório do Plano Nacional da Educação e os 

paradigmas dos professores de Ciências da Natureza e Matemática. Para tanto, utilizou-se 
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uma pesquisa nas escolas EEMTI Professora Carmosina Ferreira Gomes e EEEP Dom 

Walfrido Teixeira Vieira trazendo um breve relato da estrutura destas unidades escolares. 

O terceiro capítulo mostra a relação complexa entre coordenação pedagógica e a 

docência. Não resta dúvida de que uma boa relação entre os pares poderá facilitar o 

trabalho de ambos e focar nos objetivos da escola. Isso é uma questão de diálogo, 

cordialidade e adaptação.  

Posteriormente, tem-se a exposição dos resultados e discussões sobre os 

questionários que abordam a formação profissional, a importância da formação em serviço, 

o compromisso com o aprendizado, as relações interpessoais e como todas estas 

influenciam no aprendizado dos alunos. Por fim, tem-se as considerações finais onde torna-

se evidente a necessidade em repensar sobre a figura do coordenador pedagógico com 

vistas no auxílio do trabalho dos professores de Ciências da Natureza e Matemática para a 

construção de uma escola mais participativa e que valorize seus profissionais. 
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2 FUNÇÕES DO COORDENADOR  PEDAGÓGICO E A PERCEPÇÃO DOS                                                        

PROFESSORES DIANTE DE SUAS PRÁTICAS  

  

Este capítulo traz uma abordagem sobre as atribuições do coordenador pedagógico 

e como suas ações refletem em todo o ambiente escolar, desde a influência no fazer 

docente até o aprendizado dos alunos.  

A função de coordenação pedagógica é o suporte que gerencia, coordena e 

supervisiona  as atividades relacionadas com o processo de ensino e aprendizagem, visando 

sempre à permanência do aluno com sucesso.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) é marcada 

pela abertura de possibilidades para a realização de transformações no currículo 

escolar, favorecendo uma melhor atuação do Coordenador Pedagógico, devido 

apresentar conceitos de flexibilização e inovação, orientados por concepções 

pedagógicas relacionadas diretamente à aprendizagem dos alunos, em que todos 

os processos da escola estão presentes, desde princípios, procedimentos 

metodológicos, avaliação, definição e desenvolvimento e conteúdos. (Brandão, 

2001, p. 25) 

 

Infelizmente, tem- se ainda no ambiente escolar, uma visão distorcida tanto das 

funções do coordenador como de suas relações interpessoais com os professores. No que se 

refere às funções, o Estado por ser muito burocrático faz com que o coordenador 

pedagógico perca muito tempo em atribuições meramente numéricas e de preenchimento 

de formulários e relatórios que o mesmo se perde em suas reais funções. Quanto às 

relações interpessoais, temos ainda uma situação grave em muitas escolas. Pelo fato do 

coordenador pedagógico não conseguir realizar plenamente suas funções, os professores os 

enxergam como aquele que só chega para cobrar, vigiar, levar e trazer mandos e 

desmandos da direção e quase nunca auxiliar ou pelo menos, escutar os anseios dos 

professores. E não obstante a isso, muitas vezes na resolução de conflitos, o professor 

sempre tem a ideia de que o coordenador na maior parte dos casos dá razão aos alunos. 

Este talvez seja um dos motivos pelos quais a relação professor-coordenador seja tão 

abalada em algumas instituições de ensino. 

A atribuição essencial do coordenador pedagógico está associada ao processo de 

formação continuada dos professores. Esta formação se faz necessária pela própria 

natureza do saber e do desenvolvimento socioemocional. Nas modalidades de ensino o 

coordenador pedagógico tem papel fundamental na condução de um trabalho efetivo e de 
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qualidade, exercendo as funções de articulador, formador e transformador. Como 

articulador, proporciona ao seu grupo docente condições de trabalho coletivo para 

assegurar que a proposta da escola seja efetivada com sucesso; o formador ajuda, encoraja 

e auxilia o professor na melhoria do seu trabalho em sua área específica de formação; e a 

função de transformador o leva a instigar o senso crítico dos professores para que os 

mesmos busquem alcançar aulas de excelência, fazendo-os refletir em sua prática de modo 

a estarem aptos a mudanças quando necessário. 

Os professores precisam  atentar para a função do coordenador pedagógico como 

um componente escolar que os ajudem, auxiliem em suas práticas docentes, que os 

estimulem em seu trabalho e que deem suporte em todos os aspectos educacionais. Como 

diz Vasconcellos (2002) 

O coordenador, ao mesmo tempo em que acolhe e engendra, deve ser 

questionador, desequilibrador, provocador, animando e disponibilizando 

subsídios que permitam o crescimento do grupo. Tem, portanto, um papel 

importante na formação dos educadores [...] em termos de abertura para um novo 

paradigma, podemos nos propor passar de “super” visão para “outra” – visão! 

(p. 89. Grifos do autor). 

 

Lima e Santos (2007) relatam que no decorrer da prática de trabalho, os 

coordenadores devem desenvolver outras competências, que são: 

• Transformação do olhar, ampliando a sua escuta e modificando a sua fala, 

quando a leitura da realidade assim o requerer. 

• Respeito a consciência coletiva, a ponto de flexibilizar mais os planejamentos e 

que os mesmos sejam construídos do e a partir do olhar coletivo. 

• Ter a capacidade de olhar de maneira inusitada, de cada dia poder perceber o 

espaço da relação e, consequentemente, da troca e da aprendizagem. 

• Ser capaz de perceber o que está acontecendo à sua relação com o professor e 

deste com o seu grupo de alunos. 

• Poder perceber os pedidos que estão emergindo, quais os conhecimentos 

demandados e, consequentemente, necessários para o momento e poder auxiliar 

o professor. 

 

Evidencia-se também que outro fator complicador na função de coordenador 

pedagógico é sua própria formação. Nas graduações de licenciatura, o que é ensinado aos 

futuros professores é insuficiente para assumir tal função. Não existe uma disciplina 

específica para tal função. Faz-se menção muitas vezes velada da gestão escolar. Parece até 

que esses cargos não serão ocupados por professores fazendo com que muitos alunos dos 

cursos de graduação só conheçam estas vivências quando ingressam em uma escola para 
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estagiar ou trabalhar. Fica a cargo de o professor procurar se aprimorar em nível de Pós 

Graduação em cursos de Gestão Escolar. Cursos estes que são exigidos como requisito 

obrigatório em alguns Estados somente se o professor quiser concorrer ao cargo de Diretor. 

A função de coordenador vem se reestruturando ao longo do tempo e se adequando 

a novas diretrizes legais e às demandas da escola contemporânea, que definem coordenador 

como um gestor pedagógico da instituição (Salvador, 2012). Sendo assim, outra importante 

atitude é que o mesmo consiga perceber em suas práticas seu sucesso como também seu 

fracasso e saber lidar com essas duas vertentes. Saber reconhecer é, sem dúvida, uma das 

maiores virtudes de quem está à frente de um grupo. É, de fato, uma atitude de líder. E são 

atitudes assim que elevam a autoestima não só do coordenador pedagógico, mas de todo o 

grupo que dele depende para realizar um trabalho de sucesso. 

 

2.1  Coordenação pedagógica: a legislação e as práticas  

 

O termo coordenação surge uma única vez na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação – LDB,1996 ao trazer, em seu artigo 67, parágrafo 2º que 

(...) são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e 

especialistas em Educação no desempenho de atividades educativas, quando 

exercidas em estabelecimento de Educação Básica em seus diversos níveis e 

modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade 

escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (BRASIL, 1996). 

 

Pelo fato de não haver uma legislação específica para tratar das reais funções do 

coordenador pedagógico, muitas vezes se cria expectativas equivocadas acerca do seu 

trabalho como destaca:  

No cotidiano das escolas da rede estadual, os coordenadores auxiliam a direção a 

organizar dados sobre a infraestrutura, a cuidar de questões disciplinares, 

permanecendo inclusive nos portões em momentos de entrada e saída de 

estudantes. Metáforas como bombeiros, polvos e Bombril associada ao 

coordenador pedagógico sugerem o seu papel de apagador de incêndios ou de 

animal de muitos braços ou, ainda, agente de “mil e uma utilidades”. 

(CHRISTOV, 2012b) 

 

As inúmeras atividades inerentes ao cargo trazem, por diversas vezes, ineficiência 

em uma das principais funções do coordenador pedagógico que é a formação de 

professores. As questões disciplinares acabam sufocando o tempo pedagógico formativo na 
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escola e corroborando cada vez mais a visão de que o coordenador pedagógico está ali para 

“apagar incêndio”. 

Segundo relatório da FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA (2011, p. 91), Se levarmos 

em consideração os dados coletados nas escolas das cinco regiões brasileiras, sobre o 

trabalho desenvolvido pelos seus respectivos coordenadores e sobre as concepções que 

parecem subsidiar as ações desses coordenadores, não podemos deixar de observar que a 

maioria dos CPs não desenvolve seu trabalho na coordenação tendo como princípio a 

formação de professores, ainda que a considerem de suas atribuições. 

Afinal, o que está faltando? Por que as concepções levam a necessidade na 

formação de professores e a prática desvirtua este processo? Por que em suas atribuições, a 

formação de professores está sempre em segundo plano? 

Guimarães (2007), por exemplo, destaca o “desatino” dos coordenadores, que se 

veem atropelados com as mais diversas atividades e encargos: organização de improviso de 

horário de aulas para cobrir faltas de professores, acompanhamento de entrada e saída de 

alunos e professores, auxílio à secretaria e à direção nas atividades burocráticas, 

organização de projetos para atender à comunidade (trânsito, campanha de combate à 

dengue, associação antialcoólica), leitura de relatórios de estagiários, atendimento de 

alunos com problemas disciplinares, organização do lanche para evitar perda de tempo 

pedagógico, ofício ao conselho tutelar e promotoria, entre outras atividades emergenciais. 

Estas atividades “desvirtuantes” da formação de professores são ações rotineiras e 

que os coordenadores frequentemente se depararam com elas. Porém, não se pode aceitar 

que estas sufoquem o auxílio aos professores. Não se pode justificar a falta de suporte 

pedagógico a estas atividades extraclasse. 

O que se revela é a deficiência na formação inicial do coordenador pedagógico nos 

aspectos metodológicos, gestão do tempo, organização de trabalho, avaliações 

institucionais e avaliações externas, enfim, teoria que não casa com a prática. Em 

contraponto, temos a deficiência nos efeitos destas formações quando acontecem. Não 

chega até a escola os efeitos das formações continuadas a que os coordenadores fazem ou 

fizeram. Percebe-se que a ação transformadora não ocorreu de fato para a prática 

pedagógica. O fato é que muitas destas formações não são reuniões de estudos para 

práticas pedagógicas melhoradas e sim reuniões de repasses de informações de caráter 

burocrático ou de informes de atividade já pré-estabelecidas pela Secretaria de Educação. 
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Portanto, não diferente, esta situação chega ao chão da escola quando a coordenação 

pedagógica inicia o processo de formação de professores. O que é dito aos professores não 

se transforma em prática e a dialética teoria e prática se distancia cada vez mais da 

realidade escolar. 

A formação pedagógica não é somente aquela onde se leva aos professores textos 

extraído de livros ou revistas conceituadas, mas aquela que agrega valor à aula e respeita a 

singularidade de cada escola em cada momento. O professor necessita deste momento 

também para estudar o meio que o cerca. Estes momentos formativos também deveriam ser 

utilizados para estudos de caso, análise dos rendimentos escolares, exposição e 

compartilhamento de práticas bem sucedidas em sala entre outros. Porém, muitas vezes, o 

debate se restringe a reclamações sobre indisciplina de alguns alunos e a prática de ensino 

vai ficando cada vez mais esquecida nos diálogos. 

 

2.2 O professor e a prática docente 

 

A prática pedagógica é um dos motivos de críticas e discussões nas reformas 

educacionais. Corriqueiramente, nos deparamos com discursos cada vez mais comuns em 

modificar práticas escolares baseadas em erros ou inadequações pedagógicas que 

comprometem o bom rendimento do aluno buscando a responsabilização pelo fracasso 

destes  atribuindo-o ao professor que talvez não tenha contemplado bem seu conteúdo ou 

ao aluno que não fez sua parte no processo ou as duas coisas. Mas, precisamos refletir se 

não estamos culpabilizando precocemente os entes envolvidos por serem vítimas de um 

processo educacional que se arrasta há muito tempo em políticas educacionais que não 

buscam a interação com professores e alunos, mas sim, delegando normas e diretrizes a 

serem obedecidas pela comunidade escolar. 

O professor não é nem o herói, nem o vilão dessa história. Ele é o profissional, 

como os profissionais de qualquer outra categoria, com suas qualidades e 

defeitos, submetido às duras regras do jogo do trabalho no mundo capitalista. No 

que concerne às limitações intrínsecas ao processo pedagógico de formação, 

cabe ressaltar a apropriação do conhecimento divorciado da sua realidade, o 

distanciamento da prática efetiva no processo institucionalizado de formação, a 

não-construtividade do conhecimento no processo de aprendizagem, a 

desintegração dos saberes, a não apreensão pelos futuros profissionais das 
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condições histórico- sociais de sua sociedade real (...). O que se quer: um 

profissional com capacidade de inovação, de participação nos processos de 

tomada de decisão, de produção de conhecimento, de participação ativa nos 

processos de reconstrução da sociedade, via implementação da cidadania. Por 

isso, espera-se de sua formação que lhe forneça subsídios para que constitua 

competência técnico-científica, sensibilidade ética e política, solidariedade 

social. (SEVERINO, 2000, p.189) 

 

Quando se fala em habilidades e competências, geralmente nos deparamos com as 

matrizes de referências do Enem. Mas, esquecem que aquela quantidade de letras e 

números referentes às ditas habilidades e competências correspondem ao objetivo final do 

processo de aprendizagem do aluno, ou seja, que ao final de todas as suas metodologias a 

ser aplicado para aprimorar seu ensino, o aluno esteja apto a reconhecê-las em um texto. 

Mas, o que se vê são profissionais que utilizam estas matrizes de referência de 

forma mecânica regurgitando letras e números que não dão sentido nenhum ao aluno. É 

preciso a busca de caminhos diversificados para que os próprios alunos possam, de 

maneira natural, buscar o sentido naquilo que é ensinado em sala. 

O problema reside no despreparo de alguns professores quando estes param no 

tempo e não buscam mais sequer o aprimoramento em sua disciplina específica. Se estes 

não se importam com a melhoria de conhecimento intelectual do que ensinam, como 

podem se preocuparem com questões didáticas para refletirem em sua ação em sala? É 

mais cômodo deixar como está. Não mexer naquilo que está adormecido ou latente, ou 

seja, para quê fazer diferente se o mesmo não está desagradando ou pelo menos é mais 

fácil? É preciso sensibilidade para a reflexão da ação, para entender se os caminhos 

escolhidos pelo professor são realmente viáveis e trarão sucesso no aprendizado dos 

alunos. Porém, quando se faz reflexão, devemos estar preparados para as autocríticas e 

coragem para corrigir os erros. 

Schön (1992) considera que, quando os professores têm chances de encontrar graus 

de liberdade para refletir durante e após a sua prática, procuram dar sentido ao seu próprio 

trabalho e põem assim à prova sua própria compreensão do processo no qual estão 

imersos. Para Mello (2000), não se trata de criar modismos, mas de buscar modalidades de 

organização pedagógicas e espaços institucionais que favoreçam a constituição, nos futuros 

professores, das competências docentes que serão requeridas para ensinar e fazer com que 
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os alunos aprendam de acordo com os objetivos e as diretrizes pedagógicas traçadas para a 

educação básica.  

Não cabe mais o professor simplesmente reprodutor de um conhecimento pré-

concebido. É preciso ensinar, e ensinar significa muito mais, quer dizer que o professor 

instigará nos alunos sua capacidade em refletir sobre o estudado para que então estes 

montem o quebra-cabeça do conhecimento de forma particular ao que lhe é necessário. 

Reproduzir simplesmente este conhecimento leva a alienação crítica. Não se pode permitir 

que estes alunos tenham uma visão tão restrita de mundo onde o mesmo não consegue 

fazer associação entre ensino e prática cotidiana 

Segundo Mello (2000), ensinar requer aprender a inquietar-se e a indignar-se com o 

fracasso sem se deixar ser afetado por ele. O fato de o professor se inquietar e se indignar 

não quer dizer que sua prática foi ruim ou não atendeu seus objetivos, e sim, que este, ao 

final de uma aula ou ciclo, conseguiu parar e pensar sobre seu trabalho de maneira crítica e 

realista para reproduzir o sucesso e melhorar o que não foi tão bom. Na verdade, para que o 

professor não caia no comodismo em achar que sua aula sempre é boa, mas o aluno é quem 

não quer, o mesmo deve ter como prática sempre este exercício de reflexão para seu 

crescimento profissional. Porém, reconhecer que uma aula não foi tão boa quanto deveria, 

não pode ser fator para que este desanime a ponto de pensar que aquela prática não tem 

jeito.   

O grande desafio é atrelar conhecimento e ensino. Pode até parecer que estas duas 

palavras andam, naturalmente juntas. Porém, estão cada vez mais desafiadores 

profissionais na docência com os dois perfis. O conhecimento é a bagagem carregada pelo 

profissional que o mesmo adquiriu ao longo de sua trajetória seja ela acadêmica ou além 

desta, na própria prática diária.  

Já o ensino é a arte de transmitir este conhecimento, de dar sentido a aquilo que se 

fala. De despertar no aluno a vontade em aprender, em ser curioso, inquieto e querer 

desvendar o que pode estar por trás de tudo aquilo que seu professor tem lhe falado. Mas, 

para que o aluno chegue a este nível de interesse, o ponto de partida é o seu professor, é a 

importância dada a aquela aula de seja qual for a matéria. Quando o mesmo repassa o 

conteúdo de maneira mecânica, seus alunos também absorvem de maneira mecânica. 

Frequentemente, ouvimos dizer que a turma é o reflexo do professor. Por isto, além de 
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acreditar no seu trabalho, o educador deve buscar extrair os melhores resultados dos seus 

alunos através da motivação e confiança de que são capazes. Piletti afirma que  

O professor que tem entusiasmo, que é otimista, que acredita nas possibilidades 

do aluno, é capaz de exercer uma influência benéfica na classe como um todo e 

em cada aluno individualmente, pois sua atitude é estimulante e provocadora de 

comportamentos ajustados. O clima da classe torna-se saudável, a imaginação 

criadora emerge espontaneamente e atitudes construtivas tornam-se a tônica do 

comportamento da aula como grupo (PILETTI, 1989, p.19).  

 

Os cursos de licenciatura de um modo geral ainda erram no que diz respeito à 

realidade da educação básica. Muitas vezes, o cursista termina a licenciatura tendo o 

contato mínimo com a realidade da sala de aula. O máximo que este fez foi assistir 

algumas aulas para cumprir uma carga horária mínima exigida para concluir seu estágio. 

Este tempo é de longe suficiente para que o graduando em licenciatura sinta de verdade o 

que o espera no futuro. É preciso um choque de realidade nestes futuros profissionais. Um 

contato real com a rotina escolar desde o cumprimento de horário, planejamento, contato 

com a parte burocrática da escola, entre outros. Não basta simplesmente chegar naquele 

horário estipulado para assistir a algumas aulas e logo depois sair. Deve-se ter um contato 

maior para que este pare, pense e reflita se é realmente aquilo que se pretende seguir.  

Hoje, reconhece-se a importância da afetividade na relação professor – aluno para 

um aprendizado significativo (ASSMANN, 1998).  Não que o professor tenha intimidade 

excessiva com o aluno, mas a relação de aproximação entre ambos quebra barreiras de 

comunicação que fazem certamente o aprendizado acontecer de maneira melhor. Professor 

e aluno passam a se ver de maneira mais humanista e a sensibilização ocorre de maneira 

mais natural e menos obrigatória. 

Outro fator é o comprometimento do cursista no seu aprendizado e desenvolto 

teórico metodológico para melhor posicionamento profissional docente. Uma graduação 

tem que trabalhar as competências necessárias para a profissionalização do acadêmico. No 

entanto, a práxis será o maios aprendizado embasado na teoria estudada.  

São inúmeras as atribuições do coordenador pedagógico e assim faz-se necessário 

uma escala de prioridade para atividades de sistematização do processo educativo para 

promoção de bom trabalho docente e desenvolvimento pleno dos discentes. No cotidiano 

escolar e nos processos de ensino-aprendizagem, tem foco na mediação na coletividade de 

ações, seja na busca da aplicação prática do Projeto Político Pedagógico (PPP), seja na 
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atuação de resoluções de conflitos internos e externos à escola e, sobretudo, na construção 

de ações integradoras da equipe de toda comunidade escolar. Ele também desempenha o 

papel de articulador, oferecendo condições para que os professores trabalhem 

coletivamente as propostas curriculares e auxiliando no planejamento de estratégias mais 

adequadas à realidade específica dos alunos, de modo que o processo ensino-aprendizagem 

seja favorecido. 

No contexto das atribuições dos CP, estes apontam um conjunto de dimensões 

pessoais necessárias a esse profissional: compromisso ético; compromisso com a 

formação de professores; ter sido professor; ter “didática”; gostar do que faz; 

conhecer a legislação; conhecer a literatura pedagógica sobre educação, 

coordenação e gestão escolar; conhecer estratégias de gestão de grupo; 

desenvolver liderança junto aos participantes da escola; manter bom 

relacionamento com os professores; valorizar o trabalho em grupo; acreditar no 

aluno, em suas competências e capacidades; ser capaz de planejar e avaliar o 

trabalho. 

http://www.infoteca.inf.br/endipe/smarty/templates/arquivos_template/upload_ 

arquivos/acervo/docs/2436b.pdf. Acesso em 06/11/2018 

 

O trabalho pedagógico tem envolvimento direto com todas as pessoas e setores, 

cabendo-lhe envolver-se com a elaboração e/ou reestruturação permanente de documentos 

que registrem e organizem o fazer pedagógico mantendo um trabalho mais qualificado por 

meio de um bom planejamento. Nesse sentido, o coordenador poderá ser um agente de 

transformação no cotidiano escolar, responsável pela mediação de um trabalho planejado e 

colaborativo, onde os membros de um grupo, ao trabalharem juntos, se apoiando e tendo 

como meta principal atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo. 

 

2.3  Refletindo a importância da formação continuada para a prática pedagógica   

do professor 

 

A expressão Formação Continuada, tem sido atrelada à qualidade da educação e do 

ensino, como ressalta Nadal (2007). A complexidade desse processo requer atenção, 

planejamento e uma atitude pautada na interatividade e firmeza (liderança). A boa 

formação é um alicerce de uma fundamentação teórica consistente no exercício de uma 
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prática pedagógica de qualidade, associada à continua articulação entre a teoria e a prática 

(práxis). 

No dia a dia, a formação de professores é um ponto crucial para o sucesso das 

atividades escolares. Momento este que vai desde a discussão de um texto que faça 

referência a um momento vivido na escola até debates sobre o rendimento das turmas. 

Respeitando as opiniões coletivas, mas conduzindo o debate para as questões pedagógicas, 

para que este momento não seja simplesmente de reclamações e lamúrias. 

Os professores de Ciências da Natureza e Matemática podem inclusive auxiliar a 

coordenação pedagógica na interpretação de números e índices que serão estudados por 

todos, tornando-os partícipes de um processo importante e esclarecedor para a escola, 

dando-lhes o papel de protagonistas no saber docente.  

A formação continuada torna-se uma ferramenta fundamental, contribuinte no 

aprimoramento do trabalho docente, fortalecendo vínculos entre os professores e os saberes 

científico-pedagógicos. Também, favorece a criação de novos ambientes de aprendizagem, 

que conduzem docentes e discentes em direção a práticas pedagógicas inovadoras e 

promotoras a aprendizagem real e habilitar os estudantes a elaborar e desenvolver 

conhecimentos essenciais ao seu crescimento cidadão. 

Portanto, faz-se necessário pensar a formação docente (inicial e continuada) como 

momentos de um processo contínuo de construção de uma prática docente qualificada e de 

afirmação da identidade do professor aprimorando suas competências e didática na sala de 

aula para melhor resultado na aprendizagem. 

A formação docente tem sido objeto de estudo na área da educação e colaboram 

para a formação continuada desde a década de 1960 até o momento atual, por várias 

formas de abordagem. Até 1960, a influência escolanovista buscava-se instruir os futuros 

professores com as melhores formas de ensinar, com utilização das melhores técnicas para 

obtenção de melhores resultados, diz Saviani (2003). Essa abordagem levou as políticas 

públicas à padronização dos currículos, para direcionar o trabalho dos professores, 

evitando assim possíveis desvios provocados pela falta de preparação da maioria dos 

professores. 

Desde a década de 1950, Anísio Teixeira demonstrava sua preocupação com a 

formação de professores, para ele a sociedade precisava de um novo tipo de mestre, com 
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mais cultura e experiência. Assim, a formação do professor deveria acontecer em nível 

superior, para diminuir radicalmente o número de educadores despreparados para a sala de 

aula. Para isso, o professor necessitaria de uma formação consistente, com uma preparação 

intelectual aprofundada, voltada tanto para a teoria quanto para a prática. Depois poderia 

aprimorar as ideias apresentadas na formação inicial com suas próprias experiências. Para 

tanto, deveria lançar mão dos novos recursos tecnológicos para dinamizar suas aulas, longe 

de se esvaziarem de conteúdos políticos, estariam repletos de reflexão política, sobretudo 

em debates. Assim, o professor deixaria de ser o dono do conhecimento e passaria a ser um 

mediador, motivador e direcionador do processo pedagógico. 

As transformações ocorridas no panorama educacional brasileiro constituem-se 

como reflexo da transposição de princípios e métodos administrativos vigentes no mundo 

empresarial para os sistemas educacionais. Segundo Frigotto (1999a, p.7),  

os sistemas educacionais e de formação técnico-profissional passam a assumir 

um duplo papel: substituem ou eliminam a luta de classes e habilitam as nações e 

os indivíduos a se integrarem às economias globalizadas e aos mercados 

competitivos. Trata-se, todavia, de processos educacionais e de formação 

técnico-profissional também de tipo novo. Tanto no plano da organização quanto 

no plano das concepções, o que os define são as leis do mercado. É dentro desta 

redefinição que assistimos, no campo educacional, ao surgimento de noções, 

aparentemente novas, mas que de novo, muitas vezes, engendram 

fundamentalmente a ênfase ideológica: competências, habilidades, qualidade 

total, empregabilidade, etc. Trata-se de noções, pois não se constituem, em 

termos epistemológicos, em conceitos. Falta-lhes, para tanto, materialidade 

histórica.  

 

As diretrizes da reforma para a formação de professores inserem-se num conjunto 

de políticas desencadeadas na década de 1990 e materializam-se pela formulação de 

normalizações e referenciais para a educação, sendo parte de uma reforma mais ampla do 

ensino e do Estado. Conforme o pensamento de Freitas (1999, p.28), 

No que diz respeito às concepções de formação presentes nessa reforma, temos 

assistido ao retorno da concepção tecnicista do educador (...) com ênfase nos 

aspectos pragmatistas da formação. A opção por esse modelo de formação atende 

aos princípios de flexibilidade, eficiência e produtividade dos sistemas de ensino, 
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negando toda a trajetória do movimento dos educadores em sua luta pela 

melhoria das condições de sua formação profissional. 

 

Durante muito tempo a formação continuada resultou-se na retirada dos educadores 

de seu local de trabalho, fato que foi bastante criticado em todas as avaliações realizadas. 

Há atualmente uma forte tendência em valorizar a escola como lócus de formação contínua 

e o coordenador pedagógico sendo um dos profissionais responsável por articular esse 

contínuo processo de formação, ou seja, a escola sendo berço do estudo e formação dos 

profissionais já que cada unidade de ensino tem suas peculiaridades o que faz com que as 

formações se aproximem o máximo da realidade e que os professores tenham voz para 

decidir sobre as diretrizes escolares.  

 

2.4  O desenvolvimento profissional docente 

 

O conceito de Desenvolvimento Profissional docente é bastante recente e vem 

progredindo significativamente, segundo Abrantes e Ponte (1982), a partir da década de 

1980. Para os autores, o conceito “desenvolvimento” apresenta uma conotação de evolução 

e continuidade que supera a justaposição tradicional existente entre a formação inicial e 

contínua dos professores. Por outro lado, ele decorre do reconhecimento de que o 

desenvolvimento profissional não pode ser imposto, mas deve estar sob a responsabilidade 

do professor, que precisa querer investir na profissão.  

A profissão docente desenvolve-se por diversos fatores: o salário, a demanda do 

mercado de trabalho, o clima de trabalho nas escolas em que é exercida, a promoção na 

profissão, às estruturas hierárquicas e pela formação permanente se transborda as 

oportunidades teóricas para a vida profissional docente.  

Pensar em formação de professores implica repensar modelos e atitudes com 

relação a esse profissional. Formação não é somente acumular conhecimentos em 

memória, é saber aplicá-los, questioná-los, revê-los e modificá-los para a realidade da sala 

de aula de acordo com o nível de desenvolvimentos dos alunos. Formação supõe, 

necessariamente, uma política estruturada, que considere os desejos, as necessidades e o 

contexto desse profissional. Não basta pensar a formação do professor como problema, é 
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necessário pensar e operacionalizar ações efetivas que solucionem a questão. A formação 

do professor deve corresponder às necessidades do profissional que tem como objetivo 

maior transformar sua realidade por meio de uma práxis que leve em conta um elo entre as 

necessidades acadêmicas e as sociais, que tenha como objetivo auxiliar o aluno em seu 

processo de desenvolvimento como pessoa e como cidadão.  

O reconhecimento de uma competência não passa apenas pela identificação de 

situações a serem controladas, de problemas e serem resolvidos, de decisões a 

serem tomadas, mas também pela explicitação dos saberes, das capacidades, dos 

esquemas de pensamentos e das orientações éticas necessárias. Atualmente, 

define-se uma competência como a aptidão para enfrentar uma família de 

situações análogas, mobilizando de uma forma correta, rápida, pertinente e 

criativa, múltiplos recursos cognitivos: saberes, capacidades, microcompetências, 

informações, valores, atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de 

raciocínio . (PERRENOUD, 2002, a 19). 

 

A motivação vinda através do reconhecimento impulsiona a atitudes profissionais 

que aprimoram as capacidades rotineiras conduzindo assim para equilíbrio atitudinal de 

toda equipe e gestão. Uma postura mais harmoniosa no trabalho conduz ao melhor 

desempenho de todos. 
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3 O OBSERVATÓRIO DO PLANO NACIONAL DA EDUCAÇÃO E OS 

PARADIGMAS DOS PROFESSORES DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

De acordo com o censo de 2016 do Observatório do Plano Nacional da Educação 

na aba dossiê por localidade, destaca que no Ceará - referente à proporção de docentes que 

possuem formação superior compatível com a área de conhecimento que lecionam - Ensino 

Médio, percebe-se que pouco mais de 40% deles entre os anos de 2012 e 2016 tinham 

formação específica para as disciplinas que ensinavam (quadro 1). Isso significa dizer que 

mais da metade dos professores ministravam aulas para as quais careciam de formação 

mínima. Situação mais grave ocorreu em 2013, quando essa porcentagem caiu para 38,5% 

dos professores (quadro 1). Esses dados são preocupantes, podendo afetar diretamente a 

qualidade com que essas disciplinas são administradas, ou levando à propagação de erros 

conceituais. 

Quadro 01: Dados gerais referentes à formação profissional em todas as disciplinas. 

Ano 

Total 

Formação compatível 

com todas as 

disciplinas que 

leciona 

Formação compatível 

com pelo menos uma 

(e não todas) das 

disciplinas que leciona 

Sem formação 

compatível com 

qualquer disciplina 

que leciona 

2012 100% 17.093 41,7% 7.130 22,5% 3.845 35,8% 6.118 

2013 100% 18.529 38,5% 7.128 23,2% 4.295 38,4% 7.106 

2014 100% 18.896 40,1% 7.570 22,3% 4.223 37,6% 7.103 

2015 100% 18.741 41,3% 7.743 22,9% 4.299 35,7% 6.699 

2016 100% 17.215 43,3% 7.455 23,9% 4.115 32,8% 5.645 

Fonte: Disponível em http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-

professores/dossie-localidades.  Acesso 17/06/2018. 

 

De acordo os com dados do quadro 01, podemos refletir sobre o quão baixo é a 

proporção na formação compatível com a disciplina que os professores lecionam. Isso 

reflete diretamente sobre a qualidade do ensino em qualquer disciplina ministrada. 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/dossie-localidades.%20%20Acesso%2017/06/2018
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/dossie-localidades.%20%20Acesso%2017/06/2018
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Apesar do número de professores com licenciatura estar razoavelmente bom, o 

número de profissionais com complementação pedagógica na disciplina em que atua ainda 

é considerado baixo. Não basta ter somente a formação em licenciatura, a complementação 

pedagógica é essencial para que o professor possa se apropriar de todas as necessidades 

inerentes a educação.  

Quadro 02: Dados gerais referentes à formação profissional na disciplina de 

matemática 

Ano         Total Profissionais com superior Profissionais licenciados 

Profissionais licenciados ou 

bacharéis com 

complementação 

pedagógica na área em que 

atuam 

2012  2.866 98,4% 2.819 79,7% 2.284 59,6% 1.707 

2013  3.179 98,8% 3.140 7,6% 2.466 57,4% 1.826 

2014  3.169 99,1% 3.139 77,3% 2.449 59% 1.871 

2015  3.077 84,5% 2.600 79,6% 2.449 63% 1.937 

2016  2.808 87,4% 2.453 82,5% 2.318 65,7% 1.845 

 

Fonte: Disponível em http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/dossie-

localidades. Acesso em 17/06/2018 

 

No ensino de Química, para o período supracitado, percebeu-se que um número 

baixo de professores possui a complementação pedagógica na área em que atuam (quadro 

3). A disciplina de Química, assim como as demais, possuem termos e conceitos que 

requerem um bom domínio didático do conteúdo para que o professor consiga seu objetivo 

final que é o aprendizado do aluno. 

 

 

 

 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/dossie-localidades.%20Acesso%20em%2017/06/2018
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/dossie-localidades.%20Acesso%20em%2017/06/2018
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Quadro 03: Dados gerais referentes a formação profissional na disciplina de Química. 

Ano         Total 

Profissionais com 

superior 

Profissionais 

licenciados 

Profissionais licenciados ou 

bacharéis com complementação 

pedagógica na área em que atuam 

2012  1.878 97,7% 1.834 76,3% 1.432 39,3% 738 

2013  2.039 98,4% 2.006 73,7% 1.502 36,5% 744 

2014  2.021 98,6% 1.993 71,4% 1.442 37,3% 754 

2015  1.990 81,4% 1.620 73,7% 1.467 38,3% 762 

2016  1.843 84,2% 1.551 76,3% 1.407 41,5% 765 

Fonte: Disponível em http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-

professores/dossie-localidades. Acesso em 17/06/2018 

 

No ensino de Física, para o período supracitado, percebeu-se que um número crítico 

de professores de física possui complementação pedagógica na disciplina (quadro 4). É o 

reflexo mostrado em números de professores em sua maioria despreparados, 

desestimulados e de baixa capacidade em inserir práticas pedagógicas para melhorar o 

desempenho de suas aulas e consequentemente o interesse dos alunos.  

                Quadro 04: Dados gerais referentes a formação profissional na disciplina de 

física. 

Ano         Total 

Profissionais com 

superior 

Profissionais 

licenciados 

Profissionais licenciados ou bacharéis com 

complementação pedagógica na área em 

que atuam 

2012  2.082 98,1% 2.042 75,8% 1.578 27,7% 576 

2013  2.326 98,5% 2.292 73,8% 1.717 24,4% 567 

2014  2.257 98,4% 2.221 71,6% 1.617 24,2% 547 

2015  2.381 79% 1.880 73,6% 1.753 23,1% 550 

2016  2.177 81,7% 1.779 75,9% 1.652 25,6% 558 

Fonte: Disponível em http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-

professores/dossie-localidades. Acesso em 17/06/2018 

  

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/dossie-localidades
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/dossie-localidades
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/dossie-localidades
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/dossie-localidades
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A disciplina de Biologia é a que possui o maior número de professores com 

complementação pedagógica dentre as disciplinas citadas acima (quadro 5).  

 Quadro 05: Dados gerais referentes à formação profissional na disciplina de 

biologia. 

Ano         Total 

Profissionais com 

superior 

Profissionais 

licenciados 

Profissionais licenciados ou bacharéis 

com complementação pedagógica na 

área em que atuam 

2012  1.857 98,5% 1.830 82,1% 1.525 63,1% 1.172 

2013  2.074 98,9% 2.052 81,4% 1.689 61,9% 1.284 

2014  2.081 99,3% 2.067 80,9% 1.684 63,8% 1.327 

2015  2.047 89,6% 1.835 80,8% 1.654 63% 1.289 

2016  1.880 91,1% 1.712 82,3% 1.548 65,4% 1.229 

Fonte: Disponível em http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/dossie-

localidades. Acesso em 17/06/2018. 

 

Conclui-se que as disciplinas de Ciências da Natureza e Matemática ainda estão 

muito deficitárias de profissionais minimamente qualificados para as disciplinas que se 

propõem a lecionar. É um risco para o desempenho escolar efetivo dos discentes. São 

disciplinas complexas e estigmatizadas pelos alunos que talvez sejam pelo fato de não 

encontrarem segurança nos professores. E estes não se demonstram seguros provavelmente 

por não estarem bem preparados. 

Para a execução da minha pesquisa foram compiladas informações de 

coordenadores, gestores e professores de uma Escola Estadual de Educação Profissional e 

uma Escola de Ensino Médio em Tempo Integral no município de Sobral, Ceará. Após 

assentimento em participar da pesquisa, foram distribuídos questionários com perguntas 

específicas e organizados com análise descritiva.  

Baseado em autores como Fusari (2008), que discute a importância da escola como 

lócus de formação contínua, e o coordenador pedagógico, sendo um dos profissionais 

responsável por articular esse processo, cabendo ao professor a responsabilidade pelo seu 

processo de formação; Imbernóm (2009 e 2010), que trata da importância da formação 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/dossie-localidades
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/dossie-localidades
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continuada centrada nos professores e nas situações problemáticas de seu trabalho, 

destacando também a importância de outros fatores que contribuem para o 

desenvolvimento profissional do professor como: salário, nível de participação e decisão, 

carreira, clima de trabalho etc.; Medeiros; Rosa (1987), que apresentam as discussões dos 

Encontros Nacionais de Supervisores Educacionais- ENSE, encontros que caracterizaram o 

momento de voz dos supervisores e educadores nos quais puderam expor suas experiências 

e propor alternativas para um novo atuar na educação, visando uma ação democrática.      

Nóvoa (1992), que ressalta a importância da formação de professores centrada na 

escola, baseada na trilogia de Schon (reflexão na ação, da reflexão sobre a ação e da 

reflexão sobre a reflexão na ação); Saviani (2002), que aborda a trajetória do supervisor 

pedagógico desde a chegada dos jesuítas no Brasil, com o plano de ensino Ratio 

Studiorum, trazendo a função supervisora por meio de uma figura denominada prefeito 

geral de estudos.  

Com as reformas ocorridas na educação, a função supervisora recebeu outras 

denominações como: diretor de estudos e comissários, inspetor escolar e por fim o 

supervisor, sendo que a sua função era de fiscalizar e controlar o trabalho do professor, até 

ganhar o nome de coordenador para retirar a ideia de fiscalizador e controlador; 

Vasconcelos (2009) por abordar uma visão diferenciada do supervisor, não mais aquele 

fiscalizador, controlador do professor, mas, um supervisor coordenador articulador do 

trabalho pedagógico na escola, que trabalha junto aos professores, discutindo com eles os 

problemas e as possíveis soluções para a melhoria do ensino – aprendizagem. 

No Plano Nacional da Educação (PNE) são observados os dados da meta do com os 

dados vigentes tanto no cenário nacional como estadual, através dele podemos entender um 

pouco porque o ensino de Ciências e Matemática sofrem duras críticas pedagógicas.  

Quando se analisa a formação específica no estado do Ceará se leva em 

consideração os dados presentes nos quadros de 01 a 05 deste capítulo com relação aos 

professores com complementação pedagógica, observa-se a necessidade de mais formações 

para os docentes de Ciências e Matemática com relação à qualificação pedagógica no 

exercício de sua profissão. São disciplinas complexas que requerem uma boa formação 

didático–pedagógica para que os professores alcancem o objetivo final que é o aprendizado 

do aluno.   
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Atualmente as escolas acabam optando pela contratação de professores nas áreas 

específicas afins. Este processo reflete diretamente no aluno que não será estimulado e 

instigado como deveria nestas disciplinas e, quando o professor não tem conhecimento 

sólido com relação ao que leciona, dificilmente estes conseguem transmitir segurança, 

empenho e vontade de estudar aos alunos, deixando de proporcionar um ensino de 

qualidade e motivador.  

Pode-se considerar também que, desde as séries iniciais existe uma cultura 

embutida em boa parcela dos estudantes de que o ensino de Ciências e Matemática é 

complicado e se resume a cálculos ou expressões onde estes dificilmente verão um 

fundamento específico para tal estudo.  

Vale ainda ressaltar que, até o início do século XXI, na organização das 

Licenciaturas no Brasil, existia uma proposta específica para a formação de 

professores para o ensino infantil, nas séries iniciais do Ensino Fundamental e 

para o Ensino Médio, mas não existia uma formação específica para professores 

de Ciências para as séries finais do Ensino Fundamental. Essa lacuna pode ser 

entendida como um dos possíveis fatores responsáveis pela criação dessa ruptura 

na continuidade da educação. (RAZUCK 2014, p.68) 

 

Tem-se então um grande entrave desde a atuação inicial dos professores com alunos 

de nível médio e destes alunos que futuramente irão ingressar na universidade com pouca 

ou nenhuma perspectiva docente. A escolha do curso, para muitos não foi por afinidade ou 

desejo docente, mas por ser uma opção de ingressar na Universidade já que normalmente 

são os cursos de menor concorrência nos vestibulares. Todos esses fatores resultam em um 

processo de evasão intenso.  

Ao chegar à educação básica, os professores de Ciências e Matemática são aqueles 

que, costumeiramente veem o aluno como mero absorvedor de conhecimentos que os 

mesmos os repassam. É um processo passivo e automático. A interação professor-aluno é 

mínima e os conteúdos programáticos extensos vão sendo transferidos dia a dia, pois o 

professor além de todas as adversidades tem um programa imenso a cumprir. 

Segundo Carvalho e Gil-Pérez (2003, p.120).  

Trata-se de uma formação docente que não está submetida a uma crítica 

explícita, constituindo-se, portanto, em algo “natural”, sem questionamento 

efetivo. Ainda segundo esses autores, para uma crítica fundamentada do ensino 

habitual e do pensamento docente é preciso: 1) Conhecer as limitações dos 

habituais currículos enciclopédicos e, ao mesmo tempo, reducionistas (deixando 

de lado aspectos históricos, sociais etc.); 2) Conhecer as limitações da forma 

habitual de introduzir conhecimentos (esquecer as concepções espontâneas dos 

alunos, tratamentos puramente operativos etc.); 3) Conhecer as limitações dos 
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trabalhos práticos habitualmente propostos (como uma visão deformada do 

trabalho científico); 4) Conhecer as limitações dos problemas habitualmente 

propostos (simples exercícios repetitivos); 5) Conhecer as limitações das formas 

de avaliação habituais (terminais, limitadas e conceituais); 6) Conhecer as 

limitações das formas de organização escolar habituais, muito distantes das que 

podem favorecer um trabalho de pesquisa coletivo. 

  

Na prática docente se observa que o conhecimento pedagógico se restringiu a 

estudar a linha de pesquisa de determinados teóricos da educação de maneira pragmática e 

ceticista. Dificilmente, encontramos professores de Ciências e Matemática questionando ou 

estudando estas correntes de estudos, pois, para a maioria, essa disciplina na universidade 

não agregou valor nenhum a sua prática docente. 

Nesse contexto é importante que o professor tome consciência, ainda em sua 

formação inicial, das concepções sobre a natureza do conhecimento científico e da forma 

como este é elaborado, bem como sobre as relações entre este conhecimento e a realidade 

cotidiana, para que possa, de maneira explícita, buscar a abordagem mais adequada para o 

conceito a ser desenvolvido com seus alunos. Daí também a importância de se formar o 

futuro professor para que utilize criticamente cada uma das abordagens de ensino, 

articulando-as ou selecionando aquela que melhor se adequa ao assunto a ser trabalhado. 

Para isso, é necessário que o licenciado tenha possibilidade de efetivamente refletir sobre 

seus modelos de ensino de Ciências para que, encontrando limitações, possa reelaborá-los 

e (re) orientar sua prática pedagógica visando a um ensino de Ciências mais significativo 

para as crianças (OVIGLI, 2009). 

De acordo com as respostas dos  colegas entrevistados nas duas escolas, no que diz 

respeito as metodologias avaliativas, predomina ainda o formato da avaliação escrita. Para 

muitos professores de outras áreas, este molde é considerado ultrapassado, injusto ou muito 

superficial atingir seus objetivos. Basicamente no ensino de Ciências e Matemática, a 

opção por esta modalidade de avaliação é unânime já que é uma área de conhecimento que, 

segundo eles, dificilmente poderia ser avaliada com seminários ou outras atividades lúdicas 

diversas por serem ciências menos abstratas e necessitarem de um caráter comprobatório.  

Para um professor de início de carreira, o molde ou exemplo a ser seguido é o que 

foi submetido na Universidade. Este formato quase que único é uma herança trazida da 

graduação e levada como exemplo para sua prática docente. Um problema a ser 

considerado com relação às avaliações escritas é com reação ao formato dessas avaliações. 
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Dependendo da escola que o docente trabalhe, cada uma tem seu formato de prova 

contemplando questões objetivas e subjetivas. Cabe ao professor o cuidado e zelo ao 

elaborar suas questões para que, nas questões subjetivas não tenhamos meros 

questionários, e as subjetivas não sejam distantes daquele formato de ensino visto em sala. 

Contextualizar uma questão significa que, para responder, o aluno deverá buscar apoio no 

seu enunciado. Por isso, alguns cuidados devem ser considerados na elaboração de uma 

questão dissertativa ou objetiva, pois a precisão na elaboração dos critérios de correção é 

fundamental (GURGEL, 2007).  

Na ótica da formação continuada, segundo Nóvoa (1991), professores em exercício 

sentem a necessidade de voltar a estudar, mas ao mesmo tempo resistem. Muitos pararam 

no tempo da graduação e estão desatualizados. Quando fazem uma especialização, o 

objetivo maior nem sempre ampliar o conhecimento, mas sim mudar de nível na carreira 

docente buscando aumento salarial. Para aqueles que veem a formação continuada como 

um processo de ajuda e crescimento profissional, os mesmos esbarram na questão da 

escolha de qual pós-graduação fazer. Estes cursos, em sua maioria, quando voltados para o 

ensino, tratam de estudar os teóricos da educação. Um conhecimento muito distante da 

realidade de sala hoje. O professor necessita de uma formação continuada sólida que lhe dê 

amparo principalmente para as adversidades que surgem em sala hoje como alunos com 

algum tipo de necessidade especial e com a questão das drogas que já atravessaram os 

muros da escola.  São temas delicados e não tratados na formação inicial destes. As 

universidades, em sua maioria negligenciam esses fatores na escola e não preparam estes 

profissionais para a realidade que os espera. Então, este professor em início de carreira, ao 

chegar à escola, se depara com uma realidade bem diferente daquilo que foi ensinado na 

universidade que se restringiu ao ensino de cálculos, fórmulas e conceitos complexos.  

Para minimizar esta distância entre aquilo que se estuda e a realidade, em 2007, o 

Governo Federal em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) criaram o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) com a finalidade de 

valorizar o magistério e apoiar estudantes de licenciatura plena das instituições federais e 

estaduais de educação superior. Este programa visa levar os estudantes de licenciatura para 

dentro das escolas para que o contato com a prática aconteça não somente nos estágios 

supervisionados. Dentre as atribuições, estes bolsistas devem pensar e implementar 
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práticas inovadoras de ensino e terem contato com os alunos de nível médio para que 

possam se familiarizar em seu contexto futuro. 

Fonte disponível em http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=7847:pibid-passa-a-

integrar-acoes-do-mec-para-intensificar-alfabetizacao-no-brasil-Acesso em 16/06/18. 

 

3.1 Os paradigmas da formação de professores de ciências e matemática 

 

Desde a década de 1980, os sistemas de ensino, públicos ou privados, vêm 

passando por processos de reformas educacionais. Na rede privada, como a demanda 

financeira é mais rápida, estes avanços são mais perceptivos a médio e curto prazo. Na 

esfera pública, este processo é mais lento e gradual devido aos próprios empecilhos 

inerentes ao sistema. Estas reformas impactam diretamente em todas ou quase todas as 

esferas escolares, ou seja, desde o núcleo gestor até os alunos.  

Com a promulgação da Lei no 9.394/96, a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), que incorporou as experiências e lições aprendidas ao longo 

desses anos, inicia-se outra etapa de reforma. Em relação à flexibilidade, regime de 

colaboração recíproca entre os entes da federação e autonomia dos entes escolares, a nova 

LDB consolidou e tornou norma uma profunda ressignificação do processo de ensinar e 

aprender: prescreveu um paradigma curricular no qual os conteúdos de ensino deixam de 

ter importância em si mesmo e são entendidos como meios para produzir aprendizagem e 

constituir competências nos alunos (MELLO, 2000). 

Dentre estas mudanças, orientou-se que a partir de então os professores teriam uma 

formação específica para lecionar uma determinada disciplina deixando de lado aquele 

professor polivalente formado nos cursos de pedagogia uma vez que não há como ter 

formação aprofundada em várias matérias ao mesmo tempo. 

Se a aprovação da LDB marcou o final da primeira geração de reformas 

educacionais, as diretrizes e parâmetros curriculares inauguraram a segunda geração, que 

tem duas características a serem destacadas: não se trata mais de reformas de sistemas 

isolados, mas sim de regulamentar e traçar normas para uma reforma da educação em 

âmbito nacional; e atinge, mais que na etapa anterior, o âmago do processo educativo, isto 

é, o que o aluno deve aprender o que ensinar e como ensinar (Mello. 2000). 

Tendo então, sua formação específica, o profissional deve ter clareza em seus 
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objetivos. Na instituição escola, parece óbvio que o objetivo principal é o aprendizado do 

aluno. Porém, não basta saber onde se quer chegar, mas, como enfatiza Silva (2010), esses 

objetivos devem ser baseados nas habilidades que proporcionem o exercício profissional 

eficiente na vida adulta.  

De acordo com Queiroz (2001) o saber da experiência precisa ser analisado em 

sentido profissional amplo, de modo a fazer emergir a relação entre a formação docente e 

as diversas interferências, tais como da escolarização; das leituras sobre pesquisas em 

educação em geral e em educação em Ciências em especial; das participações em pesquisas 

educacionais acadêmicas ou na escola; dos cursos de atualização e pós-graduação que 

realizaram; dos seminários, encontros, conferências e palestras que assistiram e das trocas 

realizadas tanto com colegas na escola como com professores dos diferentes níveis de 

ensino. Tal "saber da experiência ampla" é, portanto existencial, pois está ligado não 

somente à experiência do trabalho, mas também à história de vida do professor, 

incorporando-se à sua identidade, ao seu modo de ser e às suas ações.  

O ensino de Ciências e Matemática, de forma geral, ainda mostra-se muito 

pragmático, seco e distante da realidade do aluno. Precisa-se de uma mudança emergencial 

nos cursos de licenciatura destas disciplinas. Não se pode mais reduzir essas ciências a 

meros cálculos e fenômenos de difícil compreensão. As concepções de mundo mudaram. 

Os alunos querem mais. Precisam-se explicar como estes acontecem de onde vem e, 

principalmente, o sentido de tudo aquilo que se estuda.  

Nas graduações dos professores há um contato mínimo com a escola no período em 

que precisaram estagiar já que este é requisito obrigatório para a conclusão do curso. 

Estágio este que norteia sobre prática diária pedagógica. 

Além disso, outro fator grave é que muitos acadêmicos saem da Universidade sem 

o mínimo de conhecimento de sua disciplina específica de formação que deveriam ter para 

estar em sala de aula. Mas mesmo assim, pela carência de profissionais nas áreas de 

ciências e matemática, assumem salas de aula mesmo cientes de que não estão preparados 

para tal. Deve-se mencionar ainda que, em alguns casos, estes profissionais iniciam sua 

carreira docente sem nem mesmo ter concluído seu curso de graduação devido à carência 

do mercado. 

Freire (2015) ratifica o exposto acima quando diz que a competência básica de todo 

e qualquer professor é o domínio do conteúdo específico. Somente a partir desse ponto é 
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possível construir a competência pedagógica. Essa afirmação não implica a existência de 

uma relação temporal de sucessão e sim de uma articulação epistemológica. 

É certo que muitos já carregam a profissão como um sacerdócio e conseguem em 

meio a todas as intempéries desempenhar um bom papel. Entretanto não há exceções. No 

geral, um mau direcionamento acadêmico tem grandes chances de perpetuar na vida 

profissional daquele professor. 

De acordo com Freire (2015), um bom professor é aquele que consegue transitar 

entre os diferentes conhecimentos para o ensino, fazendo uso de cada um deles no 

momento adequado, de modo que sua prática de ensino de um conteúdo específico 

conduza os estudantes à aprendizagem. 

O docente está ligado a duas concepções profissionais: sua capacidade em se 

reconhecer como profissional, ou seja, fazer uma autoanálise de seu desempenho escolar e, 

depois conquistar sua autonomia como um ser necessário, contributivo e relevante em seu 

ambiente de trabalho. Nem todo professor é motivado pelas mesmas coisas ou 

pensamentos. Cabe a cada um, identificar o que lhe provoca a muda. De acordo com 

Perrenoud (2002) conhecer o que leva um professor a refletir pode ajudá-lo a pensar em 

ações futuras, em momentos que precise conduzir melhor situações semelhantes aos 

acontecimentos sobre os quais já refletiu.  

Os professores que lecionam as áreas de Ciências da Natureza e Matemática têm 

um papel relevante no desempenho e do raciocínio. É através destas áreas que os alunos 

têm contato com a pesquisa, experimentação e aprendizado, com atividades diferenciadas e 

enriquecedoras para o currículo dos alunos. São profissionais que normalmente não tem 

seu trabalho restrito ao livro didático, e que usam materiais, espaços e ambientes propícios 

ao aprendizado nestas disciplinas. 

Nem todos os professores possuem visão científica de sua área. A formação dos 

professores constitui um ícone primordial no quadro de problemas percebidos no ensino de 

Ciências e Matemática. Muitos ainda estão apregoados a métodos conteudistas de 

reprodução num ensino tecnicista ou memorização de fórmulas. Um trabalho pedagógico 

bem direcionado pode fazer com que a mudança aconteça e suas práticas melhorem o 

desempenho dos alunos. Para que ocorra tal mudança os professores devem querer fazer 

diferente e acreditar numa prática dinâmica e vivenciar situações rotineiras que promova 

aprendizagem, 
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No ensino de Ciências o profissional docente deve ter uma postura didática 

pedagógica que promova a construção de conteúdo conceitual, o cognitivo no aluno de 

atitudes científicas, habilidades e competências, que só podem ser conseguidas através de 

uma orientação adequada e consciente. Além disso, as Ciências devem fazer sentido para 

as crianças, ajudando-as a compreender o mundo que as cerca. Neste âmbito, a 

coordenação pedagógica será o suporte para que as mudanças efetivas e as práticas 

ocorram a contento.  

Os cursos de licenciatura em todas as universidades vêm sofrendo com a defasagem 

e o desinteresse dos estudantes em sequenciar carreira na área docente. A formação 

pedagógica e inicial destes cursos é de fundamental importância tanto no despertar do 

interesse dos cursistas como no amparo de sua prática de carreira. De acordo com o censo 

de 2016 do Observatório do Plano Nacional da Educação, deve-se garantir, em regime de 

colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de um 

ano de vigência deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de 

que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam 

formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam.  
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4 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E A DOCÊNCIA: UMA RELAÇÃO 

COMPLEXA 

 

O ambiente escolar público é um local de grande pluralidade de ideias e pessoas. A 

escola pública carrega consigo não só a missão de ensinar conteúdos pré-estabelecidos nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) como também tem um papel muito forte na 

formação social dos indivíduos. Devido esta última função ser muito complexa devido à 

condição social dos discentes, os professores tem um papel muito importante na formação 

cidadã dos indivíduos que compões a comunidade escolar. 

A boa convivência no ambiente escolar vai muito além do simples contato 

profissional entre os cargos de chefia e aqueles a eles subordinados. Ela passa pela 

necessidade do professor gerir a sua formação, enquanto o coordenador o integra à escola 

como um local de formação continuada. 

Vygotsky (1989), por exemplo, defendia que as funções psicológicas superiores só 

tem sucesso devido a um elemento Mediador. Para ele, a relação do homem com o mundo 

não ocorre de maneira direta, mas sim, através de um elemento mediador. A nova escola 

anseia por isto, o professor como mediador do conhecimento dos alunos e o Coordenador 

como mediador do trabalho de seus professores. 

Para Gadotti (1998) o profissional da educação precisa ser desrespeitoso para 

questionar a realidade que a ele se apresenta para então promover mudanças sociais. 

É preciso ser desrespeitoso, inicialmente, consigo mesmo, com a pretensa 

imagem do homem educado, do sábio ou mestre. E é preciso desrespeitar 

também esses monumentos da pedagogia, da teoria da educação, não porque não 

sejam monumentos, mas porque é praticando o desrespeito a eles que 

descobriremos o que neles podemos amar e o que devemos odiar. [...]. (p. 71). 

 

O Coordenador Pedagógico tem o papel de mediar conflitos, auxiliar os professores 

em suas práticas pedagógicas, preparar formações continuadas para sua equipe, organizar 

recursos necessários para o bom andamento das aulas em sua escola e estabelecer metas 

educacionais para sua equipe. O papel pedagógico não consiste apenas em acompanhar e 

fiscalizar as aulas dos professores. O Coordenador Pedagógico deve ser um facilitador do 

trabalho dos professores, para novas ideias e práticas educacionais que o mesmo perceba 

que terão êxito na aprendizagem dos alunos, usando sua linguagem para agir como 

instrumento de mediação verbal por meio da comunicação, constituindo-se como sistema 
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simbólico fundamental na mediação entre sujeitos (Vygotsky, 1989). Este deve ter a mente 

aberta. 

4.1 A Relação da Coordenação Pedagógica como influência direta no processo 

educativo 

 

Os bons resultados dos processos de ensino-aprendizagem tem um bom aparato da 

articulação do pedagógico. Neste sentido, a própria concepção de coordenação se 

transforma na sistematização e integração do trabalho conjunto, caminhando na linha da 

interdisciplinaridade.  

A coordenação pedagógica é exercida por um educador, e como tal deve estar no 

combate a tudo aquilo que desumaniza a escola: a reprodução da ideologia dominante, o 

autoritarismo, o conhecimento desvinculado da realidade, a evasão, a lógica classificatória 

e excludente, a discriminação social na e através da escola.  

Nos últimos anos, temos desenvolvido algumas pesquisas de cunho etnográfico, 

analisando a prática pedagógica bem sucedida. (...) Em todos esses trabalhos, o 

que sobressai, como principal fator para o sucesso da escola, é a presença de um 

supervisor que vê sua tarefa como essencialmente pedagógica, que está junto 

com os professores, discutindo com eles os problemas e buscando as soluções, 

conhecendo as crianças, enfim, o fato de a escola contar com alguém preocupado 

com o ensino e que busca meios de auxiliar o professor a tornar a sua tarefa 

menos árdua contribui sobremaneira para o sucesso da escola. (MEDIANO, 1990 

apud VASCONCELOS, 2009: 90).     

O desenvolvimento do trabalho da coordenação se pauta na formação tanto 

individual quanto coletiva contribuindo com o aperfeiçoamento profissional de cada um 

dos professores e ajuda a constitui-los enquanto grupo, conforme Saviani (2002), que 

aborda a trajetória do supervisor pedagógico como coordenador para retirar a ideia de 

fiscalizador e controlador. Sua práxis comporta as dimensões: reflexiva, pois auxilia na 

compreensão dos processos de aprendizagem existentes no interior da escola, é 

organizativa quando tenta articular o trabalho dos diversos atores da escola. É 

também conectiva possibilitando elos não só entre os professores, a direção, pais de alunos 

e demais profissionais da educação e interventiva quando o coordenador ajuda a modificar 

práticas arraigada que impede a reflexão não deixando de ser avaliativa, pois exige que 

todo processo educativo seja repensado, visando a melhoria. Neste sentido, o coordenador 

afasta daquela postura de controle burocrático, em direção à do educador do educador. 
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A atuação da coordenação pedagógica se dá no campo da mediação, pois quem está 

diretamente vinculado à tarefa de ensino, é o professor. O coordenador relaciona-se com o 

professor visando sua relação diferenciada, qualificada com os alunos. Neste contexto, é 

preciso atentar para a necessária articulação entre a pedagogia da sala de aula e a 

pedagogia institucional, uma vez que, o que está em questão é a mesma tarefa: a formação 

humana, ou seja, a formação dos alunos, dos professores, da coordenação e dos pais. 

O coordenador, ao mesmo tempo em que acolhe e engendra, deve ser questionador, 

provocador, animador e disponibilizando subsídios que permitam o crescimento do grupo, 

tem um papel relevante na formação dos educadores, ajudando a elevar o nível de 

consciência: tomada de consciência.  

Sabe-se que toda relação educativa, implica um vínculo epistemológico, o qual será 

objeto do cuidado da coordenação. É como afirma Paulo Freire: 

O supervisor é um educador e, se ele é um educador, ele não escapa na sua 

prática a esta natureza epistemológica da educação. Tem a ver com o 

conhecimento, com a teoria do conhecimento. O que se pode perguntar é: qual o 

objeto de conhecimento que interessa diretamente o supervisor. Aí talvez a gente 

pudesse dizer: é o próprio ato de conhecimento que está se dando na relação 

educador educando. (Freire, 1982, apud Vasconcelos 2009: 90). 

O trabalho do professor coordenador é fundamentalmente um trabalho de formação 

continuada em serviço. Ao subsidiar e organizar a reflexão dos professores sobre as razões 

que justificam suas opções pedagógicas e sobre as dificuldades que encontram para 

desenvolver seu trabalho, o professor coordenador está favorecendo a tomada de 

consciência dos professores sobre suas ações e o conhecimento sobre o contexto escolar 

em que atuam. Ao estimular o processo de tomada de decisão visando a proposição de 

alternativas para superar esses problemas e ao promover a constante retomada da atividade 

reflexiva, para readequar e aperfeiçoar as medidas implementadas, o professor coordenador 

está propiciando condições para o desenvolvimento profissional dos participantes, 

tornando-os autores de suas próprias práticas. 

Esse trabalho é complexo e essencial, porque busca compreender a realidade 

escolar e seus desafios, construir alternativas que se mostrem adequadas e satisfatórias para 

os participantes, propor um mínimo de consistência entre as ações pedagógicas, tornando-

as solidárias e não isoladas ou em conflito umas com as outras. 

Essa tarefa formadora, articuladora e transformadora é difícil, primeiro, porque não 

há fórmulas prontas a serem reproduzidas. É preciso criar soluções adequadas a cada 
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realidade. Segundo, porque mudar práticas pedagógicas não se resume a uma tarefa técnica 

de implementação de novos modelos a substituir programas, métodos de ensino e formas 

de avaliação costumeiras. Mudar práticas significa reconhecer limites e deficiências no 

próprio trabalho, significa lançar olhares questionadores e de estranhamento para práticas 

que nos são tão familiares que pareçam verdadeiras, evidentes ou impossíveis de serem 

modificadas. Significa alterar valores e hábitos que caracterizam de tal modo nossas ações 

e atitudes que constituem parte importante de nossa identidade pessoal e profissional. 

Mudar práticas implica o enfrentamento inevitável e delicado de conflitos entre os 

participantes (professores, alunos, pais e a hierarquia do sistema escolar), originados de 

visões de mundo, valores, expectativas e interesses diferentes. Mudar práticas pedagógicas 

significa empreender mudanças em toda cultura organizacional (Garrido, 2008). 

O professor coordenador, por sua vez, encontra dificuldade para realizar sua 

atividade. É atropelado pelas urgências e necessidades do cotidiano escolar. Enquanto 

figura nova e sem tradição na escola, tem suas funções ainda não bem definidas, com 

poucos parceiros e frequentemente sem apoio na unidade escolar, necessita vencer seus 

medos, seu isolamento para conquistar seu espaço. Assim diz Vasconcelos (2009) por 

abordar uma visão diferenciada do supervisor, não mais aquele fiscalizador, controlador do 

professor, mas, um supervisor coordenador articulador do trabalho pedagógico na escola, 

que trabalha junto aos professores, discutindo com eles os problemas e as possíveis 

soluções para a melhoria do ensino – aprendizagem. 

Diante dessas dificuldades percebe-se a importância do trabalho que pode e precisa 

ser desenvolvido no Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), pois é nesse 

espaço coletivo que os professores, ao criarem propostas de ensino para responder aos 

desafios de sua escola, estão construindo sua qualificação profissional. É preciso investir 

nesse espaço, e isso significa que é preciso investir na formação do professor coordenador, 

na medida em que ele é o agente estimulador e articulador desse processo. Para tanto, é 

preciso que o coordenador tenha também um espaço coletivo e formador igualmente ao 

(HTPC), no qual possa apresentar suas dificuldades, partilhar suas angústias, refletir sobre 

sua prática como coordenador, trocar experiências e crescer profissionalmente, para 

exercer de forma plena sua função formadora e promotora do projeto pedagógico. Como 

afirma Freire (1996), quem mais precisa aprender é aquele que ensina. 



41 
 

O agir isoladamente de um professor na escola é um trabalho sem um resultado 

satisfatório, tanto no ensino aprendizagem quanto no relacionamento profissional. É no seu 

local de trabalho, que a equipe de professores cria condições de reflexividade individuais e 

coletivas.  

Pensar a prática não é somente pensar a ação pedagógica na sala de aula, nem 

mesmo a colaboração didática com os colegas. É pensar a profissão, a carreira, as 

relações de trabalho e de poder nas organizações escolares, a parte de autonomia 

e de responsabilidade conferida aos professores, individual e coletivamente 

(ALMEIDA, 2006: 85). 

Segundo Almeida (2006) a educação dos cidadãos para o novo século deve 

assentar-se em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 

juntos, e aprender a ser. Nesse contexto, faz-se necessário uma relação harmoniosa e de 

boa comunicação com toda equipe da instituição de ensino e a total consciência que todo 

profissional e um aprendiz em constante aprendizagem. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1  Tipos de Pesquisa 

 

Esta pesquisa tem caráter descritivo, pois descreve as características de 

determinadas populações ou fenômenos (cf. GIL, 2008). Uma peculiaridade está na 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a 

observação sistemática. 

 

5.2  Sujeitos e cenário da pesquisa 

 

Participaram desta pesquisa doze professores sendo seis professores de Matemática, 

três de Química, três de Física e três de Biologia e dois coordenadores pedagógico sendo 

um de cada escola pesquisada. O critério de escolha dos coordenadores se deu pelo fato 

destes acompanharem os professores de Ciências da Natureza e Matemática. As atividades 

ocorreram em duas escolas sendo uma de Ensino Médio de Tempo Integral, outra de 

Educação Profissional e ambas são da rede Estadual de Ensino. Além dos referenciais 

teóricos foram utilizados vários questionários para levantamento de dados e apuração de 

resultados que foram as bases para elaboração de uma oficina bem estruturada para sanar 

algumas dificuldades pertinentes à rotina educacional. As escolas selecionadas para a 

pesquisa foram escolhidas de acordo com a modalidade de ensino oferecida à comunidade.  

 

5.2.1  EEMTI Professora Carmosina Ferreira Gomes 

 

A EEMTI. Professora Carmosina Ferreira Gomes pertence à Rede Estadual de 

ensino, inaugurada no dia 20 de dezembro de 1979, situada à Rua das Flores, S/N, no 

Bairro do Sumaré, na zona urbana periférica do município de Sobral. 

No momento a escola possui 28 professores entre efetivos e contratados 

temporariamente em exercício de sala de aula, 05 professores em outras funções e 10 

funcionários. Sua estrutura administrativa compõe-se de um núcleo gestor constituído por 

três pessoas, um conselho escolar (composto de núcleo gestor, professores, alunos, pais e 
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representantes da sociedade civil) e uma organização estudantil denominada grêmio 

estudantil. Atendendo um total de 386alunos do Ensino Médio sendo 209 do tempo 

integral e 159 regular e 18 na educação de jovens e adultos funcionando nos três turnos. 

Baseada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN’s) para o Ensino Médio que constituem uma proposta de 

reorientação curricular e nos referenciais do Estado, a escola desenvolve um trabalho 

participativo e objetivo. 

Quanto à sua estrutura física, a escola conta com nove salas de aula e uma sala 

destinada ao atendimento especial (cada um com três repartições), um banheiro masculino 

e feminino para professores e funcionários, um pátio coberto, sala de multimeios e 

biblioteca, secretaria, sala dos professores, diretoria, um laboratório de informática e um de 

ciências, temos um pequeno espaço para a FM Recreio, uma quadra coberta e uma 

academia ao ar livre. 

 

5.2.2  Escola Estadual de Educação Profissional Dom Walfrido Teixeira Vieira 

 

A Escola Estadual de Educação Profissional Dom Walfrido Teixeira Vieira, foi 

inaugurada no dia 22 de março de 2002 com a nomenclatura de LICEU de Sobral Dom 

Walfrido Teixeira Vieira, localizada na Avenida Dr. Paulo de Almeida Sanford, S/N no 

bairro Parque Silvana II – zona periférica. A referida unidade escolar leva o nome em 

homenagem ao 3º Bispo de Sobral. Vinculada a Secretaria da Educação do Estado do 

Ceará, desenvolve desde o dia 04 de agosto de 2008 o Ensino Médio Integrado à Educação 

Profissional, atendendo atualmente a 458 alunos divididos em 12 turmas, sendo 4 turmas 

de 3º ano, 4 turmas de 2º ano e 4 turmas de 1º ano. 

 

5.3  Técnica da pesquisa 

 

Esta pesquisa é baseada em um questionário presencial de múltipla escolha sendo 

um especialmente para coordenadores (apêndice A) e outro para professores de Ciências e 

Matemática (apêndice B). Além disso, foi desenvolvido um diálogo informal com os 

sujeitos da pesquisa a medida que estes respondiam as perguntas e as ideias foram fluindo 
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de maneira natural acerca do trabalho o que enriqueceu substancialmente minhas 

percepções docentes. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados foram amplamente analisados para consubstanciar a importância do 

tema abordado e perceber notoriamente o impacto direto da coordenação sob os aspectos 

do trabalho docente e o aprendizado do alunado. 

De acordo com o censo de 2016, cerca de 77,5% dos professores no Brasil possuem nível 

superior, somente 46,9% dos docentes nos anos finais do ensino fundamental possuem 

formação superior na área que lecionam e somente 54,9% dos docentes do ensino médio 

possuem formação superior na área que lecionam.  

Disponível em <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao 

professores/indicadores> Acesso em 21 de junho de 2018. 

 

Quando perguntado aos coordenadores sobre sua área de formação específica e 

sobre quanto tempo exercem esta função, estes responderam que possuem formação 

superior em Pedagogia e Física (EEMTI e EEEP, respectivamente), e desempenham a 

coordenação entre 16 e 20 anos na EEMTI, enquanto na EEEP, a atividade vem sendo 

exercida a no máximo dois anos. Ambas assinalaram que já exerceram a função de 

professoras num intervalo entre seis a dez anos.  

Foi perguntado aos coordenadores sobre a participação destes nos últimos 18 meses 

de algum tipo de qualificação profissional e se quando participaram, trouxe benefícios para 

sua prática. Os coordenadores responderam ter participado nos últimos 18 meses de 100% 

dos cursos, conferências e atividades de qualificação oferecida pela CREDE a qual estão 

vinculados, entretanto eles consideram o impacto dessas atividades em seu dia a dia como 

moderado, demonstrando a necessidade de maior planejamento prévio a essas atividades, e 

também uma auto avaliação efetiva dos órgãos que os realizam a fim de maior eficiência 

no alcance dos objetivos que se deseja.  

Outra questão foi sobre a frequência que os professores desta escola são avaliados pelos 

coordenadores. Vale ressaltar que esta avaliação é feita por meio de um instrumental criado 

por cada escola no que cada uma considera que sejam pontos positivos da atuação docente 

em sala que vão desde um bom domínio de sala e de conteúdo até o respeito ao tempo 

pedagógico e se estes cumprem o programa apresentado. Então eles afirmam avaliar os 

professores mensalmente e, em suas percepções, todos os professores sob sua 
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responsabilidade estão pedagogicamente aptos a lecionar. Vale ressaltar que essa 

informação demonstra certa contradição, pois os professores afirmam que não há 

avaliações com essa frequência.  

Os coordenadores também foram questionados sobre a frequência dos encontros 

com os professores. Ambos responderam ter como prática os encontros semanais por área e 

de todos os pontos elencados no questionário sobre o que é discutido nestes encontros, 

todos responderam discutir todos os pontos. 

Foi perguntado aos professores sobre sua forma de contratação, se temporária ou 

efetiva. Entre os professores nas duas escolas, percebeu-se que em ambas a quantidade de 

professores temporários era bem maior que a de efetivos, sendo que na EEMTI esse total 

correspondeu a 72% dos docentes. Na EEEP, o percentual também é alto, com mais da 

metade (56%) constituída de professores temporários (Figura 1). 

Figura 1: Composição do quadro docente das escolas pesquisadas.  

  

 

Na forma de contratação na rede pública, observa-se que os professores da EEEP 

possuem educação formal mais elevada que os professores da EMTI (Figura 2). Esta 

questão da formação específica é mostrada o retrato da educação no Brasil. Poucos 

professores da área de Ciências da Natureza e Matemática possuem formação na disciplina 

específica que ensinam. O ensino sem formação específica não é suficiente para as 

necessidades dos educandos, pois os bacharelados não preparam o candidato para a carreira 

docente, tendo um viés mais tecnicista, e boa parte do público que recorre a esses cursos, o 

fazem já com o intento de evitar a docência. 
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Figura 2: Titulação dos professores nas escolas participantes da pesquisa 

 

Foi perguntado aos professores sobre o tempo que estes exercem atividade docente, 

excluindo os intervalos que possa ter havido. Os professores participantes da pesquisa 

exercem atividade docente há no máximo 20 anos, sendo que a maioria deles, cerca de 

50% atua profissionalmente entre seis e dez anos. Nesta pesquisa, denominamos 

desenvolvimento profissional as atividades que envolvem habilidades, conhecimento, 

expertise e outras características individuais do professor.  

Uma pergunta bem pertinente faz referência se os professores consideram que sua 

vida acadêmica foi suficiente para exercer a docência. Foi surpreendente perceber que em 

ambas as escolas a maioria dos profissionais consideraram que a vida acadêmica não foi 

suficiente para uma preparação efetiva da vida docente. Enquanto na EEEP 29% dos 

professores consideraram que obtiveram preparação total e eficiente na academia, 71% 

deles admitem que a contribuição das universidades foi apenas parcial. Quadro semelhante 

foi percebido na EEMTI, onde 57% se consideravam parcialmente preparados na 

graduação, enquanto 43% se consideraram plenamente preparados. Isso nos leva a refletir 

sobre a baixa qualidade do ensino acadêmico que é uma realidade hoje empurrando para o 

mercado de trabalho profissional com qualidade abaixo do esperado. 

Figura 3: Percepção dos docentes sobre o preparo acadêmico para exercerem a função docente
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Quando falamos em incentivo à docência, consideramos se os entrevistados foram 

estimulados na Universidade a tal prática em sua vida profissional. Cerca de 40% revelam 

considerar um incentivo parcial enquanto que cerca de 60% consideram terem sido 

incentivos a seguir carreira docente. Este dado surpreende, pois nos leva a indagar sobre o 

papel da Universidade nos cursos de licenciatura para que os futuros profissionais se 

sintam estimulados a exercer profissionalmente seu curso. 

Exatamente como foi feito com os coordenadores, também perguntamos aos 

professores se nos últimos 18 meses haviam participado de atividades de desenvolvimento 

profissional e qual foi o impacto dessas atividades no seu aprimoramento profissional 

como professor. Surpreendeu-nos também o percentual de professores que não 

participaram de nenhuma atividade para desenvolvimento profissional. Na EEMTI, por 

exemplo, embora mais da metade dos docentes (57%) tenham participado de cursos de 

formação, um número significativo (43%) não participaram de nenhuma qualificação ou 

conferência (figura 4). Independente do motivo, não se pode admitir que profissionais na 

docência não procurassem qualificação constantemente visto que não apenas a área de 

Ciências da Natureza, mas a Educação e o Ensino constantemente se renovam. 

Figura 4: Impacto de eventos de formação em professores da EEMTI 
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Figura 5: Impacto de eventos de formação em professores da EEEP 
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mudanças em sua forma de trabalhar, os participantes das escolas revelaram percepção de 

mudanças em escalas diferentes. Na EEMTI, em três dos quatro quesitos avaliados, 60% 

dos professores consideraram que esse feedback resultou somente numa pequena mudança 

e apenas em um quesito avaliado, 40% consideram que a mudança foi moderada. Já na 

EEEP, nos quatro quesitos pesquisados, a mudança moderada em suas práticas foi relatada 

por 60% dos professores.  

Outro aspecto tratado no questionário foi sobre os assuntos abordados nas reuniões 

semanais da área. Na EEMTI, 80% dos docentes responderam que sempre tratam dos 

mesmos assuntos semanalmente: discussões sobre as turmas e informes semanais, além do 

preenchimento de atividades burocráticas. Deve ser ressaltado que 40% dos docentes 

responderam que poucas vezes essas reuniões abordaram leitura de materiais diversos, e 

discussão e apoio acerca do trabalho docente. Podemos perceber então, que as atividades 

burocráticas estão se sobrepondo ao preparo e apoio docente requerido. Já na EEEP, 100% 

dos docentes responderam que sempre tratam semanalmente respeito das turmas, informes 

semanais, preenchimento de atividades burocráticas, leitura e apoio acerca do trabalho 

docente, embora a metade dos docentes tenha relatado ser muito raro o tempo destinado à 

leitura de materiais diversos. Em ambas as escolas, o tempo destinado à leitura de materiais 

não é uma prática assinalada por todos os professores. É um fato preocupante já que a 

leitura constante de materiais diversos deveria ser uma prática corriqueira na prática 

docente face às mudanças constantes não só nas Ciências da Natureza, mas em qualquer 

área.                               

Quando perguntado aos professores se estes consideram que os alunos, ao final do 

Ensino Médio, adquirem conhecimento suficiente para se submeter às avaliações externas, 

88% dos professores na EEMTI reconheceram que os alunos estão somente parcialmente 

preparados enquanto na EEEP 58% deles consideram que os alunos terminam o Ensino 

Médio preparados. Percebe-se uma considerável diferença de percepção dos professores 

nas escolas pesquisadas.  

Outra questão bem interessante perguntava de acordo com o olhar do professor, o 

que este considerava impedir para que a coordenação o apoiasse efetivamente em algumas 

de suas ideias ou decisões. O destaque maior foi na EMTI aonde a porcentagem chega a 

58%, que afirmaram que o coordenador não tem conhecimento suficiente para discutir e 

questionar as ideias vindas dos professores. Exatamente a mesma porcentagem se mostra 



51 
 

na EEEP, porém, com outra abordagem. Nesta unidade de ensino, os professores 

afirmaram não terem bom relacionamento com a coordenação o que fatalmente leva a 

divergência de opiniões. Em ambos os casos, podemos perceber que os motivos deste não 

apoio dos coordenadores segundo o olhar dos professores é bem preocupante.  

O trabalho pedagógico tem envolvimento direto com todas as pessoas e setores, 

cabendo-lhe envolver-se com a elaboração e/ou reestruturação permanente de documentos 

que registrem e organizem o fazer pedagógico mantendo um trabalho mais qualificado por 

meio de um bom planejamento. Nesse sentido, o coordenador é agente de transformação no 

cotidiano escolar, responsável pela mediação de um trabalho planejado e colaborativo, 

onde os membros de um grupo, ao trabalharem juntos, se apoiando, têm como meta 

principal atingir objetivos comuns negociados pelo coletivo. 

O ponto de partida da coordenação é a organização do calendário anual pedagógico 

da escola, de modo a respeitar datas possíveis de serem cumpridas por todos, e 

conscientizar o corpo docente do cumprimento das metas. Como a escola é um espaço 

dinâmico e plural, diversos acontecimentos ocorrem ao longo do ano na escola, nem 

sempre estando previstos no calendário escolar. Cabe ao coordenador pedagógico adequar 

estes momentos de modo que a rotina pedagógica não sofra danos devido a essas 

modificações, e o professor deve ser o primeiro, a saber, para que a organização de seu 

trabalho não fique comprometida. 

No processo educacional atual, um dos entraves para o desempenho qualitativo das 

atividades do coordenador pedagógico relaciona-se à sobrecarga de trabalho e desvios de 

função que desfoca a real atribuição que lhe cabe. O papel do coordenador pedagógico, no 

cotidiano escolar e nos processos de ensino-aprendizagem, tem foco na mediação na 

coletividade de ações, seja na busca da aplicação prática do Projeto Político Pedagógico 

(PPP), seja na atuação de resoluções de conflitos internos e externos à escola e, sobretudo, 

na construção de ações integradoras da equipe de toda comunidade escolar. Ele também 

desempenha o papel de articulador, oferecendo condições para que os professores 

trabalhem coletivamente as propostas curriculares e auxiliando no planejamento de 

estratégias mais adequadas à realidade específica dos alunos, de modo que o processo 

ensino-aprendizagem seja favorecido. 

A legislação atual pautada em âmbitos de competência exige que todo gestor seja 

um pedagogo para que com uma formação mais humanitária, pois se envolvem com 
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questões operacionais de toda ordem, decidindo e colocando em prática soluções que 

impactam e desafiam de forma pontual o andamento do trabalho escolar.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O coordenador é um influenciador no momento em que o mesmo instiga o 

professor a refletir sobre sua aula fazendo com que o mesmo seja capaz de elencar pontos a 

melhorar em sua prática. Este ponto, muitas vezes é questionado por muitos professores 

quando o coordenador pedagógico não é de sua mesma área de formação acadêmica. 

Contudo, uma boa aula não é somente aquela de bom domínio de conteúdo, mas aquela 

que tem práticas pedagógicas adequadas e necessárias ao aprendizado do aluno. É neste 

momento que o coordenador, com seu olhar pedagógico, fará a diferença e o professor 

estando consciente de seu papel, verá que o trabalho conjunto trará rendimento satisfatório 

em sua disciplina. É fato que toda prática só poderá ser melhorada, se ambas as partes 

estiverem dispostas a escutar e melhorar. 

O contexto educacional atual sugere uma inquietação em conhecer as relações 

existentes entre o coordenador pedagógico e os docentes de Ciências e Matemática no 

meio escolar. O coordenador pedagógico deve ser um colaborador no processo ensino-

aprendizagem possuindo funções bem definidas, embora muitas vezes o foco seja 

desfocado por diversos motivos dentro do ambiente escolar tais como: trabalho burocrático 

excessivo devido às demandas de urgência das Coordenadorias de Desenvolvimento da 

Educação/Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza, mediação de conflitos 

diversos entre os componentes escolares, resolução de problemas familiares dos discentes 

que refletem no ambiente escolar entre outros. 

O professor, por sua vez, na prática diária de sala necessita de apoio na realização 

das atividades corriqueiras que, algumas vezes, não consegue resolver sozinho como: 

conflitos em sala, auxílio em materiais pedagógicos, instruções nas atividades burocráticas 

entre outros.  

A continuidade de um trabalho pedagógico inicia por um bom planejamento 

estratégico e segue com o comprometimento dos docentes neste processo. O planejamento 

estratégico requer da gestão alguns fatores como: conhecimento real das dificuldades dos 

alunos, metas tangíveis baseadas nos resultados da escola, corpo docente engajado na 

causa escolar. 

Para que a gestão conheça seu público, o critério poderá ser sua avaliação 

institucional ou as avaliações externas a que os alunos se submetem. Porém, além de 
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conhecer esses números, é preciso estudá-los juntamente com os professores e traçar metas 

a alcançar. 

Os professores, por sua vez, precisam abraçar estas metas. Um ponto negativo ao 

alcance das metas é a desmotivação relatada por alguns profissionais que, por terem 

contrato temporário, não fixam raízes nas escolas e não tem como dar continuidade a um 

processo que quase sempre é lento e gradual.  

O produto educacional é uma realização plausível para sanar as dificuldades de 

comunicação entre a equipe e manter um vínculo afetivo e profissional essencial para o 

processo ensino aprendizagem entre coordenação e corpo docente. Tais influências são 

elos primordiais para o sucesso da aprendizagem dos discentes, Sendo assim, temos 

coordenador e professor com atividades distintas, mas que, são imprescindíveis para o 

funcionamento efetivo e eficaz do ambiente escolar bem como para formação de cidadãos 

críticos e reflexivos. 

Diante dos estudos e análises vimos que a atuação da coordenação impacta 

diretamente em todos os resultados da escola. A postura colaboradora entre coordenação e 

docência desenvolve uma harmonia entre a equipe. A educação, mesmo com toda 

complexidade, exige um compromisso firme de toda comunidade educacional. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

Caro Professor, 

Este questionário faz parte de uma pesquisa do Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências e Matemática (ENCIMA) da Universidade Federal do Ceará (UFC) cuja temática 

é O TRABALHO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: INFLUÊNCIAS NOS 

DOCENTES E DISCENTES NA ÁREA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E 

MATEMÁTICA. A sua participação é muito importante, para isso, solicitamos a sua 

contribuição no sentido do preenchimento deste instrumento de coleta de dados que 

fornecerá os subsídios necessários à consecução do trabalho investigativo. O seu nome 

permanecerá em anonimato e as informações coletadas serão utilizadas apenas para fins do 

estudo. Desde já agradecemos a sua colaboração e nos colocamos à disposição para 

qualquer esclarecimento. 

 

Valéria Sousa Melo – Mestranda  

Dr. Daniel Cassiano -  Orientador  

Dra. Silvany Bastos Santiago - Coorientadora 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES  

*DADOS PESSOAIS 

1. Qual sua forma de contratação na rede pública? 

(  ) Professor efetivo     (  ) Professor de contrato temporário 

2. Qual o nível mais elevado de educação formal que concluiu? Favor marcar somente uma. 

(  )Educação Superior – Curso Superior de Tecnologia  (   )Educação Superior – Licenciatura  

(  )Especialização (Lato Sensu)         (  )Mestrado (Stricto Sensu)       (   )Doutorado (Stricto Sensu) 

3. Qual sua formação específica? 

(  ) Matemática     (  ) Química     (  ) Física     (  ) Biologia 

4. Há quanto tempo você trabalha como professor? 

Se possível, exclua períodos prolongados de ausência (como, por exemplo, interrupções na carreira 

docente)  

(  )1-2 anos   (  )3-5 anos     (   )6-10 anos   (   ) 11-15 anos  (   )16-20 anos    (   )Há mais de 20 anos 

5. Há quanto tempo você trabalha como professor nesta escola? 

(  )1-2 anos   (  )3-5 anos   (  )6-10 anos   (   ) 11-15 anos    (   )16-20 anos    (   )Há mais de 20 anos 
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*DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Nesta pesquisa, desenvolvimento profissional é definido como as atividades que desenvolvem 

habilidades, conhecimento, expertise e outras características individuais do professor. Por favor, 

considere apenas o desenvolvimento profissional de que você tenha participado após sua formação 

inicial específica para o magistério. 

6. Você considera que seu desempenho acadêmico foi satisfatório para prepará-lo para lecionar sua 

disciplina específica? 

(  ) Satisfatório     (  ) Pouco satisfatório     (  ) Insatisfatório. 

7. Em sua formação acadêmica você foi incentivado (a) a prática docente? 

(   ) Parcialmente     (   ) Sim     (  ) Não 

8. Nos últimos 18 meses, você participou de qualquer um dos seguintes tipos de atividades de 

desenvolvimento profissional e qual foi o impacto dessas atividades no seu aprimoramento 

profissional como professor? Para cada item abaixo, por favor, marque uma alternativa na parte 

(A). Se a resposta foi “Sim” na parte (A), então marque uma alternativa na parte (B) para indicar o 

impacto que isto teve em seu aprimoramento profissional como professor. 

 A - 

Participação 

B - Impacto 

 

SIM 

 

NÃO 

Nenhum 

impacto 

Um 

pequeno 

impacto 

Um 

impacto 

moderado 

Um 

grande 

impacto 

a) 

Cursos/ oficinas de trabalho 

(por exemplo, sobre 

disciplinas ou métodos e/ou 

outros tópicos relacionados à 

educação) 

      

b) 

Conferências ou seminários 

sobre educação (quando os 

professores e/ou os 

pesquisadores apresentam 

resultados de suas pesquisas 

e discutem problemas 

educacionais) 

      

c) 

Programa de qualificação 

(como, por exemplo, um 

curso em nível de graduação 

ou pós-graduação que 

ofereça diploma ou 

certificado) 

      

 

9. Quanto à utilização dos laboratórios e equipamentos multimídia disponíveis, você utiliza com 

que frequência? Se a resposta foi “Sim”, então marque uma alternativa na parte (B) para indicar a 

relevância para o aprendizado dos alunos. 

 

 

UTILIZAÇÃO 

 B - Impacto 

 

SIM 

 

NÃO 

Nenhum 

impacto 
Um 

pequeno 

Um 

impacto 

Um 

grande 
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impacto moderado impacto 

Laboratórios       

Mídias       

 

10. Em sua opinião, o que mais dificulta o ensino de sua disciplina? 

(  ) A falta de base técnica dos alunos; 

(  ) A falta de recursos  e/ou apoio adequados para ministrar a disciplina; 

(  ) O desinteresse dos alunos com relação a disciplina. 

*RELAÇÃO COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA/ PROFESSOR SOBRE A ATIVIDADE  

DOCENTE 

11. Com que frequência você foi avaliado (a) e/ou recebeu feedback (retorno) sobre seu trabalho 

como professor desta escola? 

(  ) Nunca (  ) Uma vez ao ano   (  ) Duas vezes ao ano  (  ) Três vezes ao ano   (  ) Mensalmente 

12. Com relação à avaliação ou ao feedback(retorno) que você deve ter recebido nesta escola por 

membros do núcleo, até que ponto eles tiveram uma relação direta ou envolveram mudanças em 

sua forma de trabalhar? 

Por favor, marque apenas uma alternativa em cada linha. 

 Sem 

mudanças 

Uma 

pequena 

mudança 

Uma 

mudança 

moderada 

Uma 

grande 

mudança 

a) 
Suas práticas de gestão da 

sala de aula 

    

b) 

Seu conhecimento e 

entendimento da sua prática 

de ensino 

    

c) 

Forma de lidar com os 

problemas de disciplina e de 

comportamento dos alunos 

    

d) 
Sua forma em avaliar o 

aprendizado dos alunos 

    

 

13. Na escola em que você trabalha, os coordenadores têm encontros semanais por área? 

(   ) Sim                   (   ) Não 

14. Se sua resposta for SIM, siga para a questão 15. 

Responda numa escala de frequência o que é discutido nestas reuniões semanais. Por favor, marque 

apenas uma alternativa em cada linha. 

 
Não ocorre Raramente 

Poucas 

vezes 
Sempre 

a) 
Leitura de materiais 

diversos. 

    

b) Discussões acerca do     
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trabalho docente em 

sala. 

c) 
Discussões a respeito 

das turmas. 

    

d) 

Informes de cunho 

pedagógico e/ou 

burocrático. 

    

e) 
Apoio em seu trabalho 

docente. 

    

f) 

Preenchimento do 

tempo com atividades 

burocráticas. 

    

 

15. Você considera que seus alunos estão adquirindo conhecimento suficiente em sua disciplina 

para que possam se submeter às avaliações externas? 

(  ) Sim          (  ) Parcialmente          (  ) Não 

16. Em sua opinião, o que interfere para que a coordenação não apoie algumas de suas ideias ou 

decisões? 

 

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

De 

acordo 

Totalmente 

de acordo 

a) 

A coordenação 

não tem 

conhecimento 

técnico sobre 

minha 

disciplina. 

     

b) 

A coordenação 

não aceita 

interferências 

nas tomadas de 

decisões. 

     

c) 

A coordenação é 

alheia às 

questões de sala 

de aula. 

     

d) 

A coordenação 

não tem boa 

receptividade às 

práticas 

diferentes. 

     

e) 

Não tenho bom 

relacionamento 

com a minha 

coordenação. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO AOS COORDENADORES    

aaaaaaaaaaaaaaaaaaPEDAGÓGICOS 

 

Caro Coordenador, 

Este questionário faz parte de uma pesquisa do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e 

Matemática (ENCIMA) da Universidade Federal do Ceará (UFC) cuja temática é O TRABALHO 

DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: INFLUÊNCIAS NOS DOCENTES E DISCENTES NA 

ÁREA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA. A sua participação é muito 

importante, para isso, solicitamos a sua contribuição no sentido do preenchimento deste 

instrumento de coleta de dados que fornecerá os subsídios necessários à consecução do trabalho 

investigativo. O seu nome permanecerá em anonimato e as informações coletadas serão utilizadas 

apenas para fins do estudo. Desde já agradecemos a sua colaboração e nos colocamos à disposição 

para qualquer esclarecimento. 

Valéria Sousa Melo – Mestranda  

Dr. Daniel Cassiano -  Orientador  

Dra. Silvany Bastos Santiago - Coorientadora 

 

*DADOS PESSOAIS 

1. Quantos anos de experiência você possui trabalhando como coordenador desta escola? 

(  ) 1-2 anos (  ) 3-5 anos  (  ) 6-10 anos  (  ) 11-15 anos   (  ) 16-20 anos   (  ) Mais de 20 anos  

2. Quantos anos você trabalhou como docente de uma disciplina / turma antes de exercer a função 

de coordenador?  

(  ) Nenhum           (  ) Menos de 3 anos        (  ) 3-5 anos         (  ) 6-10 anos  

(  ) 11-15 anos       (  ) 16-20 anos                  (  ) Mais de 20 anos  

3. Qual o nível mais elevado de educação formal que concluiu? Favor marcar somente uma. 

(  )Educação Superior – Curso Superior de Tecnologia            (  )Educação Superior – Licenciatura  

(  )Especialização (Lato Sensu)                                                 (   )Mestrado (Stricto Sensu)  

(  )Doutorado (Stricto Sensu) 

 

4. Marque sua disciplina de formação específica. 

(  ) Letras/ Língua Estrangeira     (  ) Letras/ Português      (  ) Educação Física     (  ) História      

(  ) Geografia                 (  ) Filosofia                    (   ) Sociologia              (     ) Matemática      

(  ) Química                                  (  ) Física                         (  ) Biologia 

5. Nos últimos 18 meses, você participou de qualquer um dos seguintes tipos de atividades de 

desenvolvimento profissional e qual foi o impacto dessas atividades no seu aprimoramento 

profissional como coordenador? Para cada item abaixo, por favor, marque uma alternativa na parte 

(A). Se a resposta foi “Sim” na parte (A), então marque uma alternativa na parte (B) para indicar o 

impacto que isto teve em seu aprimoramento profissional como coordenador. 
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 A– 

Participação 

B – Impacto 

 

SIM 

 

NÃO 

Nenhum 

impacto 

Um 

pequeno 

impacto 

Um 

impacto 

moderado 

Um 

grande 

impacto 

a) Cursos/ oficinas de trabalho 

(por exemplo, sobre 

disciplinas ou métodos e/ou 

outros tópicos relacionados à 

educação) 

      

b) Conferências ou seminários 

sobre educação (quando os 

professores e/ou os 

pesquisadores apresentam 

resultados de suas pesquisas e 

discutem problemas 

educacionais) 

      

c)  Programa de qualificação 

(como, por exemplo, um curso 

em nível de graduação ou pós-

graduação que ofereça 

diploma ou certificado) 

      

 

*GESTÃO ESCOLAR 

6. As questões que se seguem são sobre a Gestão Escolar, por favor, indique com que frequência 

estas atividades e estes comportamentos ocorreram nesta escola durante o atual ano letivo. Por 

favor, marque apenas uma alternativa em cada linha. 

 
Nunca Raramente 

Com certa 

frequência 
Frequentemente 

a) 

Certifico-me de que as atividades 

de desenvolvimento profissional 

dos professores estejam de acordo 

com as metas educacionais da 

escola. 

    

b) 
Observo o ensino em sala de aula. 

 

    

c) 
Sugiro aos professores de como 

eles podem melhorar o seu ensino. 

    

d) 

Quando um professor tem 

problemas em sua(s) sala(s) de 

aula, dialogamos sobre a situação 

em busca de uma alternativa 

apropriada?  

    

e) 
Estou atento (a) aos problemas de 

indisciplina nas salas de aula. 
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*AVALIAÇÃO DO PROFESSOR 

7. Com que frequência os professores desta escola são avaliados por você? 

(  ) Nunca (  ) Uma vez ao ano  (  ) Duas vezes ao ano  (  ) Três vezes ao ano   (  ) Mensalmente 

8. Em sua opinião, qual é a importância dos seguintes aspectos nestas avaliações? Por favor, 

marque apenas uma alternativa em cada linha. 

 Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 

De 

acordo 

Totalmente 

de acordo 

a) 
Taxas de reprovação e 

aprovação dos alunos. 

     

b) 

Feedback (retorno) dos 

alunos sobre o ensino 

dos professores 

     

c) 

 

Feedback (retorno) dos 

pais 

 

     

d) 
Gestão da sala de aula 

pelos professores 

     

e) 

Conhecimento e 

entendimento que o 

professor tem da(s) 

sua(s) principal (is) 

área(s) de ensino. 

     

f) 

Problemas de disciplina 

e de comportamento dos 

alunos 

     

g) 

Atividades 

extracurriculares com os 

alunos (por exemplo, 

jogos, teatro, 

performances, 

atividades desportivas) 

     

9. Nesta escola, em que medida o ensino dos alunos está sendo prejudicado por parte dos 

professores da escola pela falta de preparo pedagógico? 

(  ) Não observo despreparo     (  ) De alguma forma         (  ) Até certo ponto              (   ) Muito 

10. Em sua escola, você tem como prática os encontros semanais por área? 

(   ) Sim                   (   ) Não 

Se sua resposta for SIM, siga para a questão 11. 

11. Gostaria que você respondesse numa escala de frequência sobre o que é discutido nestas 

reuniões semanais. 

 

Por favor, marque apenas uma alternativa em cada linha. 
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 Não ocorre Raramente Poucas vezes Sempre 

a) 
Leitura de materiais 

diversos. 

    

b) 

Discussões acerca do 

trabalho docente em 

sala. 

    

c) 
Discussões a respeito 

das turmas. 

    

d) 

Informes de cunho 

pedagógico e/ou 

burocrático. 

    

e) 
Apoio em seu trabalho 

docente. 

    

f) 

Preenchimento do 

tempo com atividades 

burocráticas. 

    

12. Em sua opinião, quando você não apoia os professores em alguma decisão seja esta disciplinar 

ou pedagógica, o que mais interfere? 

 Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não concordo 

nem discordo 

De 

acordo 

Totalmente 

de acordo 

a) 

Não tenho conhecimento 

técnico a respeito das 

disciplinas que 

acompanho. 

     

b) 

As tomadas de decisões 

no âmbito escolar não 

requerem participação 

efetiva dos professores. 

     

c) 

Devido às atribuições, 

circulo pouco em sala de 

aula. 

     

d) 

Algumas ideias ou 

práticas que os 

professores pretendem 

realizar fogem às 

propostas ou ao regimento 

da escola. 

     

e) 

Não considero de grande 

importância as práticas 

diferenciadas. É melhor que 

o professor realize suas 

atividades com excelência 

em sala de aula.  

     

f) 

Não tenho bom 

relacionamento com 

alguns professores. 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado/a professor (a), você foi selecionado/a e está sendo convidado/a para participar da pesquisa 

intitulada “O TRABALHO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: INFLUÊNCIAS NOS 

DOCENTES E DISCENTES NA ÁREA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E 

MATEMÁTICA”, que tem como principal objetivo: Explicitar as relações entre o papel da 

coordenação pedagógica e a formação em serviço dos professores de Ciências e Matemática do 

Ensino Médio. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial. Em nenhum momento 

do estudo ou em seus resultados, sua identificação será fornecida. Quando for necessário 

exemplificar determinada situação, sua privacidade será assegurada, através da substituição de seu 

nome ou qualquer outra informação que possa lhe identificar, por dados impessoais. Os dados 

coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou 

revistas científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recursa-se a 

responder qualquer pergunta ou desistir de participar, ou mesmo retirar seu consentimento. Sua 

recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores ou com a escola em que 

você trabalha. Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem 

realizadas sob a forma de entrevista semi-estrututada. A atividade consistirá no preenchimento de 

um questionário com questões de naturezas diversas, que serão arquivadas por cinco (05) anos, 

sendo incineradas após este período. 

Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não haverá 

riscos de qualquer natureza relacionada à sua participação. O benefício relacionado à sua 

participação será de aumentar o conhecimento científico para a área de ensino de Ciências e 

Biologia. 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o e-mail do pesquisador 

responsável, e demais membros da equipe, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. Desde já agradecemos! 

 

 

Valéria Sousa Melo 

Mestranda em Ensino de Ciências 

e Matemática (ENCIMA – UFC) 

e-mail: valeriazinha.melo@hotmail.com 

  

Daniel Cassiano Lima 

Professor Orientador (ENCIMA – UFC) 

e-mail: daniel.cassiano@uece.br 

 

Sobral, ______ de ________________ de 2018. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Centro de Ciências 

Mestrado em Ensino em Ciências e Matemática 
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APÊNDICE D – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _____________________________________________________________________, 

Portador/a do documento de Identidade ________________________ fui informado (a) dos 

objetivos do estudo “O TRABALHO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: INFLUÊNCIAS 

NOS DOCENTES E DISCENTES NA ÁREA DAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E 

MATEMÁTICA”, de maneira clara e detalhada, e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o 

desejar. 

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de consentimento 

livre e esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

Sobral, ______ de ________________ de 2018. 

 

 

 

 

 

Nome do/a participante:___________________________________________________ 

 

Assinatura do/a participante:_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

Centro de Ciências 

Mestrado em Ensino em Ciências e Matemática 

 


