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EPÍGRAFE 

 

 

ESCOLA É 

 

… o lugar que se faz amigos. 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

Programas, horários, conceitos… 

Escola é sobretudo, gente. 

Gente que trabalha, que estuda 

Que alegra, se conhece, se estima. 

O Diretor é gente, 

O coordenador é gente, 

O professor é gente, 

O aluno é gente, 

Cada funcionário é gente. 

E a escola será cada vez melhor 

Na medida em que cada um se comporte 

Como colega, amigo, irmão. 

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados” 

Nada de conviver com as pessoas e depois, 

Descobrir que não tem amizade a ninguém. 

Nada de ser como tijolo que forma a parede, Indiferente, frio, só. 

Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

É também criar laços de amizade, É criar ambiente de camaradagem, 

É conviver, é se “amarrar nela”! 

Ora é lógico… 

Numa escola assim vai ser fácil! Estudar, trabalhar, crescer, 

Fazer amigos, educar-se, ser feliz. 

É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. 

 

                                                                                     Paulo Freire 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       



 
 

  

RESUMO 

 

 

Esta pesquisa apresenta algumas considerações e análises sobre o papel do 

coordenador nas escolas. Esta pesquisa tem como objetivo mostrar o trabalho que esse 

profissional exerce no âmbito escolar e, sobretudo problematizar as implicações que uma 

atuação ruim traz para tanto para os docentes, quanto para os discentes.  O principal método 

de coleta de dados utilizado foi entrevistas realizadas com gestores, coordenadores, docentes, 

discentes, grêmio estudantil, pais. Este trabalho possibilitou um olhar mais minucioso sobre a 

realidade dos sujeitos envolvidos, e constatou o quanto é importante o apoio à união na 

coordenação pedagógica. Que planeja e determina quais os melhores caminhos não compete a 

um só e sim ao grupo. Procurar resolver os problemas em conjunto considerando que isso 

implica em realizar reuniões constantes conduzindo os professores a caminhos metodológicos 

prazerosos. Sendo assim este trabalho pretende ser apresentado com base em minha 

experiência profissional, entrevistas e estudos teóricos. Não tenho a intenção de traçar um 

percurso, um caminho a ser seguido, mas sim o de expressar as reflexões e experiências 

singulares de uma pedagoga – pesquisadora em formação.  
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RESUMEN 

 

 

This research presents some considerations and analyzes on the coordinating role in 

schools. This research aims to show the work that the professional exercise in the school 

scope, and above all discuss the implications of bad acting brings teachers for both the 

students and for. The main data collection method was used Interviews with managers, 

engineers, teachers, students, student government, parents. This work made it possible to look 

more on the detailed reality of the subjects involved, and found how important it is to support 

the union in the pedagogical coordination. Planning and Determines What are the best ways is 

not for one to one and yes to the group. Tackle problems together considering that it involves 

conduct in constant meetings leading teachers pleasurable methodological ways. Thus, this 

work aims to be presented based on my professional experience, interviews and theoretical 

studies. I do not intend to draw to route to route to follow, but to express the thoughts and 

unique experiences of an educator - researcher in training. 
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PROJETO MONOGRÁFICO 

 

 

Título: O Papel do Coordenador 

Tema:   

A Importância do Papel do Coordenador e a união de sua equipe.  

Objetivo Geral 

  Diagnosticar na reunião pedagógica a participação para o bom desempenho da escola e 

do aluno. 

Objetivo Específico 

  Análise da reunião pedagógica e sua equipe Identificar os problemas e as 

oportunidades para o bom desempenho.   

 Segundo Libâneo (2008), “espera-se que as construções, os mobiliários e o material 

didático sejam adequados e suficientes para assegurar o desenvolvimento do 

trabalho pedagógico e favorecer a aprendizagem.”  

        

  Definir diretrizes para um excelente planejamento. Avaliar diferentes tipos as reuniões 

em que o objetivo central seja priorizar a união da equipe. 

Problematização  

          A coordenação realizada de forma a não atender e ajudar as necessidades dos 

professores. Tornando sua equipe pedagógica em muitas ocasiões ineficaz e com prejuízos 

aos alunos. 

Hipótese 

          Considerando que esse problema possa ocorrer em outras escolas tanto públicas quanto 

privadas, e em todas as reuniões pedagógicas onde o planejamento educacional fique a ermo e 

o ideal não seja alcançado. Para tanto deve: 

“[...] o coordenador deve desenvolver para a efetivação da formação docente em 

serviço, tais como: deve prestar assistência pedagógica didática aos professores, 

coordenar grupos de estudo, supervisionar e dinamizar o projeto pedagógico, trazer 

propostas inovadoras para utilização de novos recursos tecnológicos e midiáticos.]” 

                                                                       (LIBÂNEO, 2004, p.229). 

 

          Realizar determinadas ações, cabe possibilitar que ao final possamos ter alunos e 

professores  capacitados e que se ajudem mutuamente.   Um trabalho quando bem organizado 

que consiga integrar outros profissionais resultará na qualidade dos serviços e atenderá ao 

propósito inicial de cada segmento escolar. 

          Portanto o coordenador é peça chave para o bom caminhar da unidade escolar.  Ele 

necessita organizar a união, planejamento e incentivar a capacitação dos docentes.   
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo foi realizado no município de Angra dos Reis no Estado do Rio de Janeiro, 

entre os anos de 2014 e 2015, a pesquisa afirmou esta constatação vivenciada e ressalto que 

ainda cabe esclarecer tais aspectos com relação às consequências da má atuação do 

coordenador pedagógico.    

Pensar na escola é considerar que este espaço é capaz de conduzir ao aprender. A 

escola é lugar de conhecimento e formação, e os educadores que atuam são pessoas providas 

de recursos e meios para atender cada vez melhor o aluno, onde o coordenador pedagógico 

deve buscar compreender as necessidades dos professores.    Foi realizando estágios tanto no 

Curso Normal (Ensino Médio), quanto no curso de Pedagogia, e também no exercício da 

minha profissão que constatei a dificuldade que este profissional tem em executar um bom 

trabalho. Este fato representa uma função de apoio ao professor em seu dia a dia. 

          Atuei como docente em uma escola privada que valorizava as tarefas realizadas pelo 

profissional, ou seja, o planejamento e a sua execução com precisão, seguindo as orientações 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), onde o resultado qualitativo é muito 

valorizado. Cada detalhe era cuidadosamente verificado, a coordenadora se apresentava com 

regras e folhas de exercícios não exigidos por ela e sim pela direção da escola que fazia com 

que todos tivessem um padrão de trabalho.  Eu particularmente gostava desse método, pois 

acredito que uniformiza um padrão da escola e percebia que não era uma satisfação só minha, 

mas de toda equipe de docentes. Contudo havia momentos em que acabávamos ficando 

sobrecarregadas de atividades, em razão de certas épocas serem de muitas datas 

comemorativas. Verifica-se então que o coordenador atendia às exigências da direção e as 

repassava para os demais, e não questionava sobre algo que não era possível atender ou que 

estivesse em demasia. Isso acabava sobrecarregando tanto o professor quanto os alunos, com  

muitas tarefas devido as datas festivas do ano letivo, projetos e feiras culturais. 

Somadas a essa experiência profissional, nas observações realizadas durante os 

estágios dos cursos mencionados verifiquei que, em sua maioria, os coordenadores 

pedagógicos sejam na pública ou na privada, grande maioria não atendia o que a comunidade 

escolar esperava deles, a saber: apresentação para os docentes, com antecedência, do que a 

escola gostaria que fosse realizado ou mesmo um planejamento em grupo dos detalhes de sua 

execução, objetivos e resultados esperados.  Assim não formavam uma equipe unida, 

provocando muitas vezes uma correria para entrega de algum material para datas festivas.  

          Desde então se faz presente meu interesse em compreender melhor a atuação deste 

profissional tão importante. Considero que o coordenador pedagógico é a alma da escola, o 

professor é o sangue, o aluno é o coração, que dá vida a ela. Um profissional necessário em 

todos os ambientes da escola e que esteja presente constantemente no dia a dia do professor, 

ajudando-o em suas dificuldades, realizando reuniões pedagógicas para alcançar e atender os 

objetivos de um todo e não só de um. 

          Em meio a muitas confusões e dúvidas, fui questionando aqui e ali sobre o papel do 

coordenador.  Observando os espaços escolares via que cada um tem o seu papel, e nem 

sempre ao final conseguiam obter um bom resultado ou profissionais satisfeitos uns com os 

outros. Acredito que se somassem forças para que o trabalho fosse alcançado, ao final 
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obteriam melhores resultados. Contudo as dezenove escolas públicas que visitei e os gestores 

que entrevistei ficaram explícitos que nem todas permaneciam no espaço durante o horário 

escolar. Algumas visitavam a mesma uma vez por semana e outras de quinze em quinze dias. 

         A partir disso, formulei algumas questões iniciais, tais como: qual é, de fato, o papel do 

coordenador? Por que, de modo geral, os professores tem dificuldade de executar o que foi 

proposto nas reuniões pedagógicas? A essas questões se seguiram outras interesses também: 

por que não há cobranças ou algum tipo de punição quando o trabalho de coordenação não é 

realizado? Qual o dever do diretor (a), do coordenador (a) e do professor (a)? Como deve ser 

a relação entre coordenadores e professores? Qual a motivação que os coordenadores e 

professores recebem da direção? Quando ambas as partes não executam as atividades 

propostas, qual seriam a consequência e punição mais adequadas? São inúmeras as 

indagações e a partir deste estudo procuro responder a cada uma dela, mas especialmente 

esclarecer a verdadeira função do coordenador pedagógico. 

          A minha participação no projeto que realizei na comunidade em que resido, uma casa 

religiosa, que executa um trabalho social que atende a crianças na faixa etária de 06 a 14 anos. 

Foi possível realizar diversas atividades como docente e também como coordenadora, mesmo 

ainda não sendo qualificado para o cargo, o momento se fazia necessário, a situação 

financeira da instituição passava por uma crise e não seria possível e de pronto a atender as 

crianças e a casa coloquei-me a disposição sendo assim aconteceram várias situações como 

coordenadora, formando minhas próprias experiências. E mais tarde em estágios dos cursos: 

Normal e Pedagogia em que convivi com coordenadores e professores, e acabou 

desenvolvendo o tema de minha pesquisa. No início meu tema de pesquisa era outro: “O 

brincar na educação infantil”, mas com os estágios e os acontecimentos durante o mesmo, 

acabei mudando o tema que também está ligado ao papel do coordenador. 

 Foi incessante minha procura por autores que tratavam do tema. Ao longo da 

realização da revisão bibliográfica, a imensa maioria dos artigos que encontrei tratava dos 

deveres do coordenador/pedagogo, entretanto a questão que ainda me incomodava era 

verificar o que acontece quando o coordenador não executa seu papel. Que consequências isso 

poderia trazer e a quem? E, era nesse objetivo que queria chegar ao realizar as entrevistas e 

pesquisas bibliográficas e de campo.  

                    Nessa monografia, tratarei do tema “o papel do coordenador”, por considerar que 

esta é uma questão bastante pertinente pra a formação do pedagogo e que sua prática é 

importante para toda a comunidade escolar: diretores, professores, pais e alunos. Acredito que 

quando há uma coordenação estruturada, tanto nas políticas educacionais, quanto nas 

experiências cotidianas o ambiente educacional se torna mais agradável e prazeroso a todos de 

um modo geral.  

          Acredito que entender como diretor, coordenador e professor deveriam trabalhar é de 

fundamental importância para o bom andamento da escola. Em grande medida esse sucesso 

depende da postura do coordenador pedagógico, que não somente precisa ter graduação na 

área, como também ter autoridade, saber conduzir os profissionais para um trabalho em 

equipe.  Esta monografia está dividida em cinco capítulos. No primeiro, relato como tudo 

começou, descrevendo o contexto que levou a escolha do tema e justificando essa escolha. No 

segundo capítulo, descrevo o papel do coordenador pedagógico e sua importância dentro de 



3 
 

um espaço escolar. Busco conceituar sua função, fazendo ainda uma análise comparativa 

entre situações quando há reunião pedagógica e quando não há. 

         No terceiro capítulo contraponho a atuação de coordenador versus a postura do 

professor, refletindo sobre o trabalho em equipe, menciono inclusive as dificuldades que o 

coordenador encontra no dia a dia de seu trabalho. Por conseguinte, no quinto capítulo, aponto 

para as dificuldades que o professor encontra no seu cotidiano quando não conta com o apoio 

pedagógico do coordenador. Finalizo o trabalho descrevendo a atuação daqueles 

coordenadores que realizam com primor o seu trabalho, realizando reuniões eficientes e a 

união da equipe dentro da escola.   

          Não pretendo com esta monografia traçar um caminho a ser seguido. O objetivo é 

apresentar possibilidades que possam contribuir para uma melhor compreensão da 

importância do coordenador pedagógico para a qualidade na educação.  

 

     As transformações na área da educação, que implicam na capacitação constante do 

profissional, trazem acúmulos de tarefas aos diretores, coordenadores e professores, 

assumindo muitas atribuições, e o que deveria ser realizado acaba por não acontecer.  Em 

determinados espaços escolares, todos os profissionais da educação deveriam assumir suas 

tarefas com mais zelo e dedicação e isso às vezes isso fica comprometido. Temos vários 

profissionais desapontados uns com os outros e no final todos deixam de lado o que deveriam 

realmente fazer.  

          Isto vem acontecendo paralelamente às mudanças, demandando que coordenadores, e 

professores sobrevivam do despreparo destes profissionais e tentem superar tais problemas e 

um deles é o “aluno” que acaba sendo o maior prejudicado. Concentrar em solucionar os 

problemas, elevando o dever de cada um a somar forças para que ocorra o bom 

desenvolvimento do trabalho de todos. 

Ao longo da pesquisa, Em meio a muitas observações foram surgindo dúvidas.  Fui  em 

busca, então, de dados que pudessem revelar a realidade cotidiana destes profissionais.  

 Foi incessante minha procura por autores que tratassem do tema, mas em meio à leitura dos 

artigos constatei que unanimemente os deveres do coordenador/pedagogo. Não obstante, a 

questão que realmente me interessava pesquisar, justamente por me incomodar muito como 

profissional, era pensar sobre as consequências de uma má atuação do coordenador 

pedagógico.  

 Na busca por respostas às minhas indagações, procurei estabelecer uma comparação entre o 

observado em uma escola privada e uma da rede pública. Percebi que na instituição privada 

quando esse profissional não realiza seu trabalho mediando, planejando, o mesmo pode ser 

dispensado de suas funções.  Já na rede pública, sendo o pedagogo concursado, ele acaba não 

realizando sua tarefa, ou apenas parte dela, e não há cobranças ou punições, segundo alguns 

relatos que coletei.  

          Nessa monografia, discutirei O papel do coordenador pedagógico, por considerar que 

esta é uma questão bastante pertinente ao campo de pesquisas em educação, uma vez que 

considero o trabalho desse profissional fundamental para o bom desempenho da prática 

docente e para o funcionamento da escola como um todo. Atividade escolar está em grande 
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parte baseada nas ações desse coordenador, que não somente precisa ter graduação na área, 

como também ter autoridade, saber conduzir os profissionais para um trabalho em equipe. 

          Apresentarei minhas considerações sobre o que eu pude apreender do cotidiano de 

atuação tanto do coordenador quanto  do professor, e de como se pode buscar meios para 

trabalharem coletivamente.  

Eu considero que pensar na escola é considerar que este espaço é capaz de nos conduzir ao 

aprender. Que a escola é lugar de conhecimento e formação, e os educadores que ali atuam o 

cercam são pessoas providas de recursos e meios para atender cada vez melhor o aluno, onde 

o coordenador pedagógico será capaz de ajudar as necessidades dos professores.    Foi 

realizando estágios no Curso Normal (Ensino Médio), quanto no curso de Pedagogia e 

exercendo minha profissão que constatei a dificuldade que este profissional tem em executar 

suas funções.      
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CAPÍTULO I  -  ESCOLHA DO TEMA 

 

 

"Como professores temos que acreditar na mudança, temos que saber que é possível, 

do contrário não estaria ensinando, pois a educação é um constante processo de 

modificação." (Leo Buscaglia) 

 

          No início do ano de 2001 quando eu, cansada de ficar em casa, decidi ajudar minha 

comunidade oferecendo aulas de reforço escolar. Existiam aulas especializadas no “Centro 

Espírita Bezerra de Menezes” do qual fazia parte do projeto social realizado junto à 

comunidade. Fui convidada para ajudar e de imediato aceitei e juntos formamos boas 

parcerias, durando onze anos. Durante certo período, mesmo ainda não possuindo formação 

na área, participei ativamente, pois onde resido moram muitas crianças que precisam de ajuda, 

mas também de pessoas com disposição e eu me enquadrava nesse requisito. Foi então que 

peguei uns livros e tão logo entrei em contato com amigos que atuavam na área da educação e 

que acreditavam em mim me ajudaram. Atuei em sala de aula por onze anos, graças a todo 

trabalho ali efetuado.  

A casa religiosa começou a realizar um trabalho com a ajuda de voluntários atendendo 

crianças na faixa etária de 06 a 14 anos de idade. As vagas para participar eram destinadas às 

famílias com baixa renda, inscritas em programas do governo como o  Bolsa Família, ou que 

apresentassem motivos para deixar seus filhos na instituição. Eram oferecidas aulas 

especializadas no contra turno da escola regular, pois este projeto social tinha (e ainda tem) 

como meta ajudar aqueles com dificuldade nos estudos, auxiliando assim as mães que 

trabalham e seus filhos com aulas diversificadas. Ali era um espaço que elas poderiam confiar 

e ter a certeza que estariam bem cuidados.  

          Quando saí do projeto social, que não tinha nenhum fim lucrativo, decidi morar em 

Volta Redonda e cursar o Magistério, pois a escola de normalista se localizava no centro da 

cidade e eu morava perto.  Já em Angra dos Reis era distante e acreditava que não aguentaria 

todo aquele trajeto do bairro Parque Mambucaba até o centro de Angra dos Reis.  Mesmo 

sendo na mesma cidade a distância é longa, e assim, morando em Volta Redonda, decidi 

estudar, passei por um processo seletivo e iniciei os estudos. E em pouco tempo sentimos a 

falta de casa e da família e por insistência deles, meus filhos, voltamos, como também me 

matriculei no colégio, aquele que era distante, mas que agora invadia minha alma querendo 

mais e mais conhecimento. Fiz minha transferência e dei continuidade, foi exaustivo todo esse 

percurso, dia após dia. Formei-me, mas durante os estágios e mesmo no curso eu já observava 

o papel do coordenador pedagógico, suas obrigações, seus zelos com certas e as, e outras que 

eram deixadas de lado. 

          A partir de então, durante os estágios encetei a questionar alguns profissionais. Fui 

representante de turma e desta forma eu pude participar de algumas reuniões, e também por já 

não ser uma mocinha, a direção não fazia nenhuma objeção a minha presença ali. Durante as 

reuniões e conselhos de classe fui cada vez mais percebendo como o coordenador pedagógico 

exercia sua função. Em alguns casos ficava feliz e em outros não. Faltava em muitos 

momentos comprometimento das partes envolvidas. 
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          E foi precisamente durante os estágios do magistério que obtive um maior contato com 

os coordenadores, e com muita frequência me deparei com pessoas que não gostavam da 

presença dos estagiários e nem mesmo contribuíam para que pudéssemos realizar o 

planejamento em conjunto. Diante da frieza e/ou outros motivos, era muito comentado na 

época que as normalistas “davam trabalho” nas salas e que as professoras não gostavam de ser 

observadas, pois se sentiam vigiadas. . 

          Nas salas de aula e conversando com as professoras, muitas questionavam o trabalho do 

coordenador pedagógico, das políticas públicas, da direção da escola, da direção da secretaria 

de educação, dos pais, dos alunos. Dando sequência em outros estágios e já com maior clareza 

sobre meu tema de interesse (o papel do coordenador), percebia a cada dia que conversar com 

as professoras e com os coordenadores estava me fornecendo dados importantíssimos e fazia 

aumentar meu interesse. O objetivo era de tentar debater com cada profissional da Escola 

Municipal do Morro da Cruz, da cidade de Angra dos Reis, onde foi possível fazer estágio do 

magistério, procurando entender como funcionava o cotidiano da escola e de outras próximas 

que também realizávamos atividades. Eu sempre questionava sobre como conseguiam 

trabalhar estando cada um em seu lugar, não interagindo, não planejando em conjunto. Não 

havia verdadeiramente uma reunião pedagógica, muitos acabavam indo embora, e não 

acontecia a reunião, ou acontecia parte dela. 

 

“Acredito que seja fundamental ao profissional da coordenação pedagógica 

perceber-se como aquele educador que precisa no exercício de sua função, produzir 

a articulação crítica entre professores e seu contexto; entre teoria educacional e 

prática educativa; entre o ser e o fazer educativo, num processo que seja ao mesmo 

tempo formativo e emancipador, crítico e compromissado”. 

                                                                                     Franco, 2008. 

 

          Outra situação bastante comum é as escolas não possuírem o Projeto Político 

Pedagógico – P.P.P., diversas escolas, sejam públicas ou privadas que visitei situadas entre o 

centro de Angra, São Bento, Morro da Cruz, Frade, Japuíba, Belém, Praia Brava, Santa Rita 

do Bracuí, Morro do Perez, Campo Belo, Perequê, Parque Mambucaba e Parati. Ora não 

sabiam onde se encontrava e ora não o utilizavam como apoio. 

 Talvez fosse esse o motivo que os coordenadores não exerciam com mais 

objetividade suas tarefas. Ao dizer tal fato menciono que algumas escolas das localidades 

acima citadas poderiam possuir o P.P.P., porém em sua grande maioria não a utilizavam nas 

suas coordenações. E assim, encontram-se perdidos, desorientados, sem um rumo a seguir.  A 

organização de um P.P.P. e o seu uso, oferecem uma sequência de trabalho, o que pouparia 

tempo, quando se utiliza o projeto que foi construído junto da equipe pedagógica, 

comunidade, há uma direção a seguir, dando sentido ao que os alunos precisam em seu 

cotidiano. Já quando não possuem um P.P.P. a instituição perde horas organizando e 

planejando.  

Ressalto que não foram em todas as escolas que tivemos esse tipo de problema.  Sendo 

um total de dezenove públicas e oito privadas, apenas três públicas e duas privadas possuíam 

o P.P.P. As outras instituições públicas diziam ter, mas não as tinham em mãos. As outras seis 

privadas não possuíam. A grande maioria que se utilizava do projeto conseguia realizar um 

planejamento estruturado os coordenadores exerciam habilidades de liderança e análise das 
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etapas com suas equipes. Sendo assim, profissionais da área e os pais ficavam satisfeitos com 

o resultado final. Abaixo segue o quadro do perfil das escolas visitadas. 

 

 

Gráfico elaborado com os dados coletados durante a pesquisa referente as escolas do 

município de Angra dos Reis/RJ, 2008 a 2015 por Adriana P. A. de Carvalho. 

 

Cabia ao coordenador e ao gestor analisar os métodos de ensino durante o ano letivo e 

se o mesmo atendia as suas expectativas, cooperando e edificando circunstâncias aprazíveis, 

inovadoras de conhecimento que sejam interessantes para guiar os alunos ao longo da 

formação. 

 

“Essa tarefa de coordenar o pedagógico não é uma tarefa fácil. É muito complexa porque envolve 

clareza de posicionamento políticos, pedagógicos, pessoais e administrativos. Como toda ação 

pedagógica, esta é uma ação política, ética e comprometida, que somente pode frutificar em um 

ambiente coletivamente engajado com os pressupostos pedagógicos assumidos”.  

                                                                                                                               Franco, 2008. 

 

          Visto que em muitos lugares um pequeno número de coordenadores não permanecia 

nas escolas em especial estes casos acontecem em escolas públicas, ficavam somente nos dias 

que eram designados, durante as entrevistas as professoras relataram que o coordenador 



8 
 

visitava a escola uma ou duas vezes por semana e havia casos em que a mesma era visitada de 

quinze em quinze dias. Tornando para eles o trabalho mais árduo e complicado, com isso há 

cada lugar que executavam suas tarefas teriam que ajustar meios para integrar todos ao 

ambiente, fazendo que torne mais cansativo, árduo e delicado.    

Já nas escolas privadas o que foi possível constatar é que o coordenador permanece na 

escola durante todos os dias da semana. Não quero dizer aqui que é por trabalhar todos os dias 

que naturalmente sua coordenação é eficaz. Houve casos de visitas em colégios privados em 

que não existia uma união dos gestores.  

Conforme seguia o curso e os estágios eu procurava realizar em escolas diferentes 

justamente porque gostaria de observar e ter contato com os coordenadores e ali observar cada 

detalhe, o modo em que trabalhavam, planejavam e executavam suas funções. À medida que 

fazia estágios, organizava em minha memória, a conduta dos profissionais, e em outras 

comentava com os professores os jeitos e os atropelos de cada escola, da direção quando 

conseguia ter mais contato, e as condutas internas que alternavam de acordo com a mudança 

política das prefeituras. 

          Cada estágio foi muito proveitoso, aprendi como lidar no dia a dia com alguns 

acontecimentos ditos “normais” para quem está em sala de aula. Foram inúmeras as 

observações que fiz, sendo algumas vezes sozinha e em outras com as colegas do curso 

normal. Em alguns momentos desviavam nossos olhares para não interferir em ações que não 

eram designadas para nós naquele momento. As nossas atividades precisavam dar sequência, 

nosso objetivo final no momento era concluir o curso e necessitávamos da aprovação destes 

profissionais. Mantínhamos quietos, mas sempre que acontecia algo que não estávamos de 

acordo observávamos. 

         Busquei desenvolver uma categoria de formação dentro das atribulações exercidas 

durante todo processo. Não foi difícil identificar que alguns professores ocupavam cargos 

para os quais não tinham formação adequada, mas exerciam porque alguém indicou, mas 

sabiam lidar no coletivo, tinha autoridade e poder de persuasão. 

Contudo na LDB/1996, consta que é necessária formação na área. 

Art. 64º. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, 

supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em 

pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional.  

                                                              LDB,1996. Título VI - Art. 64 

 

         No desenvolvimento da pesquisa sobre o papel do coordenador, necessário acompanhar 

o professor em sala e assim procurar entender como atuava ali pensando no processo que 

antecede esse momento que deveria ser a elaboração coletiva do planejamento pedagógico.  

          Terminado o curso Normal, prestei novo processo seletivo para graduação em 

Pedagogia, e fui chamada. Iniciei e ali já foi colocado que deveríamos fazer uma monografia à 

proporção que terminavam os períodos, e voltei ao que me intrigava, e fui a campo.   

         Tão logo iniciei minha atuação como docente, fui me deparando com profissionais 

capacitados e não capacitados. Enquanto trabalhava debatia sobre o tema com meus  

coordenadores, e às vezes também  com o grupo de professores comprometidos que 
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desejavam fazer algo diferente. Sou grata a essa oportunidade, pois aprendi como são 

importantes as reuniões, não que eu não soubesse, mas naquele momento eu tinha minha 

turma e precisava planejar a o desenvolvimento do meu trabalho.  

         Fui convidada para trabalhar em uma escola privada de grande porte, com muitos 

profissionais, na qual era exigido que todos deveriam ser capacitados. Ali deparei com uma 

coordenadora pedagógica que me fez pensar muito sobre meu objeto de pesquisa para a 

monografia. 

          Lembrando que eu já possuía uma noção do papel do coordenador pedagógico, por ter 

estudando as teorias e as legislações sobre os deveres dessa carreira. No curso normal as 

primeiras leituras foram dos autores Paulo Freire; Émile Durkhein; Cipriano Luckesi; José 

Carlos Libâneo;  Antoni Zabala; Philippe Perrenoud, e também da legislação que regula o 

cargo. 

 

“Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN Nº 9394/96, para atuar na 

coordenação é preciso ter formação inicial em nível superior em Pedagogia ou Pós-Graduação. 

Assim, como pré-requisito fundamental para o exercício da função, segundo o Art. 67, parágrafo 

único da referida lei, é necessária a experiência docente para atuação como Coordenador 

Pedagógico”.   

                                                                     Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/ 1996. 

 

No inicio, empolgada com tudo, acabava passando despercebido que a coordenadora 

formada na mesma faculdade que eu estudava, não atendia as obrigações básicas para o cargo. 

Não tínhamos apoio, a reunião pedagógica era individual, dentro do horário de aula, e com 

tempo cronometrado. Cada professor tinha seu dia determinado pela coordenadora para irem a 

sua sala e apresentar o planejamento quinzenal, e durante uns 15 a 20 minutos deveríamos 

expor nossas ideias e dúvidas.  

Geralmente aconteciam durante as aulas especializadas, como: inglês, espanhol, artes 

e outras. Considerava que este tempo não era o suficiente para concluir a reunião, porém era o 

modo como ela trabalhava, e a direção que atuava naquele momento, observava, mas não 

interpelava sobre o assunto. Ela anotava tudo em seu caderno, cada dia o que iria acontecer e 

não admitia que modificações, mesmo que o professor jugasse oportuno diante das 

interrogações dos alunos e dos imprevistos da sala de aula. Chamo atenção para isso, que por 

vezes somos acometidos com questões em que o aluno chega à sala e deseja muito ser 

respondido, então nada mais justo que façamos uma abordagem mudando o rumo da aula. 

Contudo, logo que a coordenadora avistava esse tipo de acontecimento, enviava um bilhete 

reafirmando o que deveria ser realizado. 

          Fui cercada novamente de interrogações e tão logo questionei a mesma sobre seu modo 

de trabalho, acabei não agradando. O que consegui ali com minhas dúvidas foi não poder 

contar mais com uma aliada. Pelo contrário, sempre que podia me deixava de lado, não 

repassava o que era para ser executado com os alunos.  

          A escola que de começo considerava muito boa, já tinha dúvidas, não com relação aos 

conteúdos, mas sim de alguns métodos. Entretanto, algo muito preocupante me incomodava. 

As crianças não tinham muito tempo para brincar, e novamente questionei a coordenadora que 

declarou que ali o que importava era “ver os pais felizes”, que as crianças brincavam em casa, 
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afinal todos moravam perto e viam-se em festas, e no clube.  Fiquei sem chão, pois eu que 

exercia a função de professora da educação infantil na considero ser de extrema importância o 

brincar e então poderia deixar aquilo acontecer diante dos meus olhos.  

          Verificando que mais uma vez não foi aceitável minha indagação, fui chamada na 

direção para ter a “noção do meu papel quanto professora” e não questionadora. Atentei-me a 

dar minhas aulas seguindo os parâmetros da escola, mas logo em meu planejamento 

acrescentei algumas atividades que necessitavam de espaço para acontecer, ou seja, careceria 

ir para área externa, como quadras, parques e passeios ao ar livre.  

          Foi nesse contexto que surgiu meu primeiro impulso para realizar minha monografia, 

que seria “O papel do coordenador sobre o brincar livre nas escolas”. Procurei então acertar 

com a orientadora sobre o que eu queria buscar, mas algo ainda incomodava.   Não era o 

papel somente daquele profissional, e sim de outros que no decorrer dos cursos e estágios 

observei que apresentavam problemas, acarretando dificuldades no exercício de seus cargos. 

Queria entender como um profissional que tem tamanha importância dentro da escola age 

desresponsabilizando-se e prejudicando os alunos e nada acontece, não tem uma lei que o 

impeça de agir assim. 

                       Esta foi à jornada que trilhei para alcançar o que descrevo nesta monografia.   A 

temática ainda se encontra na realidade dos dias atuais, e estão infiltradas em nossas 

experiências, ações no âmbito da escola, da formação dos docentes, dos coordenadores e 

direção, da formação de uma equipe-pesquisadora. 
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CAPÍTULO II  -   A PRÁTICA  E SUAS CONVIVÊNCIAS 

 

 

“ Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático solidário, não 

é falando aos outros, de cima pra baixo, sobretudo, como se fôssemos 

os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que 

aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com 

eles...”                                                                                  Paulo Freire 

 

   

 Segundo Jacques Delors (1998), é recomendado que a prática pedagógica empenhe-se 

em estabelecer quatro aquisições essenciais, que serão para cada indivíduo os pilares do 

conhecimento: 

 

 Aprender a conviver; 

 Aprender a conhecer;  

Aprender a fazer;  

Aprender a ser. 

 

Aprender a Conviver – Atualmente, é de extrema importância o convívio com os outros, 

saber entender, a otimizar uma percepção mútua, gerenciar conflitos, envolver-se com 

projetos coletivos, a ter entusiasmo e um empenho coletivo. 

Aprender a Conhecer – É preciso emanar satisfação, ação de assimilar, constatar e refazer o 

conhecimento para que não seja temporário. 

Aprender a Fazer – Não adianta precaver-se com cuidados relevantes, para adentrar-se no 

setor do trabalho. A velocidade evolutiva que ocorrem nas profissões necessita que o cidadão 

permaneça apto a disputar novas situações de ocupação e a trabalhar em grupo. 

Aprender a ser – É significativo obtermos sensibilidade, uma visão ética e estética, dever 

pessoal, um pensamento autossuficiente e analítico, imaginação, criatividade, atitude e 

crescimento absoluto da pessoa em conexão á inteligência. A instrução precisa ser completa, 

não se distraindo de nenhuma capacidade de cada sujeito. 

 

Todos muito importantes para a prática diária do ambiente escolar e para 

aprendizagem no decorrer da vida. O coordenador necessita saber lidar com estes quatro 

pilares e ao longo da pesquisa muitos foram os relatos de profissionais que não sabiam 

exatamente como proceder no dia a dia. 

 

“[...] o coordenador não sabe quem é e que função deve cumprir na 

escola. Não sabe que objetivos persegue. Não tem claro quem é o seu 

grupo de professores e quais as suas necessidades. Não tem 

consciência do seu papel de orientador e diretivo. Sabe elogiar, mas 

não tem coragem de criticar. Ou só critica, e não instrumentaliza. Ou 

só cobra, mas não orienta”. 

                                                                                        Bartman, 1998. 
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Fundamental tornar o orientador, um indicador no ambiente de trabalho. Ele, que vai 

romper com as barreiras, paradigmas históricos e enfrentar o desafio da mudança.  Também é 

indispensável que os professores desempenhem os mesmos objetivos.  

  

 "A formação tem grande peso na construção da identidade 

profissional, pois quem desenvolve as competências necessárias para 

o exercício de determinada função sabe bem o que fazer e ganha o 

respeito de todos".  

                                                                      VLT Souza, 2005  

 

          Seria interessante que os coordenadores conhecessem o universo dos professores, suas 

dúvidas, não esquecendo que sempre haverá problemas no ambiente escolar.   Estas 

constatações irão demandar a busca por caminhos alternativos, mas também irá exigir um 

apoio de toda equipe. 

          As múltiplas tarefas que o coordenador executa no dia a dia faz com que ele fique 

sobrecarregado de funções. Por essa razão, ele acaba por não refletir o seu papel junto ao 

docente, o desenvolvimento da escola e em especial do aluno, Ele deixa de lado seu 

conhecimento de formação. Esses saberes, inseparável ao coordenador pedagógico, são eles: 

saberes gerenciais; saberes profissionais, éticos, políticos; saberes relacionais; saberes 

curriculares, técnico-profissionais, afetivos e experienciais.  

 

 “Muitas das vezes o coordenador assume a função, e está 

devidamente qualificado para o cargo, mas por mais que tenha boas 

intenções, pode não estar preparado para assumir as atribuições que 

são exigidas ao cargo.” 

                                                                                 André Vieira, 2006. 

 

Assim sendo, verifica-se que o coordenador pedagógico atua em um campo muito 

delicado, que requer habilidades para se confrontar com os diferentes aspectos de poder que 

ultrapassa sua função no espaço escolar. 

Mozart, conselheiro do movimento Todos Pela Educação, é indispensável admitir a 

importância do coordenador na gestão escolar. 

 

 "Ele é o líder da aprendizagem, o responsável por obter bons resultados com o 

trabalho de formação dos professores, e cada unidade de ensino precisa ter ao menos 

um profissional". 

                                                                                        Mozart Neves Ramos (2000) 

 

          A culpa por vezes desaba sobre os professores: dizer que eles não querem e não fazem 

nada, que falar não vai adiantar.    Não irá surtir efeito para impulsionar a situação. Alegam 

que os baixos salários e o valor dado à profissão não compensam tal dedicação. Com tudo 

isso, todos seguem à deriva, visto que os professores estão em maior dificuldade, pois acabam 

lutando sozinhos com os desafios e a precariedade de educar. 

 “A falta de clareza do próprio coordenador sobre suas 

responsabilidades ajuda a acentuar o desvio de sua prática 
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profissional. "A própria não formação faz com que, às vezes, o 

coordenador não tenha certeza de como desempenhar seu papel. Ele 

não se sente seguro e acaba se dedicando a outras tarefas".    

                                                                                                 Placco, 2006 

        

          O Coordenador Pedagógico na escola possui um papel importante de desenvolver e 

articular ações que possibilitem a qualidade no processo de ensino-aprendizagem do aluno. 

Essas tarefas terão maior viabilidade com ações do 1PDE – Plano de Desenvolvimento da 

Escola – Este ampara a escola a executar com mais apreço seu trabalho, concentrando sua 

energia, possibilitando que sua equipe de profissionais acenda iguais propósitos, análises e 

ajustando seu rumo em solução a um grupo ou local em frequente transformação. Ações estas 

que são desencadeadas juntamente com uma proposta pedagógica e a aceitação de um 

planejamento escolar.   

 É importante ressaltar o valor da formação pela qual tanto se luta, assim foi instituído 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, 

diversificados pontos de vista, entrelaçados no panorama nacional, demonstrando inúmeras 

recomendações teóricas e históricas. Desse modo cito alguns artigos da resolução. 

  

Sob a 2 “Resolução CNE/CP 1/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de maio 

de 2006, Seção 1, p. 11”. 

 

Art. 1º A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, definindo 

princípios, condições de ensino e de aprendizagem, procedimentos a 

serem observados em seu planejamento e avaliação, pelos órgãos dos 

sistemas de ensino e pelas instituições de educação superior do país, 

nos termos explicitados nos Pareceres CNE/CP nos 5/2005 e 3/2006.  

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-

se à formação inicial para o exercício da docência na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 

Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação 

Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras 

áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

 

Art. 3º O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de 

informações e habilidades composto por pluralidade de 

conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será 

proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 

princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, 

pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. 

                                                           
1 O Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE-Escola) é uma ferramenta gerencial que auxilia a escola a 

realizar melhor o seu trabalho: focalizar sua energia, assegurar que sua equipe trabalhe para atingir os mesmos 

objetivos e avaliar e adequar sua direção em resposta a um ambiente em constante mudança. 
2 Art. 1º A presente Resolução institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura, definindo princípios, condições de ensino e de aprendizagem, procedimentos a serem 

observados em seu planejamento e avaliação, pelos órgãos dos sistemas de ensino e pelas instituições de 

educação superior do país, nos termos explicitados nos Pareceres CNE/CP nos 5/2005 e 3/2006. 
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Investe-se, assim, diferenciadas oportunidades composto de pluralidade de instruções 

para a formação e exercício profissional dos pedagogos. De tal maneira que é elucidado nos 

artigos 4° e 5° da Resolução CNE/CP n. 01/2006, desse modo à mesma descreve a finalidade 

do curso de pedagogia e a propensão exigida do especialista desse curso, suas exigências para 

um desempenho adequado no dia a dia da formação pedagógica. 

 

Art. 4º - O curso de Licenciatura em pedagogia destina-se à formação 

de professores para exercer funções de magistério na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 

Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional, na 

área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos.  

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem 

participação na organização e gestão de sistemas e instituições de 

ensino, englobando: 

 I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de tarefas próprias do setor da Educação;  

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares; III - 

produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares.  

Art. 5º O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: 

 I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma 

sociedade justa, equânime, igualitária;  

II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de 

forma a contribuir, para o seu desenvolvimento nas dimensões, entre 

outras, física, psicológica, intelectual, social; III - fortalecer o 

desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino 

Fundamental, assim como daqueles que não tiveram oportunidade de 

escolarização na idade própria; IV - trabalhar, em espaços escolares e 

não-escolares, na promoção da aprendizagem de sujeitos em 

diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo;  

V - reconhecer e respeitar as manifestações e necessidades físicas, 

cognitivas, emocionais, afetivas dos educandos nas suas relações 

individuais e coletivas;  

VI - ensinar Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, 

Geografia, Artes, Educação Física, de forma interdisciplinar e 

adequada às diferentes fases do desenvolvimento humano; 

 VII - relacionar as linguagens dos meios de comunicação à educação, 

nos processos didático-pedagógicos, demonstrando domínio das 

tecnologias de informação e comunicação adequadas ao 

desenvolvimento de aprendizagens significativas;  

VIII - promover e facilitar relações de cooperação entre a instituição 

educativa, a família e a comunidade;  

IX - identificar problemas socioculturais e educacionais com postura 

investigativa, integrativa e propositiva em face de realidades 

complexas, com vistas a contribuir para superação de exclusões 
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sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas e 

outras;  

X - demonstrar consciência da diversidade, respeitando as diferenças 

de natureza ambiental-ecológica, étnico-racial, de gêneros, faixas 

geracionais, classes sociais, religiões, necessidades especiais, escolhas 

sexuais, entre outras; 

 XI - desenvolver trabalho em equipe, estabelecendo diálogo entre a 

área educacional e as demais áreas do conhecimento; XII - participar 

da gestão das instituições contribuindo para elaboração, 

implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação do projeto 

pedagógico; 

XIII - participar da gestão das instituições planejando, executando, 

acompanhando e avaliando projetos e programas educacionais, em 

ambientes escolares e não- escolares;      

XIV - realizar pesquisas que proporcionem conhecimentos, entre 

outros: sobre alunos e alunas e a realidade sociocultural em que estes 

desenvolvem suas experiências não escolares; sobre processos de 

ensinar e de aprender, em diferentes meios ambiental  -  (*) Resolução 

CNE/CP 1/2006. Diário Oficial da União, Brasília, 16 de maio de 

2006, Seção 1, p. 11. 2 ecológicos; sobre propostas curriculares; e 

sobre organização do trabalho educativo e práticas pedagógicas; 

 XV - utilizar, com propriedade, instrumentos próprios para 

construção de conhecimentos pedagógicos e científicos; 

 XVI - estudar, aplicar criticamente as diretrizes curriculares e outras 

determinações legais que lhe caiba implantar, executar, avaliar e 

encaminhar o resultado de sua avaliação às instâncias competentes. 

 

 Os artigos acima debate questões de princípio e de conceito sobre as políticas de 

elaboração de especialistas da educação nas diretrizes e o preparo para sua formação. È 

correto enfatizar que em cada artigo e em seus parágrafos a clareza da proposta de construção 

do curso e sua execução no dia a dia no ambiente educacional. Organizado de modo que o 

coordenador se torne um vigilante na sua carreira, não pretendo ensinar caminhos, traçar 

metas, as diretrizes já o fazem com total zelo de maneira que suavize seus propósitos.  E foi 

durante os diálogos com profissionais da área que percebi o quanto leis e resoluções são 

desconhecidas, tornando o trabalho mais difícil e árduo para todos que estão envolvidos. 

Houve casos de pessoas não terem a formação adequada, mas assumiam mesmo assim o 

cargo. 

Segundo relatos durante as entrevistas os profissionais das escolas públicas e privadas 

que não possuíam anteriormente a formação em pedagogia, algumas delas citadas acima e que 

exerciam função como coordenador pedagógico; orientador educacional, e que fizeram cursos 

de capacitação e atualmente todos se encontram dentro da lei vigente no país. 

 Um ou outro necessita estar de acordo com os princípios da escola.  Embora a 

necessidade da gestão democrática seja conhecida e discutida há tempos, o desafio ainda se 

faz presente, sobretudo quanto a estipular momentos para encontros e elaborações coletivas, 

pois elas carecem de negociações com cada um.   

No quadro está organizado como as atividades e planejamentos escolares seguem nas escolas 

visitadas durante as entrevistas no município de Angra dos Reis/RJ. 
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Tabela realizada mediante dados coletados nas entrevistas por Adriana P.A. de Carvalho/2015 

 

Aponto como dificuldade a realização nesta pesquisa às relações de poder ativo nas 

escolas. Diretor, coordenador, professor, pais e alunos. Na expectativa de maior diálogo entre 

teoria e prática com o objetivo de discutir o trabalho do coordenador pedagógico e sua 

atuação no ambiente educacional. Tudo porque durante a realização desta busca de dados foi 

difícil obter relatos das partes envolvidas sem primeiramente repassar meus reais objetivos 

com a mesma. Houve quatro escolas públicas que eu obtive informação através dos 

professores e diretores, o coordenador não demonstrou interesse em dar sua opinião e dizer 

qual sua técnica e método de elaboração. E igualmente aconteceu com diretores que optaram 

por não manifestar suas opiniões, mencionaram suas tarefas, e uma diretora expressou as 

dificuldades que enfrenta com o coordenador. Foram poucos os professores que não 

almejaram participar da pesquisa, consequentemente ansiei por obter narrativas dos pais e sim 

consegui muitos, mas não me contentei, acreditava que conquistaria mais adeptos. Do mesmo 

modo foi com os alunos, esta aconteceu com estudantes do nono ano ao terceiro ano de cinco  

escolas públicas e três privadas. Por conseguinte durante uma visita em duas escolas públicas 
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do Estado, conversando com o grêmio estudantil foi possível coletar dados que muito 

concordaram com a coleta dos professores. Neste contexto foram poucos os espaços em que  

um  plano de trabalho articulado de ideias e recursos que fosse possível  fazer dele um lugar 

democrático e participativo. Para elaborar esta pesquisa de campo organizei entrevistas, 

conversas informais com coordenadores, professores, pais e alunos, grêmios em dezenove 

escolas públicas e oito privadas. Diante dos primeiros relatos já foi possível constatar que 

existia diferença nas ações deles. A princípio houve certo receio, conforme já mencionei de 

alguns especialistas na área para responder ao quadro de entrevistas, visto que os objetivos de 

pesquisa é analisar e fazer reflexões sobre o trabalho.  Contudo comuniquei que era para 

monografia de conclusão de curso e este tema conduzia-me a muitos conflitos pessoais e por 

tanto necessitava verificar através de pesquisas como procede cada profissional. Visto que 

durante meus estágios ambos docentes e coordenadores não exerciam como já mencionados 

acima suas práticas pedagógicas como Freire mesmo nos adverte abaixo. 

          O compromisso do professor na educação consiste em ser um condutor de 

conhecimento, de assumir como mediador e trabalhador social. 

 Segundo Freire (1979),  

 

“a ação docente é base de uma boa formação escolar e contribui para a construção de 

uma sociedade pensante. Portanto para que seja possível, o professor necessita 

assumir o compromisso e encarar o caminho do aprender a ensinar.” 

                                                                                                   Freire, 1979. 

 

          Os professores de certo têm seus medos, suas aflições em sala de aula. Diante de uma 

turma as obrigações do docente são inúmeras, o papel de atuação do professor é de ensinar 

aos alunos a questionar e a aprender a ler a nossa realidade, o aluno é um solo fértil, assim 

poderá construir suas próprias opiniões e tornando um pesquisador e interessado pelas coisas 

ao seu redor. E estimular uma consciência interna.  

          O problema é justamente integrar o apoio do coordenador junto ao do professor, sem 

mudanças na metodologia e no comportamento. O professor precisa se conscientizar que 

ajuda é a peça chave para o crescimento dele e de todos à sua volta. A questão é que podem 

ocorrer casos em que ambas as partes optem por não buscar ajuda. 

Abaixo apresento caminhos para a colaboração do professor e do coordenador segundo suas 

autoras. 

 

Coerência: Atuar em sintonia com o Projeto político Pedagógico da 

escola, compreendendo seu papel e cumprindo suas metas. 

Integralidade: Compreender o estudante de forma integral, buscando 

identificar suas necessidades de desenvolvimento no nível intelectual, 

físico, emocional, social, cultural. 

Reconhecimento: Conhecer a realidade do aluno, da sua família e da 

comunidade em que a escola e estes estudantes estão inseridas. 

Empatia: Acolher as diferenças, reconhecendo que cada estudante é 

único, aprende de forma diferente e vive em um contexto próprio. 

Sonhos: Conhecer os interesses, anseios e/ou o projeto de vida dos 

seus alunos e apoiá-los a alcançar seus objetivos. 
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Cumplicidade: Conhecer as famílias de seus alunos, dialogar com 

elas e criar vínculos para fortalecer o seu desenvolvimento integral. 

Trilhas: Construir roteiros educativos que integrem disciplinas 

tradicionais com atividades complementares, saberes acadêmicos e 

populares, promovendo o desenvolvimento integral dos alunos. 

Colaboração: Trabalhar de forma colaborativa com outros 

professores da escola, criando comunidades de aprendizagem para 

compartilhar desafios e propor estratégias articuladas que respondam 

às demandas do desenvolvimento integral. 

Relacionamento: Estabelecer uma relação mais igualitária e dialógica 

com seus alunos, reconhecendo seus saberes e legitimando a sua 

capacidade de contribuição com seu próprio processo de 

desenvolvimento. 

Mediação: Ser um mediador, facilitador e articulador do 

conhecimento, provocando o aluno a aprender a partir de seus 

próprios questionamentos. 

Pesquisa: Convidar o estudante a perceber a realidade como objeto de 

estudo. 

Protagonismo: promover o protagonismo do aluno como autor e 

proponente do seu próprio processo pedagógico. 

Participação: Colaborar com a equipe gestora no sentido de apontar 

necessidades de infraestrutura, propor projetos e ações inovadoras e se 

envolver com atividades do programa que extrapolem a sua sala de 

aula. 

Acompanhamento: Avaliar continuamente os processos de ensino-

aprendizagem, em conjunto com seus estudantes, estimulando que 

reconheçam o que precisam fazer para alcançar seus objetivos 

individuais e coletivos. 

Aprendizagem: admitir que pode errar e aprender enquanto ensina, 

inclusive com seus aluno. 

                                                                   Fonseca e Sardenberg , 2013 

 

 Ao atentar cuidadosamente as informações dos professores e coordenadores observei 

que muitos não exerciam funções básicas como as citadas acima por Fonseca e Sardenberg. 

Como anteriormente exposto na Resolução CNE/CP 1/2006, incumbe-se a formação “um 

repertório de informações e habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos”.  

Sendo assim seu desempenho deveria estar associado há vários fatores que o conduziriam a 

destreza de sua carreira. 
          Por tanto, a inquietação do professor está atrelada ao ofício do coordenador, a atuação 

da escola frente à formação de ambos, está na prática de uma ação ativa e reflexiva na 

educação. Considerando que a pesquisa acontece sobre o modo como o coordenador executa 

sua função, se fez necessário comentar, e a necessidade de estabelecer a relação entre estes 

segmentos. A função deu-se origem na educação Jesuíta no Brasil e evidencia seu marco 

inicial na década de setenta do século XX quando houve as primeiras necessidades de existir 

um coordenador que intervisse no educandário unido aos docentes como dirigente de práticas 

pedagógicas. 
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A atividade de coordenador pedagógico eclodiu no Estado da Guanabara no período 

de 1961, preliminarmente sendo denominado de coordenador distrital. Em 1965, denominou-

se de orientador pedagógico. Neste período atuava em vários educandários e sucessivamente 

em 1969 em apenas um educandário proporcionando assessoramento técnico aos professores 

do ensino primário, conduzindo os docentes, incentivando ou endireitando com seu 

conhecimento a realização de planos e programas implementados pelas funções técnicas e dos 

métodos por eles disponibilizados, sem agravo ou perda da independência didática do 

professor, honrando os fundamentos básicos da educação. 

 A predominância do coordenador era atributos a de um controlador das 

funcionalidades dos métodos que engrandecessem os requisitos de ensino-aprendizagem dos 

alunos.   

Segundo Lourenço (1974. pp 1. 17-19) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 4.024 regulamentava a ocupação dos demais especialistas de educação como 

orientadores de educação, com as decorrentes exigências de formação, de acordo com a lei: 

 

Art. 62.     A formação do orientador de educação será feita  

                com cursos especiais que atendam ás condições 

                do grau do tipo de ensino e do meio social a que 

                se destinam. 

Art. 64.    Os orientadores de educação do ensino primário  

                serão formados nos institutos de educação em  

                curso especial a que terão acesso os diplomados 

                em escolas normais de grau colegial e em institutos 

                de educação com estágio mínimo de três anos no 

                Magistério primário.  

                                                                                        Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4.024  

     

             Ainda sobre nossa herança histórica que tradicionalmente os docentes do clássico 

ensino primário eram habilitados no Curso Normal de nível médio, ou ainda como previa a 

Lei Orgânica do Ensino Normal decretada no apagar das luzes do Estado Novo (1937-1945), 

ao menos até o surgimento da Lei 5.692/71, em que esse curso suprimiu e os docentes 

vivenciaram ser educadas nas chamadas habilitações de magistério, ocasionando com isso o 

alcance o desaparecimento dos cursos normais e, dessa maneira, modificando o lugar de 

formação para o magistério das séries iniciais. Como já informei anteriormente, a 

reestruturação do ensino de 1º e 2º graus praticado nos anos 1970 modifica a situação: o curso 

normal deixa de existir e a instrução dada por ele aplica-se na habilitação de Magistério, que 

é, no entanto uma modalidade do ensino técnico profissionalizante.   

              Atualmente, o papel do coordenador pedagógico nos educandários e tão essencial 

quão grandemente o do professor. Afinal, é ele que coordena o projeto pedagógico, configura 

o corpo docente do mesmo modo, modifica o âmbito escolar. E ainda tem de lidar com 

contratempos que testam seus limites todos os dias. Cabe ao profissional ter um perfil apoiado 

em três pilares: ser um formador, um articulador e um transformador. Formador para ajudar 

os docentes a se aprimorarem e lidarem com seu próprio conhecimento, sendo preciso 

entender de didática e metodologias. Mas não é necessário ser especialista em matemática 
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para desenvolver com o professor dessa disciplina maneiras de ajudar os alunos a aprenderem 

mais. E nem sempre o ele está capacitado ou mesmo concorda em ter tantas atribulações. 

          Acaba que o coordenador fica numa posição sensível, tudo porque os professores 

desejam mudar, e a questão envolve muitas regras, determinações. Talvez um dos motivos 

que acaba impedindo o coordenador de estar mais ativo na vida do professor, é a questão de 

acomodação de ambas as partes. Durante o levantamento de dados para pesquisa por inúmeras 

vezes seja no público ou no privado as reclamações eram praticamente iguais. Os dois lados 

viam problemas nas ações do dia a dia, coordenadores que eram obrigados a seguirem regras 

das secretarias de educação, das instituições, dos diretores e se colocavam a propor aos 

docentes planos e planejamentos para que se alcançassem os objetivos traçados. Os 

professores pleiteavam por orientações mais igualitárias digo: tarefas distribuídas de maneira 

que ninguém ficasse sobrecarregado e que nas horas livres, fora do expediente escolar 

pudessem pensar em sua na vida pessoal. 

Diante dos fatos é possível entender que todos têm suas razões, o professor que não 

cumpre suas tarefas, planejamentos, não o faz por considerar que já está por demais 

atarefados e o outro lado que necessita conduzir de modo que seja realizado o planejado. 

Lembrando que os coordenadores de escolas públicas visitam as mesmas uma ou duas vezes 

por semana ou quinzenalmente, de forma que fica a cargo do professor realmente cumprir 

com o que é exigido em reunião.  Por não ter garantia, o coordenador fica numa posição 

frágil, sem a certeza de dever cumprido.  Há coordenadores que abraçam sua função e fazem 

um trabalho excelente. Por conseguinte algumas escolas tanto privadas quanto públicas 

desempenhavam a função com excelência. Fatos também obtidos no decorrer da pesquisa, e 

devidamente a grande maioria satisfeita com as atribulações de cada um.  Não tenho certeza 

total, contudo os relatos transmitiam que elas procuravam observar, respeitar, contribuir, 

administrar em cada etapa e momento sendo um parceiro, amigo. Assim denominaram estes 

orientadores pedagógicos, visto que a alegação que tinham mais prazer em atuar nas 

atividades propostas. 

Visto que, a especialidade transformadora propõe estimular ou inclusive instigar a todos na 

escola a procurar progredir constantemente.  

 

"É uma questão de atitude, que tem a ver com uma visão de educação, 

de sociedade e de pessoas, que implique reconhecer que estamos 

sempre em mudança. O coordenador deve cutucar o professor - 

porque fazer a mesma coisa no ano seguinte é um retrocesso".   

                                                                                                                                         Placco, 2008    

        

          A carreira do coordenador pedagógico deveria ser atraente, e reconhecida. Há muito 

que a função deste é exercida sobre os domínios de gestores que não os valorizam e os 

compreendem e acima de tudo capta seus objetivos e dão oportunidade para realizar, contudo 

não é esse o nosso foco principal, sim, é ele que vai ser veículo entre pais e escola, 

professores e alunos, entretanto o seu trabalho não é valorizado, pois diretores ficam 

insatisfeitos porque seus professores não atendem aos planejamentos, os pais porque 

acreditam que ela deveria frear seus docentes nas reclamações de seus filhos e frear a direção 

na elaboração de projetos.  
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É preciso uma valorização e atenção com esse profissional.   Hoje, os horários de 

reuniões são previstos na semana de trabalho, embora ainda insuficiente, é um avanço 

enorme, em algumas geralmente públicas os alunos são dispensados antes do horário normal 

para que possam acontecer os encontros. 

          A indiferença de muitas escolas para essa importante atividade colabora para a 

distorção do cargo. À medida que a escola tiver um projeto político pedagógico bem 

construído, mais alinhavado, mais claro será o papel de cada ator e mais interessantes os 

resultados.  

          Por fim, os coordenadores ocupam-se dos docentes, e deles cobram suas obrigações, os 

docentes preocupam-se com os alunos, e juntos encarregam-se com a direção de cuidar da 

escola. Mas neste ponto do texto quero problematizar a postura do coordenador pedagógico 

concursado que atua em escola pública que não atende as necessidades e suas atribulações,  

quem os fiscaliza. 

 Considero de extrema importância o exercício da função e diante dos fatos obtidos 

durante as pesquisas de campo identifiquei que aquele que ocupa seu cargo em ambiente 

privado está mais atento a formar um grupo e liderar com mais perseverança, talvez pelo 

motivo que ele possa ser dispensado durante o ano letivo ou mesmo ao término do ano. Nas 

escolas públicas os mesmos são concursados devendo prestar contas de suas atividades ao 

diretor ou secretaria de educação e não executar o que é posto não irá determinar sua dispensa 

do cargo, e sim a demanda de ser transferido de escola.     

Nessa perspectiva, e com base nas pesquisas, está o grande desafio até o momento.  

          Destaquei a importância de um ambiente acolhedor e formado por uma equipe unida 

para que se desenvolva com qualidade o trabalho do coordenador. Acima apresentei os dados 

e atribulações necessárias ao coordenador e suas aflições no dia a dia do seu trabalho, como o 

acumulo de funções e a difícil tarefa de coordenar. 

           Por outro lado, quando este papel não é alinhado aos direitos e deveres, acarretando 

insatisfação nas escolas, professores, pais, isto afeta diretamente o aluno.  
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CAPÍTULO III  

 

A RELAÇÃO DO COORDENADOR E DO  PROFESSOR NAS ESCOLAS 

 

 

“Como professores temos que acreditar na mudança, temos que saber que é possível, 

do contrário não estaríamos ensinando, pois a educação é um constante processo de 

modificação”.  Leo Buscaglia 

 

 

          Após termos tratado do papel do coordenador e do professor, sendo de alta 

complexidade a função de ambos. E creio que para melhoria nos relacionamentos 

interpessoais em especial o da docência este não pode ser desenvolvido solitariamente, cabe 

ao coordenador fornecer o apoio. São reflexos que aparecem no dia a dia do trabalho tanto do 

professor quanto do coordenador. 

          Quando cada uma segue seu caminho, sem orientação, sem apoio no desenvolvimento 

do P.P.P., acabam por prejudicar aquele que mais necessita de apoio, o aluno.  Através de 

experiências vivenciadas no cotidiano escolar é possível observar quando uma escola não 

apresenta tais posturas e ocasionando uma qualidade educacional precária. 

          Assumir um papel com inúmeras responsabilidades, tarefas, questionamentos, e manter 

a própria formação dinâmica deve ser tão presente como os conteúdos. 

Para Placco (2008) 

 "no papel do coordenador pedagógico como formador de professores ressalta-se a 

possibilidade de, por meio do trabalho formativo do coordenador, auxiliar o 

professor a tomar consciência das dimensões envolvidas na sua prática". 

 

 Na parceria entre escola, família, professores e alunos estão o coordenador, esse 

especialista requerido para diminuir os espaços e manter em harmonia todos do ambiente 

escolar. Não podemos esquecer que o coordenador pedagógico é peça fundamental no espaço 

escolar, visto que depende dele às relações de conforto envolvidas nesse ambiente.   

         Quando orientador percebe que é difícil lidar e interagir com o professor acaba 

abandonando-o, não porque assim deseja, mas porque não quer cogitar que não foi capaz de 

resolver o problema. Quando o que deveria acontecer é justamente o contrário. Muitas vezes 

tudo está atrelado ao ser autoritário, sem humildade e outras vezes por que uma das partes ou 

mesmo as duas não se propõem a mudanças para resolver tais questões comportamentais. Não 

pretendo dizer quem está certo ou errado pelo fracasso de não conseguir realizar reuniões 

pedagógicas e de coordenação junto aos seus professores, muitas vezes das vezes o erro ou 

mesmo os acertos, está também no professor intolerante que considera que até ali executou o 

seu trabalho sem nenhum apoio e porque deveria aceitar as imposições do coordenador, uma 

posição esta hierarquicamente superior, ainda que tenham boas intenções, o conflito está 

instalado. Logo se percebe como é complicado lidar com a equipe, os dois lados precisam 

saber ouvir para compreender os problemas, revisar e respeitar os pontos de vista de cada um, 

entender que ninguém é igual, somos diferentes. Usar as diversas opiniões para chegar a um 
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consenso, saber mediar os conflitos, liderar sem ser arrogante e proporcionar mudanças sem 

ser impositivo. Como já especificado por Vera Placco. 

          Estabelecer troca de experiências entre as partes traz aproximação, assim a reunião 

pedagógica assume padrões adequados ao projeto final que pretende atender. Neste sentido os 

coordenadores e diretores não são portadores de um único conhecimento, juntos é formadores, 

ele é mais um aprendiz nessa jornada. 

          Para isso precisamos rever a formação pedagógica, articulando a entre as políticas 

educacionais e as concepções de formação enquanto processos de uma construção coletiva. 

Para que esse processo se efetive é preciso um trabalho coletivo, onde todos estejam voltados 

pelo mesmo objetivo “uma educação de qualidade”. 

          O coordenador pedagógico e os professores devem ser orientados, um bom projeto e a 

execução dependem da eficiência e a certeza de que a escola e seus profissionais realizem um 

trabalho de qualidade. Ele será o resultado de reflexões e questionamentos de seus 

profissionais sobre o que é a escola e o que poderá a vir a ser. Observando a inovação da 

prática pedagógica da escola para elevar a qualidade do ensino. 

 

3.1 - COORDENAÇÃO REALIZADA COM DEDICAÇÃO 

 

 

“A escola admirável – aquela que sonhamos trabalhar e na qual, com 

orgulho e entusiasmo, matriculamos nossos filhos – não é a mais rica, 

a mais bonita ou a mais cara. A eficiência é possível com 

determinação e persistência, com a firme disposição de transformar 

boas ideias em excelentes ações”.  

                                                                               Celso Antunes, 2008 

 

 

          Os professores herdam em toda sua vida de formação influências internas e externas. E 

seus próprios também foram influenciados, e um dos motivos que foram constatados durante 

a pesquisa que quando se a autoestima esta anexada ao trabalho do coordenador e professor 

fica mais fácil e humano lidar com estes profissionais. Não que vai diminuir suas atribulações 

e que deixarão de serem cobradas suas responsabilidades, mas o trabalho em equipe será 

desenvolvido com mais autoconfiança, e personalidade. E, portanto demonstra que o 

aprendizado parte essencial de tudo terá seus objetivos alcançados. Durante as pesquisas de 

campo nas escolas de Angra dos Reis foi possível observar que nas escolas em que o 

comportamento entre as partes era mais confortável obtinha-se bons resultados em toda 

equipe. Diretores satisfeitos, professores cada vez mais em busca de novos conhecimentos e 

de desenvolvimento no ambiente da escola, coordenadores certos de estarem realizando suas 

atribuições com eficácia. 

 

 “o coordenador é hoje o elo a unir projeto pedagógico da escola, 

conteúdo programático e as pessoas envolvidas no projeto: 

professores, gestores, pais e alunos”. 

                                                                                      Guerreiros, 2011 
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          Visto que ao visitar e entrevistar alguns profissionais da área sobre o papel que cada um 

executa dentro desse espaço, foi importante e ao mesmo tempo questionador, pois quando o 

coordenador não exercia seu papel ficava evidente que o maior prejudicado na ação era o 

aluno. E em consequência de seus atos na escola privada o coordenador ele é dispensado, e no 

ano seguinte outro assume o papel tendo que atender a todos os requisitos da escola.  

          Portanto o objeto desta pesquisa pretende questionar que: quando o coordenador é 

concursado, ele em suas atribulações acaba por não atender sua função e o que rege os 

deveres de sua profissão. Ele não pode ser dispensado e nem exonerado, por entender que ele 

atende parte ou posso dizer quase nada de suas funções, mas isso acarreta que ele não possa 

ser exonerado de suas funções. 

          Visto que a não execução de um bom trabalho quem será prejudicado será somente o 

aluno, e em contra partida o professor acaba por fazer seu trabalho baseado no mínimo 

possível. Levando para aquele aluno o conhecimento parcial, já que não obtém apoio 

pedagógico.  

          Entretanto também há aqueles que dão apoio esclarecem o trabalho a ser executado e, 

contudo isso ignora o que deve ser realizado e não atende aos pedidos de seu coordenador. 

Tornando suas aulas precárias com baixo rendimento. Temos, portanto variados tipos de 

professores e coordenadores, e todos munidos de atribulações. 

 

 

ANÁLISE DOS DIÁLOGOS 

 

 

A compreensão dos diálogos dos depoentes foi organizada a partir da disponibilidade 

das pessoas, com o objetivo de indicar especificar sobre as implicações que a formação do 

coordenador pedagógico pode auxiliar para um conhecimento escolar que favoreça a 

formação do indivíduo. 

 Nomear grupos significa reunir elementos, ideias ou expressões em volta de um 

pensamento capaz de envolver todos estes.  Esse padrão de organização, de uma forma geral, 

pode ser empregado em qualquer categoria de pesquisa. 

Segundo Minayo, destaca que se trata de estratégia mais utilizada no trabalho de campo, 

ressaltando o seguinte conceito: 

 

“É acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, 

realizada por iniciativa do entrevistador, destinada a construir 

informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo 

entrevistador, de temas igualmente pertinentes tendo em vista este 

objetivo”                                                               Minayo, 2010 

 

 

 Ao realizar uma pesquisa que está interligada diretamente aos dados obtidos através de 

entrevistas e narrativas detalhadas de fatos que ocorrem no dia a dia de pessoas, cria-se uma 
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possibilidade sobre o mundo a sua volta, expectativas para entender o que o outro é capaz de 

desempenhar.  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As visitas que fiz em várias escolas dentre elas, oito privadas e 19 públicas das quais 

realizei entrevistas e participei de reuniões, pude constatar que, naquelas onde os gestores 

trabalhavam de forma coletiva e colaborativa, buscando um mesmo objetivo, conseguiam 

alcançar bons resultados mais facilmente, elevando o desempenho da escola, tanto  

qualitativo, quanto o quantitativamente.  

 A abordagem, no decorrer do diálogo dos professores evidenciou que é na formação e 

capacitação, que este pode ser o campo em que duplicam os pensamentos que orientam os 

novos conceitos a respeito da realidade, e assim introduzir, de forma dialética, a plenitude que 

os cerca: seres, ideias, emoções, coisas. 

 No desempenho técnico do coordenador pedagógico, imperam tensões de três 

naturezas e origens: 

As internas á escola, decorrentes da convivência com os diretores, professores, pais e alunos.  

As externas á escola, que resultam das relações com a instituição de ensino e a comunidade, 

sobretudo uma terceira tensão tem início nas inerentes visões e perspectivas do profissional 

em associação á seu cargo e ás demandas da escola e da educação. 

 Todas as abordagens da pesquisa direcionam para a necessidade da existência do 

coordenador nos educandários do município, entretanto dispor qualquer indivíduo para 

apossar-se desta ocupação resultará em nenhum benefício para a unidade escolar. 

 Os coordenadores pedagógicos do estudo estimam os convívios com os gestores e os 

docentes, apesar de muitos mencionarem nas entrevistas sobre afazeres na escola, o maior 

impedimento para executar a tarefa ora por carência de utensílios ora por recursos didáticos, 

em uma aparente contradição entre o discurso e a prática. 

 Lamentavelmente, nestes quase sete anos de pesquisa não foi possível realizar ações 

na tentativa de fazer o ato de coordenador uma prática fortalecedora. 

 A questão do coordenador na escola não é recente; no entanto, quase nada se faz para 

reverter este cenário, com uma recomendação de mudança e transformação, ao decorrer da 

pesquisa foi possível verificar que se tem caminhado, mas de forma ainda lenta. Infere-se que 

não é uma missão fácil, no entanto faz-se á necessário.  

Durante as pesquisas constatei coordenadores que são exemplo de boa conduta e apoio aos 

docentes. Conseguem em meio a tantas tarefas, reuniões e preparo de planejamentos, 

estimular sua equipe e elevar o trabalho com maestria antes desconhecidas por seus 

educadores. 
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      Infelizmente deparei-me com o mau coordenador que acredito ser autoritário e acomodado 

em suas atribuições que não é capaz de organizar e fazer uma aproximação com o seu 

professor. Não me contive e perguntei se ela tinha noção que não estava prejudicando o 

professor e sim os alunos, e sem questionar e nem ao menos refletir considerou que não. E o 

que fazer diante de profissionais assim. Nada ou ir à luta, e ser um professor pesquisador. 

Mais uma difícil tarefa para aquele que além de educar deve buscar cada vez mais meio para 

que o aluno aprenda utilizando caminhos diversos. 

          Quero ressaltar minha indignação com o papel do coordenador pedagógico que não 

assume seu papel em especial os de escola pública. E quem fica prejudicado é a grande massa, 

os alunos. Segundo relatos dos entrevistados esses alunos não conseguem obter melhores 

caminhos, a escola para todos de qualidade não cumpre seu papel.  

          A busca por profissionais de engajados ao bom desempenho de sua equipe, formadores 

de opinião em grupo, que sabe ouvir, e deseja alcançar os méritos que a educação planeja não 

é escasso, existem e precisam influenciar os outros a um trabalho de qualidade. Árduo sim, 

mais possível. 
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