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Resumo: 

Este artigo pretende analisar o curso de Especialização em Coordenação Pedagógica, fomentado 

pela Escola de Gestores/Ministério da Educação/Brasil e desenvolvido na grande maioria dos 

Estados brasileiros como expressão de uma política pública comprometida com a formação dos 

profissionais da educação, visando a qualificar a escola pública e os processos de aprendizagem 

que nela se desenvolvem. A Universidade Federal do Estado de Santa Catarina (UFSC) está 

nesse projeto desde seu início, em 2006, inicialmente formando diretores/gestores escolares, 

depois Secretários de Educação municipais e, neste momento, coordenadores pedagógicos das 

escolas públicas. Para consolidar todas essas ações foi necessário estabelecer uma efetiva 

parceria entre UFSC,  Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina e União dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). As categorias de análise do artigo são 

basicamente duas: a ideia de formação e o conceito de cuidado, ambas partindo do campo da 
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filosofia da educação. A tensão entre formação e aprendizagem em ambientes virtuais exige 

cuidados específicos e não tutela. A metodologia a ser empregada na análise teórica da 

experiência implica analisar o perfil dos cursistas, acompanhar o ambiente virtual de 

aprendizagem, analisar os relatórios parciais solicitados aos polos (10) distribuídos 

geograficamente no Estado, bem como realizar análise/avaliação dos encontros presenciais e 

acompanhamento pedagógico efetivado pela coordenação do curso. A experiência expressa um 

recurso da política pública brasileira para contemplar um maior número de escolas e educadores 

com vistas a qualificar os processos pedagógicos, tomando a modalidade à distância como 

condição necessária para atingir o amplo território brasileiro. A UFSC vem consolidando um 

grupo de professores-pesquisadores que, ao desenvolverem suas tarefas na modalidade à 

distância, têm contribuído com a investigação dos processos pedagógicos nesses ambientes 

virtuais pensando a docência universitária para um país em desenvolvimento. Por seu lado, os 

coordenadores pedagógicos das escolas estaduais e municipais trabalham mergulhados em um 

cotidiano que, à primeira vista, parece garantir a legitimidade da ação pela proximidade com a 

tarefa. No decorrer do processo, no entanto, surgem a angústia e a percepção de que muito mais 

pode ser pensado, realizado. Felizmente, os próprios textos e provocações do curso vão 

produzindo esse deslocamento e uma espécie de distanciamento do imediato para pensar de 

novo o cotidiano. A familiaridade no contexto pedagógico implica o “fazer pedagógico que 

sempre é menor que o agir pedagógico”. A dimensão do cuidado e a ideia de formação precisam 

considerar a condição de incompletude do ser humano, providenciando que algo aconteça e que 

possa ser significativo ao pensar a escola brasileira e a formação de estudantes, processo 

mediado pela função do coordenador pedagógico. Assim, fica indicada a possibilidade de 

consolidar uma experiência estética, cognitiva e ética. 

Palavras-chave: 

Formação, cuidado, aprendizagem na modalidade à distância, política pública. 

 

O artigo pretende analisar o curso de Especialização em coordenação pedagógica preconizado pela 

Escola de gestores/MEC e desenvolvido na grande maioria dos Estados brasileiros como expressão de 

uma política pública comprometida com a formação dos profissionais no campo da educação. A 

Universidade Federal do Estado de Santa Catarina (UFSC) está nesse projeto desde o início em 2006, 

inicialmente formando diretores, depois Secretários de Educação dos municípios e neste momento 

coordenadores pedagógicos das escolas públicas. Para consolidar todas essas ações foi necessário 

estabelecer uma efetiva parceria entre universidade, Secretaria de educação do Estado de Santa 

Catarina e União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME). 
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Sem desejar causar impactos, porém produzir reflexão, a palavra cuidado levou-nos até Heidegger. A 

palavra formação remeteu-nos também ao campo da Filosofia e talvez devesse ancorar-se 

primeiramente na própria definição da palavra.  No primeiro caso, já fica anunciado que não será feita 

uma cartografia do filósofo e nem mesmo uma revisão bibliográfica apurada, mas nos serviremos dele 

interessadamente para provocar o primeiro movimento de avaliação do curso de formação do curso de 

especialização em coordenação pedagógica. A opção por esse caminho é perigosa, pode cortar as 

ideias do autor e causar uma sangria de sentidos inadequados. Mas pode também ser um caminho 

criativo, que conta com a solidez de uma obra e de um autor que certamente sobreviverão, 

independente de nossa invasão estratégica e interessada. No segundo caso invadiremos o verbete 

“formação” considerando um dicionário de filosofia para entender melhor o próprio objetivo e o 

compromisso do curso. 

Para Heidegger, considerar o cuidado em nossas ações significa viver num momento presente, mas 

com a consciência da temporalidade, de pertença a um passado e com  capacidade de projetar um 

futuro. 

Dalbosco (2006), em seu texto “O cuidado como conceito articulador de uma nova relação entre 

Filosofia e Pedagogia”, oferece-nos uma série de possibilidades para pensar o autor referido 

(Heidegger), sua obra clássica (Ser e Tempo) e a relação com a educação. Segundo Dalbosco, 

precisamos fazer uma avaliação crítica dos nossos modelos de formação, rever seus pressupostos 

metafísicos bem como nosso excesso de racionalidade quando imaginamos didatizar todo o desafio 

humano e regular suas ações nos espaços educativos. 

Afinal, o que significa existir? Qual a relação de nossa existência com o tempo, com a historicidade? 

Não podemos reduzir o tempo ao nosso presente imaginando sermos capazes de tudo decifrar e 

corrigir. Para alargar essa reflexão, parece que os conceitos de cuidado e angústia, retirados da obra 

de Heidegger, ajudam-nos sobremaneira. A angústia anuncia o tempo que ainda virá e que poderá 

modificar esse eixo em função do que agora podemos fazer. Nunca uma ação particular, mas aquela 

que movimenta contextos e cenários. Esta palavra – angústia –apresenta-se em muitos momentos nos 

relatórios parciais encaminhados pelos professores-tutores no decorrer de 2011, o que a torna um dado 

merecedor de análise. A angústia e o cuidado, segundo Heidegger, querem romper com a 

familiaridade que eventualmente podemos ter com o cotidiano. Ou melhor, o excesso de aproximação 

pode nos impedir de ver. Dalbosco afirma: 

No contexto desta problemática, interessa-me saber qual é a contribuição da fenomenologia 

hermenêutica heideggeriana. Isto é, trata-se de saber em que sentido Sein und Zeit abre uma 

possibilidade de se pensar de outro modo a relação entre filosofia e pedagogia, considerando 

o rompimento que tal obra faz com a tradição filosófica e com a ciência moderna, trazendo 

consigo a pretensão de inaugurar um novo paradigma. A questão pode ser mais bem precisada 
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da seguinte forma: O que a crítica heideggeriana à racionalidade objetivista da filosofia 

clássica e da ciência moderna traz de novo para se romper com a relação vertical, 

historicamente pensada, primeiro entre filosofia e pedagogia e, depois, entre ciência e 

pedagogia? Por fim, o que tal crítica põe de exigência à própria pedagogia? (Dalbosco, 2006, 

p.1113-1135) 

 
O conceito de cuidado é fundamental para pensar esse outro paradigma. Esse ser que é um “ser aí” 

(Da-sein) põe-se a pensar na condição humana para além da familiaridade afogada no cotidiano. A 

vida como fenômeno fica exposta e o cuidado tem uma relação com essa totalidade. Todos que aí 

estamos somos tocados pelas condições sociais, políticas e culturais de nossa existência que produz, 

no caso em questão, angústias, por exemplo. Não estamos fora, não somos profetas e nem somos 

imunes. O “Da-sein” nos impõe o que já somos. Portanto, repetindo Dalbosco, “agir de acordo com o 

cuidado significa viver num momento presente, mas com a consciência da temporalidade, isto é, de 

pertença a um passado e com capacidade de projetar um horizonte” (p. 1125) 

Assim, os coordenadores pedagógicos das escolas estaduais e municipais estão mergulhados em um 

cotidiano que, à primeira vista, parece garantir a legitimidade da ação pela proximidade com a tarefa, 

tão bem conhecida que esquece de reinventar-se. Mas surge a angústia de que mais pode ser pensado, 

realizado e felizmente os próprios textos e provocações do curso vão produzindo esse deslocamento e 

uma espécie de descolamento do imediato para pensar de novo o cotidiano. 

Nas palavras de Dalbosco, para Heidegger o cuidado carrega consigo, portanto, a tríplice estrutura da 

temporalidade e, neste sentido, a própria tríplice estrutura constitutiva do conceito de mundo: 

decadência, faticidade e existência.  

 

Nesses termos o que hoje somos não é uma escolha, mas uma condição, originou-se de um 

passado constituído de muitos sabores e dissabores. Nosso único futuro é a morte que fica 

implicada pela angústia, uma “atitude por meio da qual o ser humano alcança a idéia de 

temporalidade (e também de historicidade) forçando-o a um “ter-que-ser” diante da morte, 

diante de sua fraqueza e de seus limites.” (Dalbosco, 2006, p. 1131) 

 
Essa abordagem de Heidegger rompe com a subjetividade moderna, que imagina tudo ver, tudo 

prever, tudo regular. O “ser aí” está contido na dimensão do Ser e do tempo e, portanto, tão frágil e 

belo como todos os demais. Quando desejamos formar os outros precisamos desse cuidado e dessa 

percepção. Não conseguimos prever todas as necessidades, não conseguimos planejar todos os 

conteúdos, nem controlar todas as variáveis. Estamos em um tempo onde o que nos toca pode também 

nos fazer tombar. 
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O curso em questão forma adultos, o que lhe impõe um outro tempero, diferente de quando se fala de 

crianças e jovens. Adultos podem resistir a uma interação mais objetiva, direta, criteriosa no sentido de 

reconhecer critérios que garantem inclusão ou exclusão em um curso de formação. Portanto, cuidado 

não pode ser tutela. Temos de criar espaço para que esse adulto não se infantilize, contudo também 

não podemos dispensar o cuidado. Neste caso, o cuidado implica estar presente no ambiente virtual, 

dar respostas, participar dos fóruns, acionar as burocracias administrativas, quando necessário. 

Contudo, o desejo e o dever de ler os textos é condição de um adulto minimamente bem crescido. Da 

inviabilidade disso, os motivos devem ser analisados criteriosamente. Motivos justos e já reconhecidos 

em parte estiveram apontados durante todo curso: falta de tempo, dificuldade na compreensão leitora 

dos textos, excesso de trabalho e, portanto, necessidade de mediação de outros adultos. Nesse cenário 

devemos agir para poder lançar-se no tempo de outra forma e com outras condições. Dispensar a tutela 

não é dispensar a didática. Adulto em formação exige uma didática específica. O curso deve 

apresentar alternativas nessa direção. 

Estando no mundo, afinal, o que tem-que-ser (e não o dever ser) em termos formativos? Somos 

jogados no mundo, mas apesar disso temos de nos tornar algo. Quando nos vemos assim, parece que 

uma chave se abre, pois nos entendemos agora na temporalidade. 

Assim adentramos nosso segundo tema – o da formação.  

A formação é um tema sem endereço fixo, tem uma natureza nômade, em alguma medida acaba por 

dar-se em cada ser humano. Para materializar-se exige um excedente de forças para ruminar, farejar, 

selecionar o que se deseja fazer consigo mesmo. Por vezes a força fica exaurida pela recusa de uma 

formação estrangeira, higienizada, padronizada, sem sabor. 

 O que é mesmo formação humana? Está aí uma curiosidade inesgotável. Nesse cenário dos embates 

entre pensar e produzir formação, a educação é praticada. Formação implica ocupar-se consigo mesmo 

enquanto tentativa de entender o que acontece conosco quando  desempenhamos tantas atividades e 

ainda estudamos. Daí o assombro do que aparece e nos envolve. 

O verbete do termo em um dicionário de Filosofia (Garcia Hoz, 1964) anuncia muitas informações, 

por vezes indigestas, mas densas e provocativas. No verbete aparecem os termos: matéria, forma, ato, 

potência, plasticidade, extração, artífice, informação, seleção, razão, possibilidade, autoridade, 

subordinação, expansão, interação, natureza e cultura. Já de início um excesso de conceitos fazendo 

lembrar muitos teóricos; afinal, a quem recorrer? Seguir implica selecionar, escolher informações para 

oferecer um movimento a algo que deseja forma. Talvez outra vez nossa curiosidade. Surge o 

assombro, pois muitos são os caminhos e as possibilidades. Será a escolha equivocada, a seleção 

tendenciosa? 
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A questão forma e matéria tende a contemplar prioritariamente o cenário de análise e em seguida fica 

implicado pelo contexto da natureza e da cultura. Afinal, o que é em nós natureza? Seria cultura o que 

vamos expandindo, reconfigurando, ampliando, desenhando? Isso é formação? 

Os cursistas que desejam e buscam um curso de formação parecem interessados em rever sua forma e 

pensar em outra direção. Esse desejo é muito singular e cabe a cada um definir a intensidade disso, 

bem como processos necessários. 

Nietzsche (2006) fala de cultivo e de antinatureza quando escreve sobre formação. O primeiro refere-

se a uma falta; o segundo, a um excesso. Falta de afirmação da vida no primeiro caso, excesso de 

moral no segundo ponto. Formar-se implica ser implacável com tudo aquilo que é “degenerado e 

parasitário fazendo retornar sobre a terra aquele excesso de vida, do qual também terá de voltar a 

crescer e vigorar o estado dionisíaco.” 

O ato criativo é escasso porque somos excessivamente adequados, ajustados a nosso tempo. Nosso 

ajustamento é incompatível com a força de quem supera seu tempo para criar quando em processo de 

formação. Essa é uma indagação necessária que cada coordenador pedagógico deve fazer a si mesmo e 

decidir como quer lidar com esta provocação. 

Para Dalbosco, na pedagogia precisamos do “fenômeno da abertura” para garantir existência do ato 

criativo. Não podemos mais pensar nossa prática segundo nosso cotidiano familiar, nosso imediatismo 

profissional, inclusive aquele aparentemente já investigado, pois o fenômeno da abertura exige espaço 

para o imprevisto, a surpresa, um outro viver e dizer que ainda não temos (que ainda virá – “ser-

adiante-de- si mesmo”). 

O que podemos ser como coordenadores em termos de um “ser-adiante-de si- mesmo?” O cuidado 

implica ocupar-se consigo mesmo, com os outros e com as coisas e ainda não esgotamos essa 

habilidade. E precisamos deixar espaços abertos para praticar esse cuidado exatamente quando 

desejamos relacioná-lo com formação. Concretizar esse processo não é ocupar-se com algo 

simplesmente, moralizar o campo de interesse, mas fazer emergir sentidos para o “estar aí” sem 

obrigar-se a resultados simplesmente. Não podemos esgotar nossas energias no mundo das vivências, 

porém cavar espaços para refletir sobre o mundo da existência humana. A familiaridade no contexto 

pedagógico implica o “fazer pedagógico que sempre é menor que o agir pedagógico”. Enquanto nos 

compreendemos temos mais uma vez a chance de repor a pergunta pelo sentido do ser. 

Os depoimentos de alunos do curso dizendo da pertinência dos textos, de como eles parecem cavar 

outros espaços para pensar as dinâmicas pedagógicas da escola já é um sinal de que a angústia 

converteu-se em ato criativo. 

A angústia produz em nós disposição de abertura e cria possibilidades para o cuidado. Cuidado que 

não significa outra coisa do que, como diz Dalbosco, “em seu sentido ontológico-existencial, a 
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compreensão da vida humana em sua dimensão de totalidade, enquanto decadência, faticidade e 

existencialidade”.  

A dimensão do cuidado precisa considerar a condição de incompletude do ser humano, e providenciar 

que algo aconteça e que possa ser significativo.  Para isso talvez possa aparecer algo estético, 

cognitivo e ético. 

Esse algo que deve acontecer de alguma forma também ficou experimentado no curso – os projetos de 

intervenção. Formar-se implica fazer acontecer, produzir uma experiência na escola considerando as 

provocações teórico-práticas. Os depoimentos sobre as inúmeras dificuldades para em grupo na 

modalidade a distância pensar uma intervenção na escola são a expressão do quanto estamos 

excessivamente familiarizados com o que fazemos a ponto de ser difícil pensar em outra coisa. Essa 

outra coisa não é mágica, não tem sabor de profecia, mas significa por vezes a beleza de devolver ao 

detalhe o valor de nosso esforço. Veja a ironia: por vezes devolver à escola a beleza  de pensar sobre o 

que deve ser feito para que as crianças aprendam. Não basta frequentar, inchar estatísticas, mas a cada 

dia cuidar para que a criança aprenda. 

Todos os profissionais envolvidos com o curso devem também demonstrar cuidado com os cursistas, 

que como já dissemos, não significa tutela, mas uma presença muito particular na modalidade a 

distância que é frequentar o ambiente virtual de aprendizagem. No ambiente está a sala de aula, o 

encontro do corredor, o convívio acadêmico. No ambiente ficamos sabendo dos critérios de avaliação, 

das notas, da recuperação, a universidade está no ambiente. 

Assim como o cuidado, precisamos detalhar melhor o conceito de angústia e decadência. Estar 

excessivamente envolvido pelas ocupações do presente nos conduz a um estado de decadência. O 

Dasein apenas cuida de suas ocupações cotidianas do presente. De certa forma é o Dasein decaído. 

Arriscamos dizer que esta pareceu ser, por vezes, a condição profissional dos coordenadores 

pedagógicos. Ao descreverem suas tarefas em atividades solicitadas nas primeiras salas de 

aprendizagem ficou evidenciado algo de excessivo na função do coordenador: ocupações de toda 

natureza, contemplar todas as expectativas, substituir todas as ausências e ainda ser amplamente 

exigido para sempre estar presente nas funções específicas. Mas a decadência não está materializada 

na pessoa do coordenador, parece constituir-se de um mal congênito, nascido com a função. O curso 

vem para discutir essa questão, mostrando a necessidade de criar mais legitimidade a esta função que 

não depende em geral de filiações partidárias, eleições de natureza local, mas uma função que exige 

mais do que mediação, boa comunicação, exige conhecimento teórico-pedagógico visando a garantir a 

aprendizagem dos alunos em escolas brasileiras. Assim, a escola de gestores que inicialmente 

priorizou a formação de diretores, a gestão democrática, entende ser necessário também formar 

coordenadores capazes de participar desse processo democrático na escola, contudo destacando como 
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meta principal a aprendizagem dos alunos e a educação continuada dos educadores. Talvez para 

enfrentar nossa decadência, nossos baixos índices de avaliação, para então enfrentar esses números, 

não apenas com outras tabelas e índices, mas efetivamente com outra qualidade formativa. 

Também devemos aqui nos referir à decadência dos salários dos educadores. Embora esse não seja o 

foco do curso, deve ser aqui pronunciado, para lembrar que valor, qualidade e excelência tem custo, 

exige investimento, sendo essa uma prioridade ainda não conquistada em nosso país. Educação não se 

faz com discursos, promessas, diretrizes, leis e normas, mas implica acima de tudo investimento e 

compromisso com a formação das pessoas. 

A decadência também pode ser originária da tentação do coletivo, que tudo parece esclarecer. O existir 

autêntico é um desafio bem maior do que imaginamos e, nessa direção, muitas seduções nos desviam 

da possibilidade de colocar-se no mundo eticamente. O próprio Dasein quer fugir de si mesmo e viver 

decaído no mundo. É quando a “queixa toma o lugar do pensamento”, expressão muito bem colocada 

por uma professora da Chapada Diamantina, que esteve em Florianópolis apresentando uma 

experiência belíssima de sua região e de como enfrentar as adversidades políticas e educacionais, 

superando a queixa e criando mudanças. 

Segundo Heidegger, a “de-cadência”  é apenas uma das possibilidades que se desvelam ao Dasein e 

não propriedade geral do ser humano. Para Heidegger, cuidado significa estar à frente de si mesmo, 

envolvido com entes no mundo e isso implica responsabilidade. Ao tocar interessadamente nessa 

teoria em função do curso de formação parece que não há como escapar dessa interface. A dimensão 

que o curso se coloca evidencia essa vontade de estar à frente de si mesmo para entender esse nosso 

tempo, investigar nossa decadência e lançar-se ao futuro com outras possibilidades, pensando a 

coordenação pedagógica nas escolas brasileiras.  

Uma primeira recomendação: evitar ocupar todos os espaços nesse esforço, permitindo o fenômeno 

da abertura, que por vezes não vem da equipe coordenadora, mas de outros tantos sujeitos tocados, 

sensibilizados e comprometidos com a proposta. Isso implica até, por vezes, rever o que já está 

definido, não se deixar seduzir por suas próprias ocupações (seja de coordenador, de professor, de 

tutor, de técnico, de aluno). Nossas ocupações podem nos cegar e impedir o fenômeno da abertura. 

O cuidado implica uma espécie de cura que ocorre considerando nossa temporalidade e impulsiona 

nosso agir, nossa vontade de estar no mundo plenamente. E quando não conseguimos isso, a angústia 

se materializa. A angústia mostra ao “Dasein” sua finitude e os limites de suas possibilidades. A 

angústia leva o Dasein à consciência do vazio de sua existência.” A angústia rompe com o conforto da 

familiaridade, do já conhecido e coloca-nos na presença da estranheza do mundo onde precisamos 

outra vez pensar nossas ocupações. Formar-se implica ser tocado por isso que, de certa forma, é de 

novo um rastro do fenômeno da abertura. Talvez pudéssemos arriscar que o desejo dessa equipe 
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coordenadora do curso desejaria que cada cursista estivesse instrumentalizado por meio da sua 

formação a refletir sobre esse fenômeno de abertura para repensar suas práticas considerando todos os 

sujeitos envolvidos. Como diz Pires (2003), a angústia nos faz sentir que não estamos em casa  no 

mundo e que esta condição nos exige pensar de novo nossas tarefas. Por mais contraditório que seja, 

estar em casa tem significado uma espécie de impessoalidade, de não envolvimento com o outro não 

familiar, e a angústia em algum momento vai nos impor esse limite e romper com esse conforto, 

impulsionando-nos para novas possibilidades.  

Nossa vida de coordenadores pedagógicos está tocada pela interrupção, incoerência e pela surpresa. 

Quando imaginamos ter encaminhado um problema, ele aparece de uma outra forma e somos 

surpreendidos e por vezes tombamos. Essa instantaneidade nos frustra, ainda que reconheçamos que 

de alguma forma também não toleramos mais o que dura para sempre Segundo Bauman, vivemos essa 

ambiguidade entre a solidez e a liquidez. Os sólidos implicam resistência à mudança, o que ligou as 

formas sólidas está garantido. Já os líquidos não mantêm sua forma com facilidade, eles escorregam, 

respingam, vazam, inundam, borrifam. Os contornos não seguram os líquidos. Mas seria o mundo 

sólido melhor? Se prestarmos bem atenção, os movimentos de resistência e liberdade implicaram 

sempre fazer derreter mundos sólidos, livrar-se de entulhos das velhas ordens. Talvez não 

esperássemos que esse movimento deixasse nossas relações tão desprotegidas e nuas. Como enfrentar 

esse paradoxo? Qual seria o fenômeno da abertura nessas circunstâncias? 

Para Nietzsche (2006), um dos entulhos da velha ordem traduz-se pela obediência. Até agora a coisa 

mais longamente exercitada e cultivada entre os homens. Vale o imperativo: você deve. Pensar como 

rebanho parecia ser o caminho da ordem. O filósofo vai dedicar-se a quebrar esse paradigma visando 

superar a obediência para incentivar a autonomia do sujeito. De certa forma, o paradigma da 

obediência se liquefez, e ainda que por motivos distintos defendamos tal novidade, temos dificuldade 

em lidar com sujeitos e situações que agora insistem com a dissonância de ideias e o combate à 

obediência. Não obedecer não significa desordem, qualquer coisa . Mas é talvez o convite mais duro 

de nossa capacidade de criar. Estamos sendo capazes de inventar, mudar? Temos coragem para isso? 

O desafio de Bauman, em seu livro, será mostrar que não existe nada de patológico na ambivalência e 

nem é um problema linguístico. A ambivalência decorre de uma das principais funções da linguagem: 

a de nomear e classificar. Classificar é dar ao mundo uma estrutura e essa tem sido uma atividade 

humana desde sempre. Dar ao mundo uma estrutura significa pensar em probabilidades, tornar alguns 

eventos mais prováveis, entender os fatos para além de suas causalidades. A função de nomear põe de 

fato uma ordem no mundo e procura manter essa ordem para evitar o contingente e o acaso. Como diz 

Bauman, “em um mundo ordeiro a gente sabe como ir adiante”, calculamos as probabilidades, 

controlamos as condições de existência de um evento. A ambivalência confunde nossos cálculos e por 

isso resistimos a ela. A modernidade, em termos históricos, tentou ser o lugar máximo e mais 
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sofisticado da ordem, pois tem a garantia da ciência, suas provas e nomes/conceitos que dizem mesmo 

das coisas. 

Mas a ordem está em conflito. Descobrimos que classificar implica incluir e excluir. Quanto da nossa 

ordem está sustentado na exclusão? O que não tem nome está fora. Paramos por aqui com o autor e 

seu livro, que é bem mais complexo e segue fazendo uma análise muito interessante. Queremos já 

nesse ponto fazer uma analogia com a função da coordenação pedagógica na escola. 

Escola, lugar enigmático, cheio de imprevisibilidades, com pessoas de todos os tipos, convicções, com 

muitas expressões de alegria e outras tantas de dor. Parece nossa ordem não dar conta disso 

considerando simplesmente os nomes que existem. Afinal, o que é um aluno indisciplinado, o que é 

evasão? – pode ser escapar da escola, mas também pode implicar uma discussão didática das aulas. A 

ambivalência vive na escola e nos convida a continuar a pensar sobre ela. E o fenômeno da abertura 

que insiste em apresentar-se.  Não é uma patologia, talvez seja a versão da beleza da vida que ainda 

está sem nome, precisa de nossa presença, cuidado e reflexão.  

Tudo que aprendemos nesse curso cruzou com a vida, com a escola, com nosso país, com alunos e por 

vezes surge o que ainda não tem nome e precisa de muitos para que outro nome apareça. Exige 

criatividade e não engessamento. 

A função estratégica do coordenador passa por aí, ele deverá dar sustentabilidade tanto à ordem como 

à ambivalência. Que tarefa complexa!!! Ter inspiração quando temos de fechar questão e quando 

precisamos abrir. Não podemos ter horror à indeterminação, precisamos deixar suspenso alguns 

eventos que ainda não estão classificados e, portanto, não indicam ainda práticas seguras. Não 

ficaremos na instabilidade eterna, os nomes virão, nossas intervenções serão definidas, mas 

precisamos de tempo para pensar. E por causa das pessoas, elas nos impactam pelo jeito como são e 

fazem com que os nomes se renovem ou apareçam pela primeira vez. 

Assim, formação e cuidado são temperos de qualquer processo educacional; contudo, na modalidade à 

distância ganha uma força especial: já estamos em rede, previamente estamos conectados com textos, 

pessoas, ambientes, espaços governamentais e, portanto, é preciso dar fecundidade a este direito para 

expandir forças, qualificar ações visando a uma escola brasileira mais comprometida com os processos 

de aprendizagem e de formação cultural. 
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Resumo: 

A nova cultura de aprendizagem é caracterizada pela explosão da informação, a multiplicação e 

a diversificação das formas de saber e conhecer, exigindo uma educação continuada onde 

precisamos pensar em estratégias inovadoras frente às demandas de formação, tomada de 

decisões para selecionar o quê e como aprender, e também, a mudança na concepção de 

aprendizagem. O desafio de refletir sobre essa temática que envolve o conhecimento desses 

novos sujeitos que habitam a escola, esse professor em formação e esse aluno zapeador, irão 

depender, não somente, da compreensão dos sofrimentos advindos da vivência de si mesmo e 

do outro, mas de todo um envolvimento diante das transformações neste contexto. A partir 

disto, torna-se fundamental refletir e planejar ações sobre as seguintes questões: Que aluno é 

esse que temos em sala de aula hoje? O professor tem buscado formação para lidar com esse 

novo aluno e as tecnologias digitais virtuais (TDV)? Existe sofrimento psíquico advindo disso? 

Como ele se manifesta? Aliado a isso, a escola parece ser o palco de toda essa problemática das 

relações interpessoais, tão intensa e frágil, onde isso se evidencia. Poderemos conceber uma 


