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Resumo: 

Trata-se de examinar as ações de formação continuada mediante educação virtual e a distância 

realizadas pela Universidade Federal de Rondônia, desenvolvidas no âmbito do Programa 

Nacional Escola de Gestores da Educação Básica (BRASIL/MEC, 2005) como programa do 

governo brasileiro para educação básica, na esteira da constituição da Rede Nacional de 

Formação de Professores (BRASIL/MEC,2004), utilizando-se exclusivamente a Plataforma 

Freire como ambiente virtual de realização do curso.  

Como demanda induzida para as Universidades Públicas da rede federal de educação superior 

brasileiro, este Programa guarda a possibilidade de que o rompimento histórico entre o pólo das 

práticas e o pólo produtor de teorias educacionais possa ser questionado, no mesmo tempo da 

centralidade do Ministério da Educação como produtor e gestor das políticas de formação. A 

questão da pesquisa remete a seguinte problemática, de caráter mais geral: como os cursistas 

apreendem os níveis de reflexão propostos durante o processo de formação continuada, virtual, 

advindos dos conteúdos disponibilizados a partir do agente formador, como ente do governo? 

Qual a percepção do cursista entre a mediação da prática e a observação das analises de 

conteúdos de aprendizagem?  

O estudo parte da hipótese de que estratégias de formação ligadas à consolidação ou mesmo à 

reconversão daquilo que se incorpora na formação inicial fazem parte do aprendizado da 

docência no momento posterior à graduação. Através de inventários sucessivos durante os 

registros do curso, anota-se se este aprendizado do cursista, que está gestor (formação em 

serviço) possui um impacto associado àquilo que media o fazer.  

Utiliza-se a observação sistemática dos registros das tarefas de sala, dos comentários e chats e o 

que revelam sobre quais elementos são “percebidos” pelos cursistas. Esses levantamentos são 

catalogados de modo que permitam a produção dos dados que expressem um cuidadoso exame 

sobre como vem se dando o desenvolvimento do Programa Escola de Gestores em Rondônia, 
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desde 2008, no Estado de Rondônia, região da Amazônia Legal brasileira, que possui um 

histórico peculiar da formação de professores pelo governo brasileiro. 

O programa tem quatro anos de existência, os dilemas e estratégias empregadas para a sua 

superação podem ser identificados, através de variáveis internas e externas ao sistema, e indicar 

até que ponto as ações desenvolvidas até o momento contribuíram uma reinvenção dos modos 

de pensar e fazer a formação de professores no Brasil merece amplo debate e difusão. 

A literatura voltada para a educação a distancia e o ensino virtual possuem um recentismo no 

campo da reflexão pedagógica deste processo e eficácia quanto a consecução teoria e prática. 

Contribuições de Acedo (2011), Hargreaves(2003), Berzenzinski e Monteiro (2008) – estes 

últimos organizando na revista ECCOS um dossiê sobre o ensino virtual e a sociedade que se 

integra neste discurso da formação de professores - remete a uma realidade importante no 

cenário político: a importância da incorporação da formação de professores como um cenário 

virtual na rede de educação pública e a eficiência da incorporação da aprendizagem nesse 

processo às necessidades prementes identificadas peloscursistas. 

Palavras-chave: 

Ensino a distância, aprendizagem a distância, Programa Nacional Escola de Gestores da 

Educação Básica. 

 

Ao nos propormos analisar a relação entre os educadores da Universidade e os educadores das escolas 

e o percurso formativo, que de maneira sempre variada os une, temos algo problemático que se 

evidencia: a concepção de formação continuada ou formação em serviço. A focalização desse tipo de 

formação de educadores desde as reformas educacionais na década de 90 do século passado em maior 

proporção torna a formação continuada de educadores um objeto importante para compreendermos os 

dispositivos que vêm organizando as práticas e realimentando a produção teórica no campo 

educacional. 

Para demonstrarmos como nos localizamos, do ponto de vista da Universidade Federal de Rondônia, 

nesse cenário, o presente artigo analisará internamente, ou seja, do ponto de vista do seu 

funcionamento, organização e impacto na formação continuada de educadores, uma das ações desta 

categoria  desenvolvidas na região da Amazônia Legal. Trataremos do Curso de Especialização Lato 

Sensu em Coordenação Pedagógica-modalidade EaD. Este curso encerra no final do primeiro semestre 

de 2011 sua experiência piloto em 8 polos, envolvendo 50 dos 55 municípios do Estado de Rondônia, 

com cerca de 250 cursistas certificados. Interessa-nos destacar que o público alvo desse curso compõe-

se de, prioritariamente, coordenadores pedagógicos que atuam em escolas públicas, tanto da rede 

estadual quanto municipal.  
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Em todo o território brasileiro, o Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação Básica 

em parceria com Universidades, Secretarias Estaduais e Municipais de Ensino, implementa o curso de 

especialização ao qual dedicaremos nossa atenção e análise, como parte do Programa Nacional Escola 

de gestores da Educação Básica, que já oferecia desde 2008 outros cursos de extensão e especialização 

lato sensu. Além da opção pela modalidade EaD, a marca deste Programa é estabelecer-se como 

aliado estratégico na proposição de políticas públicas de educação que possam responder às demandas 

de ampliação dos níveis de aprendizagem dos alunos das educação básica pública. O pressuposto 

principal do programa é a definição da equipe de gestão escolar como mediadora dos processos 

complexos que se fazem presentes nas escolas como locais de aprendizagem.  

Do ponto de vista da universidade, a demanda do Programa Nacional Escola de Gestores da Educação 

Básica é por chancela, implementação técnica do curso e gestão do processo pedagógico, destacando 

cada UF como lócus de formação. Nas várias iniciativas que fazem parte do menu de Programas e 

ações em curso oferecido   para os profissionais da educação no Brasil 34 pelo Ministério da educação 

do Brasil, à universidade pública é apresentada a demanda de gerenciar todo esse processo formativo – 

demanda induzida. Contudo, e este é o lugar de ocupamos e queremos ocupar nesse processo, para 

exatamente reiterarmos a autonomia, neste movimento de estreitamento o que não podemos perder é a 

posição crítica. Se a universidade pode contribuir de modo efetivo nesse percurso de estreitamento das 

relação entre instituições formativas, extremamente salutar, a nossa posição precisa ser de 

pesquisadores. O curso de especialização em coordenação pedagógica, no momento final da 

experiência piloto, oferece elementos que, em última instância, interpelam a universidade- a nós 

mesmos, portanto – quanto a sua atuação na formação continuada, neste caso de educadores que atuam 

nas equipes de gestão.  

A análise interna da qual tratará este artigo, focalizará especialmente ao curso do ponto de vista da 

influência que foi capaz de produzir nos cursistas-gestores e pode ser flagrada, em um corte 

longitudinal, representada ao longo do curso nos seus registros escritos postados no ambiente virtual 

de aprendizagem. Queremos verificar de que modo o formato do curso a distância,  organizado em 

ciclos articuladores de blocos de três salas ambiente, impactou o modo de lidar com a realidade 

escolar. Escolhemos três tópicos para analisar nas escritas postadas pelos cursistas-coordenadores 

                                                           
34 O PRADIME é outro exemplo de curso a distância como um espaço de aperfeiçoamento e formação dos 
dirigentes municipais de educação em nível de extensão. Segundo a apresentação da página oficial do MEC, “O 
curso aborda as diversas temáticas que estão sob sua responsabilidade, abrangendo o planejamento e a avaliação 
do sistema educacional, o financiamento e a gestão orçamentária, a infraestrutura física e a logística de 
suprimentos bem como a gestão de pessoas, considerando o ambiente de governança democrática. Neste espaço 
virtual de aprendizagem, além do curso propriamente dito, o aluno ainda encontrará um espaço propício para o 
intercâmbio de ideias e experiências, contando com o apoio e orientação de professores consultores”. 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=219:pradime-
apresentacao&catid=149:pradime&Itemid=447- coletado em 20/03/2012 
 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=219:pradime-apresentacao&catid=149:pradime&Itemid=447-
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=219:pradime-apresentacao&catid=149:pradime&Itemid=447-
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pedagógicos ao longo do curso: a. o papel do coordenador pedagógico; b. realidade escolar: avaliação; 

c. realidade escolar: práticas de leitura. Este artigo trará a análise de uma amostra composta de duas 

turmas com perfis diferenciados. Foram alvo da análise os registros escritos nos fóruns, tarefas on line, 

chats. 

Os resultados apresentados propiciarão que a Universidade compreenda melhor o papel que representa 

no processo de formação dos educadores nas escolas e mesmo em assumir seu papel de investigação e 

intervenção no campo educacional. Em última instância queremos verificar o que os cursistas-gestores 

podem nos dizer acerca do próprio alcance da formação continuada no formato educação a distância, 

implementada pela Universidade que atende a uma demanda, na verdade, induzida pelos gestores do 

sistema educacional brasileiro. 

 

1-O projeto pedagógico do curso 

Com carga horária de 405 horas, o objetivo do Curso de Especialização em Coordenação Pedagógica é 

permitir ao coordenador pedagógico que alcance formação em termos teóricos e instrumental-

metodológico para que compreenda mais aprofundadamente a realidade escolar, medie 

competentemente a construção e implementação do projeto político pedagógico da sua escola, 

estabeleça estratégias para a organização do trabalho pedagógico e ofereça a formação continuada ao 

corpo docente de sua instituição com o fim de obter a aprendizagem efetiva de crianças, jovens e 

adultos nas escolas públicas.  

Na justificativa para a proposição abrangente do Programa Escola de Gestores, temos um ponto a 

destacar. O Plano de Desenvolvimento da Educação aprovado em 2007 pauta-se na tentativa oficial de 

tornar a educação parte do rol de prioridades governamentais, respondendo a demanda 

democraticamente manifesta da sociedade brasileira nas Conferências Nacionais de Educação 

realizadas recentemente, desde as instâncias locais até as nacionais, envolvendo representantes de 

todas as instâncias do campo da educação, inclusive do ensino superior. O PDE elegeu como um de 

seus eixos a formação e valorização dos profissionais da educação. Desde esse momento, 

identificamos a implementação de uma política nacional para a formação de profissionais do 

magistério para a educação básica, estabelecimento de uma parceria formal e efetiva com as 

Universidades Públicas, viabilização do funcionamento efetivo de fóruns estaduais permanentes de 

formação e valorização docente, ao lado do incentivo a que os estados e municípios construam seus 

planos estratégicos de formação de profissionais da educação.  

A primeira edição do curso de especialização em Coordenação Pedagógica no estado de Rondônia 

inicia suas atividades no momento em que estes pontos são arrolados como resultado do processo 

democrático. Esse aspecto intensificou a necessidade da Universidade verificar com maior cuidado 

como vem enfrentando sua atribuição de instância formativa. 
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 Relacionado com a demanda histórica, a organização pedagógica do curso tem na constante 

análise/enfrentamento dos aspectos da realidade das escolas em que trabalham os cursistas-

coordenadores pedagógicos a base de todo seu designer educacional35. Tal insistência previa que ao 

longo das salas ambiente, os cursistas pudessem agregar instrumental teórico novo para lidar com a 

realidade escolar atendendo melhor as atribuições da coordenação pedagógica. 

 

2-Análise dos registros escritos 

Para analisarmos qual é a percepção do cursista-coordenador pedagógico sobre o processo de 

formação continuada que está vivendo para verificar as mudanças que foram capazes de registrar nas 

atividades postadas no ambiente de aprendizagem, fizemos um levantamento das postagens em cada 

ciclo em duas turmas; uma comparação dupla: os tópicos e, principalmente, o modo de escrita de cada 

cursista, e comparando cada cursista com ele mesmo. Além disso, fizemos a comparação entre os 

objetivos formativos do curso de especialização com os resultados da análise. No final do percurso 

pensamos ter conseguido mapear e objetivar a influência da formação continuada oferecida para a 

ampliação das condições de mediação das práticas dos coordenadores pedagógicos envolvidos na 

própria realidade da escola na qual atua. Em última análise, porém, identificamos alguns elementos 

para uma avaliação interna. 

 

2.1-Levantamento da escrita das postagens e análise comparativa do seu conteúdo ao longo do 

curso 

Considerando não as notas obtidas mas o conteúdo das postagens nossa amostra indicou uma média de 

aproveitamento na faixa de 50% a 70%, no primeiro ciclo. O objetivo naquele momento do curso era 

estabelecer a escola como um campo gerador de elementos para a reflexão crítica do cursista-

coordenador pedagógico, que indicaria quais temas e traços instigariam de modo mais contundente o 

seu olhar. Consideramos que os cursistas de nossa amostra demonstraram parcialmente terem 

condições de atingir esse objetivo. Neste momento, a lista de cursistas para atividades de recuperação 

é extensa em todos os polos. 

Para organizarmos a exposição, vamos adotar as categorias do quadro abaixo: 
                                                           
35 Cada Universidade possui autonomia para estabelecer o norte e base teórico-metodológica de projeto do curso. 
Cada Universidade também precisa respeitar seu trâmite próprio para construir e aprovar o seu projeto 
pedagógico do curso de especialização. Contudo, tendo em vista que atende a uma demanda induzida pelo 
Ministério da Educação e suas atividades fazem parte de um Programa Nacional organizado com recursos 
descentralizados do Governo Federal, que oferece verbas de custeio e bolsas de incentivo para todos os docentes 
e tutores, os projetos pedagógicos dos cursos pertencentes ao Programa Nacional Escola de Gestores da 
Educação Básica precisam atender aos quesitos e funcionar em conformidade com o ordenamento legal 
(resoluções, pareceres, documentos orientadores) pertinente à Secretaria da Educação Básica e funcionar 
mediante assinatura de Termo de Cooperação Universidade/Fundo Nacional para o Desenvolvimento da 
Educação-FNDE. 
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Uso de clichês  Denota reflexão sumária, pautada em senso 

comum pedagógico que se alicerça no uso do 

clichê. Uso de frases com apelo moral ou no 

formato de texto de autoajuda. Uso de ideias, 

formulações e termos consagrados pelo jargão 

pedagógico.  

Relatos banalizadores do cotidiano escolar e do 

trabalho do coordenador pedagógico 

Considera parte da normalidade a ocorrência de 

relações conflituosas, atrasos e execução de 

volume excessivo de trabalho. A mesma 

consideração é atribuída ao desvio de atribuições 

e tarefas que deveriam ser feitas por outros 

agentes 

Reflexões teóricas utilizando a bibliografia 

indicada 

São textos postados nos quais aparece a 

necessidade de pensar com os autores ou ao 

menos comentá-los. Normalmente fogem ao 

senso comum pedagógico e ao relato banalizador 

do cotidiano 

Reflexões teóricas utilizando a bibliografia 

indicada e expressam posição crítica 

São textos postados nos quais há a discussão dos 

textos da bibliografia básica indicada e denotam 

o trabalho reflexivo a partir das operações de 

seleção e comparação com vistas a tecer um 

julgamento e apoiar o entendimento da realidade 

escolar 

 

Considerando as atividades do primeiro ciclo, a análise das respostas, de acordo com esse quadro, 

demonstra que as turmas analisadas têm perfil que reitera um olhar para a realidade escolar, pautado 

em sentido banalizador das relações contando com cerca de 70% dos textos analisados. Ao se 

reportarem para as situações que acontecem na escola, o julgamento se dá em termos da capacidade de 

mediação de conflitos interpessoais e cumprimento de horários, tanto quanto ao atendimento a 

demandas burocráticas e administrativas, mesmo quando são flagrantemente distantes da atribuição do 

coordenador. Esse grupo aponta claramente não conseguir estabelecer o plano de trabalho ou proceder 

à formação continuada por falta de tempo, embora a dedicação abarque todo o horário.  

Neste sentido, no que se refere aos conteúdos que o formador precisa ter, alguns elementos puderam 

ser constatados. Os resultados indicam que as tarefas diversificadas são encaradas de duas formas, 
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quais sejam, não permitem a elaboração de um plano de estudos regulares e sistemáticos com os 

professores e que a rotina do coordenador vivida entre recepcionar alunos no portão, atender pais e 

tarefas burocráticas é visto como parte da normalidade inerente ao cargo. 

Cerca de 20% das respostas, se enquadram na utilização de fórmulas consagradas pelo jargão 

pedagógico, ao modo de clichês. A análise apontou que não se trata exatamente da banalização do 

cotidiano escolar e da tarefa do coordenador, mas de todo modo trata-se de um texto que não se 

sustenta em si mesmo a partir de argumentos. Cerca de 10% dos textos analisados, demonstram a 

tentativa dos cursistas em fugir à banalização, mas sem o domínio do instrumental da reflexão crítica, 

permanecem em um texto que não a alcança. 

Os dados coletados levantam questionamentos quando a reflexão volta-se para o impacto das 

aprendizagens realizadas no curso, quanto a mudanças flagradas nas escritas postadas que pudessem 

permitir reconhecer maior domínio dos saberes que o coordenador pedagógico precisa saber e quais as 

condições de trabalho que enfrenta. O traço apontado alia-se a pesquisas anteriormente publicadas no 

campo acadêmico acerca do perfil, cotidiano e saberes do coordenador pedagógico no Brasil 

(PLACCO,2003; SERPA,2011).  

Nossos resultados corroboram o que estas pesquisas indicam: o coordenador pedagógico dedica tempo 

para a realização de tarefas que fariam parte das atribuições de outros agentes, como vistoriar as 

classes antes do início das aulas, fiscalizar a entrada dos alunos, substituir professores que faltam ou 

cuidar de questões burocráticas. 

Do ponto de vista desta investigação, os dados propõe um questionamento sério em razão de qual seria 

a condição de superação dessas disposições que funcionam como um modus operandi que, em termos 

gerais, também impacta o cotidiano do curso – haja vista as respostas das atividades. 

Pensando na análise interna da organização pedagógica do curso e de seu impacto na melhoria das 

práticas desses cursistas-coordenadores pedagógicos nas escolas, encontramos um empecilho. Tendo 

em vista que o projeto pedagógico do curso é pautado na coleta e análise de dados provenientes das 

práticas pedagógicas da escola onde atuam os cursistas e que, como demonstram, tem seu tempo 

tomado por outras atividades que não são sua atribuição, pouco tempo fica para a realização das 

atividades a contento.   

As pesquisas recentemente publicadas mencionadas acima sobre o perfil, cotidiano e saberes do 

coordenador pedagógico no Brasil permitem supor a luza de nossos dados que há uma falta de preparo 

para o exercício da função, algo que não necessariamente passa pelo nível da consciência formal, mas 

é patente nos enunciados postados. 

Dando continuidade ao levantamento e análise do registro escrito postado no ambiente virtual de 

aprendizagem pelos cursistas, avançando agora para os trabalhos do segundo ciclo, percebemos uma 

mudança após as quatro primeiras salas ambiente. No segundo ciclo, o objetivo era tomar a escola 
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segundo um olhar direcionado para certos conjuntos de práticas que se realizam do ponto de vista 

pedagógico. Elencando práticas referentes ao desenvolvimento do currículo, da avaliação e do uso dos 

espaços comunicacionais, ao modo de um recorte foi oferecido um instrumental teórico-metodológico 

de diagnóstico e análise. Considerando não as notas obtidas mas o conteúdo das postagens, nossa 

amostra indicou uma média de aproveitamento na faixa de 70% a 90% , no segundo ciclo. O 

aproveitamento das atividades fica registrada também na diminuição dos cursistas para as atividades 

de recuperação nos polos.  

Flagrante é a diferença em termos de organização das escritas das atividades, que demonstraram um 

salto de qualidade importante em termos da consideração da bibliografia indicada, da utilização de 

instrumental teórico-metodológico de análise da realidade escolar e da presença, em alguns trabalhos 

de posicionamento crítico. Pensando a partir do quadro de categorias utilizado anteriormente, temos 

cerca de 60% dos trabalhos postados  constituem-se de textos postados nos quais aparece a 

necessidade de pensar com os autores ou ao menos comentá-los. Além desses, cerca de 30% dos 

trabalhos apresentaram posicionamento crítico nos quais nos quais há a discussão dos textos da 

bibliografia básica indicada e denotam o trabalho reflexivo a partir das operações de seleção e 

comparação com vistas a tecer um julgamento e apoiar o entendimento da realidade escolar. Embora 

pudessem ter ampliado a discussão dos textos, normalmente fogem ao senso comum pedagógico e ao 

relato banalizador do cotidiano e ao elenco de opiniões acerca do cotidiano escolar. 

A busca de compreender as variáveis que incidiram para criar esta situação, temos a mudança no 

quadro de docentes do curso e uma mudança na orientação das atividades.  

Como mencionamos anteriormente, o curso de especialização lato senso em coordenação pedagógica 

foi organizado em ciclos que tem objetivos articuladores de objetivos específicos de pelo menos três 

salas ambiente. Ao final de cada ciclo, há um remanejamento dos professores que já tendo 

acompanhado os cursistas por um ciclo seguem para outras turmas. O acompanhamento demonstrou 

que ao chegarem nas turmas novas, contando com a vivência anterior, tendem a imprimir um ritmo 

mais adequado, tanto quanto expor o domínio das ferramentas didáticas oferecidas pelo ambiente 

virtual de aprendizagem. 

Além desse aspecto, percebemos que as equipes de planejamento das propostas de atividades do curso 

passaram a preocupar-se em levar em consideração os dados sobre o perfil dos cursistas, diagnóstico 

construído no primeiro ciclo.  

Do ponto de vista interno à organização pedagógica do curso, no que se refere às proposições das 

atividades em corte longitudinal, verificamos que esse dado passou a ser levado em consideração pelos 

formadores envolvidos. Exemplo disso é o texto da atividade abaixo, pertencente ao segundo ciclo do 

curso: 

ATIVIDADE 2 - OBRIGATÓRIA 



135 

 

Relembre o objetivo da unidade 1 da Sala Avaliação Escolar: “ analisar concepções e práticas 

avaliativas, dominantes em contextos escolares, com vistas a apreciar suas implicações nos processos 

de ensino e de aprendizagem”.  

Para alcançar esse objetivo, nesta atividade, você precisará escrever um texto dissertativo. Siga os 

passos abaixo para preparar-se para escrever. 

a.Ler os artigos de Cipriano Carlos Luckesi “Verificação ou Avaliação: o que pratica a escola?” e de 

Luiz Carlos de Freitas e Cláudia de Oliveira Fernandes “Indagações sobre Currículo”, mencionados na 

bibliografia da Sala Ambiente. Produza um esquema para registrar sua leitura, definindo os temas e 

subtemas tratados pelos autores. 

b.Ler o artigo de Rosa Maria Torres “Repetência Escolar: falha do aluno ou falha do sistema?”. 

Produza um esquema para registrar os temas e subtemas tratados pelos autores.  

Os esquemas deverão ser postados na Base de Dados juntamente com o texto.  

Agora que você já leu com a intenção de estudar esses textos e se preparar para escrever, dê 

continuidade: 

c.Tomando como referência essas leituras, reflita e redija a primeira parte de seu texto para postar, a 

partir dessa pergunta: olhando sua escola, especialmente para as práticas de avaliação que lá você 

observa, o que encontra em termos de pontos convergentes (semelhanças, aspectos em comum) e 

divergentes (diferenças) entre o que Luckesi e Freitas&Fernandes expõem e a realidade escolar? 

d.Continue seu texto. Agora coloque foco em um aspecto específico das práticas de avaliação: a 

repetência. Para deixar a reflexão mais densa, mais interessante, mais provocadora, você retomará a 

princípio os aspectos referentes às suas experiências individuais de avaliação, em outros momentos de 

sua carreira, em sua própria memória de trabalho profissional docente. Com base na leitura do texto de 

Torres, reflita e escreva sobre quais pontos convergentes e divergentes encontrados por você, no que 

se refere à sua memória de trabalho profissional. Para continuar, tome como referência a questão: a 

repetência pode ser considerada uma solução para a garantia de aprendizagem dos alunos? 

 

http://coordenacaoescolagestores.mec.gov.br/unir/mod/data/view.php?id=1887 
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Pudemos verificar, comparando a estrutura dos primeiros enunciados com os exemplificados acima, 

que houve um ajuste interno das proposições das atividades. 

O acompanhamento longitudinal permitiu constatar, contudo, que a lacuna de certa proporção quanto 

aos saberes pedagógicos apresentada inicialmente funcionava como uma variável no resultado 

apresentado nas postagens do cursistas. 

No terceiro ciclo, esse traço ficou patente. O objetivo da terceira etapa era que os cursistas 

demonstrassem a capacidade de elaborar estratégias e fizessem uso de estudos anteriores oferecidos, 

principalmente nas salas ambiente de segundo ciclo, para identificar problemas, reconhecer os traços 

constitutivos das práticas escolares desenvolvidas pelos agentes, principalmente os professores, e criar 

estratégias para atender às demandas a fim de alcançar as metas de aprendizagem previstas no projeto 

político pedagógico da escola onde atua. Consideramos com base, novamente, não nas notas, mas no 

conteúdo das postagens uma média de aproveitamento que retomou a faixa de 50% a 70%, no terceiro 

ciclo. A esse dado também pode ser agregada uma lista de proporções consideráveis para as atividades 

de recuperação nos polos.  

O cronograma do curso deve ter influenciado essa ocorrência. O intervalo entre o segundo e terceiro 

ciclos culminou com as férias escolares e recesso de início de ano. Desse modo, os avanços 

demonstrados no aprendizado do segundo ciclo foram solapados pelas lacunas apresentadas pelos 

cursistas.  

Percebe-se a ausência de interação nos fóruns, principalmente os iniciais. Ao longo do curso, do 

primeiro ao terceiro ciclo, os fóruns demonstraram mais interatividade chegando mesmo a manter-se 

como um lugar de diálogo efetivo. Contudo, a ferramenta não supriu a necessidade de estabelecer a 

interação. O resultado do terceiro ciclo, contudo, surpreendeu porque não repetiu a banalização da 

figura e do trabalho do coordenador pedagógico.  

A estrutura da atividade  

Atividade 1- 

Estamos chegando à fase final do Curso de Pós-Graduação lato sensu em coordenação pedagógica. 

Acreditamos ter construído conjuntamente um percurso de leituras em torno da função do coordenador 

pedagógico que se desdobrou em práticas efetivas realizadas no espaço escolar.  

Agora, a última Sala-Ambiente, “Tópicos especiais: leitura e formação de mediadores de leitura”, terá 

como foco as práticas de leitura que acontecem na escola em sentido mais amplo, especificamente, sob 

o ponto de vista do Letramento. Todas as discussões desta sala-ambiente serão norteadas por essa 

perspectiva. 

Certamente, as atividades desenvolvidas neste momento também contribuirão para a elaboração do 

artigo, pois a leitura é uma prática que agrega os mais diversos campos do conhecimento. 

E por falar em leitura, a primeira atividade desta sala-ambiente exigirá de vocês muita leitura, mas tão 

somente a leitura acompanhada de alguns vídeos. Vejam: 
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Leiam os artigos e assistam aos vídeos listados e indicados nos links abaixo. Durante a leitura procure 

refletir sobre o papel do coordenador pedagógico como mediador da formação de leitores. Pergunte-

se: 

1. Sou de fato um leitor competente? 

2. Com que regularidade leio?  

3. Por que leio? 

4. O que gosto de ler? 

5. A escola em que trabalho desenvolve efetivamente a prática de leitura? 

6. Há projetos de leitura na escola? 

7. O que eu posso fazer para melhorar a qualidade e a prática de leitura na escola onde trabalho? 

Enfim, esses e outros questionamentos poderão nortear a leitura que farão dos artigos indicados e, ao 

mesmo tempo, poderão prepará-las para a realização das duas atividades subseqüentes. Além dos 

textos indicados, sugerimos a leitura de textos complementares.  

 

Paralalemente à leitura dos artigos, procure participar do fórum de discussões proposto pelo Professor 

Marco. A partir do vídeo “Ler devia ser proibido”, postado no acervo de vídeos, pense nas seguintes 

questões: i) até que ponto por meio da leitura e conhecimento podemos transformar a realidade? ii) A 

leitura realmente nos transforma? 

 

Atividade 2-  

Tendo em vista os artigos e o vídeo “A literatura por Ricardo Azevedo”, propostos na Atividade 01, 

elabore considerações que tenham por foco as práticas de leitura na escola e procure postá-las no 

fórum. Você poderá orientar suas considerações pela seguinte questão: como você, coordenador 

pedagógico da escola, poderia orientar o seu trabalho de modo a criar as condições para a formação do 

leitor? Outras questões desdobram-se desta e estão diretamente relacionadas aos espaços de leitura 

presentes (ou não) na escola em que você atua: tem biblioteca? O acervo é atualizado e diversificado? 

Há acervo nas salas de aula? Caso não exista esses espaços, o que a equipe pedagógica pode fazer para 

implementá-los?  

 

Local de postagem: fórum 

 

 

 

 

Atividade 3- 
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Após ter realizado as atividades 01 e 02, você agregou conhecimento necessário para a elaboração de 

um texto reflexivo, de no mínimo uma lauda, que trate dos desafios do trabalho do coordenador 

pedagógico para a formação de leitores. Na realização desta atividade, leve em consideração as 

experiências de leitura existentes na escola em que atua, bem como as estratégias que julga ser capaz 

de efetivar nesse espaço.  

http://coordenacaoescolagestores.mec.gov.br/unir/mod/assignment/view.php?id=3729 

 

Cerca de 40% dos registros escritos das atividades reiteraram clichês que procuravam repetir alguma 

ideia já consagrada ou mesmo opiniões de ordem geral.  Cerca de 40%, por outro lado, procurou fugir 

ao clichê, aproximando-se da bibliografia indicada, mas não utilizaram o referencial metodológico 

indicado que, de todo modo, já haviam exercitado nas atividades do segundo ciclo. Percebeu-se 

inclusive que o cursista esses dois grupos de cursistas nem sempre foram felizes em perceber que as 

atividades 1 e 2, serviriam como registro de leitura e organização do conjunto de argumentos a serem 

trabalhados no texto dissertativo solicitado na atividade 3.  

Temos que indicar a competência da equipe de planejamento das atividades em manter o aprendizado 

posto em prática no segundo ciclo, em construir enunciados preocupados também em oferecer pistas 

de elaboração e apoiar a produção e registro dos cursistas.  

Os dados que temos apresentado até aqui demonstram que houve um  ajuste interno das proposições 

das atividades visando atingir os objetivos do projeto pedagógico do curso em capacitar dentro do 

registro da formação continuada o coordenador pedagógico. Todas as atividades foram propostas no 

sentido de capacitar esses educadores para que tornarem-se capazes de implementar o projeto 

pedagógico em suas escolas e lançar mão de estratégias para ampliar as condições de aprendizagem na 

educação básica. Contudo, os elementos ainda brevemente mobilizados na análise apontam temas que 

precisam ser mobilizados: a. ampliar a interatividade;b. intensificar o deslocamento do eixo reflexivo 

para temas que emergem do cotidiano da escola durante as coletas de dados ensejadas pelas atividades 

do curso; c. evidenciar aos olhos dos cursistas-coordenadores pedagógicos a necessidade de constituir 

condições de estabelecer análise conceitualmente amparada das práticas escolares, a fim de constituir 

instrumental metodológico para atuar; d. intensificar a busca de um designer educacional que afaste as 

atividades, do ponto de vista da organização pedagógica do curso, internamente, da transmissão de 

conteúdos fechados; e. ampliar a incorporação de estratégias de formação que aproxime o projeto 

pedagógico do conceito de rede de colaboração. 

Por tudo o que foi exposto, há uma flagrante indicação para a universidade do desafio que precisará 

enfrentar para aproximar-se da escola de educação básica, qualificá-la como locus de formação e 

interlocutora também do processo de formação continuada.  
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Considerações Finais 

Pudemos pensar até aqui as contribuições efetivas da formação oferecida aos coordenadores 

pedagógicos e se esta aprendizagem efetivamente auxilia no seu trabalho na escola. Estamos muito 

longe de um balanço tendo em vista que os trabalhos acabam de  finalizar-se junto à primeira turma. 

Contudo, os resultados do Programa Escola de Gestores, desde um levantamento de evidências acerca 

do seu efeito, podem permitir construir categorias de organização da formação continuada oferecida 

pela Universidade Federal de Rondônia,  focalizando especialmente o desenvolvimento profissional 

dos coordenadores pedagógicos, alunos dos cursos oferecidos no âmbito do Programa Escola de 

Gestores.  

Queremos que estas reflexões feitas aqui, principalmente, coloquem em questão o papel da 

Universidade no cenário desses programas oficiais que  implementam-se pela parceria com instâncias 

historicamente autônomas em relação aos governos. Mas que precisam assumir sua responsabilidade 

na formação que ofereceram durante todo esse tempo àqueles que estão atuando nas equipes de gestão 

das escolas de educação básica.  

O Programa Escola de Gestores da Educação Básica tem quatro anos de existência e os dilemas e 

estratégias empregadas para a sua superação podem ser identificados, através das variáveis internas e 

externas ao sistema, e indicar até que ponto as ações desenvolvidas até o momento contribuíram para 

atender a reinvenção dos modos de pensar e fazer a formação de professores. Este é um debate que 

precisa ser ampliado. 

A literatura voltada para a educação a distância e o ensino virtual tem agregado mudanças advindas da 

sua relação com os problemas e disposições manifestas pelos cursistas durante as interações no 

percurso formativo que têm colocado em questão a relação teoria e prática e os resultados alcançados.  

De todo modo, a análise do movimento interno dos projetos pedagógicos dos cursos na modalidade 

EaD remetem à importância da incorporação da formação de professores como um cenário virtual na 

rede de educação pública e a eficiência da incorporação da aprendizagem nesse processo das 

necessidades de formação manifestas pelos cursistas, concretas, identificadas. 
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Resumo: 

La implantación del conocido como Plan Bolonia en el Grado de Arquitectura ha supuesto la 

reestructuración de varias asignaturas anuales, obligando a enseñar competencias y conseguir 

objetivos en tiempos muy ajustados y otorgando un peso importante a la docencia semi-

presencial y no-presencial, para continuar el aprendizaje iniciado dentro de las aulas. 

Para lograr esta continuidad — desde antes de la implantación del Grado de modo experimental 


