
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

REGIONAL JATAÍ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 
 KÉZIA CLÁUDIA DA CRUZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL PARA USO DAS TDIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jataí – GO 

2018



 
 

 



 
 

 

KÉZIA CLÁUDIA DA CRUZ 

 

 

 

 

 

O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO 

CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL PARA USO DAS TDIC 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 

do Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí, 

para obtenção do título de Mestre em Educação. 

 

Linha de Pesquisa: Cultura e Processos de 

Ensino e Aprendizagem 

 

Orientadora: Profa. Dra. Rosemara Perpetua 

Lopes 

 

 

 

 

 

Jataí – GO 

2018



 

  



 

 



 

DEDICATÓRIA 

 

A Deus, pela presença constante em minha vida e por me permitir chegar até aqui.  

À melhor família do mundo: a meu pai José Joaquim, in memoriam, pelo amor e pelo 

bom exemplo de vida.  

 

  



 

AGRADECIMENTOS 

 

À minha mãe, Joana D’arque, pelo incentivo e orações. Ao meu esposo, Márcio, por 

sonhar junto comigo esse sonho e apoiar-me sem deixar que eu desistisse de realizá-lo. Aos 

meus filhos, Itala e Iury, por me apoiarem e me darem ânimo para continuar. 

À minha irmã Lília, pelo apoio e orações. Aos meus irmãos, Jeconias, Elisfelete e José 

Marcos, pela amizade e companheirismo. Aos meus dez sobrinhos, pelas palavras de carinho e 

incentivo, especialmente Ademar Júnior, Andressa e sobrinha-neta Lilia Cristina, por me 

hospedarem em sua casa no primeiro semestre do mestrado. 

À minha companheira de estrada, Lilian Jackeline, obrigada pelas caronas, companhia, 

boas risadas, confidências. 

Ao Superintendente de Gestão Pedagógica, Marcelo Jerônimo, e à Chefe de Núcleo de 

Tutoria Pedagógica, Lidiane da Mata, pelo suporte e respeito durante essa caminhada. 

A todos os colegas da Superintendência de Gestão Pedagógica da SEDUCE/GO, pelas 

palavras de incentivo, especialmente às amigas Geanne Cardoso e Grazielly Katarinni, pela 

amizade, incentivo, ajuda e por vibrarem junto comigo em cada conquista e etapa vencida.  

À minha querida orientadora, Professora Doutora Rosemara Perpetua Lopes, por me 

aceitar como sua orientanda, por todas as contribuições e paciência ao corrigir os meus textos 

e, acima de tudo, por ter acreditado no meu potencial mesmo sem me conhecer. Muito obrigada! 

Aos professores da Banca do Exame de Qualificação, Eloi Feitosa e Luciana Porfírio, 

pelas excelentes contribuições, fundamentais para a reorganização desta dissertação.  

Aos colegas do Grupo de pesquisa Tecnologias Digitais e Formação de Professores 

(GTDiF), especialmente Márcia Pacheco e Cinthia Pacheco, pelos inúmeros favores e apoio 

nessa caminhada. 

  



 

RESUMO 

 

A Formação Continuada de Professores (FCP) e a utilização pedagógica das 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) são citadas pela literatura 

educacional como estratégias importantes para melhorar a qualidade da Educação Básica no 

Brasil. No contexto desta pesquisa, o Coordenador Pedagógico (CP) é apontado pelas Diretrizes 

Operacionais da Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEDUCE/GO) como o 

principal articulador da FCP e responsável por promover os processos de ensino e 

aprendizagem dos estudantes. Nesse sentido, a presente dissertação, vinculada à linha de 

pesquisa “Cultura e Processos de Ensino e Aprendizagem” tem por objetivo geral evidenciar o 

papel do CP na FCP dos anos finais do EF para uso das TDIC. Os objetivos específicos 

consistem em investigar quando e como as TDIC estiveram presentes na formação do CP e se 

o CP promove a FCP dos anos finais do EF para uso das TDIC (quando e como isto ocorre). 

Para atingir tais objetivos, foi realizada uma pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, com 

aplicação de questionário a 57 CP de 19 escolas de Goiânia, do Estado de Goiás. O processo de 

análise foi fundamentado na análise de conteúdo e desenvolvido em duas unidades. A primeira 

denomina-se “Análise do percurso formativo do CP com as TDIC” e tem como categorias a 

formação inicial e continuada, sendo esta última dividida em duas subcategorias: cursos de pós-

graduação lato sensu e em serviço. Já a segunda unidade denomina-se “O papel do CP na FCP 

para o uso das TDIC”, sendo analisada a partir das categorias formador e executor de tarefas. 

Em face dos resultados obtidos, considera-se que o CP não promove a formação para o uso de 

TDIC aos professores dos anos finais do EF. Alheio a esse universo, o CP enxerga formação 

para o uso das TDIC em práticas de uso de computador e Datashow em aula expositiva. Um 

CP passivo que precisa se tornar ativo e sair da inércia. Acredita-se que o CP poderia exercer o 

papel de formador, facilitando a comunicação entre os professores, ampliando as atividades 

entre os pares por meio da FC, valorizando as iniciativas dos professores que buscam integrar 

as TDIC ao ensino e incentivando a interação e a colaboração a partir destas, com vistas a uma 

educação transformadora.  

Palavras-chave: Coordenador pedagógico. Formação continuada de professores. TDIC. 

 

  



 

ABSTRACT 

The Continuing Teacher Training (CTT) and the pedagogical use of Digital Information and 

Communication Technologies (DICT) are cited in the educational literature as important 

strategies to improve the quality of Basic Education in Brazil. In the context of this research, 

the Pedagogical Coordinator (PC) is indicated by the Operational Guidelines of the State 

Department of Education, Culture and Sports (SEDUCE / GO) as the main articulator of the 

CTT and responsible for promoting the teaching and learning processes of students. In this 

sense, the present dissertation, linked to the research line "Culture and Processes of Teaching 

and Learning", has the general objective to show the role of PC in the CTT of the final years of 

Middle School (MS) for the use of DICTs. The specific objectives are to investigate when and 

how the DICTs were present in the PC training and whether the PC promotes the FCP of the 

final years of the MS for use of the DICT (when and how this occurs). To achieve these 

objectives, a field survey was carried out, with a qualitative approach, with a questionnaire 

applied to 57 PC from 19 schools in Goiânia, State of Goiás. The analysis process was based 

on content analysis and developed in two units. The first one is called "Analysis of the formative 

course of the PC with the DICT" and has as categories the initial and continued formation, the 

latter being divided into two subcategories: postgraduate courses lato sensu and in service. The 

second unit is called "The role of PC in the CTT for the use of DICT", being analyzed from the 

categories trainer and executor of tasks. In view of the results obtained, it is considered that the 

PC does not promote the training for the use of DICT to the teachers of the final years of the 

MS. Unaware of this universe, the PC sees training for the use of TDIC in computer use 

practices and Datashow in expository classroom. A passive PC who needs to become active 

and out of inertia. It is believed that the PC could play the role of trainer, facilitating 

communication between teachers expanding activities among peers through CE, valuing the 

initiatives of teachers who seek to integrate the DICT to teaching and encouraging interaction 

and collaboration from them, with a view to a transformative education. 

Keywords: Pedagogical Coordinator. Continuing Teacher Training. DICT. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral evidenciar o papel do Coordenador 

Pedagógico (CP) na Formação Continuada de Professores (FCP) dos anos finais do Ensino 

Fundamental (EF) para uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). 

No Estado de Goiás, a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEDUCE) define, 

em suas Diretrizes Operacionais (DO), o perfil, as atribuições e a rotina dos profissionais que 

atuam na coordenação pedagógica, o CP das Unidades Escolares de Educação Básica (UEB).  

A respeito da função do CP, as DO indicam que:  

 

Cabe a este profissional despender esforços para promover os processos de ensino e 

aprendizagem do estudante e o compromisso de colocar em prática o Projeto Político 

Pedagógico (PPP), garantindo ao estudante um ensino de excelência e equidade e 

promover a formação continuada dos professores em serviço (GOIÁS, 2016, p. 180).  

 

Desse modo, de acordo com as DO da SEDUCE, o CP deverá ter a “capacidade para 

promover formação continuada, em serviço, com caráter reflexivo junto aos professores de sua 

UEB” (GOIÁS, 2016, p. 180-184) e a responsabilidade de dar feedback aos professores das 

aulas observadas, “estudar, organizar e elaborar pautas e materiais necessários para a realização 

de trabalhos coletivos, conselhos de classe e formação continuada dos professores da UEB” 

(GOIÁS, 2016, p. 180-184).  

As TDIC são citadas nas DO quando são descritas as atribuições do CP, destacando que 

esse profissional deve “propor/orientar e acompanhar práticas inovadoras, incentivando o uso 

dos recursos tecnológicos disponíveis” (GOIÁS, 2016, p. 182). Além de “organizar e 

coordenar, periodicamente, momentos de estudo com a equipe escolar, como forma de garantir 

práticas reflexivas e dialéticas, assegurando a integração e inter-relação (sic) do saber das 

diversas áreas e manter os professores atualizados” (GOIÁS, 2016, p. 182). 

Assim, a literatura educacional e os documentos oficiais do Estado pressupõem que o 

papel central do CP é o de articular e mediar a FCP, e a UEB é vista como espaço privilegiado 

para que ocorra essa formação. Presume-se uma FCP realizada na UEB e promovida pelo CP, 

com uma pauta que privilegie os principais desafios da realidade vivenciada e que possibilite 

aos professores “assumir uma posição crítica, questionadora e reflexiva diante das TDIC” 

(ALMEIDA; SILVA, 2011, p. 6).  

Desse modo, pressupõe-se uma FC que privilegie a busca do conhecimento, o incentivo 

para os professores agirem de maneira criativa e autônoma com a organização de momentos de 

estudos vinculados à prática pedagógica e reflexão junto aos pares. Além disso, a FC deve 
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contemplar professores e gestores que assumam a UEB e o trabalho coletivo nela existente 

como o melhor caminho para articular teoria e prática, viabilizando o desenvolvimento 

profissional, que é também pessoal. 

Na defesa de que a UEB é o espaço privilegiado para que ocorra a FCP, Freitas (2011, 

p. 27) destaca que “a escola é um espaço de formação continuada, por excelência”. Alarcão 

(2011, p. 19) concorda, ao afirmar que “é na escola que a realidade se mostra com toda a 

complexidade e onde está a possibilidade de construir conhecimento por meio da prática 

coletiva”. Nóvoa (1991, p. 30) também parte do mesmo ponto de vista, quando aponta que a 

FCP precisa ser explorada em todas as suas dimensões formativas e esta deve “estar articulada 

com desempenho profissional dos professores, tomando as escolas como lugar de referência”.  

Em relação ao papel do CP, Placco, Souza e Almeida (2012, p. 758) destacam que “o 

coordenador pedagógico tem papel fundamental na gestão dos processos escolares, sobretudo 

na formação dos professores”. Christov (2012, p. 9) apresenta o argumento de que a FC é a 

“atribuição essencial do coordenador pedagógico”, e esta deve objetivar a construção da 

autonomia intelectual do professor, envolvendo atividades variadas e a promoção tanto de 

práticas, quanto de momentos de reflexão sobre a prática. 

Kenski (1998), Almeida e Silva (2011), Santos (2014), Feitosa e Lopes (2015) apontam 

que as TDIC têm impacto sobre a educação, especialmente sobre o campo de atuação dos 

professores da Educação Básica. Isso pressupõe conhecimento para um uso diferenciado pelos 

docentes em sala de aula, no sentido de integrá-las à prática pedagógica e ao currículo escolar. 

Nessa perspectiva, apontada pela literatura educacional, a FCP necessita ser integrada 

às TDIC, a fim de que os docentes se sintam preparados para usá-las na produção e gestão do 

conhecimento na UEB. Nesse sentido, Almeida e Silva (2011, p. 3) destaca que as TDIC 

“passaram a fazer parte da cultura, tomando lugar nas práticas sociais e resignificando as 

relações educativas ainda que nem sempre estejam presentes fisicamente nas organizações 

educativas”.  

As TDIC são um “conjunto de tecnologias que se diferenciam das TIC pela presença do 

digital” (LOPES, 2014, p. 23), já que as Tecnologias de Interação e Comunicação (TIC) são 

definidas como “um conjunto composto por novas e velhas tecnologias, atribuindo ao termo 

‘velhas’ o sentido de pertencer a uma época passada, a exemplo do rádio, televisão analógica, 

vídeo, etc.” (AFONSO, 2002 apud FEITOSA; LOPES, 2015, p. 36503).  

Para Bastos (2010, p. 5) “a diferença entre as ‘novas’ e ‘velhas’ TIC devem ser tomadas 

em termos relativos, já que muitas das ‘velhas’ TIC estão crescentemente transformando-se e 

convergindo com as ‘novas’”. Entretanto a diferença se dá pela possibilidade de interatividade, 
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pois o “advento da televisão digital é o exemplo mais recente de convergência tecnológica e da 

relatividade com que se deve tomar a distinção entre novas e velhas TIC” (BASTOS, 2010, p. 

5). E, segundo Kenski (1998, p. 64), as tecnologias digitais representam “um outro tempo, um 

outro momento, revolucionário, na maneira humana de pensar e compreender”. 

A opção por focalizar as TDIC, e não as TIC, dá-se pelo fato de que nas UEB de 

Educação Básica da rede pública estadual em Goiás a presença do computador e da Internet é 

maior, e, segundo Feitosa e Lopes (2015, p. 36504), “as TDIC têm como instrumentos 

principais computador e Internet”. Assim, esta pesquisa remete-se às “tecnologias digitais”, 

como computador, tablet, celular, lousa digital e qualquer outro dispositivo que permita acesso 

à Internet, o que não descarta as TIC anteriormente referidas como o rádio e a televisão. 

A FCP é importante e em muitos contextos ela é vista como um dos principais fatores 

para melhorar a qualidade do ensino, tanto que a Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE) considera que “a melhoria da qualidade do ensino, no 

que diz respeito ao profissional da educação, passa por uma articulação entre formação básica, 

condições de trabalho e formação continuada” (ANFOPE, 1992, p. 22).  

Já o Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho 

de 2014, aponta a FC como um elemento importante para melhorar a qualidade da Educação 

Básica no Brasil1, traçando como estratégia a necessidade de: 

 

Induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio 

da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 

fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria 

contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos(as) profissionais da 

educação e o aprimoramento da gestão democrática (BRASIL, 2014, p. 62). 

 

Em relação ao uso das TDIC na FC dos professores, a ANFOPE recomenda que:  

 

Os programas de formação continuada devem possibilitar o uso articulado de 

tecnologias educacionais contemporâneas, não como substitutivos, mas cooperativos, 

garantida a autonomia do trabalho do professor com os conteúdos e materiais 

didáticos (ANFOPE, 1998, p. 37). 

 

Kenski (1998, p. 70) aponta que a FC deve ocorrer permanentemente e ao professor 

deve ser dado  

 

                                                           
1 A relação entre qualidade da educação, desempenho profissional dos professores e FC não é discutida nessa 

pesquisa como um processo de transferência ou responsabilização (culpabilização), no sentido de atribuir à FC de 

professores a responsabilidade pela boa ou má qualidade da educação. 
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[...] tempo e oportunidades de familiarização com as novas tecnologias educativas, 

suas possibilidades e limites para que, na prática, faça escolhas conscientes sobre o 

uso das formas mais adequadas ao ensino de um determinado tipo de conhecimento, 

em um determinado nível de complexidade, para um grupo específico de alunos e no 

tempo disponível.  

 

Nessa mesma perspectiva, o PNE, na meta sete, estratégia 7.15, apresenta a necessidade 

de:  

 

Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar a relação 

computador/aluno(a) nas escolas da rede pública de Educação Básica, promovendo a 

utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação (BRASIL, 

2014, p. 64). 

 

McGreal (informação verbal)2 chama a atenção para as políticas de FCP, apontando que 

os materiais de ensino destes precisam, antes de tudo, ser desenhados para os dispositivos 

tecnológicos móveis, e necessitam contemplar as funcionalidades da educação on-line, para que 

estes profissionais tenham condições de atuar e contribuir com as inovações pedagógicas em 

todas as modalidades de ensino. 

Almeida (2011, p. 5) adverte que a UEB, assim como os profissionais que nela atuam, 

são desafiados constantemente pelas transformações que as TDIC provocam na sociedade e na 

cultura, “e que são trazidas pelos alunos, costumeiramente pouco orientados sobre a forma de 

se relacionar educacionalmente com esses artefatos culturais que permeiam suas práticas 

cotidianas”.   

Nesse sentido, Lopes (2014) destaca que, mesmo depois de quase duas décadas de 

popularização da Internet, as TDIC ainda são vistas como uma novidade para o professor que 

ensina na escola contemporânea. Além disso, aponta que os estudantes mudaram e “isto, por si 

só, deveria impactar na formação do professor e, consequentemente em sua prática, do ponto 

de vista de uma abordagem que não restrinja a aprendizagem à produção e memorização de 

conhecimento” (LOPES, 2014, p. 34). 

Nessa perspectiva, as TDIC aparecem como elementos essenciais para que o CP 

incremente e dinamize a FCP, promovendo o seu “uso como ferramentas para uma educação 

transformadora” (LOPES, 2010, p. 41). Assim, é necessário um CP que facilite a comunicação 

entre os professores, amplie as atividades entre os pares por meio da FC, valorize as iniciativas 

                                                           
2 Palestra proferida pelo Professor Rory McGreal, da Cátedra da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO), em Recursos Educacionais Abertos (REA), da Athabasca University, Canadá, em 

evento do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

realizado em Campinas, Estado de São Paulo, em 16 de março de 2016. 
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dos professores que buscam integrar as TDIC ao ensino e incentive a interação e a colaboração 

a partir destas. 

Nóvoa (1991, p. 72) trata dos fundamentos que fazem emergir essa modalidade de FC 

(in loco, ou em serviço, junto aos pares), a que o autor nomeia de “formação construtivista”. 

Nesse modelo, a formação parte de uma reflexão contextualizada e tem como base a reflexão 

sobre a prática e como referencial o saber dos professores. “Um saber plural, formado pelo 

amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional, dos saberes 

das disciplinas, dos currículos e da experiência” (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 1991, p. 

218). 

Nesse sentido, a FCP deve estar atrelada aos problemas e necessidades da prática 

docente, considerando como conteúdo de formação os problemas e as soluções que emergem 

da sala de aula e do cotidiano vivenciado pelos professores na UEB. Para Costa (2004, p. 69), 

esse modelo de FC pode “suscitar mudanças na prática, pois parte da necessidade dos 

educadores e se constitui em uma aprendizagem significativa, visto que os estudos teóricos têm 

ressonância na realidade cotidiana e visam a resolver questões anteriormente identificadas pelos 

envolvidos”. Nessa mesma ótica, Porfírio (2012, p. 41) concorda que “a formação do professor 

se faz na escola e para ela, já que parte deste aperfeiçoamento desejado só pode ser adquirido 

na coletividade, ou seja, no debate e na troca de experiências com os demais colegas”. 

De acordo com Silva et al. (2016, p. 162), a rede pública estadual de Educação de Goiás 

está em uma posição de destaque entre os outros Estados do Brasil quando o assunto é o trabalho 

que o CP realiza na UEB, pois segunda ela, “a política da SEDUCE está estruturada de modo a 

reconhecer, valorizar e formar o CP como ator indispensável na escola, utilizando-se para tanto 

de uma estratégia chamada cascata”. 

O termo “cascata” é utilizado para nomear a cadeia de formação proposta na 

metodologia da tutoria pedagógica (Instructional Coaching) implantada na rede estadual de 

Goiás desde 2011. Cada tutorado tem um tutor, o que indica um parceiro mais experiente que 

irá promover o seu desenvolvimento profissional pautado em competências, a partir de 

evidências colhidas nas observações da prática e reflexão do tutorado.  

Desde então, cerca de trezentos Tutores Educacionais (TE) em seus quarenta órgãos 

regionais, identificados no apêndice C, realizam o acompanhamento semanal da equipe gestora 

(gestor e CP) das UEB da rede no Estado. Os TE realizam, junto ao CP, o trabalho de apoio 

pedagógico, suporte, assessoramento e acompanhamento das ações dos professores em sala de 

aula. O foco da tutoria é promover a qualidade do trabalho dos CP envolvidos na gestão 
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pedagógica das escolas, com o objetivo de melhorar os resultados de aprendizagem dos 

estudantes da Educação Básica do Estado. 

No entanto, as experiências vivenciadas pela mestranda, descritas no apêndice A, 

reportam a um CP que “corre para todos os lados”, acudindo diversas situações, com uma rotina 

de surpresas e execução de atividades sem planejamento, que não dispõe de tempo para 

acompanhar o planejamento dos professores, de fazer a observação de sala de aula e transmitir 

feedback após essa observação, tornando-se o popular “bombeiro pedagógico”3. Em relação às 

TDIC, recorda-se de um uso tímido, esporádico e com pouca compreensão de suas 

possibilidades pedagógicas. 

Ainda foi considerado que as TDIC estão presentes em todos os lugares e contextos de 

aprendizagem e, desse modo, partiu-se da premissa de que até mesmo o que parece óbvio 

precisa ser pesquisado, para ser confirmado ou refutado e, se necessário, transformado. Até 

porque as DO que regulamentam o trabalho do CP apontam a FCP para uso das tecnologias 

como atribuição desse sujeito, a quem cabe propor, orientar e acompanhar “práticas inovadoras, 

incentivando o uso dos recursos tecnológicos disponíveis” (GOIÁS, 2016, p. 182). 

A partir do que foi explicitado, justifica-se a necessidade de ampliar essa discussão 

sobre o papel do CP, principalmente no que concerne às atribuições apontadas nas DO e às 

demandas impostas diariamente a esse profissional na UEB. Tem-se clareza de que o CP é um 

professor que exerce a função de coordenador e de gestão, sem abandonar a categoria de 

professor. Contudo, nesta pesquisa, optou-se por utilizar a nomenclatura Coordenador 

Pedagógico (CP), pelo fato de ela ser adotada pela rede pública estadual de educação – onde 

foi desenvolvida a pesquisa –, e por ser o termo comumente encontrado nos referenciais teóricos 

utilizados. Portanto, sabe-se que as ações deste sujeito não estão desvinculadas da docência; 

pelo contrário, busca-se evidenciar, ao longo desta pesquisa, o quanto o papel do CP tem 

relevância na FCP, supostamente atrelada à melhoria da qualidade da aprendizagem dos 

estudantes. 

Prada, Freitas e Freitas (2010) pontuam que toda formação é um processo de 

desenvolvimento humano e profissional. No caso do professor, esse desenvolvimento está 

atrelado, principalmente, ao seu contexto de trabalho, isto é, à escola. De acordo com Bettega 

(2010, p. 49), “toda a formação é um ciclo que abrange a experiência docente como aluno-

                                                           
3 A metáfora “bombeiro pedagógico” é utilizada para designar os desvios de função do CP, que acaba realizando 

atividades emergentes, sem planejamento, apenas para “apagar os incêndios da escola”, o que, na perspectiva de 

Vasconcellos (2009) e Christov (2012), acaba desqualificando o seu trabalho e criando uma imagem negativa a 

seu respeito.  
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mestre, como estagiário e como titular já formado, mas todo esse momento só será formador se 

for objeto de um esforço de reflexão permanente”. Ao destacar esses referenciais, tem-se a 

intenção de esclarecer que o objeto desta pesquisa não surgiu de forma arbitrária, mas a partir 

das experiências da mestranda como profissional da Educação Básica, da rede pública estadual 

de educação em Goiás. 

Desse modo, e a partir dos argumentos delineados anteriormente, realizou-se uma busca 

na Internet, em bancos de dados virtuais, como o banco de Teses e Dissertações (T&D) da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); sites dos programas 

de pós-graduação das universidades do Estado de Goiás, tais como: Universidade Federal de 

Goiás (UFG), Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC/GO), Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), entre outras; com o objetivo de identificar pesquisas na área da Educação que 

destacassem o papel do CP na FCP para uso das TDIC. 

Além disso, foi realizada uma busca no site da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações 

(BDTD). A busca priorizou as pesquisas publicadas nos últimos dez anos (portanto, de 2007 a 

2017) sem, contudo, esgotar as investigações do período, que apresentavam em seus títulos os 

três termos: papel do CP; formação continuada de professores; TDIC, ou pelo menos dois dos 

termos destacados. Este marco delimitador ocorreu devido ao pouco tempo destinado para à 

busca, bem como à infinidade de pesquisas na área, principalmente sobre FCP – o que 

demandaria tempo para analisá-las e sairia do foco da investigação empreendida.  

Diante disso, foi necessário delimitar tal periodização no levantamento, entendendo que 

o que está mais recente teria maior relevância para o objeto de estudo. Assim, foram 

encontrados dez relatórios de pesquisa de mestrado. O Quadro 1 traz os autores, títulos das 

pesquisas encontradas e instituições (lugar em que foram desenvolvidos os trabalhos). 
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Quadro 1 – Levantamento das pesquisas sobre o tema pesquisado (2007-2017) 

Autor (ano) Título Instituição de 

origem 

Zumpano 

(2010) 

O coordenador pedagógico e seu papel na formação 

continuada em serviço do professor de educação infantil 

(creche). 

PUC/SP 

Pereira 

(2010)  

A autoanálise de coordenadores pedagógicos sobre sua 

atuação como formadores de professores  

PUC/SP 

Dutra  

(2014) 

O “pulsar pedagógico”: estratégias e desafios de uma 

coordenadora na formação de professoras  

PUC/Campinas 

Szabo 

(2014) 

Percepções evidenciadas pelo coordenador pedagógico 

sobre a formação continuada de professores para a 

integração das tecnologias ao currículo 

PUC/SP 

Ribeiro 

(2014) 

Rompendo barreiras: a atuação do coordenador 

pedagógico e o seu papel junto aos docentes da EJA. 

UEG/Anápolis 

Lázaro  

(2015) 

As tecnologias da informação e comunicação na formação 

continuada de professores: uma proposta para o uso do 

laboratório de informática 

UNESP/Bauru 

Silva 

(2015) 

O coordenador pedagógico e os ambientes virtuais de 

aprendizagem – um espaço para a formação de professores 

PUC/SP 

Amorim  

(2015) 

Tecnologias digitais em educação: uma reflexão sobre 

processos de formação continuada de professores 

PUC/SP 

Tavares 

(2017) 

Formação continuada na escola: construindo discussões 

sobre as TICs nas práticas pedagógicas com professores da 

secretaria municipal de educação de Manaus 

IFAM 

Divieso 

(2017) 

Formação em serviço dos professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental para utilização de tecnologias digitais 

no ensino da matemática. 

UNESP 

Presidente 

Prudente 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Embora a busca por pesquisas relacionadas não contemple a totalidade de estudos do 

período, esse levantamento constatou que nenhum dos objetos pesquisados coincide, 

totalmente, com aquilo que é focalizado no presente estudo, talvez, nesse ponto residindo sua 

originalidade, não pelo tema em si, mas pela sua inserção no campo da pesquisa educacional 

no Estado de Goiás. 

Compreende-se, ainda, que a relevância desta pesquisa está em apresentar como ocorre 

a FCP para o uso de TDIC promovida pelo CP nas UEB que compõem o campo investigativo, 

se ela ocorre, como ocorre e, se não ocorre, como poderia ocorrer. Além disso, destaca quais 

foram as vivências e experiências da formação inicial e continuada dos CP com as TDIC e quais 

as possibilidades de integração destas com a FCP para a ampliação e construção do 

conhecimento.  

Nessa perspectiva, a pesquisa busca evidenciar o papel do CP e caracterizar esse 

profissional em exercício num contexto específico, com vistas a evidenciar o alcance de sua 
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atuação junto à FCP dos anos finais do EF para uso das TDIC. Trata-se, assim, não de uma 

investigação sobre o papel do CP como um todo, mas de seu papel em um campo específico, 

que é a FCP em exercício na rede estadual de Goiás, para o uso das TDIC.  

Diante disso, estruturou-se este trabalho em quatro seções, conforme exposto a seguir.  

 

1.1 Estrutura do texto deste trabalho  

 

Nesta seção, intitulada “Introdução”, encontram-se a origem deste trabalho e a 

motivação para realizá-lo; além do levantamento de estudos sobre o papel do CP na FCP para 

uso das TDIC publicados entre 2007 e 2017. 

A seção “Referencial Teórico” apresenta uma breve revisão dos estudos sobre o tema, 

especificamente, sobre o papel do CP na UEB, com foco na FCP para uso de TDIC. 

A seção “Metodologia” é dedicada a explicitar o delineamento metodológico da 

pesquisa, além de esclarecer os caminhos percorridos em sua realização. Comporta a questão 

de pesquisa, a hipótese, o objetivo geral e os específicos. Assim, é descrita a etapa de coleta de 

dados no campo empírico da pesquisa, bem como os procedimentos adotados para a análise dos 

dados coletados. 

A quarta seção “Análise e discussão” está fundamentada na análise de conteúdo e 

desenvolve uma discussão que relaciona a hipótese inicial sobre o objeto de estudo e o que 

emergiu das respostas obtidas por meio do questionário aplicado aos CP. Foi desenvolvida em 

duas unidades, com suas respectivas categorias e subcategorias. 

Na seção “Considerações finais”, apresenta-se um resgate da pesquisa em seus pontos 

primordiais, num esforço de síntese da mesma.  

Às seções, seguem-se referências bibliográficas e apêndices, esses últimos indicados no 

sumário. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção apresenta pressupostos sobre o papel do CP na UEB, com foco na FCP para 

uso das TDIC.  

 

2.1 O papel do coordenador pedagógico 

 

Na construção deste referencial teórico tornou-se evidente a defesa, pela literatura 

educacional de que a função principal do CP é a promoção da FCP, seja na própria UEB; nos 

dias de trabalho coletivo; na observação da aula do professor; no atendimento individual, por 

meio das devolutivas e feedback; ou, ainda, estimulando a participação em cursos, congressos, 

seminários e orientações técnicas. Nesse contexto, Placco, Souza e Almeida (2012, p. 763) 

colocam que o “papel central do CP é o de formador de seus professores e líder dos processos 

coletivos de formação”, sendo este último um dos principais desafios apresentados ao CP ao 

final do século XX. 

Libâneo (2010, p. 61-62) defende que é papel do CP, a quem nomeia como “pedagogo 

escolar”, realizar a FCP na UEB. Assim, a atuação do CP “é imprescindível na ajuda aos 

professores e no aprimoramento do seu desempenho na sala de aula”. Todavia, o autor destaca 

a necessidade de que os próprios professores se preocupem com sua formação, tendo em vista 

a responsabilidade e o compromisso com o seu trabalho. Além disso, as expectativas em torno 

da atuação do professor são a de um profissional que seja “capaz de pensar, planejar e executar 

o seu trabalho e não apenas um sujeito habilidoso para executar o que os outros concebem” 

(LIBÂNEO, 2010, p. 61-62). Marcelo (2009) pontua que o compromisso aumenta quando os 

professores participam da elaboração dos seus projetos de FC.  

Nesse sentido, ainda de acordo com Libâneo (2010, p. 62), é papel do CP ajudar os 

professores “no aprimoramento do seu desempenho em sala de aula (conteúdos, métodos, 

técnicas, formas de organização da classe)”, mediar o processo de “análise e compreensão das 

situações de ensino com base nos conhecimentos teóricos” (LIBÂNEO, 2010, p. 62) e fazer a 

“vinculação entre as áreas do conhecimento pedagógico e o trabalho de sala de aula” 

(LIBÂNEO, 2010, p. 62), sem, contudo, criar relação de dependência entre ele e os professores.  

Vasconcellos (2011) vislumbra um papel de “intelectual orgânico4” para o CP, o que se 

traduz em um profissional que: 

                                                           
4 O conceito de intelectual orgânico é originalmente encontrado em Gramsci (1982).  
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[...] está atento à realidade, que é competente para localizar os temas geradores 

(questões, contradições, necessidades, desejos) do grupo, organizá-los e devolvê-los 

como um desafio para o coletivo, ajudando na tomada de consciência e na busca 

conjunta de formas de enfrentamento. O intelectual orgânico é aquele que tem um 

projeto assumido conscientemente e, pautado nele, é capaz de despertar, de mobilizar 

as pessoas para a mudança e fazer junto o percurso. Em grandes linhas cabe ao 

coordenador fazer com sua “classe” (os seus professores) a mesma linha de mediação 

que os professores devem fazer em sala: acolher, provocar, subsidiar e interagir 

(VASCONCELLOS, 2011, p. 5). 

 

Christov (2012) acrescenta que a FC é a principal atribuição do CP e esta deve objetivar 

a construção da autonomia intelectual do professor, envolvendo atividades variadas e a 

promoção tanto de práticas, como de momentos de reflexão sobre esta prática. Para Divieso 

(2017, p. 119) é papel do CP formador “saber ouvir e apoiar os docentes”. Dessa forma, o lugar 

que o CP ocupa na UEB e na gestão dos processos escolares revela-se fundamental, na medida 

em que ele se constitui como uma liderança da FCP, sem perder de vista as outras implicações 

que interferem no processo educativo, assim como as outras frentes de trabalho em que deve 

atuar.   

Szabo (2014, p. 46) entende que o CP deve ser “o guia do percurso formativo” dos 

professores, “tendo como papel central a articulação de saberes e o desenvolvimento 

pedagógico no espaço que atua”. Zen (2012, p. 10) afirma que as questões subjetivas5 da FCP 

não são menos importantes que as outras e aponta que o CP precisa “estabelecer com seus 

professores uma relação que permita uma discussão honesta sobre os desafios da sala de aula. 

Ambos precisam aprender a dizer o que não sabem e juntos devem procurar as alternativas”. 

De maneira geral, os referenciais teóricos destacados apontam a FCP como principal 

atribuição do CP. No entanto, no contexto investigado, essa é apenas uma das frentes de 

trabalho em que o CP deve atuar. 

Ainda que o objeto desse estudo seja o da FCP dos anos finais do EF para uso das TDIC, 

é necessário mencionar que as atribuições do CP são mais amplas, como demonstra a 

experiência da mestranda, narrada no apêndice A. Em Goiás, na rede pesquisada, as DO da 

SEDUCE destacam que o CP deve organizar a sua rotina de trabalho de tal modo que garanta 

quatro frentes de atuação, destacadas no Quadro 2. 

 

 

 

                                                           
5 Questões subjetivas envolvem diálogo, parceria, amizade, respeito pelo outro, prestígio etc. Já as questões 

objetivas envolvem salário, condições de trabalho etc.  
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Quadro 2 – Frentes de atuação do CP na rede estadual de ensino em Goiás 

Eixo Frente de atuação de 

acordo com as DO 

Ações a serem desempenhadas pelo CP em cada frente de 

atuação 

Planejamento Planejamento e 

condução das reuniões 

pedagógicas na escola.  

Organizar e coordenar, periodicamente, momentos de estudo com 

a equipe escolar, como forma de garantir práticas reflexivas e 

dialéticas, assegurando a integração e inter-relação do saber das 

diversas áreas e manter os professores atualizados. 

Reelaborar, juntamente com o coletivo de professores, o Projeto 

Político Pedagógico (PPP) e Plano de Ação para superação dos 

desafios da UEB. 

Formação Formação continuada, 

em serviço, via 

metodologia da tutoria: 

formação reflexiva. 

O CP deve ter a capacidade para promover a FC, em serviço, com 

caráter reflexivo junto aos professores de sua UEB e compromisso 

com a autoformação6. 

Responsabilizar-se pelo trabalho de FCP, junto ao diretor, a partir 

do diagnóstico dos saberes e competências de cada docente para 

garantir situações de estudo e reflexão sobre a prática pedagógica. 

Orientar e acompanhar práticas inovadoras, incentivando o uso 

dos recursos tecnológicos disponíveis. 

Gestão e 

monitoramento 

Acompanhamento da 

ação pedagógica do 

professor em sala de 

aula, por meio de 

observações 

planejadas. 

Analisar planos de aula e os instrumentos avaliativos e realizar 

feedback/devolutivas, quinzenalmente, a cada professor 

(acompanhamento individual aos docentes). 

Subsidiar os professores nos planejamentos, desenvolvimentos e 

avaliações de aulas (parceria).  

Organizar/coordenar grupos de estudo de docentes por área e/ou 

por série.  

Fornecer base teórica para nortear a reflexão sobre as práticas 

pedagógicas dos docentes.  

Estimular os professores a desenvolverem com entusiasmo suas 

atividades pedagógicas.  

Assegurar a participação ativa de todos os professores, garantindo 

a realização de um trabalho colaborativo (parceria).  

Subsidiar os docentes com materiais pedagógicos que atendam às 

necessidades de diferentes situações de ensino e de aprendizagem.  

Conhecer referenciais teóricos relativos aos processos de ensino e 

aprendizagem, para orientar os professores (autoformação).  

Auxiliar os docentes na prevenção e na solução dos desafios que 

comprometem a aprendizagem dos alunos (resiliência). 

Avaliação Acompanhamento do 

resultado da 

aprendizagem dos 

alunos, por meio das 

avaliações internas e 

externas. 

Acompanhar e avaliar o ensino e a aprendizagem dos alunos. 

Propor e acompanhar a efetivação de ações que promovam a 

equidade e excelência da aprendizagem dos alunos (combate à 

evasão e potencialização da proficiência). 

Elaborar, periodicamente, relatórios quali-quantitativos 

informando o TE dos resultados pedagógicos alcançados pela 

escola.  

Elaborar gráficos demonstrativos de rendimento dos estudantes 

para serem utilizados como um dos instrumentos de análise de 

evidências da qualidade do desempenho global da turma, por 

ocasião da realização dos Conselhos de Classe.  

Acompanhar o desenvolvimento do estudante, em relação ao seu 

desempenho, participação e comportamento, auxiliando os 

professores em tomadas de decisão. 

Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Goiás (2016, p. 180-183). 

                                                           
6De acordo com as Diretrizes Operacionais, a autoformação refere-se à capacidade de o CP ter disposição e 

iniciativa para investir na sua própria formação e capacitação profissional. Ser proativo, ter disponibilidade para 

estudar e se atualizar a respeito dos conhecimentos inerentes à função que executa, como conhecimentos de 

políticas públicas e legislações educacionais, referenciais teóricos relativos aos processos de ensino e 

aprendizagem. Ter compromisso com sua própria autonomia intelectual, bem como da autonomia da equipe de 

trabalho (GOIÁS, 2016).  
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A partir das frentes de atuação do CP, destacadas no Quadro 2, observa-se que suas as 

atribuições são muitas e envolvem desde a elaboração do PPP até funções como elaboração de 

gráficos e demonstrativos de rendimento dos estudantes. Desse modo, ainda que o CP ficasse 

apenas com a frente de trabalho relacionada a FCP, esse trabalho já seria grandioso, 

considerando a atuação de apenas um sujeito no espaço e tempo de um turno de trabalho de 

quarenta ou trinta horas – como prevê a DO que regulamenta o trabalho do CP nas UEB 

pesquisadas. No entanto, como foi exposto, o CP também tem a atribuição de realizar a 

supervisão e organização das ações pedagógicas cotidianas, orientar, opinar e auxiliar os 

professores no planejamento das aulas, além de verificar, por meio do procedimento de 

observação de sala de aula, como os conteúdos planejados estão sendo ensinados pelos 

professores.  

Também é previsto que o CP ajude os professores no planejamento das avaliações; 

organize as reuniões de conselho de classe e trabalhos coletivos; conheça, estude e prepare 

professores e alunos para as avaliações externas; organize os materiais necessários para as aulas 

e outras reuniões pedagógicas; zele pelos resultados da aprendizagem dos alunos e, por 

conseguinte, pelos resultados gerais da UEB. 

Há autores que apontam que o papel do CP da rede em questão tem se mostrado 

totalmente de cunho administrativo, já que “a principal função desse profissional é a solução 

de problemas administrativos e pedagógicos articulados à performance dos alunos nas 

avaliações sistêmicas realizadas na escola” (SILVA; SAMPAIO, 2015, p. 972). Tal realidade 

torna-se preocupante, porque, ainda que essa ação esteja presente no eixo “avaliação” (Quadro 

2) como uma das atribuições do CP, ela não pode se tornar o seu único objeto de ação. Quando 

isso ocorre, não há espaço para que as outras frentes de atuação aconteçam, porque se perdem 

na burocracia e focam apenas nos aspectos avaliativos, em detrimento da aprendizagem dos 

estudantes.  

 

Porque conhecendo o tamanho e a complexidade do sistema da educação básica 

brasileiro, sobretudo o público, com seus quase dois milhões de professores, cerca de 

54 milhões de estudantes e aproximadamente 200 mil escolas, entendemos que os 

desafios para promover a melhoria da qualidade do ensino nesse segmento são 

gigantescos, sendo necessário voltar a atenção para profissionais específicos dentro 

da escola que não têm recebido investimentos, principalmente no âmbito da formação, 

como é o caso do coordenador pedagógico (PLACCO; SOUZA; ALMEIDA, 2012, p. 

758). 

 

Como desafios enfrentados pelo CP para promover a FCP apontados pela literatura, 

destacam-se o excesso de atribuições, falta de tempo, demandas excessivas e falta de clareza 

do papel que deve desempenhar na escola (ALMEIDA, 2011; TORRES, 2011; SZABO, 2014). 
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Para Torres (2011, p. 41), “a falta de tempo, as inúmeras demandas e a falta de clareza em 

relação ao seu papel acabam por contribuir para que suas preocupações se centrem mais na 

modificação urgente de situações e na prestação imediata de serviços”. O excesso de demandas 

e atribuições previsto nas DO também são apontadas por Almeida, Souza e Placco (2011, p. 

240), ao destacarem que: 

 

A legislação vigente sobre as atribuições dos CP é favorecedora do ponto de vista de 

estabelecer e orientar o trabalho, mas dificultadora pelo acúmulo de tarefas que 

atribuem ao CP, o que não lhe permite clareza para priorizar as atividades no cotidiano 

da escola, especialmente as do eixo de formação. 

 

Para Zen (2012, p. 8), os CP “estão sendo engolidos pelo cotidiano da escola, dedicando 

boa parte do tempo de sua rotina para resolver problemas de emergência, fazer atendimentos 

rápidos ou apenas para fiscalizar o trabalho dos professores”. Para Almeida (2011), o excesso 

de atribuições destinadas a esse profissional nas DO que regulamentam seu trabalho na escola 

contribuem para agravar esse panorama. Mesmo havendo o reconhecimento, por parte dos 

estudiosos do assunto, de que o papel central do CP é o de formar os seus professores na UEB, 

ainda não existe um consenso de quais atribuições o CP deve priorizar no cotidiano do seu 

trabalho. Até mesmo um leigo no assunto, ao ler a lista de atribuições e rotinas do CP, apontadas 

nas DO da SEDUCE/GO, identificará que é difícil realizar tudo o que está proposto 

satisfatoriamente, o que, de certo modo, vem colaborando para que o CP seja confundido com 

um executor de tarefas.   

Para Aragão (2011, p. 16), os próprios CP “não sabem os limites de seu papel e, por 

isso, aceitam todas as demandas que lhe são dadas, fazendo coisas demais por não ter a 

compreensão de que são, antes de tudo, formadores”. Placco (2011, p. 7) destaca que, na prática, 

o CP sabe que algumas tarefas não são suas e rejeitam-nas no discurso, “mas acabam assumindo 

quando a escola não tem quem as execute ou não é organizada para o trabalho ser bem 

equacionado”. 

 

Sem falar nos que invertem totalmente as prioridades, alegando ser difícil cuidar da 

formação porque tem muitas tarefas. O raciocínio deveria ser o contrário: como a 

principal atribuição é cuidar da formação docente, eles não poderiam ser 

sobrecarregados com outras atividades (PLACCO, 2011, p. 7).  

 

Nesse contexto, os estudos em torno da atuação do CP trazem uma contribuição 

fundamental para essa pesquisa, que é apontar a dicotomia entre aquilo que é exigido desse 

profissional e como tem sido sua atuação na UEB. Nessa perspectiva, a pesquisa de Pereira 
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(2010) salienta que muitos esforços para desenvolver a FCP na UEB provêm de atitudes 

isoladas de alguns CP, tendo como traço definidor a não intencionalidade. Desse modo, os 

desafios do CP se dão pela complexidade dos eixos de atuação com que lida diariamente e a FC 

é apenas uma das frentes nas quais esse profissional atua. Esta complexidade está relacionada 

ao número de ações a serem desempenhadas por este profissional nas UEB, o que faz com que 

nem sempre suas atribuições sejam desempenhadas com êxito, gerando falhas no que tange ao 

papel central do CP, que é a FCP. O Quadro 3 foi organizado de modo a destacar algumas 

atribuições consideradas essenciais pelos referenciais para que o CP consiga priorizar a frente 

de atuação relacionada à FCP.  

 

Quadro 3 – Ações a serem priorizadas na rotina do CP formador 

Atribuição Objetivo Como deve ser desenvolvida a ação 

Planejar e executar 

reunião de formação: 

trabalho coletivo, 

conselho de classe, 

atividades 

complementares, 

horas-atividades dos 

professores, etc. 

Construir coletivamente respostas 

para os problemas pedagógicos 

enfrentados pelo grupo. 

Deve ser articulada ao contexto de trabalho e 

centrada na reflexão sobre as práticas de sala 

de aula e a aprendizagem dos alunos. 

Observação e 

acompanhamento do 

trabalho docente 

Melhorar a prática pedagógica, por 

meio da observação dos problemas 

didáticos enfrentados pelos 

professores. 

Essa ação pode ser realizada diretamente por 

meio da observação da aula do professor ou, 

de modo indireto, por meio da análise dos 

planos de aula, projetos, atividades, produções 

dos alunos, avaliações e registros. 

Planejamento da 

formação  

Atenuar dificuldades encontradas 

ao longo do percurso de formação. 

Elaborar e rever periodicamente o projeto de 

FCP previsto no PPP da UEB e elaborar a 

pauta dessa formação. 

Organização do acervo Ter sempre em mãos materiais para 

serem consultados e servirem de 

acervo e de memória pedagógica da 

UEB ao mesmo tempo. 

Organizar o PPP, Regimento Interno da UEB, 

Plano de Ação anual, projetos e portfólios, 

entre outros documentos de trabalho do CP. 

Planejamento e estudo 

das práticas formativas 

Atingir os objetivos do projeto de 

FCP da UEB. 

Estudar, investigar e planejar práticas 

formativas. Assistir a vídeos com o objetivo de 

aprofundar seus conhecimentos sobre as 

estratégias a serem usadas e o conhecimento 

didático específico para ajudar os professores 

a compreenderem melhor o objeto de ensino e 

a maneira de ensinar. 

Produção de registros Dar devolutiva e feedback aos 

professores e organizar as ações de 

FC. 

Fazer relatórios das observações de sala de 

aula, análise dos planos dos professores, dar 

feedback e devolutivas. 

Atribuição Objetivo Como deve ser 

Reunião com alunos e 

professores 

Planejar o apoio pedagógico 

necessário aos estudantes e 

professores.   

Ouvir os alunos e professores e promover 

debates em torno de questões atuais, que 

permeiam a sala de aula, o que nem sempre o 

professor sozinho consegue fazer. 

Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Silveira (2012, p, 15-17); Goiás (2016, p. 180-183). 
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Ao longo deste Referencial, alguns conhecimentos e competências surgiram como 

essenciais para que o CP consiga cumprir suas atribuições, principalmente as que são voltadas 

para a FCP. Assim, fez-se um levantamento desses saberes, com base na literatura e nas DO da 

SEDUCE, necessários para o professor atuar como CP, principalmente na frente de trabalho 

relacionada à formação de professores. O Quadro 4 destaca esses saberes, assim como os 

referenciais teóricos que os subsidiam. 

 

Quadro 4 – Saberes e competências que o CP precisa ter para atuar como formador 

Conhecimentos (saberes) para atuar como CP formador 

Habilidades (saber-fazer relacionado a prática) 

Conhecimentos 

(compreensão) 

Do conteúdo curricular ou da matéria de ensino 

Profissionais (compreendendo as Ciências da Educação e a Pedagogia) 

Políticas públicas da Educação 

Cognição e teorias sobre aprendizagem 

Fundamentos da Educação e áreas correlatas 

Teorias e técnicas sobre trabalho em grupo 

Função da coordenação pedagógica na escola 

Conhecimentos didáticos 

Conhecimento da prática ou experienciais 

Conhecimento de técnicas de diagnóstico 

Conhecimento das concepções de formação 

Capacidade 

(aptidão)  

Promover debates em torno das concepções de formação 

Ser facilitador da FC dos professores 

Promover o desenvolvimento profissional dos professores com estratégias de 

formação e de ensino 

Construir parcerias e fazer intervenções estratégicas 

Implementar ações com intencionalidade formativa voltada para a qualificação 

constante e permanente dos professores 

Ser articulador e formador, líder e condutor do grupo de professores 

Saber-se relacionar bem com os outros 

Construir e gerir o grupo de professores e coordenar as atividades pedagógico-

didática destes 

Ser um observador atento e estar alerta para as ideias dos outros 

Saber planejar, elaborar e executar uma pauta produtiva para os trabalhos 

coletivos na UEB 

Orientar os professores a planejar as aulas 

Criar estratégias de avaliação do grupo e ajudar os professores a aprimorarem seu 

trabalho 

Analisar e identificar as necessidades formativas dos professores que coordena. 

Conduzir a equipe em reuniões de trabalho, conquistando a adesão das pessoas 

Saber documentar, sistematizar e compartilhar experiências 

Saber e levar a equipe a refletir, à luz de teorias, sobre suas práticas em sala de 

aula 

Intervir e tomar decisões a partir das demandas dos professores ou da UEB 
Fonte: Elaboração própria: Referencial teórico: Gadotti (2003); Tardif, Lessard e Lahaye (1991); Goiás (2016); 

Placco, Souza e Almeida (2012); Libâneo (2010); Alarcão (2011); Bruno e Abreu (2011). 

 

Ao apresentar o Quadro 4, não se tem a pretensão de indicar uma matriz de 

conhecimentos ou habilidades essenciais ao CP, tampouco de dizer que, para atuar nessa 
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função, esse profissional precisa agregar todos esses conhecimentos e desenvolver todas essas 

competências. O objetivo do referido quadro é apresentar o que se espera de um CP formador, 

numa tentativa de condensar o que foi coletado nas leituras realizadas para a elaboração desta 

seção do Referencial, apontado pelos autores como essencial para que o CP consiga atuar de 

modo satisfatório na frente de trabalho relacionada à FCP. 

Nesse contexto, espera-se que o CP seja um profissional capaz de “promover e 

coordenar o processo de qualificação da prática docente” (AMADO; MONTEIRO, 2012, p. 5) 

e que use o seu tempo para desenvolver ações pedagógicas, sendo corresponsável pelo trabalho 

dos professores em sala de aula e pelos resultados de aprendizagem dos estudantes.   

 

2.2 Formação continuada de professores para uso de TDIC 

  

Esta subseção trata da FCP para uso das TDIC, com foco nas possibilidades de atuação 

do CP enquanto formador para uso destas. A literatura que serviu de aporte para a elaboração 

desta aponta que o CP tem um papel relevante de formador e articulador de saberes pedagógicos 

na comunidade escolar e na promoção de espaços propícios para a discussão e FC. Demonstra 

também que, mesmo com sua limitada autonomia, a atuação e o trabalho do CP podem 

contribuir de maneira significativa para que se efetive na UEB um ambiente que favoreça o 

desenvolvimento da aprendizagem.  

Silva e Sampaio (2015, p. 966) ressaltam que a FCP realizada pelo CP na UEB “pode 

contribuir para a melhoria da articulação entre teoria e prática e garantir maior integração com 

o conjunto dos profissionais da escola”. Além disso, esses autores também salientam que a FC 

realizada na UEB “é essencial para a construção de significados coletivos para a prática 

pedagógica, ação capaz de agregar valores construídos em conjunto com os diversos agentes 

escolares e instituir outras dimensões para a realização do trabalho educativo”. 

Existem diferentes concepções sobre o que é a FCP em serviço. Elas diferem quanto 

às terminologias, aos objetivos, aos conteúdos, aos métodos e às ações. Gadotti (2003, p. 31) 

concebe a FC como uma oportunidade de “reflexão, pesquisa, ação, descoberta, organização, 

fundamentação”, além de revisão dos modos de agir dos professores por meio de uma reflexão 

crítica sobre a prática. Assim, a FC é nomeada como uma “formação permanente”, destacando 

que ela não pode ser confundida apenas como um momento de “aprendizagem de novas 

técnicas, atualização em novas receitas pedagógicas ou aprendizagem das últimas inovações 

tecnológicas” (GADOTTI, 2003, p. 31). 
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Nessa mesma perspectiva, Laranjeira (1999, p. 25) nomeia a FC como “formação 

contínua e processo permanente de desenvolvimento”, assim, esta “deve ser sempre parte 

integrante do exercício profissional do professor”. Para Nascimento (2003, p. 70), a FC é “toda 

e qualquer atividade do professor que está atuando nos estabelecimentos de ensino”. Marin 

(1995) pressupõe ações de FC que possibilitem o papel ativo7 dos sujeitos. Para Nóvoa (1991) 

a FC é algo que se estabelece num continuum, tendo início na formação inicial e se estendendo 

durante toda a vida profissional do docente. Porfírio (2012, p. 38) denomina FC como “um 

processo permanente de desenvolvimento profissional, fora ou dentro da escola, sem perder de 

vista a relação com as atividades exercidas, cotidianamente”. 

Fusari (1992) utiliza o termo educação do educador em serviço para designar a FCP e 

apresenta alguns pressupostos para que esta formação consiga adequar-se às exigências da 

Educação Básica no Brasil. Dentre esses pressupostos, destacam-se a identificação de 

necessidades e discussão dos problemas que os professores enfrentam no cotidiano do seu 

trabalho e a participação efetiva dos mesmos nesse processo. O autor ainda aponta a 

necessidade de:  

 

Garantia de um processo de reflexão em que as causas dos problemas, suas 

manifestações e o contexto no qual aparecem sejam amplamente discutidos, 

especificando aquilo que é interno à escola, externo à escola, e aquilo que é externo e 

acaba entrando na escola; delimitando a curto, médio e longo prazos aquilo que a 

educação do educador deve ou não superar (FUSARI, 1992, p. 25). 

 

Quanto às terminologias utilizadas pelos autores para denominar a FCP, compreende-

se que cada nomenclatura e designação de um termo está impregnada de sentidos que orientam 

o seu processo e a sua condução. Nesse sentido, Fusari e Franco (2005, p. 18-19) destacam que 

“essa proliferação de termos que foram e ainda são utilizadas reflete os diferentes 

entendimentos que foram sendo feitos sobre a formação contínua e, por consequência, sobre 

seu papel na formação profissional docente”. Na perspectiva adotada neste estudo, optou-se 

pela utilização da terminologia “formação continuada”, por compreender que esta é um 

processo contínuo e permanente de reconstrução dos professores para o seu desenvolvimento 

profissional, por ser a mais comumente encontrada nos textos que fizeram parte da construção 

desse Referencial, e por considerá-la mais adequada para definir os momentos de formação de 

professores nos locais que atuam. 

                                                           
7 Para Marin (1995), o papel ativo pressupõe ao professor conhecer, analisar, criticar e aceitar ou não as ideias de 

quem promove os cursos de FC.  
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Prada, Freitas e Freitas (2010, p. 374) consideram que a FCP é “uma ferramenta que 

auxilia os educadores no processo de ensino-aprendizagem de seus alunos, na busca de novos 

conhecimentos teórico-metodológicos para o desenvolvimento profissional e a transformação 

de suas práticas pedagógicas”. Além disso, colocam a escola como o espaço onde deve ocorrer 

essa formação, justificando que esta “precisa proporcionar recursos e tempo para que os 

educadores possam compreender sua própria realidade institucional, analisá-la e, 

consequentemente, transformá-la” (PRADA, FREITAS; FREITAS, 2010, p. 374). 

A partir dos estudos de Nóvoa (1991), Costa (2004), destaca que  

 

[...] A escola é vista como lócus de formação continuada do educador. É o lugar onde 

se evidenciam os saberes e a experiência dos professores. É nesse cotidiano que o 

profissional da educação aprende, desaprende, estrutura novos aprendizados, realiza 

descobertas e sistematiza novas posturas na sua práxis (COSTA, 2004, p. 70). 

 

Gadotti (2003, p. 32) aponta que a FC precisa estar centrada na escola, “sem ser 

unicamente escolar”, e desenvolver um “paradigma colaborativo e cooperativo entre os 

profissionais da educação” (GADOTTI, 2003, p. 32). Já Guimarães (2005, p. 36) ressalta que 

a UEB tem “momentos fortes no processo de formação continuada do professor e de 

constituição dos seus saberes, tais como: reuniões pedagógicas, conselhos de classe, reunião de 

pais, processo de planejamento coletivo”. O autor ainda destaca “as trocas de experiências” 

(GUIMARÃES, 2005, p. 36) como meios importantes de FC. 

Contudo, é importante salientar que as ações apontadas por Guimarães (2005) não 

acontecem de maneira isolada ou espontaneamente. Elas pressupõem o trabalho de um CP, pois 

“é da competência do coordenador pedagógico a busca por um ensino de qualidade para os 

alunos, direcionando ações para a integração do ensino e da aprendizagem, tomando como base 

a formação continuada dos professores” (FRANCO; GONÇALVES, 2013, p. 65). 

Ainda sob esta perspectiva, Almeida (2012, p. 86) aponta que a FCP deve ser centrada 

na UEB, pois “é na escola que os saberes e as experiências são trocados, validados, apropriados 

e rejeitados”. Placco e Souza (2008, p. 28) afirmam que a UEB precisa ser um espelho que 

reflita seus participantes, “Mas esse espelho, a um só tempo, reflete também a escola, como 

coletivo, com objetivos e finalidades que visem à formação do aluno e dos professores”.  

Gadotti (2003) destaca que a FC é um direito do professor. No entanto, para que esse 

direito seja efetivamente garantido são necessárias algumas pré-condições ou exigências 

mínimas. O Quadro 5 destaca quais são essas pré-condições. 
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Quadro 5 – Direitos para efetivação da FCP 

Direitos 

1º Direito  Garantia dentro da carga horária de trabalho de pelo menos quatro horas 

semanais ao estudo com os colegas para refletirem sobre suas práticas, 

dividirem dúvidas e resultados obtidos. 

2º Direito  Oportunidade de frequentar cursos sequenciais aprofundados em estudos 

regulares sobre o ensino das disciplinas ou campos do conhecimento de cada 

professor. 

3º Direito Ter acesso à bibliografia atualizada. 

4º Direito Ter a possibilidade de sistematizar sua experiência e escrever sobre ela.  

5º Direito Oportunidade de participar e expor sua experiência em congressos 

educacionais. 

6º Direito Possibilidade de publicar a experiência sistematizada. 

7º Direito Colocar em rede as reflexões e experiências sistematizadas, por meio de um site 

da Secretaria de Educação ou da própria UEB. 
Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Gadotti (2003, p. 34). 

 

A partir desses direitos apontados por Gadotti (2003), uma FC para uso das TDIC 

articulada pelo CP vislumbra professores protagonistas de suas histórias e um CP atuando como 

um “mediador entre iguais”, já que este é um professor exercendo a função coordenadora. Como 

demonstra a experiência narrada no apêndice A, às vezes o CP exerce a função em um turno da 

UEB, mas é professor em outro, na mesma UEB, o que, do ponto de vista da mestranda, pode 

enriquecer a experiência e facilitar a circulação do CP entre a sala de aula e a administração 

pedagógica. 

De acordo com as DO da SEDUCE, a FCP articulada às TDIC é uma responsabilidade 

do Núcleo de Tecnologia Educacional e Formação Continuada. Esse Núcleo, segundo as 

Diretrizes, é responsável por desenvolver e disseminar ações que possibilitem o uso pedagógico 

e integrado das TDIC e a FCP na modalidade presencial e à distância. Esse mesmo Núcleo 

ainda tem o papel de “apoiar e dar suporte técnico para o desenvolvimento e disseminação de 

ações que possibilitem o uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) no contexto 

escolar” (GOIÁS, 2016, p. 113). 

Assim, é importante esclarecer: o que se entende por “formar o professor para uso das 

TDIC”. Com esse propósito, adotou-se os conceitos de Lopes (2010) sobre a formação inicial 

de professores para o uso de TDIC, mas que, nesse contexto, será utilizado para conceituar a 

FC. Desse modo, formar o professor para o uso das TDIC é dar-lhe condições de escolha (adotar 

ou não as tecnologias). É, além disso, formá-lo “no e pelo” trabalho com as TDIC, para que não 

atribua às mesmas “o estatuto de meros instrumentos para quaisquer finalidades” (LOPES, 
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2010, p. 41) “permitindo-lhe encarar o desafio de utilizá-las como ferramentas para uma 

educação transformadora” (LOPES, 2010, p. 41).  

Para Almeida e Silva (2011), a FC, nesse contexto de transformação e mudança que as 

TDIC trazem para as escolas, deve ser centrada em ações que ofereçam aos professores 

oportunidades de: 

 

[...] apropriar-se da cultura digital e das propriedades intrínsecas das TDIC, ‘utilizá-

las na própria aprendizagem e na prática pedagógica e refletir sobre por que e para 

que usar a tecnologia, como se dá esse uso e que contribuições ela pode trazer à 

aprendizagem e ao desenvolvimento do currículo’ (ALMEIDA; 2010, p. 68 apud 

ALMEIDA; SILVA, 2011, p. 5-6). 

 

A esse respeito, Amorim (2015, p. 31) acrescenta que o professor precisa “aprender a 

analisar esse fenômeno e a identificar em que medida essa relação dos estudantes com os 

recursos tecnológicos pode ser produtiva para a prática pedagógica”. Almeida e Silva (2011, p. 

7) trazem para essa reflexão algumas dimensões, que devem estar envolvidas na FCP para 

incorporação das TDIC. Essas dimensões, se concebidas, interrelacionam-se e possibilitam aos 

professores “identificar a razão de ser da tecnologia e de seus usos” (ALMEIDA; SILVA, 2011, 

p. 7) em sala de aula, de modo que este consiga utilizá-las “em favor de uma educação 

emancipadora” (ALMEIDA; SILVA, 2011, p. 7). O Quadro 6 está organizado de modo a 

destacar as dimensões da FCP para uso das TDIC apontadas por Almeida e Silva (2011). 

 

Quadro 6 – Dimensões da FCP para incorporação das TDIC 

Dimensão  Descrição da dimensão  

Crítica 

humanizadora  

Representa uma opção política ancorada em valores e compromissos 

éticos que relacionam a teoria com a prática, a formação de 

educadores com o fazer pedagógico, o currículo com a experiência e 

com emancipação humana. 

Tecnológica  

 

Corresponde ao domínio das tecnologias e suas linguagens, de tal 

modo que o professor explore seus recursos e funcionalidades, 

familiarize-se com as possibilidades de interagir por meio deles e 

tenha autonomia para desenvolver atividades pedagógicas que 

incorporem as TDIC. 

Pedagógica  

 

Refere-se ao acompanhamento do processo de aprendizagem do 

aluno, a busca de compreender sua história e seu universo de 

conhecimentos, valores, crenças e modos de ser, estar e interagir com 

o mundo mediatizado pelos instrumentos culturais presentes em sua 

vida. 

Didática  

 

Refere-se ao conhecimento do professor em sua área de atuação e às 

competências relacionadas aos conhecimentos globalizantes, que são 

mobilizados no ato pedagógico. 
Fonte: Elaboração própria. Adaptado de Almeida e Silva (2011, p. 6). 
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A partir do que propõe Almeida e Silva (2011), estabelecer um espaço de FCP para uso 

das TDIC não parece ser uma ação fácil de ser realizada na UEB. É necessário o estudo dessas 

dimensões apresentadas e a interpretação do que cada uma pode agregar como conhecimento 

para a prática pedagógica do professor em diferentes contextos. Observa-se que as quatro 

dimensões estão relacionadas entre si e também com o que se espera do professor enquanto 

profissional da Educação. Ao olhar para a descrição de cada uma dessas dimensões, é possível 

reportar-se ao que diz Marcelo (2009, p. 8) sobre a importância da FCP, quando destaca que 

ser professor no século XXI pressupõe assumir que o conhecimento e os alunos “se 

transformam a uma velocidade maior a que estávamos habituados e que, para continuar a dar 

uma resposta adequada ao direito de aprender dos alunos, teremos de fazer um esforço 

redobrado para continuar a aprender”.  

Nesse caso, a dimensão tecnológica talvez seja a que mais se aproxima daquilo que se 

espera que o CP realize, quando se fala em promover uma FCP para uso de TDIC. Do ponto de 

vista da mestranda, essa dimensão pressupõe o trabalho de um CP que possa pensar junto com 

os professores e propor mudanças no cotidiano escolar, a partir da inserção das TDIC nas 

práticas docentes. É por meio da FC, na troca de experiências (exitosas ou não) com seus pares 

dentro da escola que os professores poderão compreender melhor os usos que podem ser feitos 

das TDIC. É também na FC que o professor tem a oportunidade de explorar os recursos e 

funcionalidades das TDIC, interagindo e familiarizando-se com elas para, a partir daí, obter 

autonomia para aplicar em sala de aula o que está proposto na “dimensão pedagógica”. 

Entretanto, é preciso considerar a relação entre meios (tecnologias e modos de utilização) e fins 

(motivos que levam a utilizá-las), pois a incorporação de tecnologias à prática pedagógica 

pressupõe mudança, inclusive epistemológica, de outro modo, a nova tecnologia servirá para 

fazer mais do mesmo (LOPES, 2014).   

A respeito da dimensão didática que se refere aos conhecimentos do professor em sua 

área de atuação e às competências e os conhecimentos que devem ser mobilizados no fazer 

pedagógico, Kenski (1998, p. 70) aponta que “a diferença didática” em relação às TDIC não 

está no seu uso pelos professores, mas na compreensão de suas possibilidades. 

  

O domínio das novas tecnologias educativas pelos professores pode lhes garantir a 

segurança para, com conhecimento de causa sobrepor-se às imposições sociopolíticas 

das invasões tecnológicas indiscriminadas às salas de aula. Criticamente os 

professores vão poder aceitá-las ou rejeitá-las em suas práticas docentes, tirando o 

melhor proveito dessas ferramentas para auxiliar o ensino no momento adequado 

(KENSKI 1998, p. 70). 
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Nesse sentido, Peixoto (2016) chama a atenção para o fato de que os diferentes 

programas e projetos que são propostos para a FCP a partir da inserção das TDIC nas UEB não 

dão oportunidades e condições necessárias a este profissional para que consiga relacionar a 

teoria aprendida nos cursos com a prática pedagógica e o currículo em sala de aula.  

 

As políticas públicas para a educação em geral, para a formação de professores e para 

a integração das tecnologias à educação se fundamentam numa racionalidade 

instrumental que propõe o desenvolvimento de competências e habilidades docentes 

para o uso das tecnologias digitais em rede como recursos pedagógicos. Trata-se da 

adoção de recursos e ferramentas para o alcance de finalidades específicas, 

considerando uma relação direta e automática entre meios e fins (PEIXOTO, 2016, p. 

370). 

 

Ainda considerando a dimensão crítica humanizadora proposta por Almeida e Silva 

(2011), Bettega (2010) chama a atenção para o fato de que os programas e projetos para inserção 

das TDIC na UEB são formulados para a exploração de determinados programas 

computacionais e aplicativos, o que, do seu ponto de vista, é insuficiente. Em muitas realidades, 

após participar desses cursos, cabe aos professores desenvolver atividades utilizando essa nova 

ferramenta com os estudantes, “mesmo sem ter a oportunidade de analisar as dificuldades e as 

potencialidades de seu uso na prática pedagógica, menos ainda de realizar reflexões e 

depurações dessa nova prática” (BETTEGA, 2010, p. 55).  

Ao apresentar tais pressupostos, não se tem a pretensão de colocar o professor como 

vítima do sistema de ensino ou como alguém que não é capaz de, por si só, analisar a relação 

entre as próprias experiências cotidianas e os conhecimentos que produz, buscando a sua 

autoformação e garantindo sua autonomia pedagógica e didática. Em contrapartida, o foco desta 

pesquisa está voltado para o papel do CP frente à FCP, no sentido de proporcionar-lhes a 

oportunidade, por meio das reuniões coletivas na UEB, de discutir, analisar e debater sobre as 

dificuldades e possibilidades de uso das TDIC em suas práticas pedagógicas, tendo em vista, 

uma educação que não considere as pessoas e suas ideias inertes, que não seja conservadora a 

ponto de considerar o que está posto como uma realidade impossível de ser modificada. 

Retoma-se aqui o que foi apontado no início desta subseção sobre o desafio de utilizar as TDIC 

na FCP como “ferramentas para uma educação transformadora” (LOPES, 2010, p. 41). 

A educação transformadora, remete-se a uma educação voltada ao conhecimento crítico, 

que consiga realmente garantir igualdade de oportunidades, com aprendizagens consistentes, 

conectadas com o mundo atual, tendo compromisso com o ensinar e colaborando para a 

formação de pessoas conscientes, responsáveis e atuantes na sociedade. Kuenzer (1999, p. 168) 

chama a atenção para o fato de que, com a incorporação da ciência e da tecnologia aos processos 
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produtivos e sociais, surgiu uma contradição: “quanto mais se simplifica as tarefas, mais 

conhecimento se exige do trabalhador”. Em decorrência, o professor precisa ampliar sua 

escolaridade, “a par de processos permanentes de educação continuada” (KUENZER, 1999, p. 

168), para que possa aprimorar as habilidades relacionadas às capacidades de:  

 

Análise, síntese, estabelecimento de relações, rapidez de respostas e criatividade em 

face de situações desconhecidas, comunicação clara e precisa, interpretação e uso de 

diferentes formas de linguagem, capacidade para trabalhar em grupo, gerenciar 

processos, eleger prioridades, criticar respostas, avaliar procedimentos, resistir a 

pressões, enfrentar mudanças permanentes, aliar raciocínio lógico-formal à intuição 

criadora, estudar continuamente e assim por diante (KUENZER, 1999, p. 169). 

 

Assim, a percepção do próprio professor em relação à importância de sua FC – elemento 

destacado por Libâneo (2010) e Marcelo (2009) – é condição indispensável para que ele possa 

adequar suas estratégias de ensino às inovações tecnológicas; para que “ao lado do saber 

científico, do saber pedagógico, seja oferecido ao professor a capacidade de ser agente, 

produtor, operador e crítico das novas tecnologias educativas” (KENSKI, 1998, p. 70). 

Parafraseando Lopes (2014, p. 42), é na FC que o professor “passa a ser o seletor e gestor dos 

recursos disponíveis; orientador e guia na realização de projetos; mediador de debates e 

discussões”, com e para o uso de TDIC. “Por este motivo, a FCP deve ocorrer de forma 

permanente e para a vida toda. Sempre surgirão novos recursos, novas tecnologias e novas 

estratégias de ensino e aprendizagem” (JORDÃO, 2009, p. 12). Assim como as demais 

profissões, a FC é necessária para o professor, “pois a realidade local, nacional e mundial sofre 

contínuo processo de mudança, principalmente aquela determinada pelos avanços das 

tecnologias” (SILVA, 2015, p. 29).   

Nessa realidade, os estudantes são mais hábeis que os professores e sua percepção sobre 

os recursos tecnológicos é diferente da percepção de uma pessoa que cresceu numa época em 

que o convívio com a tecnologia era muito restrito. Desse modo, “os professores treinados 

apenas para uso de certos recursos computacionais são rapidamente ultrapassados por seus 

alunos, que acabam explorando o computador de forma mais criativa” (BETTEGA, 2010, p. 

55).  

Szabo (2014), Echalar, Peixoto e Carvalho (2015) e Amorim (2015) concordam com a 

necessidade de reestruturação de uma FCP para uso das TDIC na UEB, com a inserção de 

práticas formativas e reflexivas nas quais os docentes tenham a oportunidade de pensar em sua 

prática e em como integrar as tecnologias a esse processo. Nesse contexto, os estudos destacam 

que é preciso romper com as práticas fundamentadas na crença de que a simples 
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disponibilização dos recursos tecnológicos na escola garanta inovação no processo de ensino e 

aprendizagem. 

A esse respeito, Almeida e Silva (2011, p. 7) apontam que “a presença das TDIC nas 

escolas por si só não é garantia de resultados satisfatórios na melhoria da aprendizagem e no 

desenvolvimento do currículo e, muitas vezes, o uso das TDIC se restringe a atividades pontuais 

sem uma real integração ao currículo”. Aponta ainda que os cursos de FCP para integração das 

TDIC devem “integrar conteúdo à tecnologia, às estratégias de aprendizagem e às de ensino” e 

“cuidar da gestão desses programas” (ALMEIDA, 2010, p. 4) de FC, principalmente de quem 

faz a mediação pedagógica destes que, na perspectiva apontada pela presente pesquisa, pode e 

deve ser assumido pelo CP na UEB. 

Assim, é relevante pensar na FC do CP, para que este possa analisar e reconstruir o seu 

papel frente às atribuições que lhe cabem quanto à formação dos professores para o uso 

pedagógico das TDIC, bem como para a criação de uma cultura na escola que incorpore as 

TDIC em suas práticas coletivas.  

Pressupõe-se um CP que consiga fortalecer o trabalho colaborativo entre os professores, 

contribuindo para que a UEB se torne uma rede colaborativa de aprendizagem que aprende e 

se qualifica de modo permanente por meio da reflexão sobre a prática. 

 

2.3 Necessidades de formação para o CP 

 

A FC do próprio CP foi uma problemática recorrente em quase todos os estudos 

realizados para a elaboração desse Referencial. Constatou-se ser unânime a sugestão de 

implantação de uma formação para o CP que contemple as especificidades de sua função na 

UEB. De acordo com as DO da SEDUCE, o quantitativo de CP de cada UEB é definido pelo 

número de turnos e turmas, com observância da seguinte carga horária: matutino e vespertino, 

quarenta horas; noturno, trinta horas. Os CP modulados8 nos turnos diurnos deverão cumprir 

seis horas diárias de efetivo trabalho, totalizando trinta horas semanais, sobrando dez horas para 

a FC, sendo quatro horas destinadas à formação mensal nos órgãos regionais (apêndice C), 

quatro horas com o desenvolvimento de atividades pedagógicas semanais na própria UEB e 

duas horas com complementação de atividades pedagógicas destinadas a autoformação 

(GOIÁS, 2016). 

                                                           
8 Modulados refere-se à ocupar a função de CP.  
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O compromisso do CP com a autoformação é apontado pelas DO como um dos 

requisitos para atuar na função, destacando que esse profissional deve ter “compromisso com a 

autoformação como característica profissional e pessoal” (GOIÁS, 2016, p. 180), 

independentemente das formações que recebe pela tutoria pedagógica. 

Com uma carga horária de quarenta horas semanais, em que trinta devem ser cumpridas 

na UEB e dez em formações e estudos, o CP conta com formações semanais em serviço em sua 

rotina, feitas pelo TE, e formações mensais de quatro horas, realizadas nos órgãos regionais 

pelo Diretor de Núcleo Pedagógico (DNP) e TE, com conteúdos definidos pelo curso de 

formação de gestores e CP das UEB da rede pública estadual de educação de Goiás. 

Além desse curso de FC realizado mensalmente, nas atribuições do CP também é 

destacado que esse profissional deve “participar de encontros pedagógicos, capacitação 

continuada e reuniões, quando convocado, em período contrário ao de sua atuação” (GOIÁS, 

2016, p. 180). 

Entendendo que a natureza do trabalho do CP abarca uma variedade de atividades, ainda 

que todas de natureza político-pedagógica, Libâneo (2010) e Placco, Souza e Almeida (2012, 

p. 70) defendem uma formação específica para este, pois o seu objeto de ação é diferente do 

objeto de ação do professor. Isso porque estes autores consideram que os problemas, os modos 

de atuação e os requisitos de exercício profissional são diferentes, o que também demandaria 

uma FC distinta. “Essa formação teria de levar em conta que esse profissional precisa ter 

competência para articular, formar e transformar, diferentemente do professor, cuja 

especificidade é o ensinar” (PLACCO; SOUZA; ALMEIDA, 2012, p. 768).  

 

De fato, os focos de atuação e as realidades com que lidam, embora se unifiquem em 

torno das questões do ensino, são diferenciados, o que justifica a necessidade de 

formação de profissionais da educação não diretamente docentes. Ou seja, os níveis 

distintos de prática pedagógica requerem uma variedade de agentes pedagógicos e 

requisitos específicos de exercício profissional que um sistema de formação de 

educadores não pode ignorar (LIBÂNEO, 2010, p. 61). 

 

Para Vasconcellos (2011, p. 5), a FC do CP “deve incluir, em primeiro lugar, uma boa 

formação como educador, para acrescentar, depois, uma formação específica para a 

coordenação pedagógica, com aprofundamento em gestão escolar, planejamento, projeto 

político-pedagógico, trabalho de grupo, supervisão”. Para Zen (2012, p. 10),  

 

As funções profissionais de professores e coordenadores pedagógicos não são as 

mesmas, portanto, remetem a um conjunto de competências distintas. Os 

coordenadores pedagógicos enfrentam problemas profissionais para além daqueles 

que são inscritos pela atuação docente na sala de aula e na escola. 
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Ao trazer esses pressupostos teóricos, não se tem a pretensão de afirmar que o processo 

formativo ou o ato de formar do CP prescinde do ato de ensinar do professor. Este também 

articula os saberes científicos com os conhecimentos prévios dos alunos, além do conteúdo 

proposto no currículo mínimo9.  

Também não há, aqui, a intenção de dizer que o professor deixa de formar e transformar 

o aluno quando ensina. Pelo contrário, o professor não coordenador tem um papel formador 

assim como o CP, o que muda, nesse caso específico, é o público com o qual está lidando.  

A necessidade de uma FC específica que contemple as particularidades do trabalho do 

CP já foi anteriormente apontada. Vera (2017) realizou uma investigação recente, com o 

objetivo de analisar a FC que a rede estadual paulista oferece ao CP, constatando que as 

formações raramente problematizam a função e não apresentam temáticas coerentes com as 

necessidades dos CP.  

Ainda a esse respeito, Souza (2011, p. 20) menciona que “não existem programas que 

capacitem o CP a ser o formador de professores, o articulador do projeto político pedagógico e 

o transformador da escola”. Nessa mesma perspectiva, Kailer e Tozetto (2016, p. 2) 

acrescentam que: 

 

O trabalho do coordenador pedagógico é desenvolvido em meio a contradições, que 

envolvem vários aspectos, entre eles os formativos e os políticos. Assim, as funções 

apresentadas na legislação e no processo formativo desse profissional não estão em 

consonância com o trabalho que realiza, tendo em vista que, no cotidiano da escola, 

suas ações estão direcionadas a funções imediatas que o distanciam das suas reais 

atribuições pedagógicas. 

 

Placco, Souza e Almeida (2012) consideram que os investimentos feitos pelo governo 

em FCP não resultam em avanços por falta de mediação dentro da UEB, trabalho que pode e 

deve ser realizado pelo CP, desde que o mesmo receba formação para tal. 

 

O coordenador pedagógico tem papel fundamental na gestão dos processos escolares, 

sobretudo na formação de professores, e o investimento na formação continuada dos 

docentes é um dos caminhos para a melhoria da qualidade da educação básica no país, 

o que exige também investimento na formação inicial e continuada do próprio 

coordenador (PLACCO; SOUZA; ALMEIDA, 2012, p. 758). 

 

                                                           
9 O currículo mínimo “é uma base comum essencial a todos os estudantes”, em consonância com as atuais 

necessidades de ensino identificadas nas legislações vigentes, Diretrizes, Parâmetros Curriculares Nacionais, 

matrizes de referências dos exames nacionais e estaduais, bem como a matriz curricular do Estado de Goiás 

(Caderno 5). Assim o currículo mínimo, é um instrumento pedagógico para orientar, de forma clara e objetiva, 

aspectos que não podem se ausentar no processo ensino aprendizagem em cada disciplina, ano de escolaridade e 

bimestre de todas as UEB (GOIÁS, 2012, p. 4).  
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O Ministério da Educação (MEC) indica que o CP deve ser o agente articulador do 

diálogo e promotor da reflexão em torno das relações escolares e da prática pedagógica, 

estabelecendo vínculos e relações interpessoais na UEB (BRASIL, 2016). Almeida, Souza e 

Placco (2011), Kailer e Tozetto (2016) e Vera (2017) bem como a experiência empírica 

apresentada no apêndice A, revelam que os CP exercem, cotidianamente, atividades que não 

lhes competem, o que gera desgaste e sensação de cansaço.  

Isso, ao mesmo tempo, faz eclodir o sentimento de não “fazer nada” e a sensação de 

exaustão, em decorrência dos desvios de função que acabam realizando para “apagar os 

incêndios da escola”, o que, na perspectiva de Vasconcellos (2009), acaba desqualificando o 

seu trabalho e criando uma imagem negativa a seu respeito.  

 

[O coordenador pedagógico] não é fiscal de professor, não é dedo-duro (que entrega 

os professores para a direção ou mantenedora), não é pombo-correio (que leva recado 

da direção para os professores e dos professores para a direção), não é coringa 

(tarefeiro, quebra-galho, salva-vidas, ajudante de direção, auxiliar de secretaria, 

enfermeiro, assistente social, etc.). Não é tapa-buraco (que fica “toureando” os alunos 

em sala de aula no caso de falta de professor), não é burocrata (que fica às voltas com 

relatórios, gráficos, estatísticas sem sentido, mandando um monte de papéis para os 

professores preencherem), não é dicário (que tem dicas e soluções para todos os 

problemas, uma espécie de fonte inesgotável de técnicas, receitas), não é generalista 

(que entende quase nada de quase tudo) (VASCONCELLOS, 2009, p. 86-87). 

 

Torna-se evidente que, dentre as atividades do CP, a FCP é a de maior relevância – e 

deveria ser aquela que ocupa a maior parte do tempo desse profissional na UEB. Por este 

motivo, os CP precisam estar, assim como os professores, em permanente formação. Destaca-

se, nesse contexto, a necessidade de uma FC específica para o CP, onde sejam discutidas as 

suas frentes de atuação e atribuições, preparando-o para eleger prioridades no dia a dia na UEB. 

Assim, com base na literatura que subsidiou esta análise, buscou-se fazer um 

levantamento dos conhecimentos necessários para o CP atuar como formador de professores 

para uso de TDIC. O Quadro 7 destaca esses conhecimentos, assim como os referenciais 

teóricos que os subsidiaram.  
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Quadro 7 – Conhecimentos necessários para o CP atuar como formador para uso das TDIC 

Conhecimentos sobre TDIC para o CP atuar como formador 

Compreender aspectos éticos e legais básicos associados ao uso das TDIC 

Conhecimento sobre docência no contexto digital 

Conhecer os processos de aprendizagem baseados no uso de tecnologias e softwares 

educativos 

Conhecer e incentivar a criação de propostas inovadoras para utilização de novos recursos 

tecnológicos e midiáticos 

Saber integrar as TDIC à prática pedagógica e ao currículo 

Construir conhecimentos tendo as TDIC como ferramentas  

Ter conhecimento de como as TDIC podem colaborar para a oferta de um ensino de 

qualidade e incluir essa opção no PPP da UEB 

Identificar as TDIC que permitam ao professor ensinar e aprender 

Mobilizar os professores para usarem as TDIC como meios para conduzir os estudantes a 

aprender 
Fonte: Elaboração própria. Referencial teórico: Kenski (1998); Bastos (2010); Almeida (2010); Feitosa e Lopes 

(2015); Souza e Lima (2016). 

 

Ao realizar esse levantamento, observou-se que os conhecimentos que os CP precisam 

ter sobre TDIC para promover a FCP na UEB se relacionam ou estão associados, o que 

demandaria uma FC para o CP específica para atuar com as TDIC. Para Bastos (2010, p. 6) “o 

desenvolvimento dessas competências entre docentes deveria ocorrer em sua formação inicial, 

mas frequentemente ocorre somente na formação em serviço”.  

Tardif (2002, p. 241) contribui dizendo que “uma formação específica requer saberes 

específicos”. Relacionada à FCP para uso das TDIC, Souza e Lima (2016, p. 15) destacam que 

cabe ao CP “aprofundar-se no leque de possibilidades tecnológicas e no uso pedagógico das 

TIC, promovendo a formação continuada e coordenando todo este trabalho” junto aos 

professores.  

Desse modo, a presente pesquisa coloca a FC do CP como uma necessidade, a partir do 

referencial teórico apresentado. Nesse aspecto, os estudos abordados consideram a importância 

de investimento na formação do CP para que ele exerça o papel de formador de professores. 

Para Placco, Souza e Almeida (2012, p. 7), a FC para o CP contribuiria para a constituição de 

um profissional “aberto a mudança, ao novo, ao outro e à própria aprendizagem, capaz, 

portanto, de não só promover, mas pensar, planejar e desenvolver a formação continuada dos 

professores na escola”. Uma FC que vise ao desenvolvimento da aprendizagem de práticas e 

autorreflexão em serviço, que permita que os CP continuem (re)construindo sua prática de 

liderança. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta seção é dedicada à metodologia, entendida como o caminho percorrido para chegar 

aos objetivos propostos, amparada na definição de Magalhães e Souza (2012, p. 683), de que 

metodologia “significa organização racional da investigação estando relacionada à sua lógica 

interna, aos passos e aos meios pelos quais o caminho será percorrido na construção do 

conhecimento”. 

 

3.1 Método da pesquisa  

 

Esta pesquisa aproxima-se das investigações qualitativas em Educação. Segundo André 

(2007, p. 15), o método qualitativo de pesquisa tem suas raízes teóricas fundamentadas na 

fenomenologia. Para Minayo (1999), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados muito particulares das Ciências Sociais, que não pode ou não deveria ser 

quantificado, “pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz 

e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida com seus semelhantes” 

(MINAYO, 1999, p. 21).  

Ao realizar esse estudo, foi observado uma diversidade de temas e enfoques das 

pesquisas em Educação, devido aos diferentes métodos existentes. Entende-se que, para 

compreender e interpretar os problemas da área da Educação, é necessário recorrer a enfoques 

e abordagens multidisciplinares e a tratamentos multidimensionais (ANDRÉ, 2007). Isso 

porque, sendo a pesquisa uma prática válida e necessária na construção da vida social, “as 

experiências humanas não podem ser confinadas aos métodos nomotéticos de analisá-las e 

descrevê-las” (CHIZZOTTI, 2014, p. 58). 

André (2007, p. 121) respalda essa ideia ao afirmar “que não existe um consenso sobre 

os limites que uma única perspectiva ou área de conhecimento apresentam para a devida 

exploração e para um conhecimento satisfatório dos problemas educacionais”. Nessa mesma 

perspectiva, Chizzotti (2014) destaca que não existe um método ou modelo único de pesquisa 

e que para pesquisar é indispensável que se tenha clareza: 

 

Das características específicas do problema sobre o qual se pretende intervir, o 

contexto no qual o problema se situa, os constrangimentos e as limitações com os 

quais os pesquisadores se confrontam as opiniões ou posições sociopolíticas que 

professam o tempo de duração da pesquisa e o nível esperado de participação possível 

de todos os envolvidos na pesquisa (CHIZZOTTI, 2014, p. 78). 
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Ao discutir essas ideias, adota-se o ponto de vista de que a pesquisa científica se 

fundamenta em uma rede de pressupostos epistemológicos. Além do fato de que a opção por 

um método, nesse universo heterogêneo de concepções e técnicas, define o ponto de vista que 

o pesquisador tem sobre o mundo, pois “conflitos entre posturas epistemológicas, métodos 

diversos e formas específicas de utilização de técnicas, avanços na explicitação do objeto, 

problemas de natureza institucional fazem parte das experiências nas lides dos que trabalham 

com a investigação científica” (GATTI, 2001, p. 73).  

O método qualitativo de pesquisa aborda questões relacionadas às singularidades do 

campo e dos indivíduos pesquisados, já que ele trabalha com dados subjetivos, crenças, valores, 

opiniões, fenômenos e hábitos: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 

ciências sociais, com um nível de realidade, que não pode ser quantificado, ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 1999, p. 21-22). 

 

Minayo (1999) refere-se ao verbo “compreender” como a principal ação na pesquisa 

qualitativa, em que questões como a singularidade do indivíduo, sua experiência e vivência de 

grupo e coletividade são fundamentais para contextualizar a realidade na qual está inserido. 

Para a autora, as abordagens qualitativas são mais adequadas a investigações científicas de 

grupos, segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais, sob o ponto de vista dos 

atores sociais, de análises de discursos e documentos.  

 

O método qualitativo é adequado aos estudos da história, das representações e crenças, 

das relações, das percepções e opiniões, ou seja, dos produtos das interpretações que 

os humanos fazem durante suas vidas, da forma como constroem seus artefatos 

materiais e a si mesmos, sentem e pensam (MINAYO, 2008, p. 57). 

 

Dessa forma, parece haver consenso de que a pesquisa qualitativa pressupõe uma 

abordagem empírica do objeto de estudo, já que “é em função de instâncias concretas do 

comportamento humano que se pode refletir com maior clareza e profundidade sobre a condição 

humana” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 70).  

Portanto, é necessário que o pesquisador perceba e contextualize o mundo à sua volta, 

desligando-se dos valores e interesses dos grupos, já que a pesquisa qualitativa trabalha com 

pessoas e suas criações. Estas devem ser compreendidas como atores sociais, respeitando suas 

opiniões, crenças e valores: 
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Para um investigador qualitativo que planeje elaborar uma teoria sobre seu objeto de 

estudo, a direção desta só se começa a estabelecer após a recolha dos dados e o passar 

de tempo com os sujeitos. Não se trata de montar uns quebra-cabeças cuja forma final 

conheceu de antemão. Está a se construir um quadro que vai ganhando forma à medida 

que se recolhem e examinam as partes. O processo de análise dos dados é como um 

funil: as coisas estão abertas de início (ou no topo) e vão se tornando mais fechadas e 

especificas no extremo. O investigador qualitativo planeja utilizar parte do estudo para 

perceber quais são as questões mais importantes. Não presume que sabe o suficiente 

para reconhecer as questões importantes antes de efetuar a investigação (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 50). 

 

Assim, a pesquisa científica é uma investigação planejada, e, por conseguinte, o método 

qualitativo de investigação pressupõe um planejamento. Mas, esse planejamento deve ser 

bastante flexível. Bogdan e Biklen (1994, p. 83) acentuam que o “investigador qualitativo em 

educação se comporta mais como um viajante que não planeja do que com aquele que o faz 

meticulosamente”.  

Além disso, os autores salientam que é ambicioso, por parte do investigador, 

preestabelecer, rigorosamente, o método para executar o trabalho. Não se trata de negar a 

existência do plano, mas, na investigação qualitativa, os planos evoluem à medida que o 

pesquisador se familiariza com o ambiente e com os sujeitos. As fontes de dados, adquiridos na 

observação direta, nesse caso, é o próprio estudo que estrutura a investigação e não um 

planejamento detalhado e preconcebido. O planejamento é efetuado ao longo de toda a 

investigação, assim como a análise dos dados. Assim, esta análise, bem como a elaboração do 

plano, pode ser feita simultaneamente.  

 

3.2 Questão de pesquisa 

 

A questão desta pesquisa encontra-se delineada nos seguintes termos: o CP promove a 

FCP dos anos finais do EF para o uso das TDIC? Que papel exerce ao promovê-la? Que papel 

poderia exercer? 

 

3.3 Hipótese 

 

Por hipótese tem-se que o CP não promove a FCP dos anos finais do EF para o uso das 

TDIC devido às inúmeras demandas que chegam às suas mãos e também porque não recebe 

formação articulada ao contexto de trabalho. Conjectura-se que o papel do CP frente à FCP 

para o uso das TDIC é inexistente e pressupõe-se que este poderia exercer o papel de formador, 
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dinamizando a FCP para o uso de TDIC de maneira intencional e promovendo o seu uso como 

ferramentas para uma educação transformadora.   

 

3.4 Objetivos  

 

3.4.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral do presente estudo consiste em evidenciar o papel do CP na FCP dos 

anos finais do EF para o uso de TDIC. 

 

3.4.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos consistem em: 1) investigar quando e como as TDIC estiveram 

presentes na formação do CP; 2) investigar se o CP promove a FCP dos anos finais do EF para 

uso de TDIC, quando e como ocorre. 

 

3.4.3 Locais de coleta de dados 

 

Definiu-se como locais de coleta de dados, 19 UEB de anos finais do EF da rede pública 

estadual de Educação Básica da cidade de Goiânia, Estado de Goiás (GO), com os melhores 

resultados nas avaliações em larga escala, aqui nomeados e identificados como Escola 1 (UEB 

1), Escola 2 (UEB 2), Escola 3 (UEB 3), e assim sucessivamente até a Escola 19 (UEB 19). A 

escolha do município de Goiânia, justifica-se pelo fato de que a mestranda reside nesse 

município. 

 

3.4.4 Os sujeitos da pesquisa  

 

São sujeitos da pesquisa 57 CP de 19 UEB de EF anos finais da rede pública estadual 

de Educação Básica da cidade de Goiânia. Para a identificação dos sujeitos da pesquisa foram 

utilizadas as letras “CP”, representando Coordenador Pedagógico, seguidas de um número 

correspondente à instituição, obedecendo ao cronograma de aplicação. Dessa forma, os sujeitos 

pertencentes à instituição UEB 5 (primeiro local definido para a coleta de dados) foram 

nomeados como CP 1, CP 2, CP 3 e assim sucessivamente até CP 57 da UEB 4, último local 

de coleta de dados. Embora os professores estejam implicados no estudo, uma vez que trata-se 
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de FC, eles não são participantes, por limitações de tempo disponível para o desenvolvimento 

de uma pesquisa de mestrado. Reconhece-se que essa opção pode impactar sobre os resultados 

desta pesquisa. 

Sabe-se que os 57 CP das 19 UEB pesquisadas equivalem a uma proporção bastante 

reduzida da população em estudo. Isso porque, atualmente, a rede pública estadual de Educação 

Básica do Estado de Goiás tem 1.143 UEB com dois a três CP por UEB, o que corresponde, em 

média, um total de 2.586 CP. Desse modo, as 19 UEB correspondem a um percentual de 1,6% 

do total e os 57 CP correspondem a um total de 2,2% da população, o que indicaria a 

necessidade de outros estudos sobre a mesma temática em um universo ampliado de instituições 

e sujeitos. 

 

3.4.5 O instrumento de coleta de dados  

 

O instrumento metodológico da pesquisa foi o questionário. Tal opção se deve ao 

entendimento de que este é um instrumento capaz de atender aos objetivos propostos, 

ressalvadas as suas limitações, e também por ser reconhecido e comprovado na coleta de dados 

em pesquisa qualitativa. Bogdan e Biklen (1994, p. 16) destacam que “os questionários e 

entrevistas são as estratégias mais representativas da investigação qualitativa e são as que 

melhor ilustram as características do objeto investigado”. Além disso, Lopes (2014, p. 145) 

destaca que esse instrumento de coleta de dados tem “o critério da ‘exequibilidade’, no que 

tange a abertura, acessibilidade e disponibilidade dos sujeitos para a coleta de dados”.  

Para Lakatos e Marconi (2009), o questionário permite economizar tempo e possibilita 

a obtenção de um grande número de dados. Também atinge um maior número de pessoas 

simultaneamente, pois abrange uma área geográfica ampla, obtém respostas rápidas e os 

sujeitos pesquisados podem permanecer no anonimato, além de terem mais tempo e liberdade 

de horário para responder. Esses autores também pressupõem que se trata de um instrumento 

para recolher informação e uma técnica de investigação composta por questões apresentadas 

por escrito às pessoas. 

De acordo com Oliveira (2005), o questionário permite investigar o objeto de estudo, 

entretanto, aquele que opta pelos questionários precisa ter cuidados essenciais no processo de 

elaboração dos mesmos. É necessário conhecer o assunto e ter cuidado na seleção das questões. 

Estas devem ser limitadas em extensão e em finalidade para facilitar o processo de tabulação. 

Segundo Gil (2008, p. 122), “questionário enquanto instrumento de pesquisa apresenta 

limitações, pois, envolve um número relativamente pequeno de perguntas, porque é sabido que 
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questionários muito extensos apresentam alta probabilidade de não serem respondidos”. Nessa 

mesma perspectiva, Lakatos e Marconi (2009) reiteram que o questionário deve ser limitado 

em extensão e em finalidade, pois, caso seja muito longo, pode causar fadiga e desinteresse ao 

informante, e, se curto demais, corre o risco de não oferecer suficientes informações. Além 

disso, há a limitação de que os interrogados podem interpretar as perguntas à sua maneira e 

alguns temas podem deixar os respondentes incomodados, já que, no caso das questões 

objetivas de múltipla escolha, as respostas estão predeterminadas (MARCONI; LAKATOS, 

2009). 

O questionário elaborado para a presente pesquisa foi constituído por uma combinação 

de 14 perguntas fechadas, de múltipla escolha, dicotômicas e complementares, conforme 

Apêndice B. Após sua elaboração foi revisado e testado por meio da aplicação-piloto, para 

verificar possíveis falhas e inconsistências. Em atenção às suas limitações, apontadas pela 

literatura pertinente, o questionário foi aplicado presencialmente aos CP após a aplicação-

piloto.  

 

3.5 Análise de Conteúdo  

 

Adotou-se o método da análise de conteúdo, que, conforme concebido por Franco 

(2012, p. 21), “é um conjunto de técnicas de análises das comunicações”. Considerou-se este 

processo em três etapas: definição das unidades de análise, organização da análise e a criação 

de categorias.  

 

3.5.1 Unidades de análise, categorias e subcategorias  

 

Nesta pesquisa, foram eleitas duas unidades de análise que são: análise do percurso 

formativo do CP com as TDIC; o papel do CP na FCP para uso das TDIC. Os procedimentos 

para a definição das unidades de análise estão descritos no Apêndice E, no Quadro 20. Para 

Franco (2012), após a definição das unidades de análise, deve-se partir para a fase da 

organização da análise. A descrição do processo de análise de conteúdo e a definição das 

categorias estão no Apêndice E. De acordo com Franco (2012), após a organização dos dados, 

deve-se partir para a etapa de definição de categorias. 

O Quadro 8 sintetiza a composição das categorias de análise e subcategorias. 
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Quadro 8 – Composição das categorias de análise e subcategorias 

Unidade de análise Categoria e subcategoria  

Análise do percurso 

formativo do CP com as 

TDIC 

Formação inicial 

Formação continuada Subcategorias 

Em cursos de pós-graduação 

Em serviço 

O papel do CP na FCP para 

o uso das TDIC. 

O CP Formador  

O CP como executor de tarefas 
Fonte: Elaboração própria.  

 

A próxima seção contém análise dos dados.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO  

 

O objetivo desta seção é analisar as respostas obtidas por meio do questionário aplicado 

aos CP. 

 

4.1 Análise do percurso formativo dos CP com as TDIC 

 

Nesta subseção, analisam-se os dados relativos a um dos objetivos específicos da 

pesquisa, que consiste em investigar quando e como as TDIC estiveram presentes na formação 

do CP.  

 

4.1.1 Formação inicial  

 

Os dados extraídos do questionário (apêndice B), aplicado aos CP das UEB que 

compuseram o campo investigativo desta pesquisa, permitiram traçar o perfil desses sujeitos e 

suas relações com as TDIC. O Gráfico 1 apresenta o perfil dos CP quanto ao gênero e o Gráfico 

2 quanto à idade. 

 

 
Gráfico 1 – Perfil dos CP quanto ao gênero 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 
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Gráfico 2 – Perfil dos CP quanto a idade 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

Apurou-se que 80% dos CP investigados são do gênero feminino; destes, 45% têm idade 

média de 45 anos. O CP 25 é o mais jovem, com 27 anos e o CP 28 é o mais velho, com 62 

anos. A diferença de idade entre o CP 25 e o CP 28 é de três décadas e meia (35 anos), o que 

permite afirmar que o grupo investigado tem características bastante distintas, já que uns 

cresceram inseridos no mundo digital e outros vivenciaram o processo de inserção das TDIC 

nas UEB e na sociedade, de modo geral. O Gráfico 2 apresenta o perfil dos CP investigados 

quanto à idade.  

Seguindo verificou-se qual é o curso de graduação dos CP, apurando que 26 CP são 

graduados em Pedagogia. O Gráfico 3 apresenta o curso de graduação dos CP investigados. 
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Gráfico 3 – Curso de graduação dos CP 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

O curso de graduação dos profissionais que deverão ocupar as coordenações 

pedagógicas das UEB não está apontado nas DO da SEDUCE. No entanto, existe um consenso 

geral na rede pesquisada de que o professor licenciado em Pedagogia é o mais indicado para 

atuar nessa função. Prova disso são os números trazidos pelos dados coletados nesta pesquisa, 

os quais mostram que 41% dos CP têm formação inicial em Pedagogia. Oito CP têm até dois 

cursos de graduação, sendo que o curso de Pedagogia é sempre a segunda graduação cursada. 

Além da graduação em Pedagogia, os CP 31 e 32 são graduados em Administração de 

Empresas, o CP 51 em Letras, os CP 13 e 4 em Biologia, o CP 10 em História, o CP 27 em 

Geografia e o CP 50 em Matemática. 

Outro dado importante desse percurso formativo é que 58% dos CP concluíram a 

graduação há mais de dez anos, entre os anos dois mil e um e dois mil e dez. O Gráfico 4 

confirma essa informação. 
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Gráfico 4 – Ano de conclusão da graduação 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

Desse modo, os dados sobre a formação inicial do CP aponta que esta coincidiu com o 

surgimento da Internet comercial no Brasil, indicando que, quando estes se preparavam para o 

exercício de sua profissão, o tema TDIC e Educação ainda não fazia parte do currículo de sua 

formação (SZABO, 2014). Kailer e Tozetto (2016) destacam a importância da formação inicial 

do CP, que se realiza nos espaços universitários, pois, para as autoras, a apropriação dos 

conhecimentos sistematizados essenciais para que o mesmo exerça sua função na escola está 

atrelada a sua formação inicial. Entretanto, apontam que “a formação inicial não se caracteriza 

como único espaço de formação, ao considerar que não consegue dar conta de todas as 

complexidades e saberes que envolvem o trabalho do coordenador pedagógico” (KAILER; 

TOZETTO, 2016, p. 8). 

Após o levantamento dessas características iniciais, procurou-se obter uma média do 

tempo de atuação dos sujeitos na função. O Gráfico 5 exibe o tempo de trabalho dos CP na UEB 

pesquisadas. 
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Gráfico 5 – Perfil dos CP quanto ao tempo de exercício na função 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

Por meio dos dados apresentados no Gráfico 5, verificou-se que 47% dos CP estão 

trabalhando na coordenação pedagógica das UEB há mais de cinco anos. O tempo de 

experiência na função não é citado nas DO da SEDUCE/GO como pré-requisito para atuar 

como CP. No entanto, a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Artigo 67, Parágrafo único, 

aponta que a experiência docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer 

outras funções de magistério, nos termos da norma de cada sistema de ensino (BRASIL, 1996).  

Com o objetivo de saber se os CP com mais tempo de experiência na função promovem 

a FCP que coordenam com uma frequência maior do que aqueles que têm menos tempo, optou-

se por comparar as respostas fornecidas pelos CP com cinco anos ou mais na função e os que 

atuavam há menos de seis meses, por meio dos dados oriundos da questão que se refere à 

frequência com que o CP promove a FCP que coordena. 

Conforme prevê o método da análise de conteúdo (FRANCO, 2012), foi necessário 

voltar aos instrumentos de coletas de dados e novamente tabular os dados das perguntas, 
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observando o tempo de experiência por sujeito e, posteriormente, a frequência com que esse 

promove a FCP. Verificou-se que os quatro CP que afirmaram ter menos de seis meses na 

função também promoviam a FCP “apenas nos dias de Trabalho Coletivo10”. Já os 25 CP que 

atuam há mais de cinco anos na coordenação pedagógica responderam o que está expresso no 

Gráfico 6. 

 

 

Gráfico 6 - Frequência que o CP com mais de 5 anos na função promove a FCP 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

Por meio dos dados apresentados no Gráfico 6, percebe-se que a frequência da FCP é 

maior entre os CP que estão atuando há mais tempo na função, já que a resposta mais informada 

foi “uma vez por mês” com 38% das respostas. As alternativas “quinzenalmente” e “apenas nos 

dias de trabalho coletivo” tiveram um percentual de 25% cada. Os CP 3 e 5 que também estão 

entre os que trabalham há mais de cinco anos na coordenação pedagógica informaram que 

                                                           
10Na rede pesquisada o trabalho coletivo acontece nos meses em que não há encerramento de bimestre com 

Conselho de Classe, ou seja, nos meses de fevereiro, março, maio, agosto, outubro e novembro. Assim, seis vezes 

por ano é realizado o trabalho coletivo nas escolas, com duração de quatro horas por turno de trabalho. Geralmente 

a SEDUCE/GO envia a pauta a ser desenvolvida pelo gestor e pelo CP com os professores.   
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promovem “diariamente” a formação dos professores. Essa alternativa, “diariamente”, não 

estava nas opções de respostas, foi acrescentada pelos sujeitos que também marcaram a opção 

“mensalmente”. O CP 27 não respondeu a essa questão e o CP 39 respondeu que “nunca 

promoveu, mas, se pudesse, promoveria”.  

Entretanto, ao analisar as práticas promovidas por esses CP com mais tempo de 

experiência na função e indicadas pelos mesmos como FCP, inclusive dos CP 3 e 5 que 

alteraram as opções de respostas acrescentando a alternativa “diariamente”, conclui-se que tais 

práticas não constituem a FCP apontada pelos autores no Referencial Teórico desta pesquisa. 

Desse modo, se consideradas as práticas isoladas informadas pelos CP, nelas, o papel do CP se 

restringe a dar dicas, receitas de como fazer e apontar soluções para os professores dos 

problemas que surgem cotidianamente, um dicário, conforme concebido por Vasconcellos 

(2009). 

Ainda sobre o percurso formativo dos CP e a relação da formação inicial com as TDIC, 

procurou-se saber se houve discussão e utilização destas últimas nas disciplinas obrigatórias e 

optativas do curso superior, de graduação, que o CP frequentou. Nesse contexto, o Gráfico 7 

aponta que 60% dos CP investigados afirmaram que as TDIC foram discutidas e utilizadas. 

 

 

Gráfico 7 - Discussão e/ou uso das TDIC nas aulas da graduação do CP 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

Os dados da pergunta que buscava saber quais TDIC eram utilizadas nas aulas da 
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o computador, com 27%, a televisão com 11% e o notebook com 10%. O Gráfico 8 expõe esses 

dados. Já as situações de uso e discussão dessas TDIC estão expostas no Gráfico 9. 

 

 

Gráfico 8 - TDIC discutidas ou utilizadas nas aulas da graduação cursadas pelo CP 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

 

Gráfico 9 - Situação significativa de uso das TDIC nas aulas da graduação dos CP 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 
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Ao analisar as respostas dos CP quanto aos usos e discussão das TDIC nas aulas da 

graduação, percebe-se que durante a formação universitária, os CP foram expostos somente a 

práticas de subutilização das TDIC evidenciando que não se tratou do uso do potencial das 

mesmas para a aprendizagem, em situações distintas da clássica aula expositiva. Observa-se 

que a situação mais apontada com 35% das respostas foi “apresentação de seminários com 

slides no Datashow”. Nesse sentido, os CP 14 e 32 responderam “muitas”, referindo-se à 

situação significativa. O CP 26 respondeu que “os professores sempre usavam slides em várias 

aulas”, mas não se lembra de algo que tivesse marcado esse uso. Os CP 28 e 38 responderam 

“várias” e o CP 19 respondeu que as TDIC eram utilizadas, mas não respondeu qual foi a 

situação significativa de uso. 

Lopes (2014), ao realizar uma investigação sobre como os cursos de licenciaturas 

estariam formando o futuro professor da Educação Básica para o uso das TDIC, resgatou 

pesquisas que constataram a quase inexistência dessa formação, apontando que “da licenciatura 

à sala de aula, os professores não se encontram preparados para ensinar com tecnologias” 

(LOPES, 2014, p. 28). Assim, apresentam-se os dados levantados na categoria de análise 

“Formação inicial”, destacando que o percurso formativo dos CP com as TDIC, a julgar pelas 

práticas apontadas , sugerem que elas foram vivenciadas de modo incipiente e com pouca 

expressividade.  

 

4.1.2 Formação continuada  

 

A categoria “formação continuada” foi subdividida em duas: a) FC nos cursos de pós-

graduação lato sensu, b) “FC em serviço”. A primeira considerou que o CP, como todo 

professor ou outro profissional, precisa avançar e se aprofundar nos conhecimentos adquiridos 

na formação inicial, no sentido de que toda formação carece de permanente reconstrução. 

A subcategoria “Formação em serviço” considerou a formação disponibilizada pela 

SEDUCE aos CP e também a formação realizada pela tutoria pedagógica que se faz na UEB, 

no dia a dia, no decorrer do trabalho do CP.  

Na análise das duas subcategorias buscou-se relacionar a formação, tanto a continuada 

em cursos de pós-graduação, como a continuada em serviço, com as TDIC, buscando visualizar 

a influência destas na constituição do CP. 

 

4.1.2.1 Formação continuada em cursos de pós-graduação 
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Investigou-se quantos CP cursaram pós-graduação lato sensu, chegando-se ao resultado 

de que 93% dos CP desta pesquisa são pós-graduados. Os CP 1, 25, 28 e 43 informaram que 

não têm cursos de pós-graduação. Verificou-se que o CP 22 cursou a pós-graduação lato sensu 

e a pós stricto sensu no nível de Mestrado em Ciências da Educação. Já os CP 3, 38, 52 e 55 

cursaram até dois cursos de pós-graduação e os CP 47 e 56 informaram ter cursado até três 

cursos de pós-graduação lato sensu. Os cursos de pós-graduação informados pelos CP estão 

apresentados no Gráfico 10. 

 

 

Gráfico 10 – Curso de pós-graduação lato sensu do CP 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 
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cursou pós-graduação em “Metodologias da educação à distância”. Ao analisar as respostas 

desse CP não houve dados que indicasse que suas práticas fossem diferentes das apontadas 

pelos CP que não cursaram pós-graduação que em seus títulos apresentavam relação com as 

TDIC. Outro aspecto evidenciado pelos dados analisados é o de que 93% dos CP tem formação 

em pós-graduação, indicando que não é por falta de conhecimentos que ele não promove a FCP 

para o uso das TDIC. O que lhe falta são conhecimentos específicos sobre esse assunto e 

vivências que permitam enxergar as TDIC na prática pedagógica. 

Continuando com a análise do percurso formativo dos CP com as TDIC, as tecnologias 

mais presentes nos cursos de pós-graduação cursados pelos CP foram o Datashow, com 42% 

das respostas informadas, seguido do computador, com 23%, e da televisão, com 22%, 

conforme apresentado no Gráfico 11. 

 

 

Gráfico 11 – TDIC presente nas aulas da pós-graduação que o CP cursou 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 
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Em relação às disciplinas cursadas na pós-graduação pelos CP em que houve utilização 

das TDIC, observou-se que apenas 26, dos 51 que cursaram a pós-graduação responderam a 

essa pergunta e indicaram a disciplina. O Gráfico 12 exibe quais foram essas disciplinas. 

 

 

Gráfico 12 - Disciplinas da pós-graduação do CP em que as TDIC foram utilizadas 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

O questionário solicitava ao CP que descrevesse uma situação de aprendizagem ocorrida 

na pós-graduação com a utilização das TDIC. Novamente, apenas 26 dos 51 CP que cursaram 

pós-graduação responderam a essa questão. No Gráfico 13 estão apresentadas as respostas dos 

CP relacionadas a essas situações de aprendizagem.  

 

 

Gráfico 13 – Situação de aprendizagem com as TDIC na pós-graduação do CP 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 
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Constata-se que o CP vivenciou práticas de subutilização das TDIC, pois 51% dos CP 

que cursaram pós-graduação sequer se lembram de uma única situação de aprendizagem com 

as TDIC, tanto que deixaram sem respostas essa pergunta. 

Na categoria de análise “formação inicial”, no fator tempo de experiência na função, foi 

investigada a frequência com que os CP com mais de cinco anos na função promoveram a FCP. 

Já na categoria “FC em cursos de pós-graduação” optou-se por investigar a frequência com que 

os CP que têm cursos na área de gestão pedagógica promovem a FCP que coordena. Nesse 

contexto, verificou-se que a frequência é a mesma dos demais CP: dos dez CP investigados, 

seis afirmaram promover a FC “apenas nos dias de trabalho coletivo”. O CP 56 que tem pós-

graduação em “coordenação pedagógica” deu a mesma resposta. 

Quanto aos cursos de pós-graduação relacionados às TDIC, os dados apontam que 

apenas o CP 47 cursou pós-graduação em “Metodologias da educação à distância”, o que levou 

a inferir que nesse curso de pós-graduação as evidências de uso, discussão e utilização das 

TDIC foram maiores. No entanto, a análise das respostas deste CP em específico indicou que 

sua atuação na FCP para o uso de TDIC é a mesma dos CP que não tiveram cursos relacionados.  

Em face desses resultados, considera-se que, independentemente do curso de pós-

graduação que os CP tenham cursado, eles não promovem a FC para o uso de TDIC aos 

professores dos anos finais do EF. A formação que eles supõem promover não é real e a 

tentativa de realização tem sua regularidade comprometida, devido ao pouco tempo destinado 

a ela. Além disso, não se constatou a intencionalidade na preparação desta ação por parte do 

CP. 

Os dados também apontam que a FC nesse nível de ensino não tem contribuído também 

para mudanças na prática do CP para o uso das TDIC, e sequer para melhorar a FC nas UEB. 

Desse modo, é necessário considerar até que ponto a formação em nível de pós-graduação, já 

que a qualificação do profissional é algo almejado pela instituição, tem contribuído para formar 

o CP que irá formar os professores na UEB. Os dados apontaram que 93% dos CP são pós-

graduados e alguns tem até três cursos, no entanto, não se sabe se o CP fez pós-graduação para 

aprofundar os conhecimentos e melhorar sua atuação como CP, ou  se é mais uma corrida por 

certificados, visando a incorporação desta titularidade para subir de nível e aumentar os 

vencimentos. 

 

4.1.2.2 Formação continuada em serviço 
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Constatou-se, por meio do levantamento da literatura pertinente ao objeto da pesquisa, 

que, desde 2012, a SEDUCE promove um curso de FC para CP e gestores das UEB da Rede 

Estadual de Educação. Esse curso, aprovado pelo Conselho Estadual de Educação de Goiás 

(CEE/GO), e renovado a cada três anos, teve sua última reformulação em 2015. De acordo com 

o texto do projeto, o objetivo geral do curso é “implementar uma política de formação 

profissional para coordenadores pedagógicos e gestores, que atuam junto às unidades 

educacionais, atrelado à melhoria nos resultados de aprendizagem e desempenho dos 

estudantes” (GOIÁS, 2015, p. 6). 

O curso tem objetivos específicos que preveem a constituição de grupos de formação 

permanente e encontros de aprofundamento de conteúdo e procedimentos didáticos para CP e 

gestores, por meio de estudos em grupo e de trabalhos individuais. A carga horária do curso é de 

trezentas e vinte horas, divididas em quarenta horas semestrais, com 24 horas presenciais e 16 horas 

com atividades práticas do cotidiano escolar, especialmente aquelas desenvolvidas durante os trabalhos 

coletivos e conselhos de classe. Ao término de cada ano do curso, os participantes com frequência 

adequada, que tiverem realizado as atividades propostas, recebem um certificado intermediário11 de 

quarenta horas semestrais, emitido pela SEDUCE. O certificado é elaborado de acordo com a carga 

horária do participante, considerando 75% de frequência mínima e nota mínima de sete pontos de 

aproveitamento no desempenho das atividades propostas. Os conteúdos presenciais do curso estão 

relacionados no texto do projeto aprovado pelo CEE/GO da seguinte forma: 

 

O papel do CP e gestores nas escolas; Projeto Político-Pedagógico escolar; gestão 

pedagógica orientada para resultados de aprendizagem; análise dos descritores 

curriculares; turno de ampliação do tempo escolar; avaliação em rede: instrumento 

para reorganização do trabalho pedagógico; Avaliação Dirigida Amostral (ADA); 

currículo, planejamento anual escolar e aprendizagem; a organização do trabalho 

escolar: o ensino, o tempo e o espaço; organização e planejamento escolar; otimização 

do uso da biblioteca; gestão de equipe - liderança; trabalho em sala de aula com os 

gêneros textuais; observação em sala de aula; a importância da leitura e escrita em 

todas as áreas do conhecimento; planejamento: avaliação e recuperação da 

aprendizagem; gestão pedagógica dos resultados de ensino aprendizagem; conselho 

de classe: análise dos resultados de ensino aprendizagem para correção de rotas; 

práticas exitosas de ensino aprendizagem/troca de experiência; inovação e 

criatividade no ensino e no aprendizado; a escola como locus de formação de 

professores; plano de formação dos coordenadores pedagógicos e professores 

(GOIÁS, 2015, p. 6). 

 

Já as atividades práticas a serem desenvolvidas pelo CP na UEB estão descritas da 

seguinte forma:  

                                                           
11 O curso tem duração de oitenta horas anuais divididas em quarenta horas semestrais. No caso de o cursista ser 

destituído, por vontade própria ou outro motivo, das referidas funções, poderá requerer um certificado 

intermediário (GOIÁS, 2015). 
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Perceber o papel de Coordenador e Gestor na condução do trabalho pedagógico da 

escola; Construir/potencializar e implementar, de forma coletiva, o Projeto Político 

Pedagógico; Conscientizar a equipe escolar quanto à importância da aplicação da 

ADA, análise dos resultados, socialização e intervenção pedagógica; Fortalecer a 

intervenção pedagógica da ADA; Analisar os descritores curriculares; Acompanhar e 

dar feedback  ao planejamento dos professores; Enriquecer o fazer pedagógico por 

meio de recursos e metodologias inovadores; Incentivar os professores na liderança e 

ações significativas na sala de aula; Elaborar e revisitar em parceria com os 

professores o Plano de Ação: prática a favor da aprendizagem dos estudantes; 

Elaborar, acompanhar e revisitar o Plano de Formação dos professores (GOIÁS, 2015, 

p. 6). 

 

A metodologia do curso conta com o desenvolvimento de atividades de formação e 

resolução de situações-problema, durante os acompanhamentos pedagógicos in loco, feitos 

pelos TE nos momentos de estudos formativos na UEB. Nesse contexto, as DO reforçam o 

papel estratégico dos TE na condução dessa formação, quando apontam que estes são os 

responsáveis por produzir material e organizar a FC, in loco, dos gestores e CP das UEB. Dentre 

as atribuições do CP relacionadas nas DO, estão a de “participar de encontros pedagógicos, 

capacitação continuada e reuniões, quando convocado pela SRE, em período contrário ao de 

sua atuação na escola” (GOIÁS, 2016, p. 181). 

Conforme apresentado, os conteúdos deste curso de formação continuada de CP e 

gestores escolares da rede não fazem menção à presença das TDIC. No entanto, quando 

apontam os materiais de apoio pedagógico a serem utilizados pelos formadores, no caso os TE, 

relacionam os “recursos audiovisuais, videoaula e tutoriais”, o que pressupõe a utilização de 

TDIC. Ao relacionar os conteúdos da formação de CP e gestores, o projeto destaca que, caso 

necessário, os conteúdos “serão ampliados e reformulados, considerando as avaliações 

realizadas no decorrer do curso” (GOIÁS, 2015, p. 6). 

Nesse sentido, mesmo não evidenciando a presença das TDIC diretamente nos 

conteúdos da formação de CP da rede em que a pesquisa foi desenvolvida, procurou-se saber 

se a SEDUCE capacita os CP para o uso das TDIC nos momentos de FCP, pois acredita-se que 

as TDIC poderiam permear todo o conteúdo do curso, e, especificamente, “inovação e 

criatividade no ensino e no aprendizado” (GOIÁS, 2015, p. 6). Esse questionamento também 

foi elaborado valendo-se da proposta de que os conteúdos do curso poderiam ser ampliados e 

reformulados, mediante a avaliação dos participantes, formadores e equipe técnica da 

SEDUCE. O Gráfico 14 aponta como ficaram as respostas dos CP à essa pergunta.  
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Gráfico 14 - O CP recebe ou não capacitação para usar as TDIC com os professores 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

Assim, apurou-se que 89 % dos CP investigados informaram que a SEDUCE não os 

capacita para usar as TDIC na FCP. Esse resultado corrobora o constatado por outras pesquisas, 

como a de Placco (2010), que revela que apenas dois por cento dos profissionais que atuam 

como CP passaram por formações sobre/para o uso das TDIC.  

Para clarificar um pouco mais a análise, o Gráfico 15 apresenta o resultado de uma 

questão que foi elaborada para saber o que o CP entende que deve ser implementado nas DO 

em suas atribuições e rotinas para que o uso das TDIC esteja presente na FCP na UEB.  
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Gráfico 15 - O que deve ser implementado nas DO da SEDUCE para que o uso das TDIC esteja 

presente na FCP na UEB 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

Nesse contexto, 34% dos CP responderam que deveria ser implementada uma 

“oportunidade de formação oferecida pela SEDUCE aos professores, com atividades práticas a 

serem realizadas por estes em sala de aula, sob a supervisão do CP” e ainda a “garantia, dentro 

da carga horária do CP, de espaço-tempo para a realização de oficinas como formação 

continuada na escola”.  

A partir desses dados, entende-se que, para esses CP, se essas duas alternativas fossem 

inclusas em suas rotinas, poderiam contribuir para a presença das TDIC na FCP. Em resposta a 

essa mesma pergunta, 22% dos CP marcaram a alternativa que indica a “realização de encontros 

periódicos dos professores com alguém que entenda mais de tecnologias e educação do que o 

próprio CP” e dez por cento responderam que deveriam ser “oferecidos cursos organizados pela 

direção, otimizando os recursos disponíveis na escola”. As opções de respostas “não há nada a 

ser implementado” e “outro” não foram escolhidas pelos CP. 

Entretanto, é sabido que, para essa formação acontecer na UEB, de acordo com as 

opções que os CP desta pesquisa apontaram, seria necessária uma reorganização do trabalho 

pedagógico da SEDUCE, com a atualização permanente dos conteúdos de FC do CP e ainda 
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com propostas que visassem a desenvolver a visão crítica do CP para que ele possa compreender 

o contexto ao qual está inserido e agir ativamente sobre ele, fazendo-se autor de sua própria 

história, pois, se o CP atua numa UEB que tem tecnologias básicas para o ensino (computador, 

softwares, Internet), o que o impede de propor o uso delas aos professores, independentemente 

da formação que recebe?  

Considera-se também que o CP, nesse caso, poderia reivindicar essa formação, propor 

e argumentar em prol da formação que considera necessária ao desempenho de sua função junto 

aos professores, tendo em vista o que está previsto em suas atribuições nas DO da SEDUCE. 

Desse modo, saber o que o CP acredita que deve ser implementado nas DO em suas 

atribuições e rotinas para que o uso das TDIC esteja presente na FCP na UEB é relevante do 

ponto de vista dos resultado desta pesquisa. Emergem aqui dois perfis de CP: um CP ativo, 

inovador, que busca a formação inexistente, e um CP passivo, conformista, limitado à formação 

existente, determinado pelo meio externo, sem possibilidade de mudança. Nesse caso, acredita-

se que o CP poderia articular-se enquanto grupo, com a finalidade de, coletivamente, 

diagnosticar o problema e buscar soluções e implementar ações nesse sentido. 

Acredita-se que o CP precisa se fazer ouvir, ele precisa querer ser ouvido e buscar meios 

para isso, o que “implica em uma revisão dos paradigmas de formação docente, uma vez que 

as tradicionais práticas de formação contínua caracterizam-se pela total ausência de 

participação dos professores na tomada de decisão e na definição de objetivos” (LEITE, 2010, 

p. 40-41), o que, de certa forma, leva-os, a exercerem um papel de executores/aplicadores “de 

propostas concebidas longe das situações de trabalho para as quais se supõem que as ações 

formativas preparem” (LEITE, 2010, p. 40-41). 

Ao finalizar a análise dessa unidade, os dados confirmaram que os CP tendem a 

privilegiar em suas práticas a forma como foram ensinados. Assim, as vivências da formação 

inicial do CP com as TDIC (aulas com computador, Datashow e slides), de certo modo, 

influenciam no seu papel de formador de professores para o uso destas, apontando a necessidade 

de que o CP também precisa passar por uma FC que faça uso das TDIC, para que possa formar 

o professor que formará o aluno para esse mesmo uso.  

Assim, considera-se que o percurso formativo dos CP com as TDIC na graduação, na 

pós-graduação e na FC em serviço não favoreceu e nem favorece o CP no que tange à promoção 

de formação com TDIC e para o uso das mesmas pelos professores dos anos finais do EF.  

 

4.2 O papel do CP na FCP para uso das TDIC  
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Esta segunda e última unidade de análise dialoga com o objetivo geral da pesquisa, que 

é evidenciar o papel do CP na FCP dos anos finais do EF para o uso das TDIC.  

 

4.2.1 O CP formador 

 

Das atribuições dos CP destacadas nas DO está a de “preparar e conduzir, os momentos 

de trabalho coletivo, conselho de classe e outras/reuniões formações com temas relevantes 

identificados a partir da observação e análise da realidade escolar que efetivem a proposta 

pedagógica da escola” (GOIÁS, 2016, p. 181). Nesse contexto, a presente pesquisa procurou 

saber se os CP fazem uso de TDIC na FCP que coordenam. O Gráfico 16 expõe como ficaram 

as respostas dos CP à essa pergunta. 

 

 

Gráfico 16 – Uso de TDIC pelo CP na FCP 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

Observa-se que, 60% dos CP investigados responderam que fazem uso das TDIC na 

FCP. Apenas o CP 39 respondeu que “não tem tempo de se dedicar à FCP”. Seguindo procurou 

saber dos CP a frequência com que promovem a FCP que coordenam. O Gráfico 17 exibe essas 

respostas. 
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Gráfico 17 – Frequência de realização da FCP pelos CP 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

A partir dos dados evidenciados no Gráfico 17 percebe-se que a maior frequência de 

FCP promovida pelo CP nas UEB pesquisadas é “apenas nos dias de Trabalho Coletivo (TC)” 

com 40% do total de respostas. Desse modo, acredita-se que promover a FCP apenas nesses 

dias, com base no que aponta a literatura (BRUNO, 2012; CHRISTOV, 2012; BETTEGA, 

2010; ALARCÃO, 2011) sobre a importância do trabalho coletivo como espaço de FCP, no 

qual o CP tem uma importante função, seria pouco tempo destinado a essa formação. Isso 

porque é necessário considerar que, na rede pesquisada, cada trabalho coletivo corresponde a 

um período de quatro horas, por seis vezes durante o ano letivo.  

Christov (2012, p. 12) aponta o CP como “um agente fundamental para garantir que os 

momentos de encontro na escola sejam proveitosos”. Entretanto, a autora destaca ser necessário 

uma “reorganização do tempo escolar, uma vez que as experiências comprovam a importância 

de contarmos com o mínimo de duas horas e meia/relógio por semana para reflexões coletivas” 

(CHRISTOV, 2012, p. 12).Voltando aos dados apresentados no Gráfico 16 “Uso de TDIC pelo 

CP na FCP”, procurou saber qual a frequência de realização da FCP entre os CP que afirmaram 

utilizar as TDIC, correspondendo a um total de 60% dos investigados. Desse modo, voltou-se 

ao instrumento de coleta de dados para fazer essa averiguação. O Gráfico 18 exibe as respostas 

dos CP que fazem uso de TDIC na FCP, além da frequência com que realizam essa formação. 
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Gráfico 18 - Frequência de realização da FCP dos CP que utilizam as TDIC 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

Percebe-se que a proporção de realização da FCP entre os CP que evidenciaram utilizar 

as TDIC é maior, entretanto, a maior frequência dessa realização é “apenas nos dias de Trabalho 

Coletivo”, com 48,5% das respostas. Nesse sentido, Bettega (2010, p. 49) considera o trabalho 

coletivo na UEB como um momento importante para a FCP e este não deve ser comprometido 

com temáticas que não são inerentes ao seu desenvolvimento, pois o trabalho coletivo na escola 

permite “o estudo de casos individuais com troca de experiências que tende a criar um clima de 

confiança entre os pares” e com o CP, “bem como aulas teóricas apoiadas por leituras e 

discussões sobre o uso da tecnologia na prática docente” (BETTEGA, 2010, p. 49). 

Nessas circunstâncias, ao promover a FCP apenas nos dias de trabalho coletivo, o CP 

estaria exercendo com qualidade12 o papel de formador? Considerando que na rede pesquisada 

cada trabalho coletivo corresponde a um período de quatro horas, por seis vezes durante o ano 

letivo, pensando em uma FC que busque integrar o uso das TDIC para a ressignificação das 

práticas pedagógicas dos professores, seria esse tempo suficiente para tamanha complexidade 

do objetivo dessa formação? E a reflexão coletiva sobre a prática? E a prática coletiva de 

construir conhecimentos? E os temas relevantes identificados a partir da observação e análise 

da realidade escolar pelo próprio CP? Quando são discutidos?  

                                                           
12 A qualidade, nesse contexto, refere-se a um “profissional capaz de pensar, planejar e executar a formação dos 

professores e não apenas um sujeito habilidoso para executar o que os outros concebem” (LIBÂNEO, 2010, p. 61-

62). 
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No Plano Nacional de Educação (PNE), a meta que se refere à profissionalização da 

gestão democrática não cita o CP como integrante da gestão da UEB. Em Goiás, na rede pública 

estadual, apesar de as DO da SEDUCE darem ênfase ao trabalho do CP e incluí-lo como 

integrante da equipe pedagógica da UEB, a falta de clareza em relação ao papel que deve 

desempenhar, conforme indicado por Almeida, Souza e Placco (2011), assim como os limites 

desse papel, pode impedi-los de assumirem o papel de formador de professores.  

No entanto, essa questão do CP não assumir o papel de formador de professores não se 

resume apenas a falta de clareza em relação ao papel que deve desempenhar, pensando que 

sempre é possível romper essas barreiras e, para tanto, esse profissional precisa pesquisar, 

estudar e se reconstruir permanentemente. Isso porque, como líder pedagógico da UEB, ele 

ainda é tido como exemplo por muitos professores, que tendem a imitá-lo em suas práticas, 

entendendo que o processo de formar não prescinde do ato de ensinar e vice-versa. 

Nesse caso, ao assumir um papel de formador para uso das TDIC, o CP estará 

conduzindo o grupo de professores a dar continuidade a essa ação em sala de aula com os seus 

alunos, já que os próprios CP tendem a privilegiar em suas práticas a forma como foram 

ensinados. Assim, ele formará o professor, que formará o aluno, criando uma rede colaborativa 

de formação para uso das TDIC na UEB. Em se tratando de condições ideais para que o CP 

assuma de fato o papel de formador de professores para o uso das TDIC, esta pesquisa verificou 

quais são as TDIC disponíveis nas UEB para o CP usar na FCP. O Gráfico 19 apresenta quais 

são essas TDIC. 

 

 

Gráfico 19 – TDIC disponíveis na UEB para o CP usar na FCP 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 
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Nesse contexto, o Datashow é a tecnologia mais apontada como disponível para o CP 

usar na FCP, com 27% das respostas; seguida pelo computador, com 26%; televisão, com 20%; 

Internet banda larga, com 17%; rádio, com 6%; e, por fim, a lousa digital é a tecnologia menos 

frequente, apontada com 4%. Nessa perspectiva, a pesquisa tinha como objetivo saber se os CP 

têm conhecimentos sobre a legislação educacional que prevê a FCP com tecnologias. O Gráfico 

20 apresenta as respostas dos CP à essa pergunta.  

 

 

Gráfico 20 - Conhecimentos do CP sobre a FCP para o uso de tecnologias previstos no Plano 

Nacional de Educação (BRASIL, 2014) e DO da SEDUCE (GOIÁS, 2016. 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

Sobre esses conhecimentos, 26% informaram que o têm, apontando em que eles 

consistem; e 16% responderam “sim” (têm o conhecimento), entretanto não informaram em 

que consiste a FCP com tecnologias. Já 47% dos CP responderam que “não” têm conhecimentos 

dessa legislação, e 11% deixaram em branco. As respostas dos 26% que responderam em que 

consiste a legislação educacional que prevê a FCP com tecnologias estão contempladas no 

Quadro 9. 
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Quadro 9 – Respostas dos CP sobre a legislação educacional que prevê a FCP com tecnologias 

Resposta CP 

Promoção tecnológica e complementação de ensino-aprendizagem. 9 

Uso das tecnologias. 26 

Na formação continuada dos professores para ministrarem aulas com qualidade e 

aperfeiçoar o conhecimento científico tecnológico e humanizado. 

27 

Pesquisas e estudos para autoformação e formação de professores. 29 

Computador e Datashow. 33 

Houve um avanço em relação aos Planos anteriores. Está previsto nas metas 1 e 3. 36 

No desenvolvimento e disseminação de ações que possibilitem o uso pedagógico das 

tecnologias. 

38 

Reuniões pedagógicas. 41 

Todas as formações utilizam tecnologias. 42 

PNE- uma das estratégias para atingir a meta 5 consiste em estimular a formação 

docente com o conhecimento de novas tecnologias.  

46 

 

Na execução das atividades diárias. 47 

Eles sempre indicam cursos pelo NTE e outros. 48 

Cursos oferecidos pela SEDUCE no NTE. 52 

Formação de coordenadores: uso de computador e Datashow. 57 
Fonte: Questionário aplicado em 2017. Dados transcritos conforme o original. 

 

Na análise observou-se que nem todas as respostas coincidem com o que está descrito 

nos documentos citados, tendo em vista que as DO da SEDUCE/GO relacionam a FCP com as 

tecnologias, indicando que é papel do CP “propor/orientar/acompanhar práticas inovadoras 

incentivando o uso dos recursos tecnológicos disponíveis pelos professores” (GOIÁS, 2016, p. 

180-184). 

Na parte do referido documento que trata do perfil do CP, o conhecimento das políticas 

públicas na área da Educação nacional e estadual é um dos requisitos para ocupar a função 

destacando que o CP deve ter uma “postura coerente (teórico-prática) com as concepções 

apresentadas nos referenciais do Plano Estadual de Educação e da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional” (GOIÁS, 2016, p. 180). 

Sabe-se que apenas o conhecimento teórico por parte do CP a respeito do que a 

legislação prevê sobre a FCP para o uso de tecnologias não é suficiente para que esse 

profissional exerça o seu papel de formador de professores para uso das TDIC. A formação é 

para o uso, mas não implica, necessariamente, em uso, nem o assegura. O professor deve ter a 

oportunidade de escolha e isso somente ocorrerá quando tiver conhecimento sobre o uso das 

TDIC, o que não significa que vá adotá-las.  

A formação para o uso lhe dará condições de optar ou não por isso. Contudo, é 

necessário que o CP compreenda e entenda minimamente suas atribuições e também as suas 

possíveis contribuições na função que atua. É necessário entender que o saber docente não se 



76 

 

faz por acumulação de conhecimentos, “mas se pensa em um saber construído 

experiencialmente, baseado numa fundamentação teórica consistente e rigorosa para, voltando-

se a prática, para transformá-la, graças à reflexão” (ABRAMOWICZ, 2001, p. 139). 

Como explicitado, a rede pública estadual de educação em Goiás, desde 2011, implantou 

a metodologia de tutoria em serviço em todas as UEB. Um dos quatro pilares de atuação dessa 

metodologia é a transmissão do feedback, que se constitui como “uma conversa pautada pela 

observação e coleta de evidências observadas por tutor e/ou tutorado que vai subsidiar um 

processo de reflexão e encaminhamentos para aprimoramento da prática” (FUNDAÇÃO ITAÚ 

SOCIAL, 2014, p. 20). Na relação de tutoria o tutor também precisa solicitar feedback dos seus 

tutorados, que o ajuda a perceber o que naquele momento está funcionando ou não no trabalho 

com o tutorado. A devolutiva é também uma estratégia utilizada entre toda a sua rede 

colaborativa de tutoria13.  

As DO destacam a prática de transmissão de feedback e devolutivas aos professores 

como uma importante estratégia de FC em serviço, tanto do CP para o professor, como do tutor 

para o CP e vice-versa, na perspectiva de que essa metodologia adotada na rede se materializa 

numa via de mão-dupla: os sujeitos aprendem e ensinam ao mesmo tempo e a escola é o locus 

privilegiado de atuação desses sujeitos. A Figura 1 mostra a relação entre proposta pela Rede 

colaborativa de tutoria14 na rede pública estadual de Educação em Goiás. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13Os termos “rede colaborativa de tutoria” substituíram o termo “cascata”, usado anteriormente e no início da 

implantação da metodologia na rede estadual em Goiás. Atualmente, os termos “rede colaborativa” são usados 

para designar a rede de formação proposta pela tutoria pedagógica. Cada tutorado tem o seu tutor, o que indica um 

parceiro mais experiente que irá promover o seu desenvolvimento profissional pautado em competências, a partir 

de evidencias colhidas nas observações da prática e reflexão do tutorado. 
14  Significado das siglas que compõem a rede colaborativa de tutoria pedagógica - Secretaria Estadual de 

Educação, Cultura e Esportes (SEDUCE); Superintendência de Inteligência Pedagógica e Formação (SUPINPDF); 

Núcleo da Escola de Formação (NUESFOR); Gerência de Tutoria (GT); Assessor de Gestão Pedagógica (AGP); 

Diretor de Núcleo Pedagógico (DNP); Tutor Educacional (TE); Diretor de escola (GESTOR); Coordenador 

Pedagógico (CP). A partir da Lei nº 19.728, de 13 de julho de 2017 que promoveu alterações na estrutura 

administrativa da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte o nome da Superintendência de Inteligência 

Pedagógica e Formação foi alterado para Superintendência de Gestão Pedagógica com a sigla SUPINGP. O Núcleo 

da Escola de Formação passou a se chamar Núcleo de Tutoria Pedagógica com a sigla NTP e a Gerência de Tutoria 

e todas as atividades passaram a ser de competência exclusiva do recém-criado Núcleo de Tutoria Pedagógica. Os 

demais nomes e siglas permaneceram inalterados.  
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Figura 1 - Rede colaborativa de tutoria 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com as DO, após ocorrer a devolutiva aos professores quanto ao 

planejamento e aos instrumentos de avaliação, o CP deve observar as aulas dos professores e 

dar feedback. Com o propósito de verificar se na prática o CP consegue realizar essa atribuição, 

indagou-se se, nos momentos individuais de devolutivas e feedback aos professores, ele propôs 

ou sugeriu práticas com o uso de TDIC. Caso o CP dissesse que “sim”, ele deveria indicar o 

conteúdo, a TDIC sugerida e a situação em que isto tivesse ocorrido. O Gráfico 21 mostra como 

ficaram essas respostas. 
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Gráfico 21 - Proposta de uso de TDIC pelo CP aos professores 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

Na análise, observou-se que 69% dos CP que responderam a essa questão informaram 

que nos momentos de devolutivas e feedback aos professores “propõem e sugerem práticas com 

o uso de TDIC”. Seguindo com a análise dos dados oriundos dessa pergunta, procurou saber 

para qual conteúdo curricular os CP propõe atividades com o uso de TDIC aos professores. 

Nesse sentido, o Gráfico 22 apresenta esses conteúdos. 

 

 

Gráfico 22 – Conteúdo curricular para qual o CP propõe o uso de TDIC aos professores 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 
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Em relação ao conteúdo curricular, dos 69% que responderam afirmativamente, 39% 

sugeriram o uso das TDIC aos professores para “todos os conteúdos curriculares” e 24% não 

informaram qual conteúdo propôs essas atividades e 37% informaram o conteúdo. As respostas 

dos 37% que informaram para qual conteúdo curricular sugeriram o uso das TDIC aos 

professores estão transcritas no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Conteúdo curricular que o CP sugere aos professores para usar as TDIC 

Resposta CP 

Reprodução, zoologia, geografia espacial 4 

Geografia e história com uso de jogos online, google eart 10 

Geografia e história com o uso de jogos online 23 

Anatomia 25 

Seja aprimorado 27 

Língua Portuguesa – redação 33 

Estudo dos continentes (localização geográfica) 37 

Sobre a industrialização  41 

Conhecimentos dos diários eletrônicos 42 

Vários, mas exemplo industrialização  43 

Seres vivos (Bio) 2ª Guerra Mundial (Hist) 45 

Arte 46 

História grega, Ciências  48 

Física 50 
Fonte: Questionário aplicado em 2017. Dados transcritos conforme o original.  

 

Não foi possível identificar a qual conteúdo curricular referiu-se a resposta do CP 27: 

“seja aprimorado”. Quanto à resposta do CP 42, “conhecimentos dos diários eletrônicos”, sabe-

se que o diário faz parte do Sistema Administrativo e Pedagógico (SIAP)15  da SEDUCE. 

Entretanto, o professor necessita do computador conectado à Internet para que nas horas-

atividades16 ele faça o lançamento dos conteúdos ministrados em aula e da frequência dos 

estudantes e o CP deve auxiliá-lo nessa tarefa, o que não justifica o CP ter mencionado o “diário 

                                                           
15 O SIAP é um sistema presente no cotidiano escolar dos professores, funcionários administrativos e gestores 

educacionais. Tem como alvo principal os professores no uso do diário eletrônico. A SEDUCE, CRECE e UEB 

têm papel importante nesse Sistema, uma vez que são responsáveis por fazer as configurações iniciais que 

antecedem ao trabalho do professor (GOIÁS, 2016). 
16 De acordo com a Lei Nº. 13.909, de 25 de setembro de 2001, no Artigo 123, o professor em efetiva regência de 

classe terá o percentual de 30% de sua jornada de trabalho a título de horas-atividade em uma reserva de tempo 

destinada a trabalhos de planejamento das tarefas docentes, assistência, atendimento individual dos alunos, pais 

ou responsáveis, formação continuada, a serem cumpridos preferencialmente na UEB. De acordo com o Estatuto 

do Magistério do Estado de Goiás (2001), pelo menos um terço do tempo destinado às horas-atividade será 

cumprido obrigatoriamente na unidade escolar em que o professor estiver lotado ou em local destinado pela 

Direção escolar, com o fim de participar de atividades de planejamento coletivo, formação continuada e outras 

atividades pedagógicas. Disponível em: 

<http://www.gabinetecivil.go.gov.br/leis_ordinarias/2001/lei_13909.htm>. Acesso em 13 set. 2017. 

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/leis_ordinarias/2001/lei_13909.htm
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eletrônico” como conteúdo que ele sugere com a utilização das TDIC aos professores. 

Conforme apontado no Gráfico 12, 24% dos CP responderam que sugerem o uso das TDIC aos 

professores, mas “não informaram” para qual conteúdo curricular. Seguindo foi procurado aos 

CP quais são as TDIC mais sugeridas aos professores nos momentos de devolutivas e feedback. 

O Gráfico 23 expõe esses resultados. 

 

 

Gráfico 23 – TDIC propostas pelo CP aos professores  

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

Conforme o exposto, as TDIC que os CP mais sugerem para os professores usarem é o 

Datashow com 35,3% das respostas, seguido do computador com 22,1% e da Internet com 10%. 

Solicitou-se, também, que o CP descrevesse uma situação em que, nos momentos individuais 

de devolutivas17 e feedback18 aos professores, ele tivesse proposto ou sugerido alguma prática 

                                                           
17 Para a metodologia de tutoria, a devolutiva ocorre a partir de um relatório, documento, planejamento ou registro, 

em que o CP lê, observa, faz suas ponderações sobre o que está posto no papel, nesse caso, a devolutiva é possível 

após a análise do planejamento quinzenal, análise das avaliações e outras atividades propostas pelos professores.  
18 O feedback proposto pela metodologia de tutoria ocorre sempre após o CP observar a atuação do professor. Para 

o CP transmitir feedback, ele precisa estar presente no momento em que o professor está executando a ação 

planejada anteriormente e após a devolutiva do CP.  
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com o uso de TDIC. A resposta dos CP que informaram a situação em que ocorreu a sugestão 

de uso de TDIC aos professores estão transcritas no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Atividades com o uso de TDIC sugeridas aos professores pelo CP 

Resposta CP 

Introdução a Geometria Donald no País da matemática. 2 

Em reprodução, zoologia, geografia espacial. 4 

Sugeri a utilização das TDIC para a apresentação de imagens em uma proposta de 

oficina de leitura de textos não verbais.  

9 

Uma aula de história no qual utilizamos computador, Datashow levamos os alunos a 

uma visitação ao Jardim Botânico no Rio de Janeiro, a partir do Google earth. 

10 

Apresentar aos alunos as partes do corpo humano. 25 

Frequentemente faço um cronograma para fazer devolutivas aos professores com 

elogios e sugestões para melhorar o aprendizado dos alunos. 

27 

Uso de documentário nas aulas de história, vídeos da TV escola para as diferentes 

disciplinas. Internet p/ pesquisa entre outros... 

29 

Projeção de textos construídos pelos alunos para discussão com a sala sobre aspectos 

importantes que tornam o texto significativo (linguísticos e ou discursivos). 

33 

Para melhorar o nível básico dos alunos do nono ano, sugeri o aplicativo Duolingo 

nas aulas de Inglês. 

35 

O professor não conseguia se organizar e planejar suas aulas, pois utilizava somente 

o mapa mundi em suas aulas. Então sugeri o uso do Datashow para suas aulas fossem 

mais dinâmicas.  

37 

Para melhorar a autoestima dos educandos, já utilizamos vídeos motivacionais, assim 

como, alguns filmes. 

38 

Exibição de documentários, filmes, pesquisa dos alunos, envio de conteúdos aos 

alunos e também comunicados. 

39 

A pouca participação dos alunos nas discussões dos temas. 41 

Acompanhamento dos diários, planejamento, metodologias aplicadas, etc. 42 

Durante uma devolutiva do planejamento o qual foi percebido uma pouca participação 

dos alunos no tema. 

 

43 

Durante as aulas de Biologia, conteúdo: seres vivos, os alunos pesquisaram na Internet 

e produziram slides sobre a atividade proposta pelo professor. 

45 

Apresentação de imagens referentes ao conteúdo trabalhado. 46 

Na sincronia entre o planejamento quinzenal e a flexibilização pelo profissional de 

apoio aos alunos com laudos. 

47 

As aulas ficaram mais dinâmicas nos oitavos anos em ciências quanto ao estudo. 48 

Aula em que foi abordado os descritores 50 

Na preparação para vídeo aulas com os alunos. 51 

Nas aulas de dança, nas aulas de Ed. Física, aulas de ciências para melhor exemplificar 

os conteúdos. 

53 

Sugestões de atividades e esquemas (Biologia). 55 
Fonte: Questionário aplicado em 2017. Dados transcritos conforme o original.  
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Ao elaborar essa questão, tinha-se a expectativa de que os CP, ao responderem, 

descrevessem uma situação em que, ao fazerem uma devolutiva sobre os planos de aula ou 

instrumentos avaliativos, conforme proposto nas DO e orientado pela metodologia da tutoria, o 

CP mediante alguma dificuldade encontrada ou compartilhada pelo professor iria sugerir o 

desenvolvimento de uma prática pedagógica com o uso de TDIC. Ou, ainda, a expectativa era 

de que, ao dar feedback ao professor de uma aula ou situação de ensino observada, esse CP, 

mediante um planejamento antecipado, como propõe a metodologia da tutoria em relação à 

transmissão do feedback sugerido, proporia uma situação com o uso de TDIC. 

Ao analisar as respostas dos CP que sugerem o uso de TDIC aos professores, verificou-

se que a expectativa inicial não foi alcançada. Isso porque os CP não descreveram a situação, 

mas sim as atividades com o uso de TDIC sugeridas aos professores, não sendo possível saber 

se os CP participantes desta pesquisa realizam esse trabalho de FC, proposto pela metodologia 

da tutoria e apontado nas DO como atribuição do CP, que é a devolutiva da análise dos planos 

de aulas e instrumentos avaliativos e a observação da sala de aula seguida de feedback aos 

professores. Ao transmitir feedback de uma situação observada ao professor, o CP tem a chance 

de problematizar a prática, de questionar e estimular a reflexão por meio do diálogo e da 

interação.  

A partir desta troca, permitida pelo feedback, tem-se a oportunidade de construir, de 

formar, de levar o professor a analisar a sua prática e, nesse contexto, não existe espaço para 

ser diretivo, para dar “receitas prontas”. O feedback é um processo recíproco de encorajamento 

do outro, a fim de fazê-lo entender melhor a sua prática, embora a finalidade de um feedback 

objetivo seja levar o interlocutor a pensar sobre um problema, dilema ou suas ações a partir de 

uma perspectiva diferente e indicar pontos fortes e áreas de crescimento. 

Na análise das respostas transcritas no Quadro 11, optou-se por problematizar algumas, 

já que se aproximam mais das situações de devolutivas e feedback propostas na metodologia da 

tutoria pedagógica. As respostas dos CP 27 e 43 parecem ter ocorrido logo após uma devolutiva 

de plano de aula ao professor. O CP 27 respondeu que faz um cronograma de atendimento aos 

professores para fazer devolutivas com elogios e sugestões para melhorar o aprendizado dos 

alunos. De acordo com as experiências desta pós-graduanda, a prática de fazer um cronograma 

(semanal, quinzenal ou mensal) para dar devolutivas aos professores é orientada pela 

metodologia de tutoria pedagógica.  

O TE que acompanha a UEB orienta e faz junto com o CP um cronograma para que esse 

profissional possa organizar sua rotina na escola e não fique perdido em situações adversas, que 

aparecem cotidianamente e que venham a lhe tirar do foco de FCP. Por meio do cronograma, o 
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CP elege prioridades (qual professor naquele momento está precisando mais de 

acompanhamento), seja pelos resultados apresentados pelos estudantes em determinada turma 

e componente curricular, seja pela própria solicitação do professor ou também após o CP ter 

observado a atuação desse professor em sala de aula.  

Já a resposta do CP 35 não evidenciou a situação em que foi sugerido o uso do aplicativo 

Duolingo nas aulas de Inglês. No entanto, quando destaca que foi “para melhorar o nível básico 

dos alunos do nono ano”, percebe-se que essa sugestão pode ter sido dada pelo CP logo após a 

análise conjunta dos resultados alcançados pela turma do nono ano nessas aulas ou após (e em 

função da) observação da atuação do professor em sala de aula.  

Analisar junto com os professores os resultados obtidos pelas turmas em cada disciplina 

também é uma prática da metodologia de tutoria, CP e professor (com a participação do TE) 

reúnem-se para analisar o que foi feito e os motivos pelos quais os objetivos expressos no 

planejamento quinzenal do professor não foram alcançados, sendo sugeridas a esse professor 

alternativas para melhorar esses resultados. É certo que somente os resultados (médias 

bimestrais) da turma não servem como parâmetros para que o professor repense sua prática. A 

tutoria orienta que seja feita uma leitura de contexto19 que inclui a observação da prática do 

professor pelo CP com o suporte do TE (parceiro mais experiente), para que, somente após essa 

análise, o professor seja chamado para a transmissão do feedback. 

A resposta do CP 37 pressupõe que foi sugerida o uso da TDIC em uma transmissão de 

feedback logo após a observação da atuação do professor em sala de aula, já que o CP aponta 

que o professor não conseguia se organizar e planejar suas aulas. Essa sugestão também pode 

ter sido dada logo após a análise conjunta dos resultados da turma. O CP 37 ainda destaca que 

o único recurso que o professor utilizava era o “mapa mundi”, sendo necessário questionar se 

apenas a inclusão do Datashow (TDIC sugerida pelo CP ao professor) como recurso nessas 

aulas indica que elas se tornariam mais dinâmicas. 

O CP 43 respondeu de modo a indicar que a situação em que ele sugeriu e propôs o uso 

de TDIC ao professor foi em uma devolutiva do planejamento. Este CP ainda complementa 

mencionando que foi percebido, nessa devolutiva, pouca participação dos estudantes em relação 

àquilo que foi proposto pelo professor. Essa situação aproxima-se do feedback proposto pela 

metodologia de tutoria, já que o CP diz ter havido “pouca participação dos alunos no tema”. 

                                                           
19 Leitura de contexto é um dos pilares de atuação da metodologia da tutoria pedagógica. Ler o contexto é ter um 

olhar holístico e ver além das aparências, das imagens, daquilo que está exposto. É buscar a raiz do problema ou 

situação que o professor está enfrentando e tentar ajudá-lo colocando em prática os procedimentos de tutoria. Cabe 

ao CP orientado pelo TE fazer essa leitura de contexto sempre que surgir uma situação relacionada a problemas 

de aprendizagem dos estudantes.  
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Assim a resposta do CP 43 supõe que primeiramente o CP analisou o planejamento do professor 

e deu a devolutiva. Logo após a observação da prática desse professor, foi constatada a pouca 

participação dos alunos na aula. A partir daí, foi transmitido o feedback proposto pela tutoria e 

apontado nas DO da SEDUCE como sendo atribuição do CP.  

Cabe destacar, nessa análise, a resposta do CP 47: “sincronia entre planejamento 

quinzenal e a flexibilização pelo profissional de AEE20”, que indica que foi feita uma devolutiva 

ao professor que acompanha os alunos com deficiência. Cabe ao professor de AEE realizar o 

acompanhamento do planejamento quinzenal dos professores regentes da turma em que o 

estudante está inserido e realizar antecipadamente a flexibilização21 curricular, de acordo com 

a proposta da Educação Especial, numa perspectiva inclusiva, sob a orientação do CP (GOIÁS, 

2016). Nesse contexto, destaca-se também a importância das TDIC, no sentido de que estas 

podem contribuir para a inclusão da pessoa com deficiência, dado o seu potencial para a 

aprendizagem. 

Sem pretender analisar os usos das TDIC pelos CP, as respostas dadas a essa questão 

apontam que as práticas pedagógicas mediadas por TDIC sugeridas aos professores são bastante 

parecidas com as vivenciadas por esses sujeitos, tanto na graduação, como na pós-graduação, 

confirmando a ideia de que os professores, ao ensinar, ainda privilegiam a maneira como foram 

ensinados, sem mudança e sem integração, tudo continua como antes, considerando que os 

dados analisados nesta pesquisa sugerem um uso pontual e isolado da tecnologia pelo professor, 

mediante o acompanhamento do CP. 

Na troca que o feedback permite, tem-se a oportunidade de construir, de formar, de levar 

o professor a analisar a sua prática. Todavia, as respostas dos CP 27, 35, 37 e 43 parecem estar 

alinhadas com o que orienta a rede estadual de educação de Goiás, pelo menos no quesito de 

dar devolutivas e transmitir feedback aos professores, situação que não foi observada nas 

respostas dos outros CP.  

Na análise desta categoria “O CP formador”, os dados deram conta de que 60% dos CP 

investigados fazem uso de TDIC na formação em serviço que realizam com os professores, 

lembrando que fazer uso não significa formar com e para o uso das TDIC. Os CP também 

responderam que não têm conhecimentos sobre a legislação educacional que prevê a FCP com 

                                                           
20 Atendimento Educacional Especializado.  
21 A flexibilização curricular para alunos com deficiência indica oposição ao que é rígido, fixo, fechado. Assim, 

no contexto educacional, flexibilizar significa garantir o direito à diferença no currículo. Implica a busca pela 

coesão da base curricular comum com a realidade dos estudantes, suas características sociais, culturais e 

individuais, incorporando os diferentes modos de aprender e as múltiplas inteligências presentes em sala de aula 

(PAGANELLI, 2017). 
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tecnologias, a saber: o PNE (BRASIL, 2014), as DO da SEDUCE (GOIÁS, 2016). Mesmo 

afirmando não ter esse conhecimento, 69% informaram que “propõem e sugerem práticas com 

o uso de TDIC” nos momentos individuais de devolutivas e feedbacks aos professores para 

vários conteúdos curriculares. Nesse caso, os dados não permitiram esclarecer se realmente o 

CP aposta nas TDIC e no seu potencial ou se apenas respondeu o que supuseram que a 

mestranda esperava ler. 

As TDIC mais sugeridas pelo CP aos professores são o Datashow, o computador e a 

Internet. Quanto ao Datashow e computador refletem o conhecimento que o próprio CP tem 

sobre tecnologias e seu uso no ensino, dado o seu percurso formativo na graduação e na pós-

graduação. Quanto à Internet, esta caberia averiguar quais os usos sugeridos. A situação de uso 

das TDIC mais sugerida pelos CP aos professores é a “projeção de imagens, textos, vídeos da 

TV Escola, filmes e documentários”, indicando a limitação de conhecimento dos CP sobre as 

TDIC e seus modos de utilização no processo educativo.  

Desse modo e pressupondo que o CP tenha um papel a desempenhar na FCP para o uso 

das TDIC evidenciou-se que o CP não exerce o papel de formador dos professores para o uso 

das TDIC. Apontou também para a existência de um CP inerte, que não busca construir sua 

autonomia (CONTRERAS, 2002) e que de certo modo contribui para manter inalterado o 

cenário22. Parafraseando Barreto (2002), um CP tarefeiro, expropriado da essência de seu 

trabalho, que consiste, segundo a literatura, na FCP.  

 

4.2.2 O CP como executor de tarefas 

 

Com o propósito de evidenciar se o papel desempenhado pelo CP em questão é o de 

executor de tarefas, buscou-se os dados da pergunta que tinha a expectativa de saber quais as 

principais situações em que os professores recorrem ao CP no cotidiano da escola. O Gráfico 

24 exibe como ficaram os resultados das respostas a essa pergunta feita aos CP. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Cenário moldado por políticas que escapam aos olhos, mas conferem os tons que descolorem a realidade escolar 

da educação pública.  
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Gráfico 24 – Situação em que os professores recorrem ao CP na escola  

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

Apurou-se que 43,5% dos CP investigados são procurados pelos professores para 

“controlar alunos em sala de aula quanto à indisciplina”. Nessa perspectiva, as DO da SEDUCE 

apontam que cabe ao vice-diretor e/ou coordenador de turno “despender esforços para cuidar 

das questões administrativas e disciplinares (horário, portão, evasão, atendimento à 

comunidade, entre outras atribuições) ” (GOIÁS, 2016, p. 170).  

Ao atribuir ao vice-diretor a função de cuidar das questões disciplinares, as DO 

destacam que esse profissional deverá colaborar para que “o coordenador pedagógico exerça, 

unicamente, a função pedagógica de orientação/formação dos professores e acompanhamento 

da aprendizagem dos estudantes” (GOIÁS, 2016, p. 170).  

Assim, as DO destacam que é também papel do CP exercer a função de orientação e 

FCP, até mesmo quando aponta as atribuições de outros profissionais na UEB, como é o caso 
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do vice-diretor, o que, por si só, na perspectiva desta pós-graduanda, já seria um ganho23, caso 

isso fosse efetivamente cumprido na prática.  

Sabe-se que as questões disciplinares e de evasão são desafios enfrentados por todas as 

etapas da Educação Básica. Em Goiás (rede pesquisada) existem registros na Comunicação 

Setorial da SEDUCE Goiás da criação de estratégias24 para erradicar a evasão e controlar a 

indisciplina nas UEB, entre elas está a criação da função de vice-diretor na UEB, que, caso 

fosse efetivada da forma como está proposta nas DO, talvez fizesse com que os dados dessa 

pesquisa (em relação à procura dos professores ao CP) fossem diferentes. 

Ainda em relação à análise, observou-se que outra resposta frequente, com 26%, foi 

“reservar o laboratório de Informática, de Ciências ou a sala de vídeo”. Nesse contexto, 

observa-se que há um espaço (físico, inclusive), além da oportunidade de o CP formar o 

professor em momentos de feedback e devolutivas, conforme discutido na categoria “O papel 

formador”. Assim, nem tudo é sobrecarga na rotina do CP. E, cabe lembrar que ele tem escolhas 

e as faz, caso contrário, seria um sujeito “assujeitado”, no sentido althusseriano do termo.  

Ainda em relação à análise das respostas sobre a situação em que os CP são procurados 

pelos professores na UEB, a terceira opção de resposta mais escolhida foi a seguinte: “ligar o 

Datashow e o computador durante as aulas”, constituindo 23% das respostas. A escassez de 

equipamentos pode ser um dos fatores que faz com que o CP seja solicitado para realizar essa 

tarefa de ligar o Datashow para os professores, pois a maioria das UEB tem apenas um 

Datashow e um computador para todos usarem, o que demanda certo tempo para o professor 

montar ou desmontar o aparelho (tendo em vista que uma aula tem a duração média de 45 a 

cinquenta minutos). 

Observou-se quantos CP responderam sobre a solicitação, pelos professores que 

coordenam, “para ajudá-los com o planejamento das aulas”. O texto das DO destaca que o CP 

tem a atribuição de “analisar os planos de aulas” dos professores, os instrumentos avaliativos 

                                                           
23 O ganho de que trata a pós-graduanda refere-se ao tempo (2006-2010) em que a mesma atuava como CP e não 

contava com o apoio do vice-diretor para cuidar de questões disciplinares, evasão e outras demandas atribuídas a 

esse profissional. Entretanto, mesmo com a existência desse profissional hoje na UEB, destacada nas DO, os dados 

dessa pesquisa apontam que os professores recorrem ao CP para que o mesmo execute essas ações.  
24 Entre essas estratégias, destaca-se o trabalho de acompanhamento permanente (contínuo e consistente) do 

processo de aprendizagem dos estudantes, via metodologia de tutoria pedagógica; investimento no clima escolar 

da UEB, objetivando um ambiente agradável e propício ao aprendizado; a criação da Superintendência de 

Segurança Escolar, que irá formar profissionais dentro dos Conselhos Escolares, tornando-os especialistas em 

segurança escolar; criação de UES de Educação Integral, tanto de EF anos iniciais e finais, como de Ensino Médio, 

a militarização de UEB localizadas em periferias dos grandes centros urbanos e com histórico de violência e 

drogas; o Projeto de Tutoria Focal, que atende cem UEB com grande número de estudantes e alta evasão, parcerias 

com os Conselhos Tutelares, Projeto de coordenação de pais, call center, entre outros. Disponível em: 

<https://site.seduce.go.gov.br/noticias/>. Acesso em: 15 dez. 2017.] 

https://site.seduce.go.gov.br/noticias/
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que estes utilizam para avaliar os estudantes e “realizar feedback/devolutivas” quinzenalmente, 

a cada professor (acompanhamento individual e ainda subsidiar os professores nos 

planejamentos, desenvolvimentos e avaliações de aulas, estabelecendo parcerias com estes) 

(GOIÁS, 2016, p. 182). Desse modo, o CP tem a atribuição de auxiliar os professores na 

elaboração do planejamento quinzenal/semanal, e, posteriormente, dar devolutivas desses 

planos individualmente, e, muitas vezes, com a participação do TE, que, conforme explicitado, 

acompanha semanalmente as UEB.  

Entretanto, os dados mostram que a alternativa da pergunta, sobre se os CP são 

procurados pelos professores para auxiliá-los nas atividades de planejamento das aulas, não foi 

escolhida por nenhum CP, mesmo esta sendo uma de suas principais e mais importantes 

atribuições apontada pelas DO que regulamentam o trabalho desse profissional. A mesma 

pergunta ainda questionava ao CP em que “outras situações” ele é procurado pelos professores 

na UEB. No Quadro 12 estão transcritas as respostas dos CP. 

 

Quadro 12 – Outras situações em que os CP são procurados pelos professores na UEB 

Respostas CP 

Diários 3 

Atividades diversificadas 28 

Intervenções pedagógicas como: não realizar atividades e dificuldade de 

aprendizagem 

38 

Em avaliações aplicadas para os alunos 41 

Ajudar nas questões pedagógicas como baixo rendimento dos estudantes. 44 

“Organização de forma geral”. 47 

“Para agendar o uso dos equipamentos e espaços”. 48 

“Para fazer relatos sobre a aprendizagem dos alunos”. 57 
Fonte: Questionário aplicado em 2017. Dados transcritos conforme o original. 

 

Ao analisar essas respostas, pressupõe-se que o CP 3 é solicitado pelos professores para 

ajudá-los com o preenchimento do diário eletrônico usado na rede. Já o CP 38 é solicitado pelos 

professores para auxiliá-los com os estudantes que não realizam atividades em sala e ainda têm 

dificuldades de aprendizagem. A resposta do CP 41 evidencia uma prática bastante comum na 

rede em que o CP é solicitado para auxiliar o professor na hora de aplicar avaliações para os 

alunos em sala de aula, para vigiá-los e manter a ordem, e, ainda, existe a possibilidade de o CP 

aplicar avaliações em sua própria sala para os alunos que faltaram no dia e horário em que o 

professor marcou e aplicou a prova. O CP 44 respondeu que é procurado pelos professores que 

coordena para “ajudar nas questões pedagógicas como baixo rendimento dos estudantes” – esta 

sim é uma atribuição destacada nas DO como atribuição do CP. Cabe ao CP “promover os 
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processos de ensino e aprendizagem do estudante” (GOIÁS, 2016, p. 180) e garantir-lhe “um 

ensino de excelência e equidade” (GOIÁS, 2016, p. 181). 

Os CP ainda têm as atribuições de “acompanhar e avaliar o ensino e aprendizagem por 

meio do resultado do desempenho dos alunos nas avaliações internas e externas” (GOIÁS, 

2016, p. 182) e “propor e acompanhar a efetivação de ações que promovam a equidade e 

excelência da aprendizagem dos alunos (combate à evasão e potencialização da proficiência) ” 

(GOIÀS, 2016, p.183). De acordo com o texto das DO, o CP ainda precisa “auxiliar os docentes 

na prevenção e na solução dos desafios que comprometem a aprendizagem dos alunos 

(resiliência) ” (GOIÀS, 2016, p. 183). Seguindo procurou saber dos CP se estes utilizam as 

TDIC em outras atividades da coordenação pedagógica que não seja de FCP. O Gráfico 25 

apresenta os resultados referentes à essa pergunta. 

 

 

Gráfico 25 – Utilização das TDIC pelo CP nas atividades com os professores 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 
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Nesse contexto, Apurou-se que 37,5% dos CP “utilizam o computador e o Datashow 

para exibir slides e/ou vídeos”. Seguindo, 28% dos CP informaram que usam sempre as TDIC 

e com frequência procuram integrá-las ao processo de FCP. A alternativa sobre apenas25 a 

utilização do celular para a comunicação (enviar mensagens e e-mail e informações da escola) 

e grupo de WhatsApp foi escolhida por 15% dos CP; 11,5% informaram que utilizam apenas o 

computador, de vez em quando, para acessar o e-mail da escola e ler os recados do TE que 

acompanha a UEB. O CP 26 respondeu que nunca utilizou TDIC e que também não sabe como 

fazer isso. Houve CP que respondeu que usa sempre as TDIC, mas para fins que não estavam 

descritos nas alternativas da questão. Estas respostas estão transcritas no Quadro 13. 

 

Quadro 13 – CP que usam sempre as TDIC para outros fins que não os descritos nas 

alternativas da questão 

Respostas CP 

Pesquisas e leituras 33 

Para validar os planejamentos e organização pedagógica. 38 

Comunicados, provas e repasses. 42 

Todas as atividades diárias. 47 

E-mail, sugestões de atividades. 48 

Formação, organização e comunicação. 52 

Para auxiliar os professores nas aulas. 53 
Fonte: Questionário aplicado em 2017. Dados transcritos conforme o original. 

 

Os CP foram solicitados para avaliarem o papel das TDIC na UEB em que trabalham. 

O Gráfico 26 apresenta essas respostas.  

 

                                                           
25 No questionário a pergunta encontra-se da seguinte forma: O(a) senhor(a) utiliza as TDIC nas atividades de 

coordenação pedagógica que desenvolve com os professores? 

a. (  ) Uso sempre. Com frequência, procuro integrar as TDIC ao processo de formação continuada dos professores 

que coordeno. 

b. (  ) Uso apenas o celular para comunicar (enviar mensagens e e-mail e informações da escola) para os professores 

e grupo de WhatsApp. 

c. (    ) Uso o computador e o Datashow para exibir slides e/ou vídeos. 

d. (   ) Uso apenas o computador, de vez em quando, para acessar o e-mail da escola e ler os recados do tutor 

educacional que acompanha a escola. 

e. (    ) Uso sempre, para outros fins (indique-os):  

f. (    ) Uso raramente, para outros fins (indique-os):  

g. (    ) Nunca usei. Não sei como fazer isso. 

h. (    ) Nunca usei. Sei utilizar, mas não pretendo. 

O uso da palavra “apenas”, nesse caso, refere-se ao CP utilizar “apenas o celular como TDIC” nas atividades de 

coordenação pedagógica que desenvolve com os professores e não às ações que serão executadas por meio desse 

instrumento. 
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Gráfico 26 – Avaliação do CP sobre o papel das TDIC na UEB 

Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

Conforme apontado no Gráfico 26, a alternativa mais escolhida, por 37% dos CP foi a 

de que “a tecnologia facilita a aprendizagem dos estudantes”. A alternativa que indicava que “a 

tecnologia facilita o trabalho do professor” ficou com 34% das respostas e 11% dos CP 

responderam que “os professores não usam, porque não sabem usar pedagogicamente as 

TDIC”. Além disso, apurou-se que 7,6% dos CP responderam que “os professores até querem 

usar as TDIC, mas falta tempo” para uso em sala de aula. Esse dado aponta falta de clareza por 

parte do próprio CP quanto ao seu papel, pois parte de suas atribuições consiste em auxiliar o 

professor nessas atividades de usar pedagogicamente as TDIC e gerir o tempo em sala de aula. 

Os CP 12, 13, 21 e 22 responderam que “não há lugar para a tecnologia em sala de aula”, mas 

não indicaram os motivos, e os CP 5 e 29 informaram que “a tecnologia atrapalha a 

aprendizagem do estudante” e apontaram o “uso indiscriminado do celular” como motivo. Os 

motivos indicados pelos CP de que “não há condições para usar as TDIC nas aulas” estão 

transcritos no Quadro 14. 
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40% Avaliação do CP sobre o papel das TDIC na UEB

A tecnologia facilita a aprendizagem dos estudantes.

A tecnologia facilita o trabalho do professor.

A tecnologia atrapalha a aprendizagem.

Não faz muita diferença ensinar com ou sem tecnologia

Não há lugar para a tecnologia na sala de aula.

Os professores não usam, porque não sabem usar pedagogicamente as TDIC.

Os professores até querem usar as TDIC, mas falta tempo.

As TDIC não têm potencial educativo.

Não há condições favoráveis para usar TDIC nas aulas, indique os motivos.
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Quadro 14 – Infraestrutura para o uso de TDIC na aula 

Respostas  CP  

Aparelhos tecnológicos insuficientes, falta de infraestrutura da sala de aula. Com 

ausência de tomadas, cortinas e até mesmo a lousa digital. 

10 

Aparelhos tecnológicos insuficientes, falta de infraestrutura da sala de aula. 23 

Faltam equipamentos com funcionamento adequado e com acesso à Internet. 37 

Muito pouco incentivo por parte da SEDUCE, no que se refere às estruturas físicas 

das UEB. 

39 

Falta material em si. 49 

Tecnologia é excelente, desde que funcione. 35 
Fonte: Questionário aplicado em 2017. Dados transcritos conforme o original. 

 

Os motivos de não haver condições favoráveis para usar as TDIC em sala de aula, 

indicados pelos CP parecem estar de acordo com as respostas dos professores que fizeram parte 

do estudo de Echalar, Peixoto e Carvalho (2015).  

 

A falta de manutenção das máquinas, o baixo desempenho e velocidade de Internet, o 

número de equipamentos insuficientes para o atendimento de todos os alunos, os 

equipamentos obsoletos e incompletos, a climatização inadequada dos espaços 

tecnológicos, a incompatibilidade dos softwares educativos com o sistema 

operacional utilizado nas escolas públicas do Estado de Goiás. Um entrevistado 

denuncia: “na realidade os computadores do laboratório são fracos; as máquinas são 

fracas, estão ultrapassadas, são muito fracas, dão muitos problemas... elas dão defeitos 

do nada” (ECHALAR; PEIXOTO; CARVALHO, 2015, p. 94). 

  

Nesse contexto, em que seis CP responderam que não existem condições favoráveis para 

usar as TDIC nas aulas, não é possível dizer que se caso houvesse condições favoráveis para os 

professores usarem as TDIC em sala de aula, essas “condições favoráveis” assegurará o seu 

uso, nem tampouco que a FC feita pelo CP na UEB garantirá o uso das TDIC pelos professores, 

e se o seu uso promoverá aprendizagens mais significativas.  

A última questão indagava com quais TDIC os CP têm mais familiaridade26 na UEB. 

Nesse contexto, o computador foi o mais indicado, com 28% das respostas, seguido do 

Datashow, com 26,5%. A televisão ficou com 24% das indicações, seguida da Internet banda 

larga, com 17,4%. A lousa digital foi indicada por 2,6% dos CP e o celular e a caixa de som 

com tecnologia bluetooth foram indicados por um CP cada uma.  

                                                           
26  Característica ou estado do que é familiar. Excesso de conhecimento sobre alguma coisa e/ou assunto; 

intimidade. Dicionário Online de Português. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/familiaridade/>. Acesso 

em 31 out. 2017. 
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Diferente de ter familiaridade é ter acesso27. Ter familiaridade é uma característica ou 

condição do que é familiar. Entretanto, um produto, uma tecnologia, um espaço, um veículo 

pode ser familiar a alguém e este não ter acesso a ele. No caso das TDIC que o CP tem 

familiaridade e acesso na UEB, foi observada uma diferença para menos no quantitativo entre 

o que é familiar e o que tem acesso, já que somente no caso do celular esse quantitativo foi para 

mais. A Tabela 1 mostra como ficaram os dados entre familiaridade, acesso e utilização.  

 

Tabela 1 – Tecnologia na escola: familiaridade versus acesso versus utilização no trabalho 

versus utilização fora da escola 

TDIC 

Tecnologia com 

a qual o CP tem 

familiaridade 

Tecnologia com a 

qual o CP tem 

acesso 

Tecnologia que o 

CP utiliza em seu 

trabalho diário na 

escola 

Tecnologia 

que o CP 

conhece e 

utiliza fora da 

escola 

Computador 55 55 40 37 

Datashow 52 41 38 10 

Televisão 47 36 21 21 

Internet banda larga 34 30 23 36 

Lousa digital 5 2 1 0 

Celular 1 5 4 17 

Outras: (“celular”, 

“caixa de som com 

tecnologia 

bluetooth”, rádio, 

aplicativos diversos, 

tablete, notebook) 

3 1 1 23 

Total 197 170 128 144 
Fonte: Elaboração própria. Questionário aplicado em 2017. 

 

Observa-se que o Datashow, a televisão, a Internet banda larga e a lousa digital diminuiu 

o quantitativo da familiaridade para o acesso, comprovando que ter “familiaridade” não 

significa ter “acesso”. Também foi observada uma queda entre as tecnologias às quais o CP tem 

acesso e as que ele utiliza em seu trabalho, caso do computador, da televisão e Internet banda 

larga. A diferença entre acesso e utilização da televisão, no caso, caiu em mais de cinquenta por 

cento, indicando um desuso dessa tecnologia na UEB. O celular também não foi apontado como 

uma tecnologia que o CP tem familiaridade e/ou acesso e utiliza em seu trabalho, já que ela 

ficou quase sempre em último lugar na classificação da tabela. O computador é a TDIC que o 

CP mais conhece e utiliza fora da UEB, com 23,3% das respostas, seguido da Internet banda 

                                                           
27 A palavra “acesso” significa ingresso, caminho ou ato de chegar e de se aproximar. Indica a possibilidade de 

chegar ou usufruir de algo. Dicionário Online de Português. Disponível em: 

<https://www.dicio.com.br/familiaridade/>. Acesso em 31 out. 2017. 

https://www.dicio.com.br/familiaridade/
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larga, com 22,6% e da televisão, com 13,2%. O celular ficou em quarto lugar, com 10,7%, o 

rádio e o tablet, também apareceram com 5% das respostas e o notebook com 3,8%. 

As respostas dos CP às perguntas sobre “O CP como executor de tarefas” apontam uma 

contradição e um distanciamento entre as atribuições apresentadas nas DO da SEDUCE e o 

trabalho que esse profissional realiza na UEB. Os dados apontaram que historicamente, o CP 

teve oportunidade de promover a formação do professor para o uso das TDIC, e não o fez, teve 

local e demanda para isso, como é o caso do LIE que se constitui como espaço e as TDIC que 

o CP tem acesso na UEB, no entanto não utiliza em seu trabalho diário. Então, se, por um lado, 

ele é visto como executor de tarefas, por outro, não parece ser este o único impedimento para 

que promova a referida formação. 

No contexto desta pesquisa, essa análise reflete os desafios encontrados, ainda hoje, pelo 

CP, para desenvolver o seu papel de formador. Um deles é o próprio alcance de sua visão acerca 

das TDIC e seu potencial para a educação, bem como suas concepções de ensino e 

aprendizagem (LOPES, 2014). Nesse caso, o CP é o seu próprio obstáculo, pois mesmo 

passando por um processo formativo junto aos TE, os dados desta pesquisa apontam que as 

ações executadas por estes na UEB não são ações planejadas, nem pelo CP, que é solicitado a 

resolvê-las, nem pelos professores, que recorrem à estes para lhes auxiliar.  

Nesse sentido, não possível saber para quem falta clareza do seu papel. Se para o 

professor, que desconhece quais são as reais atribuições do CP e, por isso, recorre a ele para 

realizar tarefas como “controlar alunos em sala de aula quanto à indisciplina” ou se falta clareza 

ao próprio CP, quando se propõe a executar tal tarefa. Faz-se necessário questionar o porque de 

o CP aceitar tudo isso acriticamente, sem questionar e sem colocar a sua condição em discussão. 

Não seria cômodo e oportuno a esse profissional atender às demandas da comunidade escolar, 

como executar tarefas simples de cuidar de indisciplina, reservar e agendar o uso de espaços e 

equipamentos na UEB, ligar o Datashow e o computador durante as aulas e outras tarefas que, 

de certa forma, não exigem conhecimento científico para realizá-las, ao invés de dedicar tempo 

e esforço intelectual na preparação e formação da sua equipe de professores? Tem-se a clareza 

de que, sozinhos, os dados desta pesquisa não conseguem responder a todos os questionamentos 

levantados, mas pretende-se que, por meio deles, outros estudos sejam empreendidos. Ou 

mesmo a continuação desse estudo, com a utilização de outros instrumentos de coletas de dados 

que permitam a elucidação dessa problemática. Esta, em seu início, não parecia anunciada, mas 

agora se apresenta como algo que merece atenção e destaque por parte da Academia, no sentido 

de fomentar estudos que possam investigar a identidade e atuação desse importante profissional 

das UEB públicas estaduais goianas. 
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É necessário chamar a atenção para o fato de que o CP ainda não consegue e não busca 

se posicionar como formador dos professores conforme propõem as DO que regulamentam o 

seu trabalho. Na prática, esse profissional continua acudindo situações de emergência na UEB 

e aceita essa situação sem nenhuma recusa. Essa posição passiva assumida pelo CP afasta-o do 

seu papel de formador de professores e o leva a tornar-se um “executor de tarefas”. Nesse 

sentido, apresenta-se o Quadro 15, que contém os papéis que o CP poderia exercer na FCP dos 

anos finais do EF para uso das TDIC, além do já explicitado papel de formador.   

 

Quadro 15 – Papel do CP na FC dos professores para o uso das TDIC 

Papel 
Como desenvolver o papel 

 

Facilitador 

Mostrar aos professores o potencial pedagógico das TDIC. 

Propor a incorporação das TDIC e buscar recursos e meios para facilitar a sua 

inserção nas práticas dos professores. 

Conhecer e aplicar diferentes TDIC que possam impactar na FC dos 

professores e nos processos de facilitação da aprendizagem dos estudantes.  

Integrador 

Colaborar com as trocas de experiências e reflexões sobre as TDIC. 

Conquistar, incentivar e mostrar aos professores aquilo que não é possível 

fazer sem as TDIC. 

Estimular os professores a utilizar as TDIC e se posicionarem criticamente 

sobre as mesmas. 

Gestor 

Ser gestor dos recursos disponíveis; orientador e guia na realização de projetos; 

mediador de debates e discussões com e para o uso das TDIC. 

Pensar, planejar e executar reuniões pedagógicas junto com os professores, e 

propor mudanças no cotidiano escolar, a partir da inserção das TDIC nas 

práticas docentes. 

Propor troca de experiências e reflexões sobre as TDIC. 

Utilizar as TDIC para elaborar, manter e administrar a documentação da UEB. 

Manter operativo as TDIC disponíveis na UEB para uso dos professores. 

Avaliador 

Ser seletor das TDIC disponíveis na UEB. 

Oferecer ao professor, por meio da reflexão coletiva sobre a prática a 

capacidade de ser agente, produtor, operador e crítico das TDIC. 

Mostrar a diferença entre a atividade planejada para ser realizada com o uso de 

TDIC e aquela que é o resultado de uma adaptação ou improvisação sobre 

atividades com outro ou nenhum recurso. Levar o professor a compreender em 

quais situações as TDIC efetivamente ajudam no aprendizado dos alunos. 
Fonte: Elaboração própria. Referencial teórico: Souza e Lima (2016); Lopes (2010; 2014); Szabo (2014); Almeida, 

Souza e Placco (2011); Kenski (1998); Bastos (2010); Almeida (2011). 

 

Ao evidenciar os papéis emergentes que o CP poderia exercer para promover a FCP 

para o uso das TDIC, não se tem a pretensão de dar “receitas” de como fazer ou ser diretiva, 

propondo um manual a ser seguido por esses profissionais. O objetivo da elaboração desse 

quadro, evidenciando esse papel, é o de cumprir com a proposta da pesquisa empreendida e 
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assim contribuir com as reflexões sobre os aspectos inerentes à atuação deste profissional, assim 

como as políticas direcionadas aos mesmos. Até mesmo porque essa pesquisa evidencia, em 

alguns momentos, para além do contexto que engessa o CP, a dificuldade e a inércia do mesmo 

para atuar como formador de professores em situações do cotidiano da UEB. Então o que se 

espera de ele atuar como orientador pedagógico para uso das TDIC é algo que necessita de mais 

investigação, de outros olhares e de ampliação do universo focalizado.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresenta-se um resgate da pesquisa em seus pontos primordiais, num esforço de 

síntese. Antes, no entanto, é necessário deixar explícito o que se defende ao realizá-la. Por 

hipótese tem-se que o CP não promove a FCP dos anos finais do EF para o uso das TDIC devido 

às inúmeras demandas que chegam às suas mãos e também porque não recebe formação 

articulada ao contexto de trabalho. Conjectura-se que o papel do CP frente à FCP para uso das 

TDIC é inexistente e pressupõe-se que este poderia exercer o papel de formador, dinamizando 

a FCP para o uso de TDIC de maneira intencional e promovendo o seu uso como ferramentas 

para uma educação transformadora. Acredita-se que o CP poderia exercer o papel de formador 

para uso das TDIC, já que a sua função na UEB definida pelas DO da SEDUCE, indica que ele 

deve “promover a formação continuada dos professores em serviço” (GOIÁS, 2016, p. 180) e 

ainda “propor/orientar e acompanhar práticas inovadoras, incentivando o uso dos recursos 

tecnológicos disponíveis” (GOIÁS, 2016, p. 182)  

Para constituição da pesquisa, optou-se pela abordagem qualitativa. Como instrumento 

metodológico foi utilizado o questionário, aplicado a 57 CP de 19 escolas de Goiânia, Estado 

de Goiás; submetendo os dados à análise de conteúdo, fundamentada em Franco (2012). A 

análise é desenvolvida em duas unidades, definidas consoante os objetivos específicos: análise 

do percurso formativo dos CP com as TDIC; o papel do CP na FCP dos anos finais do EF para 

uso das TDIC. A primeira tem como objeto o percurso formativo dos CP com as TDIC, como 

foco na formação inicial e continuada, esta última dividida em duas subcategorias que são: em 

cursos de pós-graduação lato sensu e em serviço. A segunda unidade tem como objeto o papel 

que exerce o CP na FCP dos anos finais do EF para o uso das TDIC, a saber, formador ou 

executor de tarefas.  

Desse modo, a questão desta pesquisa foi formulada nos seguintes termos: o CP 

promove a FCP dos anos finais do EF para o uso das TDIC? Que papel exerce ao promovê-la? 

Que papel poderia exercer? Os resultados alcançados, apontam que o CP promove práticas que 

envolvem tecnologias e que podem ser consideradas formativas, mas que, isoladas e não 

intencionais, não constituem a formação para o uso das TDIC, conforme prevista por Lopes 

(2014) e outros estudiosos do tema. Que papel exerce ao promovê-la? Nenhum, tendo em vista 

que a formação pesquisada não é realidade na rede estadual goiana. Se consideradas as práticas 

isoladas que envolvem tecnologias apontadas por um ou outro sujeito, nelas, o papel do CP se 

restringe ao de “dicário”, conforme concebido pela literatura “(que tem dicas e soluções para 
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todos os problemas, uma espécie de fonte inesgotável de técnicas, receitas)”, 

(VASCONCELLOS, 2009, p. 86-87). Que papel poderia exercer? O CP poderia assumir o papel 

de formador, efetivamente, além de facilitador, integrador, gestor e avaliador, conforme 

apontado no Quadro 15.  

O objetivo geral consiste em evidenciar o papel do CP na FCP dos anos finais do EF 

para uso das TDIC. Dentro desse escopo, os objetivos específicos são: investigar quando e como 

as TDIC estiveram presentes na formação do CP; investigar se o CP promove a FCP dos anos 

finais do EF para uso de TDIC, quando e como ocorre. 

Relacionado ao primeiro objetivo específico, o resultado dessa pesquisa apontou que as 

TDIC estiveram presentes nas aulas da graduação (formação inicial) de modo restrito, como 

parte da metodologia do professor universitário. Nesse contexto, 60% dos CP informaram que 

as TDIC foram discutidas nas aulas da graduação, no entanto, os participantes não informaram 

no questionário quais os temas abordados, quando e como ocorreram as discussões, nem com 

que finalidade, levando a concluir que as TDIC estiveram presentes na formação inicial do CP 

de modo incipiente e com pouca expressividade. As TDIC mais presentes em todas as 

disciplinas dos cursos de pós-graduação lato sensu dos CP foram o Datashow, o computador e 

a televisão. As situações de uso destas foram, principalmente, para fazer leituras, pesquisas e 

exibir imagens e slides. Em face desses resultados, considera-se que, independentemente do 

curso de pós-graduação que os CP tenham cursado, eles não promovem a FCP dos anos finais 

do EF para o uso de TDIC. A formação que eles supõem promover não é real e a tentativa de 

realização tem sua regularidade comprometida, devido ao pouco tempo destinado a ela. Além 

disso, não se constatou a intencionalidade na preparação desta ação por parte do CP. 

Os resultados relativos às vivências dos CP com as TDIC na formação inicial e 

continuada, a julgar pelas práticas apontadas, sugerem que praticamente o CP não vivenciou 

TDIC ou vivenciou práticas de subutilização destas. Essa análise aponta para a ideia de que os 

CP privilegiam a maneira como foram ensinados, já que as TDIC (Datashow e computador), 

como as situações de uso mediadas por TDIC, sugeridas aos professores pelos CP (Datashow 

para exibir vídeos, slides, documentários, filmes, etc.), são bastante parecidas com aquelas 

vivenciadas por esses sujeitos, tanto na graduação, como na pós-graduação, embora sejam 

necessários outros estudos, mais aprofundados, para confirmar.  

Ainda sobre o primeiro objetivo específico da pesquisa, os resultados apontam que os 

CP não recebem formação que os preparem para usarem as TDIC nos momentos de FCP e 

também não existe um processo de FC para que vivencie as TDIC. Isso sustenta a hipótese de 

que o CP não vivencia as TDIC no seu processo de FC. A confirmação dessa hipótese também 
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deve-se ao fato de que 34% dos CP indicaram que seja implementada nas DO da SEDUCE, em 

suas atribuições e rotinas, “oportunidade de FC oferecida pela SEDUCE aos professores, sob 

sua supervisão”. Nessa mesma direção, 34% dos CP sugeriram “a garantia, dentro da sua carga 

horária, com espaço-tempo para a realização de oficinas como FC na escola”, e 22% dos CP 

recomendaram a “realização de encontros periódicos dos professores com alguém que entenda 

mais de TDIC e educação do que o próprio CP”. Assim, considera-se que o percurso formativo 

dos CP com as TDIC na graduação, na pós-graduação e na FC em serviço foi insatisfatório e 

não favoreceu e nem favorece o CP no que tange à promoção de formação com TDIC e para o 

uso das mesmas aso professores dos anos finais do EF. 

Com relação ao segundo objetivo específico, 60% dos CP indicaram que fazem uso de 

TDIC na FCP e 40% apontaram que ela ocorre nos dias de trabalho coletivo. Desse modo, o CP 

executa uma pauta (manual) detalhada e não tem e não busca ter, por motivos que extrapolam 

o escopo desta pesquisa, autonomia para elaborá-la de acordo com as necessidades de formação 

dos professores. Tendo em vista que utilizar é diferente de formar para o uso, ainda que o CP 

informe que utiliza as TDIC na FCP, não foi evidenciado um preparo intencional para esse uso, 

pois, mesmo ele indicando que promove, a situação que descreveu não confirma essa ação, 

tendo em vista a escassez e as características das práticas apontadas, dado o seu percurso 

formativo e a falta de preparo para agir como “multiplicador”. 

Em relação à capacitação para usar as TDIC com os professores, 89% dos CP 

investigados responderam que a SEDUCE não os capacita nesse sentido e, conforme explanado, 

o curso de FC oferecido pela rede aos CP não faz menção à presença das TDIC em seu conteúdo. 

Portanto, há impasse e incoerência nas respostas dadas pelos CP que só poderão ser esclarecidos 

com a continuidade desse estudo e com a utilização de outros instrumentos metodológicos que 

permitam investigar com maior alcance o objeto de estudos. 

Quando os CP respondem que fazem uso de TDIC nas atividades de FC que 

desenvolvem com os professores, verifica-se um uso voltado apenas para tecnologia em aula 

expositiva. Ao sugerir TDIC aos professores nos momentos individuais de devolutivas e 

feedback, 70% deles respondem que “sim”, mas a situação em que a TDIC foi sugerida, 

transcrita no Quadro 13, contradiz a afirmação, evidenciando que ela é de outra natureza, mas 

não de FC. Pouco aparece o uso das TDIC relacionado aos papéis descritos no Quadro 15, que 

talvez permitissem aos professores a construção e ampliação do conhecimento ou, ainda, 

transformações nos seus atos de ensinar.  

Os resultados desta pesquisa chamam a atenção para a ausência de um CP preparado 

para formar para o uso das TDIC, alheio a esse universo, que enxerga formação para o uso das 
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TDIC em práticas de uso de computador e Datashow em aula expositiva. Um CP passivo que 

precisa se tornar ativo e sair da inércia. Não se pode afirmar que a formação a ser propiciada ao 

CP irá mudar esse quadro, tampouco que a falta dela seja o fator que mais contribuiu para a 

existência do mesmo. 

Desse modo, esta pesquisa se propôs a evidenciar o papel do CP na FCP para o uso de 

TDIC. Em face dos resultados obtidos, considera-se que o CP não promove a formação para o 

uso de TDIC aos professores dos anos finais do EF. A formação que ele supõe existir é uma 

pseudoformação, pois a mesma não é realizada de maneira intencional, regular, com garantia 

de espaço para encontros nos quais seja possível reunir todos os professores e tempo para que 

sejam discutidos e priorizados os assuntos da própria UEB. 

Cabe insistir que, por maior que seja o potencial das TDIC para a Educação, em si 

mesmas, elas não promovem mudança. No decorrer desta pesquisa o caminho foi apontado; 

entretanto, não se pode afirmar que a FC do CP, assim como a FCP promovida pelo CP na 

UEB, garantirá o uso das TDIC na rede pública estadual de educação de Goiás. Cabe ao CP, 

enquanto formador de professores, pleitear as condições que deem oportunidades a esses de 

conhecer as TDIC em suas múltiplas formas e seus potenciais, para que, optando por utilizá-

las, não repita o que se constatou ocorrer com os próprios CP: confundir práticas de 

subutilização de tecnologias com formação para o uso das mesmas. 

Espera-se que os resultados aqui apresentados possibilitem repensar o papel do CP na 

FCP para o uso das TDIC, considerando que, para que ele tenha um papel nessa formação, é 

necessário que ela exista. E para promover essa formação é necessário saber do que se trata e 

dispor de conhecimentos para planejá-la e implementá-la. Espera-se ainda que seja valorizada 

a função do CP, por meio de legislação específica sobre suas atribuições, carreira, modos de 

acesso ao cargo, base salarial, com incentivos que garantam oportunidade de crescimento 

pessoal e profissional (porque não são dissociados).  

Acredita-se que, com a valorização da função do CP, por meio de uma política 

educacional que se sustente como política de Estado, e não como política de governo, que 

modifica a cada mandato político, outros professores queiram ocupar essa função na UEB. Isso 

se traduziria não apenas em um conjunto de textos legais sobre a função do CP expressos nas 

DO, como o que existe atualmente, mas também em uma proposta de FC claramente definida 

para atender às especificidades da função desse professor formador na UEB. Torna-se 

necessária, então, uma formação que permita ao CP a lidar com os desafios vivenciados no 

exercício da função, garantindo a este profissional a oportunidade de repensar seu papel 
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enquanto formador de professores e em como integrar as TDIC a esse processo, haja vista que 

o exerce no século XXI. 

Uma formação do CP para o uso pedagógico das TDIC pode fazer com que a UEB e os 

professores, em especial aqueles sob a orientação do CP, consigam “lidar com elas criticamente 

e utilizá-las pedagogicamente” (LOPES, 2014, p. 48) e, ainda, fazer com que sejam capazes de 

“diferenciar o uso pedagógico de uma tecnologia no processo de ensino e aprendizagem de um 

uso qualquer da mesma em contextos variados” (LOPES, 2014, p. 57). E, assim, possibilitaria 

o planejamento de atividades que visem maximizar e potencializar esse aprendizado. Além 

disso, os professores poderiam usar as TDIC como ferramenta de acesso, produção e 

democratização do conhecimento, e não apenas entretenimento 

Para que o potencial das tecnologias se torne realidade, é preciso investir no professor e 

em sua formação. Retoma-se aqui o pressuposto de Libâneo (2003) de que a percepção do 

próprio professor em relação à importância de sua FC é condição insdispensável para que ele 

possa buscar sua autoformação e garantir sua autonomia pedagógica. Pensando na contribuição 

do CP nesse contexto, uma possibilidade seria estabelecer parcerias entre a Secretaria e as 

universidades, com uma proposta de formação estruturada e formalizada que permita o CP 

desenvolver o seu papel de formador de professores para o uso das TDIC. Ressalvados os seus 

limites, este trabalho pretendeu contribuir para esse fim.  
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APÊNDICE A – Memorial 

 

Minha trajetória acadêmica e profissional na Educação iniciou-se em 1999 com o 

ingresso no curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Goiás (UEG). Logo que terminei 

o curso de Pedagogia no ano de 2002 cursei uma especialização lato sensu em Docência 

Universitária pela UEG (2003-2004) e iniciei minha trajetória como professora da Educação 

Básica. 

Nesse ínterim, atuei como professora da Educação infantil em creches municipais, 

professora alfabetizadora do Ensino Fundamental anos iniciais, professora coordenadora 

pedagógica do Ensino Fundamental anos finais, professora dinamizadora de Sala Ambiente de 

Informática (SAI), tutora em Educação à Distância (EaD), professora formadora e 

coordenadora de programas de FCP oferecidos pela rede estadual de Goiás em parceria com o 

Ministério da Educação (MEC) e as Instituições de Ensino Superior (IES). 

Dentre os programas de FC, estão o Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores (PROFA)28, o Programa de Formação para Funcionários Administrativos da 

Educação Básica (PROFUNCIONÁRIO), o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio (PNFEM), a Tutoria 

Pedagógica (Instructional Coaching)29 e várias frentes de trabalho de formação de professores 

e gestores promovidos pela Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esportes (SEDUCE) no 

Estado de Goiás. 

Durante o tempo em que atuei como professora alfabetizadora, recordo-me de realizar 

um trabalho solitário em sala de aula. Às vezes era acompanhada por um colega da turma 

subsequente nos horários de recreio dos estudantes. E assim tinha a possibilidade de trocar 

alguma experiência ou compartilhar uma atividade desenvolvida em algum curso de formação 

continuada que participava. Raríssimas vezes tive o privilégio de receber o CP em minha sala 

de aula, a não ser para acompanhar um pai ou mãe que chegava à escola para conversar comigo.  

                                                           
28 PROFA: Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, criado no ano de 2000, pela Secretaria de 

Educação Fundamental do Ministério da Educação (SEF/MEC), com o intuito de superar o elevado índice do 

fracasso escolar no Brasil. Esse programa apontou como causas do fracasso escolar a formação inadequada dos 

professores e falta de referenciais de qualidade para o planejamento de propostas pedagógicas que atendam às 

necessidades de aprendizagem dos estudantes – situações didáticas e materiais adequados. < 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/guia_for_3.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2016. 
29A Tutoria Pedagógica (Instructional Coaching), implantada em Goiás desde 2011, é uma metodologia que prevê 

a FC em serviço para gestores, CP das UEB do Estado e estes, por sua vez, também continuam a rede colaborativa 

até chegar aos professores. O trabalho consiste no apoio pedagógico, suporte, assessoramento e acompanhamento 

das ações dos professores em sala de aula. Seu foco é promover o desenvolvimento profissional dos professores 

com o objetivo de melhorar os resultados de aprendizagem dos estudantes da Educação Básica. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Profa/guia_for_3.pdf
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Também não tenho recordações de alguma vez ter sido acompanhada pelo CP em meus 

planejamentos, de alguma observação de minhas aulas ou algum feedback do meu trabalho. 

Recordo-me apenas que nos dias de Trabalho Coletivo (que até então era realizado aos 

sábados), às vezes era desenvolvido alguma atividade em grupo, que dava a oportunidade de 

trocar e compartilhar com os colegas, até então, da mesma etapa de ensino que eu lecionava.  

Em 2007, atuando como professora em um período do dia, e como CP em outro, fui 

selecionada para participar, como tutora, do PROFUNCIONÁRIO, um curso técnico de 

formação para os funcionários da Educação Básica, em nível médio. Nesse contexto, 

desenvolvia um trabalho de orientação, via aulas presenciais (aos sábados) e atividades com 

supervisão da prática, no horário de trabalho do cursista de uma turma de 17 funcionários 

(cursistas), de quatro cursos distintos: Gestão Escolar; Alimentação Escolar; Multimeios 

Didáticos; Meio Ambiente e Manutenção da Infraestrutura Escolar.  

Em relação à presença das TDIC nas aulas e atividades do PROFUNCIONÁRIO 

algumas aulas eram transmitidas via satélite pelo MEC e dos dez módulos de formação 

pedagógica (comum a todas as áreas) uma era de Informática Básica, que apresentava aos 

cursistas noções elementares de tecnologia da informação e de ferramentas para o uso do 

computador, capacitando-os para editarem textos e utilizar os recursos da Internet. Nesse 

contexto, e ao assessorar os cursistas do PROFUNCIONÁRIO em suas atividades com o 

computador e a Internet, inicia-se, então, a minha relação com as TDIC para a FC.  

Posteriormente, fui indicada pelo gestor da UEB para atuar como dinamizadora do 

recém-construído Laboratório de Informática da Escola (LIE) onde atuava como professora em 

um turno e como CP em outro. Com a indicação para atuar no LIE da escola, passei a atuar 

nesse espaço e continuei exercendo a docência em outro turno de trabalho na mesma UEB, 

deixando a função de CP.  

Não me lembro de ter recebido formação para atuar no LIE da UEB. E, nesse contexto, 

as únicas orientações foram as de que deveria abrir o LIE e caso algum professor agendasse 

esse espaço para uso, deveria ligar e desligar os computadores. Outra orientação consistia em 

“vigiar” os estudantes para não estragarem as máquinas enquanto o professor desenvolvia as 

atividades. Recordo-me de ter buscado parceria com o Núcleo de Tecnologia Educacional 

(NTE) da cidade mais próxima para fazer alguns cursos à distância, com o intuito de preparar-

me para a função de professora dinamizador do LIE. 

Na tentativa de auxiliar os professores e incentivar o uso do LIE, realizei oficinas para 

ensinar os professores a ligar e desligar os aparelhos, com sugestões de atividades que 

possibilitassem aos mesmos fazerem pontes entre as TDIC e o conteúdo trabalhado. No turno 
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em que atuava como professora fazia questão de levar minhas turmas para o LIE. Pelo menos 

uma vez por semana os estudantes realizavam produções de histórias em quadrinhos no 

software educativo de apoio à alfabetização e ao domínio da linguagem escrita, o HagáQuê30 e 

várias outras atividades relacionadas às TDIC. Mesmo incentivando os professores da UEB a 

usar o LIE, o uso continuou ocorrendo de forma esporádica, tímida, o que sempre gerava 

conflitos e dizeres como “os meninos em casa já ficam o tempo todo em frente ao computador 

e se eu for usar o computador em minhas aulas eles vão estudar quando? ”. 

Algum tempo depois, devido à troca de diretor na referida escola, fui retirada da função 

de dinamizadora do LIE, ficando apenas com as aulas, e, para completar a carga horária de 

trabalho, passei a atuar em outra UEB como CP novamente. Desse modo, dividia-me entre as 

aulas em uma UEB e CP em outra. Enquanto atuava como dinamizadora, surgiu à oportunidade 

de participar de um curso de pós-graduação lato sensu em tecnologias em educação e, como 

requisito para a conclusão dessa pós-graduação, foi necessário que eu desenvolvesse um estudo 

de caso nas duas escolas que atuava.  

Em uma das escolas, a infraestrutura era bastante precária, pois era construída de placas 

de cimento, as salas de aula não eram forradas, não tinha ventilação, muitas placas caíram e os 

sons de uma sala se misturavam aos sons das outras, o que dificultava muito o trabalho dos 

professores. Mas esta UEB, contava com o LIE e 23 computadores, incluindo um servidor 

conectado à Internet.  

Quando os professores desta UEB eram questionados sobre os objetivos de irem ao LIE 

com os alunos, as respostas eram as seguintes: “Só queria mudar de ambiente, ir para uma sala 

com ar-condicionado e descansar um pouco, pois lá no Laboratório eu não preciso ficar falando 

e nem escrevendo no quadro de giz, pois o computador faz tudo para mim”. Ou, ainda: “Passei 

umas perguntas para eles procurarem as respostas na Internet, pelo menos assim eles ficam 

quietos e em silêncio, mas é só encontrarem as respostas, que já começam a bagunçar, a 

quererem entrar no Orkut, ouvir músicas e outras coisas que são proibidas”. 

Atuando na CP, mesmo sem o esclarecimento de quais eram minhas atribuições, busquei 

estabelecer um trabalho de parceria e de proximidade com os professores, incentivando-os a 

usar as TDIC pouco disponíveis na UEB. A escola não tinha LIE, mas tinha um notebook com 

Datashow e uma televisão. O uso do Datashow era quase diário pelos professores e, como a 

escola não tinha uma sala adequada, os professores utilizavam a biblioteca para exibir filmes, 

vídeos e documentários para os alunos.  

                                                           
30 Trata-se de um editor de histórias em Banda Desenhada (BD), com um banco de imagens contendo os diversos 

componentes para a construção de uma BD (cenário, personagens, etc.) e vários recursos de edição destas imagens. 
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Como o trabalho do CP não era definido e o discurso que se ouvia, principalmente do 

gestor da escola, era o de que o CP está para dar suporte ao professor em tudo o que ele precisar. 

Diariamente, era solicitada para ligar a televisão e o vídeo para os professores, para ligar o 

computador e o Datashow, baixar músicas, gravar CD, enviar e-mails de atividades dos 

professores para as plataformas dos cursos à distância que eles estavam participando, abrir 

blogs, e tantos outros serviços, que, para a gestão da escola e para os professores, eram 

atribuições inerentes à coordenação pedagógica. 

Como tinha desejo de realizar um trabalho diferente de suporte e assessoramento aos 

professores, mesmo nesses momentos de ligar e desligar o computador e Datashow busquei 

estabelecer um vínculo com eles, no sentido de tentar promover uma mudança em suas práticas. 

Perguntava aos professores qual era o objetivo de estarem mostrando tal filme ou vídeo para os 

alunos, com qual conteúdo estava trabalhando naquele momento. 

Após essas experiências, no ano de 2011, integrei a equipe pedagógica de uma CRECE 

do Estado de Goiás como Diretora do Núcleo Pedagógico (DNP). O cargo tinha suas 

implicações éticas e políticas, mas também trouxe oportunidades para participar de outras 

frentes de trabalho, que sempre envolviam formação de professores e as TDIC. 

Concomitantemente ao trabalho que desenvolvia como DNP da Regional, em 2013, assumi uma 

turma de 25 professores das escolas do campo como professora formadora do PNAIC. Na 

dinâmica de formação do PNAIC os professores formadores participavam de grandes encontros 

mensais, chamados de formações regionais, com todos os outros professores formadores do 

Estado por turma e, posteriormente, replicava essa formação para os professores cursistas 

(locais), que faziam parte do bloco de alfabetização, composto pelos três anos iniciais do Ensino 

Fundamental, do município do qual faziam parte.  

A experiência como professora formadora do PNAIC trouxe mais alguns subsídios para 

o desenvolvimento dessa pesquisa, pois a formação do PNAIC previa também um 

acompanhamento do desenvolvimento de atividades pelos professores cursistas por parte dos 

CP das UEB em que estes atuavam. Constatei por meio de relatos dos próprios professores 

cursistas que o CP não tinha tempo de se dedicar à FCP, sequer tinham tempo de acompanhar 

o desenvolvimento das atividades previstas no PNAIC. O CP também não podia participar da 

formação, as vagas eram limitadas apenas aos professores que estavam em sala de aula com as 

turmas do bloco de alfabetização. 

Tem-se um impasse, pois o CP não tinha condições de acompanhar as atividades do 

PNAIC desenvolvidas pelos professores na UEB, já que ele desconhecia do que se tratava. Sei 

que eram realizadas algumas reuniões para explicar ao CP o que estava acontecendo na 
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formação dos professores que coordenavam, mas os relatos dos próprios professores cursistas 

é que estes não tinham tempo e nem conhecimento do contexto para acompanhá-los no 

desenvolvimento das atividades propostas. Era incentivado o uso das TDIC nas formações 

regionais do PNAIC. Muitos vídeos, palestras, vídeoaulas, documentários, uso constante do 

computador e Internet com sugestões de atividades (com muitas imagens, sons, etc). 

Em 2014, quando o PNAIC terminou a formação na Área de Língua Portuguesa e deu 

início à formação Matemática por questões relacionadas ao outro cargo que ocupava como 

DNP, deixei a formação do PNAIC e assumi a coordenação regional de outro Programa: o 

PNFEM, instituído para elevar o padrão de qualidade do Ensino Médio no país. Este tinha como 

ações iniciais a FCP e o desenvolvimento do redesenho curricular, que se daria por meio do 

Programa do Ensino Médio Inovador (ProEMI), que buscava o desenvolvimento de propostas 

inovadoras no Ensino Médio. 

O trabalho de formação de professores se ampliava, já que iria desenvolver a formação 

com dez professores formadores e, em média, trezentos professores cursistas. Nesse contexto, 

o trabalho do PNFEM tinha uma dinâmica um pouco diferente do PNAIC, pois as formações 

aconteciam mensalmente e, posteriormente, eram replicadas para os professores formadores 

das regionais. E estes, por sua vez, replicavam aos professores cursistas das UEB de Ensino 

Médio. 

Já no PNFEM os CP podiam participar da formação. Foram inscritos e também 

recebiam a bolsa de estudos mensais para fazer a formação. Novamente, o fator tempo do CP 

para acompanhar o desenvolvimento das atividades realizadas pelos professores do PNFEM 

nas escolas era algo apenas idealizado. Com o acúmulo de demandas, o CP não disponibilizava 

de tempo para se dedicar a sua própria formação, tampouco à formação dos professores que 

coordenava. 

Os professores formadores reclamavam dos atrasos dos professores cursistas nas 

entregas das atividades propostas. As reclamações de que não tinha como aplicar as atividades 

e trabalhar o currículo proposto também era algo recorrente. Nessa proposta, as TDIC também 

eram bastante utilizadas entre os próprios professores cursistas e entre estes e seus professores 

formadores. O uso do computador, da Internet e do celular com os aplicativos, principalmente 

do WhatsApp, já bastante popularizado, também era algo visível, mas não haviam relatos de 

aplicações destas pelos professores em sala de aula com os estudantes, mesmo que de modo 

esporádico.  

No ano de 2015, por questões pessoais e profissionais, participei de um processo de 

meritocracia da SEDUCE, no qual fui aprovada e passei a integrar a equipe de AGP. A equipe 
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de AGP é responsável pela implementação, acompanhamento e monitoramento dos trabalhos 

desenvolvidos pelo Núcleo Pedagógico dos quarenta órgãos regionais do Estado de Goiás. 

Dentre as atribuições do AGP descritas nas DO da SEDUCE, destaca-se a de “contribuir com 

a formação continuada em rede, com foco na melhoria dos resultados de aprendizagem dos 

estudantes” (GOIÁS, 2016, p. 60).  

Desse modo, ir a campo coletar os dados junto aos CP e investigar o seu papel na FCP, 

com o objetivo de caracterizar esse profissional, quem ele é e o que faz, para assim responder 

ao problema desta pesquisa, permitiu a confirmação de que é necessária a ampliação dessa 

discussão do papel do CP. Principalmente no que concerne às atribuições apontadas nas 

Diretrizes e as demandas impostas diariamente a esse profissional na UEB. 
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APÊNDICE B – Questionário reformulado aplicado aos coordenadores pedagógicos 

 

Prezado(a) Coordenador(a) 

 

Os dados coletados por meio deste questionário serão analisados em minha pesquisa de 

mestrado, desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Goiás, UFG, Regional Jataí. As perguntas nele contidas não têm qualquer intenção 

avaliativa. Não há respostas certas ou erradas. Nas questões de múltipla escolha assinale 

uma ou mais alternativas. A sigla TDIC verificada nas perguntas indica “tecnologias digitais”, 

como computador, tablet, celular, lousa digital e qualquer outro dispositivo que permita acesso 

à Internet. Agradeço sua colaboração!  

Sexo: _____________________________________Idade: _______________________ 

1. Há quanto tempo o(a) senhor(a) exerce a função de coordenador(a) pedagógico(a)? 

a. (   ) menos de 6 meses 

b. (   ) 1 ano 

c. (   ) 1 ano e meio ou 2 anos 

d. (   ) 2 anos e meio ou 3 anos 

e. (   ) 4 anos 

f. (   ) 5 anos ou mais 

2. Que curso de graduação o(a) senhor(a)cursou e em que ano o concluiu? ___________ 

2.1 Nas disciplinas obrigatórias e optativas do curso de graduação que o(a) senhor(a) cursou as 

tecnologias eram discutidas e/ou utilizadas nas aulas? 

a. (   ) sim 

b. (   ) não 

 

2.2 Se o(a) senhor(a) assinalou a alternativa a, informe quais tecnologias eram utilizadas nas 

aulas_______________________________________________________________ 

2.3 Se o(a) senhor(a) assinalou a alternativa a, descreva uma situação em que a tecnologia foi 

utilizada na aula. Caso haja mais de uma situação, descreva quantas desejar ou opte pela mais 

significativa. _______________________________________ 

3. O(a) senhor(a) cursou pós-graduação Lato sensu? 

a. (   ) sim 

b. (   ) não 

c. (   ) estou cursando 

 

3.1 Se o(a) senhor(a) assinalou a alternativa a informe: 

3.1.1 Qual curso? ________________________________________________________ 

3.1.2 Aponte as tecnologias presentes nas aulas do curso de pós-graduação se houver. 
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a. (  ) Computador  

b. (  ) Televisão 

c. (  ) Datashow  

d. (  ) Lousa Digital  

e. (  ) Internet banda larga  

f. (  ) Rádio  

g. (  ) Outras. Informe:____________________________________________________ 

 

3.1.3 Indique em qual(is) disciplinas da pós-graduação as tecnologias foram utilizadas:    

______________________________________________________________________ 

3.1.4 Descreva uma situação, ocorrido(a) na pós-graduação em que a tecnologia facilitou sua 

aprendizagem_________________________________________________   

4. Quais as “principais” situações em que os(as) professores(as) recorrem ao(à) senhor(a), 

enquanto coordenador(a) pedagógico(a)? 

 

a. (  ) Controlar alunos em sala de aula, quanto à (in)disciplina. 

b. (  ) Reservar o laboratório de Informática, de Ciências ou a sala de vídeo. 

c. (  ) Para ajudá-lo(a)s com o planejamento das aulas. 

d. (  ) Ligar o Datashow e o computador “durante as aulas”. 

e. (  ) Outra(s) situação (ões): _______________________________________________ 

f. (  ) Não recorrem. 

 

5. O(a) senhor(a) utiliza as TDIC nas atividades de coordenação pedagógica que desenvolve 

com os professores? 

a. (  ) Uso sempre. Com frequência, procuro integrar as TDIC ao processo de formação 

continuada dos professores que coordeno. 

b. (  ) Uso apenas o celular para comunicar (enviar mensagens e e-mail e informações da escola) 

para os professores e grupo de WhatsApp. 

c. (    ) Uso o computador e o Datashow para exibir slides e/ou vídeos. 

d. (   ) Uso apenas o computador, de vez em quando, para acessar o e-mail da escola e ler os 

recados do tutor educacional que acompanha a escola. 

e. (    ) Uso sempre, para outros fins (indique-os): ______________________________ 

f. (    ) Uso raramente, para outros fins (indique-os): ____________________________ 

g. (    ) Nunca usei. Não sei como fazer isso. 

h. (    ) Nunca usei. Sei utilizar, mas não pretendo. 

 

6. Na formação em serviço dos professores o(a) senhor(a) faz uso de TDIC, enquanto 

coordenador(a) pedagógico(a)? 

a. (   ) Sim 

b. (   ) Não 

c. (   ) Às vezes 

d. (   ) Não tenho tempo de me dedicar à formação continuada de professores 
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7. Com que frequência o(a) senhor(a) promove a formação continuada dos professores que 

coordena? 

a. (   ) 1 vez por mês 

b. (   ) Quinzenalmente 

c. (   ) Bimestralmente 

d. (   ) Apenas nos dias de Trabalho Coletivo (TC) 

e. (   ) Nunca, mas se pudesse, promoveria. 

 

8. Quais TDIC estão disponíveis na escola para a formação continuada de professores? 

a. (   ) Computador 

b. (   ) Televisão 

c. (   ) Datashow 

d. (   ) Lousa Digital 

e. (   ) Internet banda larga 

f. (   ) Rádio 

g. (   ) Outras. Informe: ___________________________________________________ 

 

9. O Plano Nacional de Educação (PNE, 2014) e/ou as Diretrizes Operacionais da Secretaria 

Estadual de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE) prevê(em) formação continuada de 

professores com tecnologias? 

a. (   ) Sim. Informe em que consiste: ________________________________________ 

b. (   ) Não. 

 

10. Para que o uso das TDIC esteja presente na formação continuada de professores na escola, 

em sua opinião, haveria algo a ser implementado às atribuições e rotinas do(a) coordenador(a) 

pedagógico(a) nas Diretrizes Operacionais da SEDUCE? 

a. (   ) Garantia, dentro da carga horária do CP, de espaço-tempo para a realização de oficinas 

como formação continuada na escola. 

b. (   ) Realização de encontros periódicos dos professores com alguém que entenda mais de 

tecnologias e educação do que o CP. 

c. (  ) Oportunidade de formação oferecida pela SEDUCE aos professores, com atividades 

práticas a serem realizadas por estes(as) em sala de aula, sob a supervisão do CP. 

d. (  ) Oferecer cursos organizados pela direção, otimizando os recursos que dispõe. 

e. (   ) Não há nada a ser implementado. 

f. (   ) Outro. Indique: _____________________________________________________ 

 

11. Como o(a) senhor(a) avalia o papel das TDIC na escola?  

a. (   ) A tecnologia facilita a aprendizagem dos estudantes. 

b. (   ) A tecnologia facilita o trabalho do professor. 

c. (   ) A tecnologia atrapalha a aprendizagem. Indique o(s) motivo(s):______________ 

d. (   ) Não faz muita diferença ensinar com ou sem tecnologia. 

e. (   ) Não há lugar para a tecnologia na sala de aula. 

f. (   ) Os professores não usam, porque não sabem usar pedagogicamente as TDIC. 

g. (   ) Os professores até querem usar as TDIC, mas falta tempo. 
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h. (   ) As TDIC não têm potencial educativo. 

i. (   ) Não há condições favoráveis para usar TDIC nas aulas. Indique o que falta: _____ 

12. Nos momentos individuais de devolutivas e feedbacks aos professores, o(a) senhor(a) 

propôs ou sugeriu alguma prática com o uso de TDIC? 

a. (  ) Sim 

b. (  ) Não 

 

12.1 Caso afirmativo: 

a. Para que conteúdo curricular? ____________________________________________ 

b. Qual TDIC? (Uma ou mais) ______________________________________________ 

c. Poderia descrever uma situação em que isto tenha ocorrido? ____________________ 

 

13. A SEDUCE capacita o(a) coordenador(a) pedagógico(a) para usar as TDIC nos momentos 

de formação com os professores? 

a. (  ) Sim 

b. (  ) Não 

 

14. Com quais tecnologias o(a) senhor(a) tem familiaridade na escola? 

a. (   ) Computador 

b. (   ) Televisão 

c. (   ) Datashow 

d. (   ) Lousa Digital 

e. (   ) Internet banda larga 

f. (   ) Outras. Informe:  

 

14.1 A quais delas tem acesso?  

14.2 Qual(is) delas utiliza em seu trabalho?  

14.3 Que tecnologia conhece e utiliza fora da escola?  
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APÊNDICE C – Quarenta órgãos regionais de Educação 

Subsecretaria de Anápolis  Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Campo Limpo de Goiás, Cocalzinho de Goiás, 

Corumbá de Goiás, Goianápolis, Nerópolis, Ouro Verde de Goiás, Petrolina de Goiás, 

Pirenópolis e Teresópolis de Goiás. 

Subsecretaria de Aparecida de 

Goiânia 

Aragoiânia, Caldazinha, Hidrolândia, Senador Canedo e Bonfinópolis.  

Subsecretaria de Luziânia  Cristalina e Luziânia  

Subsecretaria de Formosa  Cabeceiras, Flores de Goiás, Formosa e Vila Boa. 

Subsecretaria de Goianésia  Barro Alto, Goianésia, Jaraguá, Jesúpolis, Santa Rita do Novo Destino, São Francisco 

de Goiás, Vila Propício e Santa Isabel 

Subsecretaria de Goiás Araguapaz, Aruanã, Buriti de Goiás, Faina, Goiás, Matrinchã, Mossâmedes, 

Mozarlândia e Sanclerlândia. 

Subsecretaria de Posse Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis, Guarani de Goiás, Iaciara, Mambaí, 

Nova Roma, Posse, São Domingos, Simolândia e Sítio D’Abadia. 

Subsecretaria de Trindade Abadia de Goiás, Anicuns, Avelinópolis, Campestre de Goiás, Guapó, Santa Bárbara de 

Goiás e Trindade. 

Subsecretaria de Águas Lindas Águas Lindas de Goiás, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo e Santo Antônio do 

Descoberto. 

Subsecretaria de Catalão Anhanguera, Campo Alegre de Goiás, Catalão, Corumbaíba, Cumari, Davinópolis, 

Goiandira, Nova Aurora, Ouvidor e Três Ranchos. 

Subsecretaria Ceres Carmo do Rio Verde, Ceres, Rialma, Rianápolis, São Patrício e Uruana. 

Subsecretaria de Inhumas  Araçu, Brazabrantes, Caturaí, Damolândia, Goianira, Inhumas, Itauçu, Nova Veneza, 

Santa Rosa de Goiás, Santo Antônio de Goiás e Taquaral de Goiás. 

Subsecretaria de Iporá Amorinópolis, Caiapônia, Diorama, Doverlândia, Iporá, Israelândia, Ivolândia, Jaupaci 

e Palestina de Goiás. 

Subsecretaria de Itapuranga  Guaraíta, Heitoraí, Itapuranga e Morro agudo de Goiás. 

Subsecretaria de Itumbiara  Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Cachoeira Dourada e Itumbiara. 

Subsecretaria de Jataí  Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caçu, Chapadão do Céu, Itajá, Itarumã, Jataí, Lagoa 

Santa e Serranópolis. 

Subsecretaria de Jussara  Britânia, Fazenda Nova, Itapirapuã, Jussara, Montes Claros de Goiás, Novo Brasil e 

Santa Fé de Goiás.  

Subsecretaria de Morrinhos  Água Limpa, Caldas Novas, Edealina, Marzagão, Morrinhos, Pontalina e Rio Quente. 

Subsecretaria de Novo Gama Cidade Ocidental, Novo Gama e Valparaíso de Goiás. 

Subsecretaria de Palmeiras de 

Goias 

Cesarina, Edéia, Indiara, Jandaia, Nazário, Palmeiras de Goiás, Palminópolis, Paraúna 

e Varjão. 

Subsecretaria de Piracanjuba  Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Cromínia, Mairipotaba, Piracanjuba e Professor 

Jamil. 

Subsecretaria de Piranhas Aragarças, Arenópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás e Piranhas. 

Subsecretaria de Pires do Rio Ipameri, Orizona, Palmelo, Pires do Rio, Santa Cruz de Goiás e Urutaí. 

Subsecretaria de Planaltina  Água Fria de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, Planaltina e São João D’Aliança. 

Subsecretaria de Porangatu Bonópolis, Estrela do Norte, Formoso, Montividiu do Norte, Muntunópolis, Porangatu, 

Santa Tereza de Goiás e Trombas. 

Subsecretaria de Quirinópolis  Cachoeira Alta, Gouvelândia, Inaciolândia, Paranaíguara, Quirinópolis e São Simão.  

Subsecretaria de Rio Verde Castelândia, Mondividiu, Rio Verde e Santo Antônio da Barra. 

Subsecretaria de São Luis de 

Montes Belos  

Adelândia, Aurilândia, Cachoeira de Goiás, Córrego do Ouro, Firminópolis, Moiporá, 

São João da Paraúna, São Luis de Montes Belos e Turvânia. 

Subsecretaria de Silvânia  Gameleira de Goiás, Leopoldo de Bulhões, São Miguel do Passo Quatro, Silvânia e 

Vianópolis. 

Subsecretaria de Uruaçu  Alto Horizonte, Amaralina, Campinorte, Hidrolina, Mara Rosa, Niquelândia, Nova 

Iguaçu de Goiás, São Luis do Norte e Uruaçu. 

 

Subsecretaria de Campos Belos Campos Belos, Cavalcante, Divinópolis de Goiás, Monte Alegre de Goiás e Teresina de 

Goiás. 

Subsecretaria de Goiatuba  Aloândia, Goiatuba, Joviânia, Panamá e Vicentinópolis. 

Subsecretaria de Itaberaí Americano do Brasil, Itaberaí, Itaguari e Itaguaru. 

Subsecretaria de Mineiros  Mineiros, Perolândia, Portelândia e Santa Rita do Araguaia. 

Subsecretaria de Rubiataba  Ipiranga de Goiás, Nova América, Nova Glória e Rubiataba. 

Subsecretaria de Santa Helena de 

Goiás 

Acreúna, Maurilândia, Porteirão, Santa Helena de Goiás e Turvelândia. 

Subsecretaria de São Miguel do 

Araguaia 

Mundo Novo, Nova Crixás, Novo Planalto e São Miguel do Araguaia. 

Subsecretaria de Minaçu Campinaçu, Colinas do Sul e Minaçu. 

Metropolitana Goiânia 

     Fonte: extraído conforme o original de Goiás (2016, p. 16-19).  
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APÊNDICE D - Formulação e aplicação-piloto do questionário 

 

O primeiro objetivo específico consiste em “investigar quando e como as TDIC 

estiveram presentes na formação do CP”. Conforme explicitado na Introdução deste trabalho, 

no Estado de Goiás, a SEDUCE define, em suas DO, que o CP tem como uma de suas 

atribuições “propor/orientar/acompanhar práticas inovadoras incentivando o uso dos recursos 

tecnológicos disponíveis pelos professores” (GOIÁS, 2016, p. 180-184).  

Desse modo, foi necessário investigar se na formação inicial do CP, e na sua pós-

graduação (caso a tenha cursado), as TDIC estiveram presentes de algum modo. Para tanto 

partiu-se do pressuposto de que, ao investigar a formação inicial dos CP, por meio do 

questionário, entende-se que esse instrumento de coleta “permite acesso não à formação 

investigada propriamente, mas à perspectiva dos sujeitos sobre a mesma” (LOPES, 2014, p. 

147).  

Para isso, foram elaboradas três questões, de um total de 14, que buscassem atender a 

esse objetivo específico. Para o último objetivo específico, “investigar se o CP promove a FCP 

dos anos finais do EF para uso das TDIC, quando e como ocorre”, foram direcionadas nove 

questões, de um total de 14 questões, que procuraram contemplar a investigação deste objetivo. 

Tentando atender às orientações da literatura pertinente ao instrumento de coleta de dados, 

destaca-se que houve um cuidado na seleção das questões, levando em consideração a sua 

importância e se as questões elaboradas ofereciam condições para a obtenção das informações 

válidas e expectativas de respostas. 

Assim, o questionário foi elaborado, corrigido e revisado, com o propósito de atender 

os objetivos da pesquisa. Todos esses procedimentos passaram, portanto, por uma elaboração, 

correção e revisão. Além de haver também procedimentos de elaboração das expectativas de 

respostas, para saber em que medida cada questão atendia aos objetivos específicos, permitindo 

ter clareza sobre o potencial de cada uma para gerar dados que viessem ao encontro dos 

objetivos previstos.  

A aplicação-piloto foi realizada com 28 CP de sete escolas, que não faziam parte do 

campo investigativo, da rede pública estadual de Goiânia. Foi seguida a seguinte orientação de 

Lakatos e Marconi (2009, p. 88): “depois de redigido, o questionário precisa ser testado antes 

de sua utilização definitiva, aplicando-se alguns exemplares em uma pequena população 

escolhida”. No dia da aplicação-piloto, os CP estavam reunidos em uma formação pedagógica. 

De início, foi feita uma breve explanação do projeto de pesquisa e explicitou-se os objetivos de 
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uma aplicação-piloto. Logo após foi distribuído o questionário aos CP, constatando-se que 90% 

o devolveu preenchido antes de decorridos vinte minutos do início da aplicação.  

Nessa versão preliminar do questionário, prevaleciam as questões fechadas de múltipla 

escolha, combinadas com complementares e abertas e questões dicotômicas ou tricotômicas e 

complementares. Lakatos e Marconi (2009, p. 89-90) definem as questões dicotômicas e 

tricotômicas como “fechadas ou dicotômicas também denominadas limitadas ou de alternativas 

fixas, são aquelas em que o informante escolhe sua resposta entre duas opções: sim e não. 

Quando é acrescentado mais um item, a pergunta dicotômica denomina-se tricotômica”. Em 

relação às questões de múltipla escolha, a literatura aponta que “são perguntas fechadas, mas 

que apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas do mesmo assunto” 

(LAKATOS; MARCONI, 2009, p. 91). Essas questões estão estruturadas com a pergunta, 

devendo o informante assinalar uma ou várias delas. Ela tem a desvantagem de sugerir resposta 

e, caso o informante deseje uma só resposta, deve explicitar no texto da questão.  

Como mencionado, para cada questão formulada foram criadas expectativas de 

respostas, combinadas com os objetivos e hipótese da pesquisa. A criação de expectativas 

facilitou a análise dos dados coletados na aplicação-piloto e possibilitou verificar se os objetivos 

haviam sido alcançados; e, ainda, quais as questões que geraram interpretação diferente do 

pretendido e possíveis reformulações. Essa análise buscou verificar a clareza das questões, 

adequação aos objetivos específicos, o alcance das respostas e nível de compreensão das 

questões pelos sujeitos. 

Na análise do resultado da aplicação-piloto verificou-se a necessidade de reformular um 

dos complementos da questão dois, formulada com o objetivo de investigar quando e como as 

TDIC estiveram presentes na formação do CP. A expectativa de resposta era saber se nas 

disciplinas obrigatórias e optativas do curso de graduação que o CP cursou, as TDIC eram 

discutidas e/ou utilizadas nas aulas. A pergunta tricotômica trazia como alternativas de 

respostas “sim”, “não” e “às vezes”. Verificou-se que a expectativa foi alcançada parcialmente, 

pois os CP que assinalaram a alternativa “às vezes” não informaram as TDIC utilizadas nas 

aulas da graduação e também não descreveram a situação que esta foi utilizada, diferentemente 

de quem assinalou a alternativa “sim”. Nesse caso, o complemento foi mantido e a opção “às 

vezes” foi retirada, passando a ser uma questão dicotômica. O Quadro 16 mostra como ficou a 

reformulação do complemento da pergunta dois após a sua reformulação 

 

 

 



123 

 

Quadro 16 – Reformulação do complemento da questão 2 

Antes da reformulação Após a reformulação 

2.1 Nas disciplinas obrigatórias e optativas do curso 

de graduação que o(a) senhor(a) cursou as 

tecnologias eram discutidas e/ou utilizadas nas 

aulas? 

 a. (   ) sim. 

 b. (   ) não. 

c. (   ) às vezes  

2.1 Nas disciplinas obrigatórias e optativas do curso 

de graduação que o(a) senhor(a) cursou as tecnologias 

eram discutidas e/ou utilizadas nas aulas? 

 a. (   ) sim. 

 b. (   ) não. 

Fonte: Elaboração própria. Dados da aplicação-piloto. 

 

Também foi verificada a necessidade de reformular parte da terceira pergunta, com a 

expectativa de que os CP apontassem as TDIC presentes nas aulas do curso de pós-graduação 

e que indicassem em quais disciplinas foram utilizadas, descrevendo situações que tivessem 

facilitado a sua aprendizagem, caso isso tivesse ocorrido. Verificou-se que dos vinte CP que 

responderam que haviam cursado pós-graduação, nenhum informou em qual disciplina as TDIC 

foram utilizadas. Desses vinte, apenas um escreveu “Datashow em palestras” como descrição 

da situação em que a TDIC facilitou a sua aprendizagem. Desse modo, a expectativa de resposta 

foi parcialmente alcançada, já que os CP responderam apenas a primeira alternativa 

correspondente as TDIC presentes nas aulas do curso de pós-graduação. Em função desse 

resultado, a questão foi reformulada e desmembrada em três. O quadro 17 mostra como ficou a 

redação final dessa pergunta. As demais questões foram mantidas no questionário sem 

alterações em sua redação. 

 

Quadro 17 – Reformulação do complemento da questão 3 

Antes da reformulação Após a reformulação 

3. O(a) senhor(a) cursou pós-

graduação Lato sensu? 

a. (   ) sim 

b. (   ) não 

c. (   ) estou cursando  

3.1 Se o(a) senhor(a) assinalou a 

alternativa “a” informe: 

3.1.1 Qual curso?_________ 

3.1.2 Aponte as tecnologias 

presentes nas aulas do curso de 

pós-graduação, se houver, e 

indique em qual(is) disciplinas 

foram utilizadas, descrevendo 

uma situação em que a tecnologia 

facilitou a aprendizagem, caso 

tenha ocorrido.  

3. O(a) senhor(a) cursou pós-graduação Lato sensu? 

a. (   ) sim 

b. (   ) não 

c. (   ) estou cursando  

3.1 Se o(a) senhor(a) assinalou a alternativa “a” informe: 

3.1.1 Qual curso?______________________ 

3.1.2 Aponte as tecnologias presentes nas aulas do curso de pós-

graduação se houver: 

a. (   ) Computador 

b. (   ) Televisão 

c. (   ) Datashow 

d. (   ) Lousa Digital 

e. (   ) Internet banda larga 

f. (   ) Rádio 

g. (  ) Outras. Informe: 

3.1.3 Indique em qual(is) disciplinas  da pós-graduação as tecnologias 

foram utilizadas:______________________ 

3.1.4 Descreva uma situação, ocorrido(a) na pós-graduação em que a 

tecnologia facilitou sua aprendizagem  

 

Fonte: Elaboração própria. Dados da aplicação-piloto.  
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Realizada a aplicação-piloto, nos meses seguintes o questionário foi aplicado aos CP 

das 19 UEB que faziam parte do campo investigativo. Ressalta-se o suporte da Subsecretaria 

Regional de Educação Metropolitana de Goiânia (SUME), que mediou o contato com os 

gestores e com os CP. Optou-se por um cronograma de aplicação no qual as UEB foram 

agrupadas por região e proximidade.  

De maneira geral, a aplicação do questionário sempre ocorria após agendamento com o 

gestor31 da escola e combinação prévia do horário em que os CP dos três turnos de trabalho de 

cada unidade escolar32 selecionada estariam reunidos e poderiam responder ao questionário. 

Em algumas UEB não foi possível reunir os três CP em um único horário, sendo necessário 

realizar outro agendamento. Houve casos em que se voltou à mesma UEB até quatro vezes 

durante o período previsto de aplicação do questionário para realizar a coleta. Nas idas e vindas 

às UEB, observou-se que a maioria dos CP trabalham em até três redes diferentes, indo de uma 

escola para outra nos diferentes turnos de trabalho em um mesmo dia. 

Nesse cenário, a coleta de dados seguia uma rotina que consistia na apresentação do 

projeto de pesquisa ao gestor da UEB, do termo de anuência do Subsecretário Regional 

Metropolitano, esclarecimentos dos objetivos da pesquisa, motivos pelos quais a UEB em 

questão fazia parte da coleta de dados, apresentação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e entrega do instrumento de coleta de dados ao CP (questionário). 

Notou-se a ausência do gestor nas UEB pesquisadas e, em 12, notou-se também a falta 

do vice-diretor e/ou coordenador de turno (coordenador disciplinar)33. Nestas o CP estava 

sozinho no seu turno de trabalho, resolvendo questões disciplinares com estudantes, atendendo 

pais e até entregando boletins de resultados acadêmicos dos estudantes aos pais.  

Vale ressaltar também a situação ocorrida na UEB 14. No dia marcado para aplicação 

do questionário, observou-se que havia uma fila de pais e alunos para a CP atender. Muitos 

professores haviam faltado naquele dia e por isso havia várias turmas sem aula, estudantes fora 

da sala e, portanto, não foi possível efetivar a aplicação conforme o agendamento prévio. No 

momento marcado a gestora não estava presente, e, dos três CP, apenas um concordou em 

                                                           
31 Em Goiás, na rede pesquisada o termo “gestor escolar” é usado para designar o diretor da escola. Nesse caso o 

CP faz parte do “grupo gestor” da escola, composto pelo diretor, vice-diretor e CP.  
32 Na rede pesquisada os três turnos de trabalho do CP compreendem os períodos matutino, vespertino e noturno. 

Período matutino: de 7 horas às 13 horas; período vespertino: de 12 horas às 18 horas e período noturno: de 18 

horas às 22h30min. (GOIÁS, 2016, p. 184).  
33 Nas escolas da rede estadual do Estado de Goiás o vice-diretor e/ou coordenador de turno tem a atribuição de 

cuidar das questões administrativas e disciplinares (horário, portão, evasão, atendimento a comunidade, entre 

outras atribuições), colaborando para que o CP exerça, unicamente, a função pedagógica de orientação/formação 

dos professores e acompanhamento da aprendizagem dos estudantes. Cabe ao vice-diretor/coordenador de turno, 

também, proceder ao acompanhamento, monitoramento, avaliação e garantia de execução dos serviços de limpeza, 

segurança e merenda escolar.  
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responder ao questionário. Mesmo explicando os objetivos e os motivos da escolha da UEB 

para a coleta de dados, as CP dos turnos matutino e noturno disseram que não iriam responder 

porque não tinham tempo e não estavam interessadas. Apenas a CP do vespertino concordou 

em responder. Entretanto esta solicitou que se voltasse outro dia, já que as demandas estavam 

muitas e ela não teria tempo naquele momento. Dois dias depois, conforme acordado, retornou-

se a UEB e então foi realizada a coleta com esta CP. 

Durante a aplicação, observou-se que a infraestrutura das UEB, em sua maioria, é 

precária. Três são totalmente construídas de placas de concreto34 e não têm aparelhos de ar-

condicionado ou ventiladores. Os tetos dessas salas de aula não têm forros de gesso ou 

policloreto de vinil (PVC)35 o que, na maioria dos casos, facilita a proliferação de insetos e 

ninhos de pássaros. Dessas três, uma, identificada como UEB 3, além de ser totalmente 

construída de placas de concreto, foi alvo de um incêndio criminoso e teve quatro salas 

totalmente destruídas. Desse modo, a UEB recebeu como alternativa as salas modulares36, 

utilizadas pela SEDUCE em demandas emergentes. 

Após a coleta dos dados, realizada de acordo com os procedimentos indicados 

anteriormente, eles foram selecionados, codificados e tabulados.  

  

                                                           
34 Placa de concreto é uma estrutura compacta de cimento, pedras britadas, areia e pedregulhos, bastante utilizada 

para construção de muros ou cercados. Existem 137 escolas estaduais em Goiás construídas de placas de concreto 

e estas escolas nos dias de calor chegam a registrar temperatura de 40°C. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/10/salas-de-aula-com-paredes-de-placa-registram-calor-de-ate-40c-em-

goias.html>. Acesso em: 13 jul. 2017.  
35 PVC é a sigla inglesa de “Polyvinyl chloride” que em Português significa “Policloreto de polivinila” (ou 

policloreto de vinil), um plástico também conhecido como vinil. O PVC é obtido por meio de uma combinação de 

etileno e cloro. 
36 As salas modulares foi uma alternativa da SEDUCE/GO para atender demandas emergenciais como escolas em 

reformas ou com demanda acima da esperada. Cada sala tem 45m² e são equipadas com três aparelhos de ar-

condicionado. Também permite ampla mobilidade ao professor, já que suas três paredes podem ser utilizadas como 

lousa. 
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APÊNDICE E - Apontamentos sobre a análise de conteúdo segundo Franco (2012) 

 

A análise de conteúdo traz à tona o que está em segundo plano na mensagem que se 

estuda, buscando outros significados intrínsecos à ela. De acordo com Franco (2012), os 

principais requisitos para análise de conteúdo são: contextualização, relevância teórica e 

comparações contextuais. A contextualização serve para atribuir sentido às mensagens, pois o 

discurso do sujeito está estreitamente ligado ao seu contexto e às condições contextuais em que 

a mensagem foi produzida. Por meio da contextualização, é possível que o pesquisador realize 

comparações multivariadas, com semelhanças e diferenças, a partir da sensibilidade, da 

intencionalidade e de sua competência, no que diz respeito ao seu conhecimento acerca das 

diferentes abordagens teóricas. A relevância teórica apontada por Franco (2012) é um dos 

principais requisitos para a análise de conteúdo e tem como função afastar o pesquisador das 

informações puramente descritivas e sem as devidas comparações contextuais. 

Como característica definidora da análise de conteúdo, destaca-se que esta deve refletir 

os objetivos da pesquisa e analisar os materiais que dispõe – no caso, o conteúdo manifesto e 

explícito nos instrumentos selecionados. “É, portanto, com base no conteúdo manifesto e 

explícito que se inicia o processo de análise” (FRANCO, 2012, p. 30). Ainda, como 

característica definidora da análise de conteúdo, Franco aponta a produção de inferências, que, 

para a autora, é o procedimento intermediário que vai permitir a passagem explícita e controlada 

da descrição à interpretação, conferindo relevância teórica à análise. Para Lopes (2014, p. 166), 

a produção de inferências é compreendida como a “razão de ser da análise de conteúdo”. 

Descrevendo as fases da análise de conteúdo, Franco (2012) destaca três polos, que 

Lopes (2014, p. 167) considera como passos a serem seguidos. O primeiro é a definição das 

unidades de análise; o segundo é a organização da análise, que compreende a pré-análise; já o 

terceiro e último passo é a criação de categorias (a “categorização”). O quadro 18 descreve o 

que Franco (2012) aponta como essencial na definição das unidades de análise e ainda como 

foram definidas as unidades desta pesquisa.  
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Quadro 18 – Primeira-fase da análise de conteúdo: definição das unidades de análise    

Unidades de análise Procedimentos adotados na definição das unidades de 

análise desta pesquisa 

Tipos de unidades de registro: palavra, 

tema, personagem e o item. 

 

Coleta dos dados. 

Organização dos dados a serem analisados para um 

primeiro conhecimento do contexto das respostas tentando 

apreender as ideias principais e os significados gerais. 

Agrupamento das respostas do questionário, com o intuito 

de garantir que cada conjunto de respostas estivesse 

articulado e atendesse aos objetivos específicos da 

pesquisa. 

Tipos de unidades de registro: palavra, 

tema, personagem e o item. 

Definição das unidades de registro pelos temas: formação 

inicial e continuada; experiência e relação com as TDIC; 

papel do CP; atribuições e demandas. 

Características das unidades de 

contexto: 

É a parte mais ampla do conteúdo a ser 

analisado 

Caracteriza os informantes 

Apresenta as condições de subsistência 

dos informantes 

Especifica a inserção dos informantes 

em grupos sociais diversificados 

Apresenta a diferenciação entre 

significado e sentido 

A determinação das unidades de 

contexto é presidia pelos critérios de 

custo e pertinência 

Definição das unidades de contexto: 

Contexto da formação inicial e continuada dos CP; a 

relação que os CP estabelecem com as TDIC dentro e fora 

da UEB; os sentidos e significados dos CP sobre a FCP 

para o uso das TDIC. 

Eleição de duas unidades de análise: 1) Análise do 

percurso formativo do CP com as TDIC. 2) O papel do CP 

na FCP dos anos finais do EF para o uso de TDIC. 

Fonte: Elaboração própria. Referencial teórico: Franco (2012). 
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APÊNDICE F - Descrição do processo de análise do conteúdo: da pré-análise à definição de 

categorias. 

 

Fundamentada em Bardin (1977), Franco (2012) destaca que a fase da pré-análise tem 

três incumbências: a escolha dos documentos; a formulação das hipóteses; a elaboração de 

indicadores que fundamentam a interpretação final. Acrescenta, ainda, que estas três 

incumbências não se sucedem obrigatoriamente, embora se mantenham estreitamente ligadas 

umas às outras. O Quadro 19 descreve as fases da pré-análise previstas por Franco (2012) e a 

forma como foram desenvolvidas nesta pesquisa.  

 

Quadro 19 – Segunda-fase da análise de conteúdo: pré-análise 

Etapas da pré-análise segundo Franco (2012) Desenvolvimento das etapas da pré-

análise nesta pesquisa  

1. Escolha 

dos 

documentos 

 

Realização da leitura flutuante dos dados. 

Escolha dos documentos e definição do 

campo do corpus, em relação às regras 

exaustividade, representatividade e 

homogeneidade.  

Observação e aplicação das regras de 

exaustividade, representatividade e 

homogeneidade na definição do 

corpus da análise. 

Leitura e seleção das respostas 

complementares e abertas do 

questionário aplicado aos CP. 

Codificação dos dados, com o objetivo 

de preservar a identidade dos CP e das 

UEB envolvidas. 

Tabulação manual, com a disposição 

dos dados organizados em quadros. 

2. 

Formulação 

de hipóteses 

Depende da disponibilidade dos 

documentos. 

É uma afirmação provisória. 

Permanece em suspenso, enquanto não 

for submetida à prova de dados 

fidedignos. 

A hipótese foi definida a priori, na 

fase de elaboração do projeto de 

pesquisa.   

3. 

Elaboração 

de 

indicadores 

Os indicadores são construídos em função 

das hipóteses ou vice-versa.  

Devem ser seguros, precisos, eficazes e 

pertinentes. 

Deve-se observar a frequência com que o 

indicador tenha sido citado no conteúdo 

analisado. 

Os indicadores não foram delimitados, 

pois o que foi analisado não demandou 

sua criação.  

Fonte: Elaboração própria. Referencial teórico: Franco (2012). 

 

Na etapa da pré-análise o corpus foi composto pelas respostas complementares e abertas 

do questionário aplicado aos CP. Entende-se que a opção por outros instrumentos de coleta de 
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dados enriqueceria o desenvolvimento desta pesquisa, entretanto, demandaria um tempo maior, 

tanto para a coleta dos dados, quanto para a análise e interpretação destes, e o tempo disponível 

para o desenvolvimento da pesquisa de mestrado é demasiado curto (ANDRÉ, 2007). Nesse 

caso, mesmo sem a adoção da entrevista e da observação como técnicas ou instrumentos de 

coleta de dados, foi realizada pesquisa de campo. Além disso, nas ocasiões de coleta de dados, 

houve interação com os CP durante a visita às 19 UEB, tendo em vista que o questionário foi 

aplicado presencialmente. 

Na fase da pré-análise um dos aspectos observados quanto à escolha dos documentos e 

definição do corpus é a observação das regras de exaustividade, representatividade e 

homogeneidade. Em relação à primeira regra foram direcionados esforços para esclarecer as 

condições sociais e políticas contidas nas mensagens emitidas pelos CP, o que pode ser 

observado na descrição da coleta de dados. Dentro da regra de “representatividade”, para a 

constituição do corpus, foi observado o que Franco (2012) defende, quando menciona que nem 

todo material a ser analisado é susceptível à obtenção de uma amostragem. “Nesse caso, é 

preferível reduzir o alcance da análise para garantir maior relevância, maior significado e maior 

consistência daquilo que é realmente importante destacar e aprofundar no estudo” (FRANCO, 

2012, p. 56). 

Em relação à regra da homogeneidade, na constituição do corpus, o instrumento foi 

submetido a ela, já que houve um exíguo cuidado na elaboração das questões, levando em 

consideração sua importância, isto é, se as questões elaboradas ofereciam condições para a 

obtenção das informações válidas e expectativas de respostas. Nesse contexto, todas as questões 

se referiam ao tema escolhido, as respostas dadas às questões formuladas foram obtidas 

mediante a utilização de técnicas de aplicação semelhantes e em situações igualmente 

semelhantes, conforme orienta Franco (2012). Depois de definido o corpus, procedeu-se à 

leitura flutuante dos dados, com o intuito de codificá-los. A codificação foi feita com o objetivo 

de preservar a identidade dos sujeitos e instituições envolvidas, já descritas anteriormente e esta 

serviu para facilitar o manuseio, a identificação das respostas e dos sujeitos, bem como voltar 

ao instrumento sempre que um dado chamasse a atenção.  

Fundamentada nos pressupostos de que codificar é transformar o que é qualitativo em 

quantitativo, foi realizada uma tabulação manual. A disposição dos dados foi organizada em 

quadros, tabelas e gráficos. Esse tipo de organização auxilia na apresentação “uma vez que 

facilitam, ao leitor, a compreensão e interpretação rápida da massa de dados, podendo este, 

apenas com uma olhada, apreender importantes detalhes e relações” (LAKATOS; MARCONI, 

2009, p. 23). 
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Nas questões combinadas com respostas abertas e complementares, os dados foram 

registrados indicando-se o sujeito e a resposta posteriormente, foram agrupados pela 

interrelação que demonstravam entre si, pela aproximação e frequência em que a mesma 

resposta foi apontada. E, então, foram transferidos para outro quadro, tabela ou gráfico, a fim 

de serem submetidos à análise.  

Na leitura flutuante observou-se que muitas perguntas ficaram sem respostas, o que 

justificava a necessidade de haver um espaço nos quadros e tabelas para esse registro. Também 

foram agregadas colunas para o registro dos valores absolutos, indicando a base utilizada para 

o cálculo do percentual, e outra para o registro das percentagens. De acordo com Franco (2012, 

p. 63), após a organização dos dados, deve-se partir para a etapa de definição de categorias, 

sendo esta fase “uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de critérios 

definidos”. 

Franco (2012) também aponta que dois caminhos podem ser seguidos para a elaboração 

de categorias: criar a priori e não definir a priori. Assim, apresenta as vantagens e implicações 

que devem ser observadas na criação destas e explicita que existem boas e más categorias, 

apontando as qualidades que estas devem ter. O Quadro 20 descreve como foram eleitas as 

categorias de análise desta pesquisa e em seguida o Quadro 21 sintetiza a composição das 

categorias de análise e os pressupostos que as determinaram e as fundamentaram em cada 

unidade.  

 

Quadro 20 – Terceira-fase da análise de conteúdo: definição de categorias 

Categorias definidas a posteriori segundo 

Franco (2012) 

Definição das categorias de análise nesta pesquisa 

Vantagens: emergem da “fala”, do 

discurso, do conteúdo das respostas e 

implicam constante ida e volta do material 

de análise à teoria. 

Emergiram do conteúdo das respostas dos sujeitos ao 

questionário. 

Busca de referencial teórico que subsidiasse a 

definição das categorias e embasasse a análise e 

interpretação das mesmas e dos dados levantados.  
Implicações: exige maior bagagem teórica 

do investigador e gera a tendência de se 

iniciar o trabalho, criando uma grande 

quantidade de categorias, o que pode 

fragmentar o estudo e prejudicar a análise 

das convergências. 

As categorias de análise foram modificadas várias 

vezes no decorrer do processo. 

Definição das categorias de análise por unidade de 

análise e seus pressupostos teóricos.  

Fonte: Elaboração própria. Referencial teórico: Franco (2012). 
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Quadro 21 - Categorias e pressupostos das Unidades de análise 1 

Unidade de 

análise  

Categorias por unidade de 

análise  

Pressupostos teóricos subjacentes  

Análise do 

percurso 

formativo dos 

CP com as 

TDIC. 

Formação inicial 

 

O CP que vivenciou TDIC na formação 

inicial (graduação) promove a FCP que 

coordena para o uso destas. 

 

Lopes (2014); 

Kailer e 

Tozetto 

(2016); Vera 

(2017). 

Formação 

continuada 

Em cursos 

de pós-

graduação  

 

O CP que vivenciou TDIC na sua FC em 

cursos de pós-graduação promove a FC 

para uso destas.  

 

Placco, Souza e 

Almeida 

(2012) 

Formação 

continuada 

Em serviço  Os cursos de FC para CP 

disponibilizados pela SEDUCE/Goiás 

prepara-os com a intenção de que eles 

atuem na FCP para o uso das TDIC. 

Goiás (2016) 

O papel do CP 

na FCP dos anos 

finais do EF 

para o uso das 

TDIC. 

O CP Formador  

 

O papel central do CP é o de formador 

de seus professores e líder dos processos 

coletivos de formação. 

Placco; Souza 

e Almeida 

(2011; 2012) 

Almeida 

(2011) 

Vasconcellos 

(2006) 

O CP como executor de 

tarefas 

 

O CP coordena técnicas, procedimentos 

e materiais de forma mecânica e sem a 

análise e reflexão do que está fazendo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A análise e interpretação dos dados desta pesquisa tiveram início com a leitura das 

respostas de cada pergunta. Esta leitura restringiu-se ao que foi respondido no questionário 

pelos CP, sem buscar os sentidos e significados ocultos. Franco (2012) denomina este processo 

como conteúdo “manifesto”. Posteriormente, e após a eleição das categorias de análise de cada 

unidade, foi realizado o que se chamou de “aproximação” e “comparação” das respostas de um 

mesmo CP. Este procedimento consistiu em analisar a resposta de uma pergunta que 

pressuporia uma resposta em outra pergunta posterior, e, assim, observar se uma resposta 

confirmava ou refutava outra, e, desse modo, compor um perfil dos CP, das suas atribuições e 

rotinas, do processo de FC que desenvolvem nas UEB que coordenam.  

Assim, os dados foram analisados, primeiramente, por participante e, posteriormente, 

por CP. Por exemplo, na unidade de análise que privilegia a análise do percurso formativo dos 

CP com as TDIC, inicialmente, foram considerados os dados relativos a temas específicos, 

como as TDIC utilizadas nas aulas da graduação e pós-graduação, as disciplinas e as situações 

em que eram utilizadas. O CP que confirmava suas vivências com TDIC na formação inicial e 

continuada (pós-graduação) demonstrava (por meio das outras respostas) uma postura diferente 

em relação àqueles que afirmaram não ter tido contato com as tecnologias na formação inicial 

e na FC pela pós-graduação. 
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Esse procedimento não foi o único utilizado. Em vários momentos as perguntas 

complementares abertas do questionário foram analisadas por respostas de um mesmo CP, 

permitindo a realização de inferências, principalmente na unidade de análise que privilegiou o 

papel do CP na FCP dos anos finais do EF para o uso das TDIC. Os Quadros 22 e 23 apresenta 

as categorias de análise das Unidade 1 e 2 e as questões norteadoras correspondentes.  

 

Quadro 22 – Questões norteadoras por categorias de análise 

Categoria Número da 

questão   

Enunciado da questão 

Formação 

inicial  

Questão 1 Há quanto tempo o(a) senhor(a) exerce a função de coordenador(a) 

pedagógico(a)? 

Questão 2 Que curso de graduação o(a) senhor(a)cursou e em que ano o concluiu? 

Questão 2.1 Nas disciplinas obrigatórias e optativas do curso de graduação que o(a) 

senhor(a) cursou as tecnologias eram discutidas e/ou utilizadas nas 

aulas? 

Questão 2.2 Para sim, informe quais tecnologias eram utilizadas nas aulas. 

Questão 2.3 Descreva uma situação em que a tecnologia foi utilizada na aula. Caso 

haja mais de uma situação, descreva quantas desejar ou opte pela mais 

significativa. 

Questão 7 Com que frequência o(a) senhor(a) promove a formação continuada dos 

professores que coordena? 

Categoria  Subcategori

a  

Número da questão Enunciado da questão 

Formação 

continuada 

Em cursos 

de pós-

graduação 

Questão 3 O (a) senhor(a) cursou pós-graduação Lato 

sensu?  

Questão 3.1.1 Se cursou informe: qual curso? 

Questão 3.1.2 Aponte as tecnologias presentes nas aulas 

do curso de pós-graduação se houver. 

Questão 3.1.3 Indique em qual(is) disciplinas da pós-

graduação as tecnologias foram utilizadas. 

Questão 3.1.4 Descreva uma situação, ocorrido(a) na 

pós-graduação em que a tecnologia 

facilitou sua aprendizagem. 

Questão 7: Com que frequência o(a) senhor(a) 

promove a formação continuada dos 

professores que coordena? 

Formação 

continuada  

Em serviço  Questão 10 Para que o uso das TDIC esteja presente na 

formação continuada de professores na 

escola, em sua opinião, haveria algo a ser 

implementado às atribuições e rotinas 

do(a) coordenador(a) pedagógico(a) nas 

DO da Seduce? 

Questão 13 A Seduce capacita o(a) coordenador(a) 

pedagógico(a) para usar as TDIC nos 

momentos de formação com os 

professores? Sim ou Não? 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 23 – Questões norteadoras por categorias de análise 

Categorias Número da 

questão   

Enunciado da questão 

O CP 

formador  

Questão 6 Na formação em serviço dos professores o(a) senhor(a) faz uso de TDIC, 

enquanto coordenador(a) pedagógico(a)?  

Questão 7 Com que frequência o(a) senhor(a) promove a formação continuada dos 

professores que coordena? 

Questão 8 Quais TDIC estão disponíveis na escola para a formação continuada de 

professores?  

Questão 9 O Plano Nacional de Educação (PNE, 2014) e/ou as DO da Secretaria 

Estadual de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE) prevê(em) formação 

continuada de professores com tecnologias? Informe em que consiste: 

Questão 12 Nos momentos individuais de devolutivas e feedbacks aos professores, 

o(a) senhor(a) propôs ou sugeriu alguma prática com o uso de TDIC? Para 

que conteúdo curricular? Qual TDIC? (Uma ou mais)? Poderia descrever 

uma situação em que isto tenha ocorrido? 

O CP 

como 

executor 

de tarefas 

Questão 4 Quais as “principais” situações em que os(as) professores(as) recorrem 

ao(à) senhor(a), enquanto coordenador(a) pedagógico(a)? 

Questão 5 O(a) senhor(a) utiliza as TDIC nas atividades de coordenação pedagógica 

que desenvolve com os professores? 

Questão 11 Como o(a) senhor(a) avalia o papel das TDIC na escola?  

Questão 14 Com quais tecnologias o(a) senhor(a) tem familiaridade na escola? A 

quais delas tem acesso? Qual(is) delas utiliza em seu trabalho? Que 

tecnologia conhece e utiliza fora da escola? 

Fonte: Elaboração própria. 

 


