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APRESENTAÇÃO 

 

Este arquivo contém os resumos submetidos ao IV Seminário de Práticas do Mestrado 

Profissional em Educação: Formação de Formadores (FORMEP), avaliados e aprovados pela 

Comissão Científica do evento.  

O Seminário do FORMEP ocorre na PUC-SP, campus Monte Alegre, bianualmente e 

é uma atividade de cunho acadêmico-curricular, inserida na estrutura e funcionamento do 

Programa, com finalidade essencialmente pedagógica de propiciar aos alunos a oportunidade 

de exporem suas pesquisas no campo da formação de formadores e da avaliação educacional. 

Em 2019, o IV Seminário ocorreu nos dias 28 e 29 de maio com o tema: Formadores, 

pesquisas e projetos de intervenção: demandas da escola contemporânea. O evento reuniu 

docentes e discentes do Programa, bem como pesquisadores, professores, diretores e 

coordenadores pedagógicos de instituições escolares com objetivo de refeletir acerca dos 

desafios da escola atual, bem como nas seguintes questões: Como as pesquisas têm ajudado 

os formadores a elaborar projetos de intervenção na escola? Como esses projetos estão 

ajudando no desenvolvimento profissional dos professores e na aprendizagem dos alunos? As 

pesquisas e proposições de intervenção estão indo ao encontro das demandas da escola 

contemporânea? 

Além de conferências a programação contou com apresentação de trabalhos e pôsteres, 

de dois eixos temáticos: a) Desenvolvimento profissional do formador e práticas educativas e 

b) Intervenções avaliativas em espaços educativos. 

Os conteúdos e concepções apresentados nos trabalhos são de inteira responsabilidade 

de seus autores.  
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PRÁTICAS FREIREANAS NA SUPERVISÃO ESCOLAR: UMA PROPOSTA DE 
FORMAÇÃO EMANCIPATÓRIA 

 
Adriana Oliveira Rodrigues Paz  PUC-SP, paz.adriana1983@gmail.com  

Ana Maria Saul  PUC – SP, anasaul@uol.com.br  
 

Minha experiência profissional atuando por três anos na Supervisão Escolar da rede municipal 
de ensino de São Paulo, precedidos de 07 anos de atuação na gestão escolar, permitiram-me 
observer que a ação supervisora se apresenta dicotomizada quanto a seus focos e práticas,  por 
vezes se atendo com mais ênfase a ações burocráticas do que àquelas que se caracterizam por 
ações pedagógicas, de cunho formador. Nota-se, também, que há dificuldades, por parte dos 
Supervisores, para orientar e acompanhar as unidades escolares na perspectiva de uma gestão 
participativa. Demonstra-se, ainda, faltar referências, acerca das ações de formação dos 
Supervisores, que possam fundamentar suas práticas, em uma perspectiva emancipatória. 
Com o objetivo de constatação de tais observações, esta pesquisa busca analisar as práticas de 
ação supervisora desenvolvidas por profissionais atuantes em uma Diretoria de Ensino da 
cidade de São Paulo, que abrange quatro zonas territoriais, nas quais estão situadas unidades 
educacionais que atendem população com condições socioeconômicas diferentes. A pesquisa 
utilizará a abordagem qualitativa e incluirá como procedimentos e instrumentos de produção 
de dados, a análise de documentos, entrevistas semiestruturadas e questionários que possam 
descrever o cotidiano do Supervisor Escolar e suas percepções sobre o trabalho que realizam. 
Para a elaboração desse trabalho, serão revisitadas, pesquisas desenvolvidas em dissertações e 
teses, nos últimos 5 anos, nas quais seja possível encontrar estudos correlatos à esta 
investigação, no sentido de corroborar, e ou, acrescer contribuições teórico-metodológicas às 
indagações e construções concebidas. A partir dos dados coletados e analisados, será 
elaborada uma proposta de formação de Supervisores Escolares que atuam no contexto da 
Educação Municipal da Cidade de São Paulo, com apoio de referenciais teórico-práticos da 
obra de Paulo Freire, que apresenta elementos centrais para a construção de uma educação 
crítico-emancipatória. Também serão utilizados, fundamentos presentes nas produções de 
Michael Apple e Vitor Paro, como argumentos de embasamento para esta investigação. De 
Paulo Freire, destacam-se princípios e práticas de suas experiências formadoras expressas, 
principalmente, em suas obras: Cartas a Guiné Bissau e em Educação na Cidade, que 
ressaltam o valor de partir da ‘leitura da realidade’ no caso, os formandos, e trabalhar com o 
par dialético teoria-prática. Com base em seus escritos, para orientar a produção, análise dos 
dados e constituição do plano de formação, será elaborada uma “trama conceitual freireana” 
que traz, no centro, o conceito de “formação permanente”. De Michael Apple serão abordados 
conceitos que o autor apresenta nas produções: Educação e Poder e Teacher and texts, a 
respeito da relação entre Estado, escola e currículo. As referências deste autor devem 
aprofundar a compreensão sobre o currículo oculto e a prática supervisora reprodutora da 
hegemonia ideológica, no contexto contemporâneo da educação municipal. Em textos de 
Vitor Paro, serão examinados aspectos do caráter político e administrativo das práticas nas 
escolas, destacando condicionantes materiais, institucionais, político-sociais e ideológicos na 
construção de uma gestão democrática, tratados especialmente em suas obras: Gestão 
Democrática da Escola Pública e Gestão Escolar, Democracia e Qualidade do Ensino. A 
conclusão da pesquisa correlacionará os dados obtidos na investigação com a elaboração da 
proposta formativa. 
 
Palavras-chave: Formação. Paulo Freire. Supervisão Escolar. 
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FORMAÇÃO DE FORMADORES: IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA 

PÚBLICA DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES PEDAGÓGICOS 
 

Adriano Borba Correa PUC-SP, adriano.correa@educacao.sp.gov.br    
Luciana Maria Giovanni PUC-SP, lmgiovanni@uol.com.br 

 
Esta pesquisa de doutorado é vinculada ao Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Educação: História, Política, Sociedade, da Pontifícia Universidade Católica de SP (PUC-SP), 
e o foco é analisar a implementação de uma política pública de formação de Coordenadores 
Pedagógicos (PCs), nos encontros denominados “Reunião de Trabalho com Professores 
Coordenadores”, realizados pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Itapecerica da 
Serra-SP (DER-ITS), considerando suas implicações e desdobramentos no processo de 
formação continuada das “Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo” (ATPCs). Trata-se de 
pesquisa de natureza qualitativa (tal como os descrevem Bogdan e Biklen e Lüdke e André. A 
Pesquisa será realizada no âmbito dos estudos da sociologia educacional, com a intenção de 
analisar o processo da formação centrada na escola constituída pelos sujeitos participantes 
desse processo formativo, os PCNPs e os Professores Coordenadores (PCs), à luz do conceito 
de Atividade proposto por Vygotsky e Engeström. Pretende-se utilizar nesta pesquisa a 
contribuição de Engeström que modifica o conceito triangular da atividade proposto por 
Vygotsky, propondo o conceito de rede de sistemas de atividades, que é um processo de 
intercomunicação entre sujeito e objeto, mediado por artefatos culturais orientadores do 
sujeito no mundo. Trata-se de compreender, a atividade a ser analisado (ações de formação 
continuada dos professores coordenadores pedagógicos das unidades escolares) como um 
conjunto de ações, que possibilita a transformação não apenas do sujeito, mas da realidade na 
qual ele está inserido, e à luz da perspectiva crítica de formação, desenvolvimento e 
construção de identidade profissional de professores e de formadores de professores, segundo 
Imbernón, Marcelo Garcia e Barroso. Com o intuito de ampliar o aporte teórico desta 
pesquisa, busca-se em Viñao Frago, os conceitos que podem contribuir para a compreensão 
do processo de implementação de uma política pública de formação. A saber, destacam-se: 
Cultura Escolar, Reformas, Cultura dos Reformadores, Gestores. A esse respeito, para Viñao 
Frago destaca que não se considera a história no processo de discussão e implementação de 
políticas públicas educacionais, as reformas assumem um caráter “a - histórico”, 
desconsiderando a cultura e a história da escola, produzindo rupturas e descarte do processo 
existente, e propondo a ressignificação da escola, gerando descontinuidade e adaptações dos 
programas de políticas de educação inseridos no sistema de ensino. Norteia esta pesquisa a 
hipótese de que tal iniciativa de formação realizada pela DER-ITS nos encontros com os 
professores coordenadores tem como cerne alinhar as diretrizes pedagógicas nas unidades 
escolares, com a formação dos PC/formadores de professores, durante o processo de formação 
em serviço nas unidades escolares – o que permite supor que o processo de formação em 
questão toma características de reprodução e multiplicação de ações e procedimentos 
padronizados, resultando em centralismo das decisões, homogeneização e formatação de 
comportamentos, mentalidade e desempenhos. Isso significa que, tanto as reuniões para 
formação dos coordenadores, quanto as ATPCs nas escolas estabelecem relações de 
correspondência lineares entre comportamentos/atitudes docentes e rendimento dos alunos, 
revelando características de formação tradicionais, reduzindo-se a treinamento e orientações 
técnicas, cujas decisões são, em geral, tomadas considerando-se, sobretudo, a uniformidade na 
aplicação das disposições legais. O estudo pretende tomar como eixos centrais para promover 
a análise dos dados: os conteúdos trabalhados nas formações de coordenadores e a condução 
das formações nos dois espaços alvos da pesquisa: as reuniões para formação dos 
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coordenadores e as ATPCs com os professores nas escolas. Trata-se de considerar que, por 
meio dos encontros de formação será possível investigar o processo de desenvolvimento 
profissional e construção da identidade docente, privilegiando os espaços de formação em 
serviço como possibilidades formativas dos sujeitos. Busca-se com esta pesquisa pôr à vista o 
processo de construção da proposta de formação dos Professores Coordenadores do Núcleo 
Pedagógico da Diretoria de Ensino de Itapecerica da Serra-SP (PCNPs). Assim, para esta 
pesquisa, ressaltam-se os aspectos de organização e construção de sentido da ação 
profissional no momento dos encontros formativos, como espaços coletivos e colaborativos 
de construção de conhecimentos. Os resultados parciais obtidos até o momento demonstram 
que os documentos oficiais corroboram com as teorias apresentadas nesta pesquisa, 
convergem para a construção de uma formação crítica e reflexiva centrada na escola, 
construída pelo coletivo, fundamentadas em critérios e procedimentos, com o intuito de 
garantir a concretização do prescrito no âmbito escolar. Com a realização desta pesquisa 
espera-se contribuir para que os PCNPs e os PCs possam apropriar-se de seus espaços 
formativos com vista à construção de sua identidade profissional de formadores. 
 
Palavras-Chave: Formação de Coordenadores Pedagógicos. Professor Coordenador de Núcleo 
Pedagógico. Desenvolvimento Profissional Docente.  
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
NUMA PERSPECTIVA DA AUTORIA POR MEIO DE ATELIÊ BIOGRÁFICO. 

 
      Alessandra Olivieri Santos PUC – SP, ale.olivieri@hotmail.com 

Profa. Dra. Emília Cipriano  PUC – SP, emiliaeclaudio@uol.com.br 

O presente estudo teve por objetivo propiciar ao professor de Educação Infantil um exercício reflexivo 
do seu papel profissional como protagonista da ação docente, visando à formação continuada, ao 
desenvolvimento profissional e à formulação de princípios norteadores que possam contribuir no 
projeto de formação de professores em um Centro de Educação Infantil (CEI) da Rede Municipal de 
Ensino de São Paulo, localizado no extremo sul da cidade, região de grande vulnerabilidade social e 
escassas ofertas de lazer e cultura. A pesquisa apresentou a seguinte problematização: como o 
Coordenador Pedagógico pode proporcionar a esse professor uma formação continuada que possibilite 
seu desenvolvimento profissional, conforme suas necessidades de aprimoramento e aprofundamento 
dos saberes, transformando suas práticas pedagógicas. Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-
se a abordagem qualitativa com a finalidade de ressignificar o contexto de trabalho e o espaço 
formativo de seis professoras, sujeitos da pesquisa, todas efetivas da Rede, buscando compreender 
suas visões e concepções de mundo, seus modos de agir e pensar por meio das histórias de vidas 
resgatadas em sete encontros de ateliês biográficos. As histórias de vida foram sendo construídas em 
cada um dos encontros, por meio da linguagem oral, da linguagem escrita e dos desenhos das 
mandalas. Os procedimentos utilizados para produção de dados foram o questionário, as mandalas e as 
narrativas de vida, os dois últimos, embasados nas teorias de Josso e Delory-Momberger e definidos 
como uma abordagem formativa centrada no sujeito aprendente. Para discutir o desenvolvimento 
profissional, a pesquisa fundamentou-se nos pressupostos teóricos de Imbernón ao ressaltar a 
importância de se pensar na formação e no percurso da profissionalidade docente e em Nóvoa ao 
focalizar as questões fundamentais para a formação continuada. As histórias de vida proporcionaram, 
ao grupo de professoras, a construção de uma rede colaborativa de memórias e significados para a 
valorização e o entendimento da profissão, permitindo ressignificar o espaço de formação permanente 
que deve ser a Escola. As professoras reconstruíram seus passos nos encontros dos ateliês biográficos 
e refletiram sobre a formação e a voz de um grupo profissional que se sente invisível perante o Sistema 
de Ensino, e, também perante seus pares das demais etapas da Educação. A partir da análise, esse 
estudo propôs princípios norteadores (protagonismo docente, relação tempo e espaço, intencionalidade 
no fazer, reconhecimento dos saberes e significado da profissão) para um projeto de formação que 
atenda às necessidades individuais de educadores, respeitando o espaço coletivo na Unidade Escolar, 
fazendo cumprir a legislação educacional e, principalmente, contribuindo para mudanças nas práticas 
pedagógicas de professores e para aprimorar os processos de ensino e aprendizagem construídos com 
bebês e crianças no cotidiano da Educação Infantil. As considerações finais do estudo revelaram que 
as histórias de vida proporcionaram um conhecimento do EU e do OUTRO, proporcionaram também 
colaboração, compartilhamento de experiências e sabers, resgatando o valor do grupo e da 
coletividade, tanto por parte do coordenador pedagógico como por parte dos docentes. As histórias de 
vida construíram uma rede colaborativa de memórias, trouxeram significados para a valorização e o 
entendimento da profissão, ressignificando o espaço de formação permanente que deve ser a Escola. A 
pesquisa também transformou o olhar do coordenador pedagógico sobre as educadoras, escutando com 
mais atenção e sensibilidade as vozes, as experiências e as necessidades formativas de cada sujeito da 
pesquisa, sem deixar para trás a pessoa do professor, seus valores e princípios.  

 
Palavras-chave: Desenvolvimento profissional. Histórias de vida. Professores da Educação Infantil. 
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COMO EXPERIÊNCIAS VIVIDAS PELOS PROFESSORES AFETAM SUA 
RELAÇÃO COM OS ALUNOS E O CLIMA ESCOLAR  

 
Ana Claudia Esteves Correa PUC-SP, anaestcorrea@uol.com.br 

Laurinda Ramalho de Almeida PUC-SP, laurinda@pucsp.br   
 
Observando a realidade das escolas brasileiras, pode-se afirmar que elas são cenários de forte 
fluxo de convivência diária de alunos e educadores. A ocorrência de conflitos é inerente às 
situações de contato e interação social, assim não é possível evitá-los; no entanto é possível 
transformar os conflitos em oportunidades de desenvolvimento para todos envolvidos no processo 
educativo, para isso é necessário que as escolas desenvolvam programas de formação de 
professores que visem a proposição de ações concretas em situações de violência e bullying, ou 
seja, é importante que os docentes saibam como atuar nessas situações. Com essa perspectiva em 
mente, o presente trabalho, que encontra-se em processo de elaboração e por ora intitula-se: 
“Como experiências vividas pelos professores afetam sua relação com os alunos e o clima 
escolar” pretende atingir os seguintes objetivos: Relacionar a narrativa da história pessoal do 
educador à sua atuação profissional, especialmente no que tange às relações interpessoais; 
identificar quais variáveis podem interferir na melhor ou pior qualidade de intervenções feitas por 
professores em situações de conflitos e demais problemas de convivência observados no ambiente 
escolar, propor estratégias formativas que propiciem aos docentes sensibilização e atenção a 
respeito de emoções e sentimentos que fazem parte de sua história pessoal. Também será foco 
desta pesquisa entender quais propostas de formação da equipe de educadores poderão favorecer 
o desenvolvimento de habilidades que ajudem a lidar de maneira produtiva com conflitos. 
Pretendemos identificar as causas das resistências de alguns professores em relação ao 
enfrentamento de problemas de convivência que emergem das relações entre os alunos e adultos e 
traçar uma rota de superação, a fim de que ações educativas ganhem a força transformadora nas 
práticas docentes. Pesquisas recentes comprovam que episódios de bullying, incluindo agressões 
de vários tipos, como intimidação e isolamento, tem tido frequência relevante, e causam 
expressivo dano e sofrimento emocional nos estudantes. Agregam-se a esta problemática nossas 
observações empíricas sobre o pouco envolvimento de docentes na busca da melhoria do clima 
escolar. Diante desta realidade preocupante, fica evidente a urgência de ações das escolas no 
sentido de criar situações na vida escolar que possam interferir na modificação do contexto acima 
descrito. Representando um recorte do percurso que está sendo desenvolvido para concluir a 
produção deste estudo, apresentamos uma proposta de trabalho com professores especialistas do 
Ensino Fundamental 2. Como o intuito de sensibilizar o educador para o seu próprio processo e 
para o impacto que intervenções de professores que passaram por sua vida teve em sua história 
pessoal, propusemos uma dinâmica grupal organizada em três partes: na primeira etapa cada 
educador relembrou e identificou em sua memória um episódio que tenha marcado sua vida como 
estudante e destacou a atuação do professor. A segunda etapa caracterizou-se por um momento de 
socialização e discussão dos episódios relatados e num terceiro momento relacionou-se as 
experiências vividas com as práticas de hoje. As reflexões resultantes desta proposta, ainda que 
iniciais, apontam para relevância que as memórias e narrativas pessoais pode assumir no processo 
reflexivo do educador sobre suas práticas, assim como alertam para o potencial de impacto que 
existe nas ações docentes junto aos estudantes, tanto positiva quanto negativamente. Memórias e 
experiências revividas podem possibilitar uma ressignificação da própria atuação profissional. 
Este trabalho é acompanhado e orientado pela Professora Doutora Laurinda Ramalho de 
Almeida.  
 
Palavras-chave: Narrativa. Afetividade. Intervenção. Conflito. Formação Docente.  
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DIREÇÃO ESCOLAR E O TRABALHO COLABORATIVO ENTRE A EQUIPE 
GESTORA: UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA 

Ana Lucia Madsen Gomboeff  PUC–SP, analumadsen@gmail.com 
Profa. Dra. Wanda Maria Junqueira de Aguiar PUC – SP,  iajunqueira@ig.com.br  

 

Defendemos, com base em Nóvoa, Costa, Oliveira e Ramos e Imbernón, que a  formação dos 
educadores seja reflexiva e emancipadora, realizada de maneira crítica e autônoma, de forma 
a valorizar  não só a formação em si, mas o pensamento, a experiência e o protagonismo 
docente como meios efetivos de construção de novos saberes. Nesta perspectiva, é 
imprescindível que nos momentos de formação, o formador auxilie o grupo a diagnosticar, 
refletir e construir, de forma coletiva e colaborativa, à luz da teoria, soluções para as 
situações-problema do cotidiano escolar – o que demanda a participação do professor. 
Sabemos que essa participação não ocorre de forma espontânea. De acordo com Benachio e 
Placco, a criação de um ambiente propicio à participação dos educadores corresponde ao 
acolhimento e à articulação das suas histórias, experiências, anseios e necessidades, sem 
desconsiderar suas falas e sem deixar que o grupo se distancie da proposta formativa 
elaborada juntamente com ele. Diante disso, a equipe gestora (diretor, assistentes de direção e 
coordenadores pedagógicos) tem um papel determinante uma vez que, de acordo com Souza, 
Petroni, Dugnani essa equipe é responsável pela formação docente. Compreendemos, 
portanto, que esses gestores devem planejar e executar a formação dos professores 
considerando e respeitando as dificuldades deles, valorizando suas proposições e, ao mesmo 
tempo, trabalhando com uma fundamentação teórica convergente, tendo como norte os 
objetivos formativos construídos com os docentes – o que exige que os membros desta equipe 
trabalhem de forma colaborativa. Diante de tal proposição, o objetivo da nossa pesquisa, já 
concluída, foi apreender as significações de uma diretora sobre a atividade da equipe gestora a 
fim de compreender que elementos podem favorecer ou dificultar o trabalho colaborativo 
entre os membros dessa equipe. Para isso, a  dissertação baseou-se nos pressupostos teórico-
metodológicos da Psicologia Sócio-Histórica, fundamentados no Materialismo Histórico-
Dialético, em particular, os postulados por Vigotski e seus seguidores. Além disso, nosso 
estudo ancorou-se nos trabalhos de Paro e Lück que tratam do compromisso político da escola 
e da gestão, uma vez que sem essa dimensão política a crítica e a colaboração se esvaziam, e 
de Bock e Gonçalves, Aguiar e Ozella e Aguiar, Soares e Machado que abordam a dimensão 
subjetiva na constituição humana. Realizamos entrevista recorrente com uma diretora de uma 
escola pública da rede municipal de São Paulo. A análise dos dados ocorreu por meio do 
procedimento denominado “Núcleos de Significação”, proposto por Aguiar e Ozella. Os 
resultados revelaram, entre outros aspectos, que o coordenador pedagógico, no contexto 
investigado, era o único responsável pela formação dos professores, já que os demais 
membros da equipe não participavam dos momentos de formação porque acreditavam que a 
formação docente não lhes pertencia como atribuição e que apenas as tarefas administrativas 
deveriam ser assumidas por eles. A pesquisa concluiu que isso ocorria devido ao fato de a 
diretoria regional de educação não promover formação aos assistentes de direção e à direção, 
juntamente com os coordenadores pedagógicos, pressupondo que esses profissionais não 
precisariam  se envolver com as questões pedagógicas cotidianamente. Isso revela uma 
política pública que, para nós, fragmenta o pedagógico e o administrativo e traz como 
consequência a separação entre ambos e, consequentemente, a ruptura da equipe gestora, 
dificultando o trabalho colaborativo entre seus membros. 

Palavras chave: Direção escolar. Equipe gestora. Trabalho colaborativo. 
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FORMAÇÃO TECNOLÓGICA DE FORMADORES NO MESTRADO 
PROFISSIONAL: MULTILETRAMENTOS, MÚLTIPLAS MÍDIAS E 

MULTIMODALIDADE 
 

Andrea Gabriela do Prado Amorim  PUC-SP, agabrielaamorim@gmail.com 
Nilton Mendes  PUC–SP, nemp1978@gmail.com 

Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali PUC–SP, liberali@uol.com.br  
 
Esta proposta de trabalho surge como parte do projeto de pesquisa Formação de agentes 
colaborativos na desencapsulação curricular, financiado pelo CNPq e pelo PIPEq. Tem como 
foco específico o estudo das aulas de disciplinas em pós-graduação, ministradas pela Profa. 
Dra. Fernanda Liberali, no programa de Mestrado Profissional do FORMEP (Educação: 
Formação de Formadores) durante os anos de 2017 e 2019, na PUC-SP. Objetiva investigar 
como a tecnologia vem sendo compreendida e utilizada durante as práticas pedagógicas 
propostas pela professora e pelos tutores. As aulas foram gravadas em vídeo para serem 
posteriormente transcritas e analisadas. Durante as formações para/nas diferentes mídias, 
pautamo-nos pela discussão sobre como o uso destas mídias permite a integração de 
diferentes linguagens e o uso de narrativas não lineares, rompendo o formato da aula 
expositiva em que o aluno é levado apenas para reproduzir os conhecimentos e as regras do 
discurso. O conceito de multimodalidade também faz parte desta pesquisa ao entender que 
textos podem ser produzidos e interpretados de diferentes modos, com a análise crítica de 
diferentes elementos. O uso de diferentes mídias requer um sujeito que possua estratégias 
específicas de navegação por estes textos para que possam ser lidos, entendidos e 
interpretados de maneira crítica. Neste ambiente, a formação tecnológica do formador é parte 
vital para que ele possa compreender criticamente as múltiplas mídias utilizadas e suas 
linguagens, bem como os textos que elas podem produzir em ambientes de colaboração. Este 
trabalho entende que o conhecimento na era digital está intimamente ligado ao não-lugar, ou 
seja, alunos acessam conteúdos de qualquer lugar por meio de seus aparelhos usando diversos 
aplicativos e, desta maneira, eles constroem e expandem seus conhecimentos de forma 
colaborativa. Por meio de um ambiente de colaboração, atenção pessoal e apoio mútuo, os 
pós-graduandos buscam participar e mergulhar no território amplo da busca, da investigação e 
da inovação, contando com a orientação de professores, monitores e também de colegas-em-
formação. As mídias tecnológicas são utilizadas como instrumentos de uma atividade que 
exige o uso de diferentes práticas de leitura e escrita. Logo, a cultura digital e a discussão de 
uso de múltiplas mídias estão presentes durante as aulas por meio do uso dos 
multiletramentos, marcado pela apropriação crítica da linguagem falada e escrita usada em 
diferentes contextos. Este estudo realiza-se por meio de Pesquisa Crítica de Colaboração 
(PCCol) que tem como base a transformação intencional de contextos por meio do 
desenvolvimento de todos os participantes envolvidos (professores, tutores e alunos). 
Pressupõe um processo de transformação e envolvimento coletivo na busca por soluções 
compartilhadas e colaborativas para realizar o desejo de criar uma realidade escolar que 
efetivamente promova melhores condições para todos os envolvidos. O estudo espera 
proporcionar espaços de discussão sobre o tema em Programas de pós-graduação e na 
comunidade científica em geral sobre uma formação ampla que contemple de forma crítica os 
assuntos em foco. 
 
Palavras-chave: Formação de formadores. Tecnologia. Multiletramentos. 
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A TRANSIÇÃO DOS ALUNOS DO QUINTO PARA O SEXTO ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL EM UMA INSTITUIÇÃO PRIVADA. 

 
Andréa Soriani Ijano PUC-SP, andrea.ijano@gmail.com 

Profa. Dra. Marli E. D. A. André PUC-SP, marli.andre@gmail.com 
 
O propósito deste texto é apresentar a pesquisa realizada no Mestrado Profissional em 
Educação: Formação de Formadores. Tal pesquisa tem como objetivo geral identificar e 
compreender as expectativas e as dificuldades enfrentadas pelos alunos de quinto e sexto ano 
no momento de transição dessa etapa do Ensino Fundamental em uma escola privada, 
localizada na zona oeste da cidade de São Paulo. Objetiva-se ainda criar coletivamente, com a 
equipe pedagógica da escola, um plano de ação fundamentado nos dados obtidos junto aos 
alunos, tentando diminuir os problemas encontrados nesse período. Os objetivos específicos 
pretendem levantar possíveis causas para as dificuldades apresentadas pelos alunos e 
identificar quais foram as formas de auxílio significativo que obtiveram nesse período escolar. 
Para tanto, inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico na TEDE (Sistema de 
publicação eletrônica de Teses e Dissertações dos Programas de Pós-Graduação da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo) com as palavras-chave “transição quinto e sexto ano”; 
“descontinuidade ensino fundamental”; “passagem quinto e sexto ano”, “expectativas 
transição ensino fundamental I e II”. Por meio dessa primeira busca, os dados levantados 
demonstraram que existem poucos trabalhos sobre essa temática e que, de fato, permeia no 
ensino fundamental uma descontinuidade entre quintos e sextos anos. Ao contrário dos 
trabalhos existentes, os quais em grande parte, têm como sujeitos de estudo professores e 
coordenadores, a presente pesquisa procura dar voz aos alunos envolvidos nesse processo. A 
fim de compreender melhor como se deu a organização do tempo, as mudanças na relação 
professor-aluno, as diferentes expectativas entre os professores polivalentes e unidocentes, 
assim como as questões curriculares que interferem nessa transição, se fez necessário estudar 
brevemente a história da instituição do ensino fundamental no Brasil. Rever a história 
reafirmou a importância das lutas pela democratização do ensino em busca da igualdade do 
direito a educação para todo cidadão brasileiro, assim como explicitou que, mesmo com 
tantas alterações e conquistas ao longo das últimas décadas, os desafios para que o ensino 
fundamental deixe de ser uma justaposição de seguimentos ainda permanecem. Após essa 
contextualização histórica e com o aporte teórico embasado nas reflexões de pesquisadores 
como Dias-da-Silva, Prati, Houser  e Borges, que desenvolveram pesquisas nesta área, deu-se 
o início da composição dos dados da pesquisa qualitativa em questão e para tanto foram 
aplicados questionários abertos em dois grupos de quinto ano de uma instituição privada de 
São Paulo, totalizando trinta e seis alunos. A pesquisa ainda está em andamento e, em 
seguida, serão realizados dois grupos de discussão, um deles com oito alunos de sexto ano e 
outro com oito alunos de sétimo ano, a fim de saber desses sujeitos se as expectativas por eles 
levantadas foram atingidas, quais desafios enfrentaram, o que sentiram, como e de quem 
obtiveram auxílio nesse momento de suas vidas.  A partir da análise dos dados será possível 
que a pesquisadora e a equipe pedagógica da escola possam refletir de maneira mais profunda 
sobre as questões dessa transição e elaborar, em conjunto, um plano de ação para diminuir as 
dificuldades apresentadas pelos alunos envolvidos no processo.  
 
Palavras-chave: Transição quinto e sexto ano. Descontinuidade ensino fundamental. 
Passagem quinto e sexto ano. 
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A FORMAÇÃO DOCENTE CENTRADA NA ESCOLA 

Aparecida Daniele Nascimento Bitencourt PUC-SP, daniele.nascimento@sesisp.org.br 
Profa. Dra. Marli André PUC-SP, marliandre@pucsp.br 

 
O objetivo da presente pesquisa é desenvolver com professores e demais agentes da escola, 
um processo de formação ancorado na reflexão e na análise crítica da prática pedagógica. 
Para tanto, será inicialmente realizado um levantamento das necessidades formativas dos 
professores do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e a partir desse levantamento pretende-se 
planejar coletivamente um processo formativo que possibilite a participação ativa dos 
professores e dos demais envolvidos na formação, centrado na reflexão das práticas e no seu 
aperfeiçoamento, tendo em vista o processo de aprendizagem dos alunos da escola.  Os 
estudos desenvolvidos até agora apontam que o processo formativo pautado nas vivências dos 
professores amplia os conhecimentos do grupo e contribui de forma significativa para a 
qualificação da prática em sala de aula. Essa prática valoriza as relações presentes na 
instituição, bem como a progressão na carreira profissional do professor. Consideramos a 
escola como espaço privilegiado e potente para a formação, nesse sentido podemos dizer que 
ela é o local onde os professores aprendem a sua profissão. Conhecer as necessidades 
formativas dos docentes torna-se substancial para tomá-las como ponto de partida no 
desenvolvimento do processo formativo de modo que este responda aos desafios da prática 
pedagógica e ao contexto específico em que a escola está inserida. Pode-se dizer, então, que a 
formação centrada na escola, não tem como função básica o foco na transmissão de modelos 
prontos e acabados, mas na criação de oportunidade para o envolvimento ativo de todos os 
seus agentes, na construção de conhecimentos, voltados ao seu aperfeiçoamento, o que será 
possível pela reflexão e análise crítica do trabalho pedagógico que aí se desenvolve. Para 
tanto, é necessário abandonar os processos formativos baseados na racionalidade técnica e 
realizá-los na perspectiva da racionalidade crítica, que leva em conta os elementos do 
contexto e as possibilidades dos sujeitos participantes, num processo de aprendizagem 
coletiva, objetivando, em última instância a formação dos alunos como sujeitos críticos e 
criativos. Nessa proposta são considerados novos modelos relacionais na prática de formação 
uma vez que ela não deve se limitar somente ao domínio do conteúdo das disciplinas ou 
mesmo de características pessoais do professor, mas sim como um espaço aberto para a 
discussão, construção e reconstrução das práticas à luz da teoria, envolvendo o conjunto dos 
agentes escolares, de modo que possam repensar os caminhos a serem trilhados, a partir da 
realidade escolar. Podemos dizer que a formação para a atualidade exigirá tanto dos 
professores quanto da equipe administrativo pedagógica posturas que rompam com práticas 
tradicionais e busquem aquelas em que os professores sejam os protagonistas em seu processo 
formativo, construindo de forma individual e coletiva os conhecimentos acerca do fazer 
pedagógico. A pesquisa de cunho qualitativo, orienta-se para conhecer a perspectiva dos 
sujeitos, considerando suas especificidades para o desenvolvimento da formação centrada na 
escola, colaborando para a compreensão das discussões de assuntos relacionados às situações 
vividas na prática, fomentando na equipe escolar os conhecimentos necessários que 
fundamentam o fazer do professor, corroborando para a construção de relações de confiança 
estabelecidas no grupo para o compartilhamento de sucessos e frustrações. Esperamos que a 
formação centrada na escola provoque no grupo de professores, coordenadores pedagógicos e 
diretor de escola mudanças significativas nas práticas de formação permanente, gerando uma 
nova cultura formativa de colaboração, visto que o conhecimento pedagógico será gerado no 
próprio centro, com os colegas, mudando inclusive as relações hierárquicas dentro da escola.  

Palavras-chave: Necessidades Formativas. Formação de Professores. Formação Centrada na 
Escola.   
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FORMAÇÃO CONTINUADA CENTRADA NA ESCOLA NA PERSPECTIVA DOS 

PROFESSORES POLIVALENTES 
 

Carla Helena Bettini Ronco PUC-SP, carlaronco@hotmail.com  
Profa. Dra. Marli André PUC-SP, marliandre@pucsp.br  

 
A formação continuada dos professores tem um importante papel no meio educacional e os 
modelos existentes precisam atender às atuais e futuras demandas de um mundo globalizado, 
acelerado e disruptivo, que tem influenciado sobremaneira as relações entre as pessoas e as 
estruturas familiares. Partindo de uma reflexão sobre esse cenário e sobre o modo como 
aconteciam as formações na instituição em que trabalho, como eram diagnosticadas as 
necessidades da equipe, o planejamento das reuniões pedagógicas, os agentes envolvidos e as 
estratégias utilizadas, passei a questionar essas formações, bem como as reações apresentadas 
pelos professores às mesmas e o que estes pensam sobre tais propostas. Desta reflexão e 
inquietação surgiu o desejo de realizar este trabalho com a finalidade de buscar respostas para 
a questão: quais experiências da formação vivenciada no ambiente escolar os professores 
consideram importantes para o seu desenvolvimento profissional e pessoal? A partir desta 
questão foi traçado o objetivo geral da pesquisa: conhecer a perspectiva dos professores sobre 
as propostas de formação continuada que ocorrem na escola; e também, os seguintes objetivos 
específicos: (1) Identificar, por meio das narrativas dos professores, suas experiências 
significativas; (2) Identificar a importância que eles atribuem à formação continuada no 
desenvolvimento profissional e pessoal; e (3) A partir das experiências narradas pelos 
professores, desenhar, com eles, caminhos para propostas de formação que contribuam com 
seu desenvolvimento profissional e pessoal. Como metodologia será desenvolvida uma 
pesquisa-formação com base nas narrativas da trajetória profissional de quatro professoras 
que atuam nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, em uma escola particular situada na 
zona Oeste da cidade de São Paulo. O procedimento metodológico utilizado será o grupo 
reflexivo, composto pelas quatro professoras voluntárias e pela formadora (pesquisadora) 
deste trabalho. Serão organizados encontros semanais, nos quais pretende-se constituir um 
tempo e espaço favoráveis à construção das narrativas autobiográficas a respeito das 
experiências formativas significativas, que contribuíram com o desenvolvimento profissional 
e pessoal das respectivas participantes. Por meio das experiências narradas, pretende-se tornar 
observável para os professores os saberes subjetivos e não formalizados, que colocam em 
prática nas experiências vividas, em suas relações sociais e atividades profissionais. Os 
encontros serão divididos em cinco etapas. A primeira etapa tem como objetivo informar os 
objetivos gerais do grupo reflexivo e discutir coletivamente o contrato biográfico, que fixará 
as regras de funcionamento, enunciará a intenção autoformadora e oficializará a relação de 
compromisso de cada participante consigo próprio e com grupo. A seguir serão propostas três 
etapas que constituem o desenrolar da mediação biográfica. Cada uma dessas etapas parte de 
uma pergunta, a saber: Que experiências marcaram minha vida profissional? O que essas 
experiências fizeram comigo? O que faço agora com o que essas experiências fizeram 
comigo? Para que essas questões sejam respondidas, serão criados contextos para que tais 
experiências sejam evocadas, narradas oralmente, discutidas pelo grupo e, por fim, narradas 
por escrito. Espera-se que as experiências formativas narradas revelem os eventos que 
exerceram influência em suas trajetórias profissionais. Na última etapa discutir-se-á sobre a 
experiência narrativa e será proposta uma reflexão sobre o que podem projetar para seu futuro 
como profissionais. Terminadas as etapas do grupo reflexivo, será feita a análise dos dados 
coletados, por meio da qual serão realizadas as conclusões do trabalho. As limitações 
relacionadas à coleta de dados impedirão generalizações sobre os resultados da pesquisa, 
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sendo necessária à sua aplicação em outras escolas e com outros professores. Espera-se que, 
ao final, seja possível fazer inferências que contribuam com o sistema educacional no que 
tange à formação continuada dos professores. 
 
Palavras-chave: Formação continuada; Pesquisa narrativa; Mediação biográfica. 
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ESTRATÉGIAS DE ANÁLISE DE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA 
APRENDIZAGEM: PLANO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 

PROFESSORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS 
 

Claudio Fernando Izidoro Pinheiro PUC-SP, profcpinheiro@gmail.com 
Profº Drº Nelson Antônio Simão Gimenes PUC-SP, nagimenes@pucsp.br 

 
Esta pesquisa propõe um plano de formação para professores da educação básica que visa ao 
aprimoramento de análises quantitativas e qualitativas de resultados de avaliações da 
aprendizagem, especialmente aquelas aplicadas aos estudantes dos anos finais do ensino 
fundamental e do ensino médio. O trabalho divide-se em duas partes, sendo que a primeira 
apresenta uma revisão conceitual-teórica sobre: a) conteúdos específicos da estatística 
descritiva clássica; b) uso de índices quantitativos da teoria clássica de medidas (índice de 
facilidade, índice de discriminação e correlação ponto-bisserial) para a qualificação de itens 
dos exames; c) características selecionadas da aprendizagem do adulto, em que se destacam a 
memória, a metacognição e o aprendizado em rede e d) modalidades de avaliação 
(diagnóstica, formativa e somativa), com ênfase à modalidade formativa.  Os conteúdos 
estatísticos e os procedimentos de cálculo dos índices apontados foram revisitados com vistas 
a contextualizá-los à realidade da avaliação da aprendizagem, assim como para torná-los 
acessíveis por não-especialistas no assunto, o que foi possibilitado pelo uso de uma linguagem 
didática e de exemplos associados à prática profissional dos professores e coordenadores 
pedagógicos da educação básica. A segunda parte apresenta o plano de formação, composto 
por cinco atividades, intituladas: a) medida e avaliação educacional; b) letramento estatístico; 
c) tratamento estatístico com uso de planilhas eletrônicas; d) análise quantitativa e qualitativa 
de itens de avaliação da aprendizagem e e) estudo de caso em uma perspectiva formativa. As 
atividades do plano de formação são autorais, elaboradas a partir dos fundamentos conceituais 
pesquisados na primeira parte do trabalho, além de contarem com a experiência profissional 
do autor. As atividades propostas privilegiam o aprendizado entre os pares, as trocas de 
experiências profissionais, o uso das tecnologias da informação e comunicação, a pesquisa 
mediada e outras estratégias consonantes com as metodologias ativas para a aprendizagem. A 
metodologia utilizada no trabalho foi a pesquisa bibliográfica e a análise crítica de dados 
coletados de estudantes de uma escola privada de São Paulo, que são os resultados obtidos por 
eles em avaliações escritas aplicadas por professores de Matemática e Física. Entende-se que 
essas opções metodológicas são adequadas para dar os subsídios necessários à elaboração das 
atividades de formação continuada. As atividades de formação continuada estão organizadas 
na forma de tabelas, as quais apresentam os objetivos, os recursos e materiais necessários, a 
duração prevista, os conteúdos conceituais, o problema a ser resolvido, as estratégias, e as 
sugestões de avaliação. A estruturação das atividades na forma de tabelas, que são concisas e 
objetivas, visam a facilitar a implementação da atividade pelo coordenador pedagógico.  O 
trabalho resulta em uma proposta de intervenção que concilia análises quantitativas e 
qualitativas dos resultados das avaliações da aprendizagem, entendidas como 
complementares; propõe procedimentos para a crítica dos itens de avaliação; compara as 
medidas dos resultados globais e dos indicadores dos itens das avaliações e discute como as 
análises críticas dos escores dos estudantes evidenciam a aprendizagem deles. O trabalho 
estimula as tomadas de decisões pedagógicas fundamentadas em dados e observações, em 
uma perspectiva formativa, contrapondo a um entendimento de avaliação como instrumento 
de poder e punição. 
 
Palavras-chave: Avaliação formativa. Formação continuada. Métodos quantitativos. 
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NECESSIDADES FORMATIVAS DOS DIRETORES DE ESCOLA INICIANTES NA 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO PAULO 
 

Cristiane Ferreira da Silva PUC-SP, cristianeferre@gmail.com  
Profa. Dra. Marli André PUC-SP, marli.andre@gmail.com  

 
O presente trabalho teve como objetivo geral conhecer as necessidades formativas e os 
desafios enfrentados na gestão da escola pelo diretor de escola iniciante da rede municipal de 
ensino de São Paulo e, como objetivos específicos: caracterizar o diretor de escola iniciante; 
investigar suas necessidades formativas; investigar os principais desafios enfrentados pelo 
diretor de escola iniciante na gestão da escola; e propor apontamentos para ações de formação 
dos diretores. Foi realizado o levantamento de estudos correlatos que abordavam necessidades 
formativas de diretor, formação continuada do diretor de escola e que tratavam da temática 
diretor de escola iniciante. A fundamentação teórica está baseada nos conceitos de gestão 
escolar de Libâneo; de formação continuada e profissional de Marcelo; de necessidades 
formativas de Lima, Di Giorgi et al. Também foi realizada análise da legislação pertinente ao 
tema e de documentos da Secretaria Municipal de São Paulo e o levantamento dos principais 
marcos educacionais da SME SP, a partir da década de 1980, para contextualizar a atuação 
profissional do diretor. Os participantes da pesquisa foram três diretores de escola 
pertencentes a uma Diretoria Regional de Educação que tinham até três anos de experiência 
no cargo. Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada e analisados sob a 
análise de prosa, conforme proposto por André. Os resultados evidenciaram que: os diretores 
decidiram acessar ao cargo devido a dificuldades enfrentadas enquanto docentes; os desafios 
por eles enfrentados dizem respeito a questões burocráticas, legislação, mediação de conflitos, 
relações interpessoais, rotina e organização do trabalho e questões relacionadas à conjuntura e 
políticas públicas educacionais. Para lidar com os desafios os diretores buscam auxílio da 
equipe gestora da escola (coordenadores e assistentes de direção), de colegas mais experientes 
(diretores de outras escolas, com quem estabeleceram vínculos, muitas vezes anteriores ao 
acesso ao cargo), da supervisão escolar e dos profissionais da diretoria de educação. As 
necessidades formativas reveladas pelos diretores dizem respeito às questões práticas do fazer 
cotidiano e ao funcionamento da escola. Em considerações finais, o trabalho apresenta 
apontamentos de ações formativas para o diretor de escola iniciante que não devem ser 
elaboradas com base apenas nas necessidades formativas dos educadores. As ações formativas 
devem, portanto, além de considerar as necessidades formativas dos diretores, considerar a 
concepção de gestão democrática, os propósitos educacionais da SME SP, a singularidade de 
cada escola e de seu projeto político pedagógico e ter como princípio que o diretor é um 
profissional prático-reflexivo. Por isso, um programa de formação viável para os diretores 
seria regional, no qual os diretores (iniciantes e experientes) tivessem a oportunidade de se 
reunir periodicamente para planejar a formação e discutir em conjunto como lidar com as 
questões do cotidiano, esclarecer dúvidas, trocar conhecimentos, experiências e realizar 
reflexões acerca de sua prática gestora na escola.  
 
Palavras-chave: Diretor de escola iniciante. Necessidades formativas. Desenvolvimento 
profissional docente.  
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AVALIAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO – UM ESTUDO DE CASO 

 
Cristiane de Oliveira Figueiredo Rodrigues PUC-SP, rodriguesf.cris@gmail.com 

Prof. Dr.Nelson Antonio Simão Gimenes PUC-SP, nagimenes@pucsp.br 
 
A pesquisa vem sendo desenvolvida com o objetivo de realizar, na modalidade do estudo de 
caso, uma avaliação de implementação de programa da Política Paulistana de Educação 
Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, regida pelo Decreto nº 57.379/2016 e pela 
Portaria nº 8.764/2016. Para tanto, foi selecionada uma unidade de ensino fundamental do 
município e está sendo realizada a pesquisa de campo, tendo como referencial teórico dois 
eixos: a educação especial e a avaliação de programas. No eixo da educação especial, busca-
se conceituar esta modalidade de ensino e apresentar a história da educação especial do país 
sob o ponto de vista das legislações, abordando o paradigma da integração e o diferenciando 
do paradigma da inclusão, a partir de Mazzotta, Jannuzzi, Silveira Bueno, Ramos, bem como 
apresentar a Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva Inclusiva e descrever os 
documentos municipais que regem o programa no município. Já no eixo dos fundamentos da 
avaliação de programas, apresenta-se conceitos indispensáveis para compreender a avaliação 
dos programas, bem como situar, no ciclo de políticas, a abordagem escolhida para a 
avaliação, que é a avaliação de implementação, além de apresentar os seus fundamentos, a 
partir de Jannuzzi, Worthen et al. A metodologia de análise é qualitativa, a partir das 
informações recebidas por meio da observação, análise documental, questionário e 
entrevistas. O propósito é analisar, dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental 
selecionada, como ocorreu a implementação deste programa. A metodologia passou pela 
etapa do estudo de avaliabilidade do programa, que identificou a melhor avaliação a ser feita 
de acordo com o momento em que o programa está, sendo que foi identificado no estudo que 
a avaliação indicada é a de implementação. Em seguida, foi elaborado o Mapa de Processos e 
Resultados (MaPR), que apresentou a síntese do programa e, em seguida, foi elaborado o 
desenho metodológico da pesquisa. Os próximos passos são a pesquisa de campo e a análise 
dos resultados. São três os níveis de investigação: os equipamentos, os recursos humanos e os 
serviços. Para a análise dos equipamentos, optamos pela observação e levantamento dos 
equipamentos disponíveis e dos previstos, dentro dos eixos das barreiras arquitetônicas, da 
acessibilidade física, das barreiras de comunicação e do transporte. Já a análise dos recursos 
humanos foi organizada em duas etapas: a aplicação de questionário para os professores da 
unidade escolar que atuam nas classes comuns e a entrevista com um gestor da unidade, a 
professora do atendimento educacional especializado, uma auxiliar de vida escolar e uma 
estagiária, sendo que as duas últimas são funções que fazem parte do programa no município. 
Por fim, para verificar os serviços oferecidos, optou-se também por duas etapas: as entrevistas 
com os sujeitos citados anteriormente, acrescida da entrevista de um familiar de um aluno 
público-alvo do programa; e a observação, seguindo as dimensões do atendimento 
educacional especializado, a ser oferecido no trabalho colaborativo, dentro das classes 
comuns, no trabalho no contraturno e no itinerante, ambos na Sala de Recursos 
Multifuncionais (SRM); bem como os serviços de apoio, que garantem a permanência 
qualificada dos alunos na unidade educacional selecionada. A pesquisa está em andamento e 
pretende apresentar, ao término, os resultados da avaliação de implementação, que poderão 
mostrar um panorama da implementação do programa nesta escola, trazendo respostas às 
possíveis dificuldades da implementação do programa nesta unidade. 
 
Palavras-chave: Avaliação de Programa. Educação Especial. Avaliação de Implementação.  
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PROCESSO FORMATIVO DESENVOLVIDO POR UMA DIRETORA-
PESQUISADORA: O TRABALHO CRÍTICO COLABORATIVO DE 

COORDENADORAS PEDAGÓGICAS EM PERSPECTIVA DE CADEIA CRIATIVA 
 

Cristina David  PUC-SP, cris.rosadavid@hotmail.com, direcao1@escolamulticultural.com.br  
Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali PUC-SP, liberali@uol.com.br  

 
Esta pesquisa tem por objetivo investigar o processo formativo, realizado por uma diretora-
pesquisadora ao longo de um projeto de formação contínua de quatro Coordenadoras 
Pedagógicas iniciantes por meio do trabalho crítico colaborativo e do desenvolvimento de 
suas atividades na perspectiva da Cadeia Criativa. Especificamente, descreve o processo de 
formação realizado; analisa episódios desse processo para entender que tipo de relação se 
materializou (impositiva, confortável, crítica, criativa ou outro) entre direção e coordenação; 
avalia os efeitos desse processo nas ações das coordenadoras; propõe novos encaminhamentos 
para o processo de formação. A pesquisa surgiu da necessidade de refletir sobre o processo 
formativo das coordenadoras pedagógicas e a atuação da pesquisadora como diretora 
pedagógica, uma vez que oportunizar e oferecer a formação é atribuição da diretora da escola. 
O contexto da pesquisa é um Grupo Educacional, de uma Rede de Ensino particular da cidade 
de São Paulo, mantenedor de quatro unidades escolares, localizadas em bairros das zonas 
Norte, Sul, e Leste e oferece serviços educacionais a bebês e crianças de 04 (quatro) meses de 
idade até 10 (dez) anos. Os estudos foram pautados nos conceitos da Teoria da Atividade 
Sócio-Histórico-Cultural de origem vigotskyana. De acordo com Vygotsky o 
desenvolvimento humano se dá por meio das relações sociais que o indivíduo mantém no 
decorrer de sua vida e pelos processos crítico colaborativos que decorrem dessas relações. As 
bases deste estudo também sugerem o trabalho constituído por meio da Cadeia Criativa, ou 
seja, por atividades intencionalmente interligadas na produção formativa de novas práticas em 
contexto educacional. Esta investigação culmina com o desejo de mudanças na prática, por 
meio de uma ação planejada e engajada propondo transformação do contexto, pautada no 
conceito de formação contínua voltada para o aperfeiçoamento profissional pensado a partir 
das categorias do Estudar, Formar e Acompanhar. A pesquisadora investigou a prática nas 
instituições citadas e utilizou como perguntas principais: 1. Como se realizou o processo de 
formação contínua de quatro coordenadoras pedagógicas embasada em discussões sobre 
trabalho colaborativo e em desenvolvimento de Cadeia Criativa organizado pela diretora-
pesquisadora? 2. Que tipos de relações se estabeleceram entre a diretora-pesquisadora e as 
coordenadoras pedagógicas iniciantes durante o processo de formação? A metodologia 
utilizada está pautada na Pesquisa Crítica de Colaboração, e se organiza por meio de ações 
como reuniões de formação, estudo dos documentos da instituição, proposição de 
depoimentos e questionários das coordenadoras participantes para intervir no contexto 
conjuntamente. Com os dados a pesquisa traça um perfil destas Coordenadoras Pedagógicas e 
discute a atuação da diretora-pedagógica durante o processo de formação. A partir da análise de 
dados, constrói-se junto com as coordenadoras um projeto de formação contínua de acordo com 
as necessidades vislumbradas. Os dados foram interpretados frente às teorias sobre formação 
contínua, que fundamentam o estudo e de acordo com os objetivos propostos inicialmente. 
Como resultados, esta pesquisa contribuiu para analisar e compreender a atuação da diretora-
pesquisadora no processo de formação das coordenadoras pedagógicas iniciantes; avaliou as 
relações vividas entre formadora e coordenadoras durante a formação; e tornou possível propor 
novos encaminhamentos para o processo de formação de Coordenadores Pedagógicos 
iniciantes. 
 
Palavras-chave: Formação de coordenadores pedagógicos; Colaboração crítica; Cadeia Criativa. 
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NARRATIVAS (AUTO)BIOGRÁFICAS DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 
INICIANTE: UM ESTUDO SOBRE AS EXPERIÊNCIAS  FORMADORAS NO 

CONTEXTO DE TRABALHO 
 

Cristina Ramos da Silva PUC-SP, cristinasomar2010@hotmail.com  
Profa. Dra. Emília Cipriano PUC-SP, emiliaeclaudio@uol.com.br  

 
Este estudo tem como objetivo pesquisar a formação com coordenadoras pedagógicas (CP) 
iniciantes, atuantes em uma rede privada de ensino, para analisar o que significa ser 
coordenador pedagógico para estas profissionais; propiciar um espaço reflexivo e formativo 
que propicie o conhecimento de si; e proporcionar o resgate de conhecimento de si e do outro 
como base para as transformações futuras. A questão que norteia essa investigação é 
compreender o processo de aprendizagem profissional do coordenador pedagógico em início 
de carreira, pois é real a necessidade de um trabalho formativo para coordenadores iniciantes, 
uma vez que não há um espaço ou curso específico para tal formação. Essa formação se dá na 
própria escola? E investigar os espaços de aprendizagem do Coordenador Pedagógico na 
relação com as experiências formadoras e incidentes críticos que compõem sua trajetória 
profissional. Há uma necessidade de se criar um espaço de formação dos coordenadores, de 
forma integrada, que respeite as necessidades de cada um, mas que olhe também para o 
coletivo, que esteja à luz da proposta pedagógica da escola e sua comunidade. “[...] a 
formação inicial é apenas uma fase de um processo de desenvolvimento profissional, que se 
prolonga ao longo de toda vida profissional” como postula André. Assim, o centro desta 
pesquisa é a realização de um estudo que possa levar os coordenadores a pensarem sobre sua 
formação, enriquecidas com uma proposta de formação compartilhada e construída a muitas 
mãos, refletindo, assim, no ambiente escolar e no processo de formação dos professores. A 
pesquisa pretende ajudar os coordenadores a refletirem sobre a sua formação que acontece no 
seu contexto de trabalho, à medida que reconheçam na sua história uma ressignificação para o 
futuro. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utiliza a realização de seminários de 
pesquisa-formação para que as coordenadoras, por meio de suas histórias de vida e em seus 
contextos de trabalho, consigam identificar suas capacidades e habilidades para o pleno 
exercício desta função, com base no referencial de Josso. A formação realizada a partir das 
histórias de vida dá um significado à construção da aprendizagem de cada CP, como faz 
lembrar sua trajetória até o atual momento, evidenciando o que o levou a escolher essa 
carreira e permitir que ele pense em seu futuro, o que ele quer de agora em diante. Para tanto, 
são propostos sete encontros: o primeiro abordando os caminhos a serem percorridos na 
pesquisa, a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e os 
procedimentos da metodologia; os próximos cinco encontros voltados ao desenvolvimento 
das narrativas destas CPs, e o último encontro dedicado à socialização da leitura das 
narrativas que cada coordenadora construiu e possíveis colocações das outras. Outra 
proposição do trabalho formativo é a construção de um Brasão, pelas coordenadoras, com os 
desafios que foi identificando à medida que narra sua história, embasado na proposta de 
Cecília Warschauer. Após a etapa de produção das narrativas, que é o trabalho formativo 
desenvolvido com as Coordenadoras Pedagógicas iniciantes, as narrativas – hermenêutica 
interpretativa – serão analisadas com a finalidade de indicar os Incidentes Críticos que se 
relacionam com a concepção dos “3ª”, apresentada por Nóvoa, em que os define como: A – 
Adesão: quando o coordenador se implica na adesão a princípios e valores; A – Ação: se 
refere à escolha de melhores maneiras de agir; e A – Autoconsciência: quando o coordenador 
pedagógico, após uma reflexão, tem/toma determinada atitude. Até a presente data, as 
coordenadoras pedagógicas iniciantes já fizeram suas narrativas e iniciaram o processo de 
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colaboração desta narrativa escrita. Como uma pesquisa-formação, a pesquisadora também 
está implicada nesse processo de se ver, refletir sobre seu processo de construção de sua 
identidade profissional e a socialização com os demais participantes da pesquisa. 
 
Palavras-chave: Coordenador pedagógico iniciante. Formação no trabalho. Narrativas. 
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A ESCOLA QUE EU QUERO: UM ESTUDO SOBRE A PERMANÊNCIA DOS 
PROFESSORES EM UMA ESCOLA ESTADUAL DE SÃO PAULO 

 
Elaine Mathias de Castro PUC-SP, emdec2013@gmail.com  

Profa. Dra. Laurinda Ramalho de Almeida PUC-SP, laurinda@pucsp.br 
 
A presente pesquisa em andamento tem como objetivo central responder à seguinte questão: 
quais ações podem contribuir para a permanência dos professores em instituições de educação 
básica no município de São Paulo? Considerando um contexto mundial de baixa atratividade 
da docência, a elevada incidência de desistência da profissão por professores de todas as redes 
e em todos os níveis de ensino, bem como as altas taxas de rotatividade docente constatadas 
pelo Indicador de Rotatividade Docente, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), buscou-se o caminho inverso, de modo a compreender 
o fenômeno da permanência dos professores em uma determinada escola estadual no 
município de São Paulo. O estudo, ainda em construção, é de cunho qualitativo. Os dados 
foram coletados, preliminarmente, por meio de entrevistas na modalidade reflexiva, realizadas 
com dois professores da Escola Estadual Jardim Iguatemi: o primeiro atuando na mesma 
escola há 4 anos e o segundo há 20 anos (mesmo tempo de existência da instituição). Mais 4 
entrevistas serão realizadas brevemente, sendo os participantes mais dois professores da 
escola, uma das coordenadoras pedagógicas e a diretora. Além disso, foi realizada análise de 
documentos oficiais da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, do INEP e de outros 
institutos de pesquisa, com vista a uma abordagem mais abrangente do fenômeno da 
rotatividade docente, de modo a compreender a permanência dos professores em uma 
determinada instituição de ensino. A partir de estudos correlatos, foi possível construir uma 
trajetória de pesquisa que apontou para os diversos mecanismos de abandono da docência e os 
motivos pelos quais ele se dá. Contrariamente à crença popular, os baixos salários 
dificilmente são apontados como principal razão para deixar a profissão, senão o próprio 
sentimento de abandono experimentado por professores em diversas redes, principalmente no 
Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. A rotatividade poderia ser considerada, dessa 
forma, uma das etapas que antecedem à desistência da profissão docente, juntamente com as 
licenças médicas, os afastamentos (remunerados ou não) e as faltas. Não há, contudo, estudos 
recentes, especialmente entre os anos de 2013 e 2018, que buscaram conhecer a realidade da 
permanência, e não da saída, dos professores das escolas. Os referenciais teóricos apontam, 
assim, que há maior permanência de professores em escolas de gestão mais simples (segundo 
o Índice de Complexidade da Gestão, do INEP), com melhores condições infraestruturais e 
em regiões de menor vulnerabilidade social. Quais seriam, então, as ações implementadas na 
Escola Estadual Jardim Iguatemi – instituição localizada no extremo Leste do município de 
São Paulo, em uma região de alta vulnerabilidade social, com mais de 1800 alunos, 
funcionando em três turnos com maior incidência em turmas do Ensino Médio – que 
propiciam a preferência dos professores por ela? A análise preliminar dos dados, ainda de 
modo assistemático, aponta para uma forte influência da gestão e da participação ativa da 
comunidade para a constituição de um clima escolar que favorece à permanência dos 
docentes. A pesquisa foi aprovada em exame de qualificação em abril de 2019.  
 
Palavras-chave: Permanência dos professores. Condições de trabalho docente. Clima escolar.  
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O COORDENADOR PEDAGÓGICO COMO AGENTE DE MUDANÇAS NA 
PRÁTICA DOCENTE. 

 
Elisangela Carmo de Oliveira PUC-SP zanoliveira@yahoo.com.br 

Profa. Dra. Emília Cipriano  PUC-SP, emiliaeclaudio@uol.com.br  
 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar as ações que o Coordenador Pedagógico (CP) 
desenvolve em seus processos formativos possibilitando-o ser um agente de mudanças na 
prática docente. As questões norteadoras desse estudo são: como o CP deve lidar com os 
sentimentos dos professores em relação às mudanças? Como a implantação de novas 
concepções, pautadas na reflexão sobre a prática, podem ser mediadas por este profissional? E 
como este CP pode ser um agente de mudança na prática docente? O referencial teórico está 
fundamentado em autores que abordam o papel da Coordenação Pedagógica e, 
principalmente, a visão de Escola como espaço de transformação. A metodologia assumida é 
a abordagem qualitativa, por meio dos procedimentos metodológicos de entrevista 
semiestruturada e análise documental. Os sujeitos participantes são quatro Coordenadoras 
Pedagógicas e quatro professoras da Rede Pública Municipal em Escolas de Educação 
Infantil, na zona Leste de São Paulo. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar as ações que o 
Coordenador Pedagógico desenvolve em seus processos formativos, possibilitando-o ser um 
agente de mudanças na prática docente. Os objetivos complementares são investigar como os 
CPs lidam com os sentimentos dos professores em relação às propostas de mudanças e 
apontar como a mediação destes profissionais é capaz de mobilizar novas concepções 
pautadas na reflexão sobre a prática. A escolha das CPs justifica-se pelo trabalho de qualidade 
formativo realizado com o corpo docente, reconhecido e valorizado por professores e 
comunidade educativa. Outros critérios foram estabelecidos para a escolha dos sujeitos: 
participação frequente das professoras no processo formativo e tempo mínimo de oito anos de 
experiência no cargo, por parte dos dois segmentos. A análise dos dados construídos nas 
entrevistas contempla a ótica das Coordenadoras Pedagógicas e das professoras e foi 
organizada de forma a possibilitar a construção de cinco categorias de análise: concepções, 
formação, relações interpessoais e profissionais, saberes da Identidade Docente e resistência 
como instrumento de trabalho. Essas categorias foram divididas em subcategorias para 
elucidar, de forma mais fidedigna, os olhares das diferentes CPs e professoras. Os dados 
foram construídos a partir dos referenciais que fundamentam a pesquisa, da reflexão das falas 
das entrevistadas, dos conhecimentos obtidos nas disciplinas cursadas no Mestrado 
Profissional e que foram imprescindíveis para a formação de pesquisadora iniciante, da 
análise documental e das conversas com a professora-orientadora desta pesquisa.  Como 
resultados, a pesquisa aponta o Coordenador Pedagógico como um agente de mudanças e a 
importância da relação do seu ofício e dos seus fazeres com a prática pedagógica. E nesse 
processo de mudanças, as relações interpessoais são fundamentais para a construção das ações 
do CP, tendo o papel de facilitador ou dificultador. Este profissional utiliza as resistências, 
que estão sempre presentes em seu caminho, como um instrumento de trabalho de reflexão da 
ação docente. As resistências apontadas nos discursos das entrevistadas nada mais são do que 
o instrumento de trabalho do Coordenador Pedagógico, pois sendo ele o agente de mudanças 
na prática docente, as resistências sempre vão estar presentes no seu caminho, no seu ofício e 
no seu fazer e dão pistas de como o professor está pensando e quais são as suas 
representações. Evidencia-se a formação continuada em serviço como um espaço permanente 
de reflexão e de significabilidade na ação do professor junto aos seus educandos, contribuindo 
para a integração de conhecimentos teóricos e práticos, por meio de diferentes estratégias e 
instrumentos formativos. Assim, a pesquisa revelou a importância do trabalho do CP em 
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parceria com gestores e professores na construção das mudanças necessárias para a 
transformação do contexto escolar a partir da qualificação das práticas pedagógicas. 
 
Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Continuada. Mudança.   
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TRANSIÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO (CP) DO ENSINO 
FUNDAMENTAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: DESAFIOS INICIAIS NA 

MUDANÇA DE SEGMENTO 
 

Elisa Valério de Almeida Oliveira PUC-SP, elisa_valmeida@yahoo.com.br 
Profa. Dra. Laurizete Ferragut Passos PUC-SP, laurizetefer@gmail.com  

 
O presente trabalho refere-se a uma dissertação de Mestrado Profissional, cujo objetivo foi 
conhecer e analisar como se dá o processo de transição do Coordenador Pedagógico (CP) do 
Ensino Fundamental para a Educação Infantil. Escolheu-se como campo a Rede Municipal de 
São Paulo para realizar este estudo. Os objetivos específicos consistiram em: mapear (quem e 
quantos são) os CPs da Rede Municipal de Educação de São Paulo que passaram pelo 
processo de transição de segmento, do Ensino Fundamental para a Educação Infantil; 
identificar os motivos da transição desses CPs do Ensino Fundamental para a Educação 
Infantil; Investigar os desafios do CP iniciante no segmento a Educação Infantil e as fontes de 
apoio para enfrenta-los durante o processo inicial. Com base em publicações do Diário Oficial 
do Município de São Paulo, realizou-se um mapeamento da transição nos anos de 2016 e 
2017, constatando o crescimento do número de CPs que efetuaram tal transição no período 
citado, evidenciando a relevância da temática. A partir dos dados encontrados, tabulamos as 
informações e buscamos contato com esses profissionais, via telefone, informando os 
objetivos do estudo e com a solicitação de e-mail para o envio do link com as perguntas. 
Como procedimento de coleta de dados, aplicou-se um questionário online, com perguntas 
abertas e fechadas. Esse instrumento foi construído a partir de quatro temas: caracterização 
pessoal, experiência profissional, a transição, e as fontes de apoio para superar os desafios. 
Em cada um dos blocos, elencaram-se descritores a partir dos objetivos propostos, de forma a 
construir uma matriz de referência para a elaboração das perguntas. Ao final da aplicação, 
tivemos as respostas de 42 CPs que realizaram a transição no período citado. Utilizando a 
abordagem da pesquisa qualitativa em educação, por levar em conta o significado que os 
sujeitos atribuem à realidade, realizou-se a análise e interpretação dos dados do seguinte 
modo: os dados obtidos a partir das perguntas objetivas foram tabulados e apresentados em 
gráficos, identificando um perfil desses coordenadores pedagógicos e os motivos da transição; 
esses gráficos foram analisados juntamente com os dados relativos às questões abertas, tendo 
como método a Análise de Prosa. Os resultados indicaram que os motivos principais para a 
realização desta transição são os problemas enfrentados na coordenação no Ensino 
Fundamental, como os relacionados à indisciplina dos alunos e ao excesso de trabalho 
burocrático e, bem como, a busca por novas experiências. Em relação à atuação na Educação 
Infantil, constatou-se que os principais problemas e desafios encontrados por esses 
CPs  referem-se às relações interpessoais com os diferentes sujeitos no cotidiano (professores, 
direção, famílias), e as concepções de infância expressas por esses sujeitos, que divergem da 
proposta da rede municipal, dificultando as ações junto às crianças. Evidenciou-se, ainda, o 
valor dos saberes adquiridos por meio da experiência, como referência à prática dos CPs. Em 
geral, os CPs avaliam sua experiência inicial na Educação Infantil como positiva, e buscam 
soluções para os problemas do cotidiano em sua experiência como coordenador, como 
professor e nas referências teóricas. As necessidades formativas evidenciadas referem-se às 
interações interpessoais, práticas da Educação Infantil e estratégias formativas, fornecendo, 
assim, subsídios e questões de reflexão que podem ser abordadas na formação continuada de 
Coordenadores Pedagógicos.  
 
Palavras-chave: Coordenador Pedagógico Iniciante na Educação Infantil. Experiência 
Profissional. Transição entre Modalidades de Ensino. 
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O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO CRÍTICA DE 
PROFESSORES: CONTRIBUIÇÕES E DESAFIOS 

Elizabeth Tagliatella Orfão PUC-SP, beorfao@hotmail.com 
Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali PUC-SP, liberali@uol.com.br  

 
O conceito de que o espaço escolar é um locus privilegiado para a formação dos profissionais 
vem sendo amplamente discutido nos meios educacionais, justamente por ser um espaço onde 
as dificuldades de ensino e aprendizagem se manifestam. A escola é reconhecida como um 
espaço que beneficia a convivência, a negociação e a reflexão na elaboração coletiva de 
processos que buscam novas possibilidades de atuação diante dos inúmeros e diversos 
desafios do cotidiano escolar. Com base nessa perspectiva, a formação de professores pode 
ser vista como um processo ativo, no qual as trocas se tornam um meio para que os sujeitos 
possam rever sentidos ao abordá-los com novos olhares, aproveitando de forma mais 
consciente as inúmeras experiências vivenciadas. Para que essa formação seja possível, 
destaco nesta pesquisa o coordenador pedagógico por considera-lo articulador e criador de 
condições favoráveis à formação de professores. Tal formação pressupõe um trabalho coletivo 
marcado na ação-reflexão-ação, a qual investiga e favorece a compreensão da realidade 
vivida, orientando ações futuras e favorecendo a quebra das resistências na busca de um 
ensino mais humano e igualitário de ser e intervir no mundo. Esse profissional se depara com 
o desafio da formação contínua e precisa estar fortalecido para estabelecer uma interlocução 
entre o que é vivido, as teorias e as práticas na busca de provocar mudanças nas dinâmicas do 
dia a dia. Cabe a ele, o desafio de formar professores que tenham o conteúdo como matéria 
prima, mas que trabalhem com procedimentos e atitudes em sala de aula. Além disso, é 
necessário compreender o desenvolvimento do grupo, como aprendem e relacionam-se com a 
escola.  Ao compreender a importância do seu papel e do seu comprometimento, o 
coordenador pedagógico pode desenvolver momentos em que educadores possam trazer suas 
preocupações do cotidiano, gerando temas para serem discutidos coletivamente e, assim, 
provocar a troca de experiências à luz das teorias que venham a contribuir com o 
desenvolvimento profissional e a transformação das práticas no contexto escolar. O estudo 
está embasado na perspectiva crítica, colaborativa e reflexiva, que, ao criar espaços coletivos 
de trocas e discussões, busca investigar a realidade vivida e suas possibilidades de 
reconstrução. Com este foco, espera-se que os profissionais envolvidos na investigação 
discutam e procurem respostas para os desafios do dia a dia escolar por meio de 
responsabilidade compartilhada, comprometimento e aprimoramento do grupo. Para tanto, 
primeiramente foi feito um levantamento das necessidades formativas dos sujeitos 
envolvidos, e, posteriormente, elaborada uma proposta de formação em que os participantes 
analisaram e discutiram seus desafios frente à formação de professores. A Pesquisa Crítica de 
Colaboração (PCCol) fundamenta metodologicamente este estudo por discutir como o próprio 
percurso da investigação se constitui como possibilidade de todos os participantes aprenderem 
de forma mais colaborativa e interventiva. Os dados utilizados foram produzidos por meio de: 
1. descrição da formação; 2. avaliações escritas; 3. fotos; e 4. audiogravações, e analisados 
com o apoio do referencial teórico e as ações da reflexão crítica – descrever, informar, 
confrontar e reconstruir (SMYTH, 1992). Os resultados apontam a importância da criação de 
espaços que provoquem estranhamentos e trocas coletivas contínuas para ampliar as 
possibilidades de intervenção. Partimos do princípio de que a formação seria um momento 
coletivo, de relatos e reflexões sobre suas concepções e práticas educativas, na tentativa de 
diminuir ações reprodutoras, superficiais, imediatistas e individualizadas. As soluções não são 
simples ou de fácil alcance; exigem formação, reflexão e construção contínua. Portanto, ainda 
há muito que estudar nessa área e vários desafios a enfrentar, principalmente no se refere ao 
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desenvolvimento do profissional crítico-reflexivo. É importante ouvir várias vozes e aprender, 
respeitar, pensar e debater com elas na busca de transformações mais significativas e que 
possam favorecer a formação e autoformação dos profissionais da educação. A pesquisa pode 
oferecer contribuições na elaboração de atividades formativas que possibilitem novas formas 
de pensar e agir dos participantes na busca de significados compartilhados para enfrentamento 
dos desafios que compõem esse processo. 

Palavras-chave: Formação crítico-reflexiva. Coordenador pedagógico. Formação contínua no 
contexto escolar. 
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FORMAÇÃO DE DIRETORES NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
 

Enita Alves Ferreira Rodrigues PUC-SP, enita.afrodrigues@gmail.com  
Profa. Dra. Emília CiprianoPUC-SP, emuliaeclaudio@uol.com.br  

 
Esta pesquisa teve por objetivo contribuir com a análise dos sentidos e dos significados em 
relação à Educação Inclusiva junto aos diretores da Rede Municipal de Diadema e levantar os 
elementos facilitadores sobre inclusão a serem contidos na formação continuada capaz de 
contribuir na representação de liderança que possa implementar de forma efetiva um processo 
inclusivo. O estudo apresenta a questão norteadora: Como a formação, pautada na reflexão 
das condições necessárias para a efetivação da Inclusão, pode contribuir no processo de 
gestão exercido pelos diretores? A metodologia escolhida para este trabalho de pesquisa é de 
abordagem qualitativa e o procedimento para a produção dos dados foi o grupo de discussão, 
realizado com sete diretores da Rede Municipal de Diadema. A escolha metodológica para 
organização da análise se fundamenta na perspectiva sócio-histórica. A análise e a 
interpretação dos dados produzidos foram constituídas por meio do procedimento 
denominado “Núcleos de Significação”. As temáticas reveladas necessárias na formação 
perpassam pelos conceitos de cidadania, ética, gênero humano e da inclusão que acolhe a 
todos, dando destaque à Educação entendida como um movimento humano com recortes 
relacionados a gênero, relações raciais, religiosas, culturais e geracionais. São esses os 
conhecimentos que podem revelar os facilitadores e as habilidades que o diretor precisa para 
se constituir como liderança efetiva e promover a inclusão em suas Escolas e, ainda, podem 
ser um dos principais fatores de eficiência escolar. Ao serem questionados sobre as barreiras 
que dificultam a inclusão, os diretores evidenciam como fundamental a contratação de 
profissionais de apoio ao trabalho a ser realizado junto aos estudantes com deficiência, no 
entanto, não pode ser condição para que o estudante frequente a Escola. Condicionar a 
presença do estudante ao profissional de apoio é uma situação que, em hipótese alguma, pode 
ser permitida, pois estaríamos diante de uma violação de direitos garantidos por meio de 
legislações vigentes. Foi verificada pelos diretores  a necessidade de ampliar a compreensão 
dos processos de aprendizagem destes estudantes. A aprendizagem precisa ter maior 
relevância, reflexão sobre as oportunidades nas quais os sujeitos superam obstáculos externos 
e condições subjacentes, fortalecendo suas possibilidades no processo de aprender. O diretor 
tem um papel decisivo de apoiador a sua equipe, mas também precisa de apoio e é nesse 
sentido que surge a formação como um caminho para o enfrentamento das situações 
cotidianas da Unidade Escolar.  O reconhecimento da necessidade formativa foi unanime 
entre os participantes, o que caracteriza um compromisso com o processo e o 
desenvolvimento formativo e profissional. Portanto, não é possível discutir nenhuma 
transformação na Educação, em qualquer que seja o nível, se não for por meio do eixo da 
formação e da exposição dos seus conceitos diretamente relacionados com atitudes mais 
positivas e situações menos restritivas. Um diretor bem formado pode se posicionar como um 
agente principal – ativo e cooperativo com sua equipe escolar, um sujeito histórico e 
transformador da sua prática pedagógica, um profissional aberto que reflita sobre o seu papel 
como educador e com clareza em seus conceitos, sendo essas, talvez, as principais premissas 
para a efetivação de qualquer prática educativa inclusiva. 
 
Palavras-chave: Direção Escolar. Educação Inclusiva. Formação. Trabalho Colaborativo. 
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ATIVIDADES SOCIAIS E MULTILETRAMENTOS COMO ORGANIZADOR 
CURRICULAR DO ENSINO DE LÍNGUA INGLESA NO  

ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

Eric Rodrigues dos Santos PUC-SP, thiswaycursos@gmail.com  
Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali PUC-SP, liberali@uol.com.br 

 
Por certo, saber falar inglês representa condição indispensável ao sujeito moderno, uma vez 
que o idioma se configura como a língua de referência para difusão científica, tecnológica, 
política, cultural, social e econômica. Desse modo, o idioma é um instrumento de acesso ao 
mundo globalizado, de modo a favorecer uma percepção mais apurada da realidade e, por 
consequência, a construção da cidadania crítica. As transformações constantes ocorridas no 
século XXI têm elevado ainda mais a importância da língua inglesa, posto que o intercâmbio 
cultural que transcorre a nível local e global confere à sociedade moderna um caráter cada vez 
mais diverso cultural e linguisticamente, tornando o idioma anglófono um instrumento 
intermediador da busca pela equidade, pela justiça social e pela integração entre os povos. 
Nesse contexto, o papel da língua inglesa é determinante para o acesso a multiculturalidade e 
para a difusão de valores como a equidade e o respeito à diversidade. Nesse sentido, as 
abordagens pedagógicas modernas precisam considerar a heterogeneidade presente nos 
modos de viver e de se expressar dos educandos como parte de uma educação integradora, 
inclusiva e significativa para todos. Com base no respeito e na tolerância à diferença e na 
colaboração dos estudantes, com o intuito de promover relações sociais e condições de vida 
menos opressoras. O panorama descrito evidencia a urgência da construção de paradigmas 
formativos desencapsuladores que viabilizem a aproximação entre a escola e a “vida que se 
vive”, conforme postulam Marx e Engels.  Levando-se em consideração os múltiplos 
elementos modais, culturais, históricos, linguísticos e midiáticos que constituem os sujeitos 
no tempo presente. Com base nesses pressupostos, este trabalho tem como objetivo investigar 
de que forma o compartilhamento de práticas pedagógicas organizadas por uma matriz 
curricular fundamentada em Atividades Sociais e na óptica dos Multiletramentos (THE NEW 
LONDON GROUP 1996/2000) pode contribuir para a formação continuada dos professores 
de inglês da rede pública do Município de São Paulo. Devido à sua natureza interventista, o 
projeto em vigor recorre à Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCOL), como aporte teórico 
metodológico, que se apoia na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASCH) para 
construção de relações crítico-colaborativas, que possibilitem a desencapsulação curricular e a 
transformação crítica, a partir da imersão no contexto sócio-histórico-cultural dos sujeitos. No 
intuito de subverter a lógica, por vezes opressora, rumo à uma tomada de consciência da 
realidade, que precede a apropriação crítica das ferramentas disponíveis nos contextos locais 
em busca do inédito viável. Os dados foram coletados e produzidos a partir de registros 
(gravações, fotos, vídeos, etc) das aulas do professor pesquisador com seus alunos do quarto 
ano do ensino fundamental I. Os procedimentos metodológicos utilizados análise de dados 
baseiam-se na reflexão sobre a ação, ao instrumentalizar os procedimentos elaborados por 
Freire, organizados por Smyth  e descritos em suas marcas discursivas e linguísticas das ações 
por Liberali, como quatro movimentos propiciadores de reflexão crítica, tais quais 
correspondem a: descrever, informar, confrontar e reconstruir. Os resultados obtidos nesta 
pesquisa servem como base para o compartilhamento de práticas pedagógicas que atendam às 
necessidades dos sujeitos contemporâneos, através de processos formativos em Cadeia 
Criativa.  
 
Palavras-Chave: Língua Inglesa. Multiletramentos. Ensino Fundamental I. Atividades 
Sociais. Práticas Translíngues. 
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CONSTRUINDO VÍNCULOS E COMPARTILHANDO EXPERIÊNCIAS: 
EDUCAÇÃO INFANTIL DE ZERO A TRÊS ANOS E O TRABALHO COM AS 

FAMÍLIAS. 

Gabriela Novaes PUC-SP e SME-SP, gabrielanovaes1@gmail.com 
Profa. Dra. Marli André PUC-SP, marliandre@pucsp.br 

 
O trabalho com as famílias de bebês e crianças atendidos em unidades escolares de educação 
infantil tem se mostrado conflituoso em alguns aspectos, devido à presença de crenças e 
julgamentos que emergem dessa relação por ambos os lados. Após quinze anos da transição 
dos Centros de Educação Infantil – CEIs da prefeitura do município de São Paulo da 
Secretaria de Assistência Social – SAS para a Secretaria Municipal de Educação – SME, 
podemos identificar unidades da rede que apresentam um trabalho considerado de qualidade 
no atendimento à primeiríssima infância em instituições de educação infantil. A presente 
pesquisa teve como objetivo, investigar um Centro de Educação Infantil municipal 
inaugurado em pleno processo de transição entre as Secretarias, cujo trabalho com as famílias 
apresenta uma trajetória reconhecida em sua região e entre os educadores que acompanham 
seu percurso. Dessa forma, a problemática deste estudo emerge do questionamento: como a 
relação escola e família é concebida pelos pais, responsáveis e familiares de bebês e crianças 
de um Centro de Educação Infantil e nos documentos oficiais da Secretaria Municipal de 
Educação do Município de São Paulo. A finalidade do trabalho foi compartilhar o percurso 
docente e a trajetória dos demais membros que compõem a equipe educativa no intervalo de 
cinco anos de formação em contexto e os reflexos da experiência no trabalho realizado com 
os bebês e crianças pequenas atendidos na instituição. Por meio dos dados analisados durante 
a pesquisa concluída foi possível explicitar elementos reconhecidos pelos educadores e 
famílias como fatores que conferem qualidade ao trabalho prestado. O referencial teórico 
buscou identificar pesquisas realizadas com os temas da relação família e escola em 
instituições educativas que atendem bebês e crianças pequenas e a diversidade de 
possibilidades para a construção de um trabalho participativo e responsável entre as duas 
instâncias. Por meio dos estudos correlatos, foi possível depreender que, embora a relação 
família e escola seja tema de pesquisas realizadas com a educação da infância, podemos 
reconhecê-la como tema silenciado quando pesquisamos sobre experiências de qualidade 
construídas a partir desta interação. A pesquisa de cunho qualitativo utilizou como 
procedimentos metodológicos: observação, entrevistas, análise de questionários formulados 
por professores de educação infantil durante os horários de formação em contexto, consulta 
aos registros da unidade educativa, análise de documentos e publicações oficiais da Secretaria 
Municipal de Educação relacionadas à educação infantil e a relação da escola com as famílias. 
Diante da análise dos dados coletados à luz dos referenciais teóricos utilizados, pode-se 
concluir que o trabalho de qualidade com as famílias e responsáveis de crianças que 
frequentam a instituição educativa resulta de um conjunto de práticas construídas 
gradativamente a partir de um trabalho reflexivo de avaliação, retomada de ações 
significativas e diálogo constante entre gestores, docentes, equipe de apoio à educação e 
familiares,  e da observação das necessidades e interesses de bebês e crianças. Explicitou-se 
ainda, por meio da pesquisa, a importância da gestão democrática para construção de um 
trabalho de qualidade.  

Palavras-Chave: Educação Infantil. Famílias.  Formação de professores. 
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A FORMAÇÃO DO FORMADOR DE LEITORES EM TODAS AS ÁREAS, DO 
ENSINO FUNDAMENTAL II, EM SOCIEDADES MULTILETRADAS 

 
Gizele C. Rodrigues Caparroz de Almeida PUC-SP, gicaparrozsidarta@gmail.com  

Profa. Dra. Lilian Ghiuro Passarelli PUC-SP, liliangp@uol.com.br  
 

Esta pesquisa em desenvolvimento está vinculada à atuação da formadora como assessora e 
professora de Língua Portuguesa no Ensino Fundamental e Médio. É movida pelas inquietações 
com relação a como se trabalha a leitura em todas as áreas do conhecimento, na escola de 
educação básica, no Brasil, num contexto em que a sociedade se torna cada vez mais digital. 
Objetiva-se investigar as necessidades formativas do professor não nativo digital de todas as áreas 
em relação ao ensino da leitura para a escola contemporânea. Tendo como foco privilegiado os 
professores do Ensino Fundamental II, tem como objetivos específicos: (1) identificar como os 
professores de todas as áreas trabalham a leitura em sala de aula; (2) verificar como docentes de 
diferentes áreas do conhecimento exploram os textos multimodais em suas práticas pedagógicas: 
aulas e atividades de leitura; (3) propor uma formação continuada que possa levar professores da 
educação básica, de todas as áreas do conhecimento, a promoverem práticas de multiletramentos e 
(4) desenvolver o processo formativo com os professores com base na interação, colaboração e na 
reflexão sobre a prática, estimulando a criação de práticas diferenciadas. O referencial teórico que 
diz respeito à formação continuada apoia-se numa perspectiva colaborativa inspirado nas ideias de 
Canário, Imbernón, Marcelo Garcia e Nóvoa.  A investigação iniciou com a aplicação de um 
questionário de questões abertas, em escola da rede particular de ensino do município de Cotia, 
SP, com o objetivo de investigar as necessidades formativas de professores especialistas do 
Ensino Fundamental II, sobre as práticas de leitura nas diversas disciplinas, inclusive dos textos 
multimodais. A partir dos subsídios coletados por meio de questionários respondidos pelos 
docentes, será proposta formação continuada com o objetivo de possibilitar uma participação 
efetiva dos professores na concepção e construção de unidades didáticas de leitura de gêneros 
textuais multimodais a partir da perspectiva dos multiletramentos, da multimodalidade e da 
multiculturalidade, atendendo às demandas da sociedade contemporânea. As categorias da 
Gramática do Design Visual e a pedagogia dos novos letramentos do New London Group estarão 
na base desta proposta de formação do docente, procurando redesenhar caminhos para preparar o 
aluno para ser um leitor crítico que agirá com protagonismo no mundo. Pretende-se apreender 
respostas às seguintes questões: O que esse professor entende por texto, no contexto atual, e com 
que intencionalidade trabalha a leitura dos diversos gêneros textuais, inclusive os multimodais, 
tanto impressos (jornais, revistas, charges, tiras, publicidade, HQs etc.) quanto aqueles presentes 
nos ambientes digitais (blogs, wiki, podcasts, clips, animações, videologs, portais educacionais, 
redes sociais etc.)? Como instrumentalizá-lo para uma pedagogia de multiletramentos? Serão 
apresentados os resultados parciais desta pesquisa, contudo pretende-se, a partir destes, contribuir 
para o apontamento de caminhos ou alternativas para o aperfeiçoamento do professor especialista 
em sua prática de ensino de leitura em sala de aula, cada qual na especificidade de sua área. 
Trabalhar com textos multimodais na escola se faz necessário, uma vez que é cada vez mais 
comum a exposição das pessoas às novas tecnologias e às redes informatizadas (computador, 
internet, caixa eletrônico, etc.) que exigem o domínio de novas práticas de leitura/escrita e uma 
maior interação entre linguagem verbal e linguagem não verbal (visual). Apesar de os textos 
multimodais, não serem novidade em nossa sociedade e estarem presentes em todo lugar, sejam 
em outdoors, na TV, na internet, nos jornais e, não raro, em livros didáticos, o trabalho 
pedagógico com estes textos, no ambiente escolar, ainda pouco se faz de forma intencional e 
planejada pelos professores.  
 
Palavras-chave: Multiletramento. Leitura de todas as áreas. Formação do professor.  

mailto:gicaparrozsidarta@gmail.com
mailto:liliangp@uol.com.br


 

37 
 

DEMOCRATIZAÇÃO DAS RELAÇÕES EM SALA DE AULA 
 

Harley Arlington Koyama Sato PUC-SP, harleysato@me.com 
Profa. Dra. Laurinda Ramalho de Almeida PUC-SP, laurinda@pucsp.br 

 
Em um contexto de uma escola tradicional, no qual as relações de poder são predominantemente 
verticalizadas, foram propostas algumas ações para iniciar um processo de democratização das 
relações entre um professore e seus alunos. Tais alunos são de duas turmas do primeiro ano do 
ensino médio de uma escola que pertence a uma rede nacional de escolar particulares. Quando a 
pesquisa foi iniciada, era o primeiro ano do professor na escola e o convívio entre professor e 
alunos era de três meses, com frequência de 4 aulas por semana. Dentre as ações em prol da 
democratização das relações, estava o estímulo aos alunos para produzirem incidentes críticos 
autobiográficos, dando foco aos fatos que eles consideravam relevantes que ocorreram na sala de 
aula durante seu processo de ensino e aprendizagem. Para isso, foi utilizado o questionário de 
incidentes críticos (QIC), proposto inicialmente por Stephen D. Brookfield. Esse questionário será 
o tema central desta exposição oral. Apresentaremos sua metodologia, alguns resultados obtidos e 
reflexões sobre essa pesquisa, que ainda se encontra em andamento. Por se tratar de uma técnica 
de escuta, o QIC, colabora no estabelecimento de uma visão mais democrática das relações em 
sala de aula. Além disso, é um instrumento cuja aplicação tem outras intencionalidades. Dentre 
elas, estão o de estimular o desenvolvimento do sujeito reflexivo e de ser um instrumento de 
pesquisa, possibilitando maior clareza no mapeamento do processo de ensino e aprendizagem do 
grupo. A metodologia consiste em aplicar um questionário de 5 perguntas aos alunos sobre os 
momentos da aula que foram mais ou menos significativos para eles, seja em relação a sua 
aprendizagem ou qualquer outro fato que lhe causou impacto. O questionário é aplicado na última 
aula da semana e é preenchido no google forms para que no final, todos tenham acesso às suas 
respostas e para que um portifólio individual seja construído. Para isso, durante o momento no 
qual os alunos estão respondendo o questionário, são fornecidos tablets a todos eles. As respostas 
são necessariamente anônimas, isto é, nenhum professor ou gestor da escola sabe qual aluno foi o 
autor de qualquer uma das respostas.  Isso é fundamental para que o aluno não se sinta ameaçado 
ou que será vítima de represália de qualquer natureza, tendo liberdade para poder falar o que 
desejar. Outro momento muito importante é o posterior a aplicação do questionário. Na primeira 
aula da semana após o preenchimento do questionário é dado um feedback aos alunos. A ideia é 
que partir dele, reforcemos a importância que é dada ao questionário. Por se tratarem de perguntas 
abertas, os dados obtidos nos fornecem informações de diversas naturezas, desde de quais as 
preferências metodológicas dos alunos para sua aprendizagem, até quais os movimentos de escuta 
feitos pelo professor eles julgam mais eficazes. Tais dados também são apresentados aos alunos. 
A partir da socialização dos dados, em uma ação em conjunto entre professor e alunos, foram 
traçados o rumo das próximas aulas, sempre mostrando o que pode ser decidido coletivamente e 
que cabe ao professor decidir. Nesse movimento, a ideia é reforçar  a importância de se preencher 
o questionário de forma séria, atenta, detalhada e deixar claro que desejamos estimular o debate, a 
reflexão e o ambiente democrático. De acordo com a própria resposta dos alunos, obtidas como os 
primeiros resultados dessa pesquisa, eles se sentem escutados e dão valor a esse movimento de 
construção coletiva. A partir dos dados obtidos também foi possível verificar quais metodologias 
de sala de aula (aula invertida, aulas em vídeo, trabalho em grupo, debates, aula expositiva) que os 
alunos se sentem mais ou menos envolvidos, o que orienta o planejamento das atividades futuras. 
Uma vez feita estabelecida essa rotina, deseja-se utilizar a documentação do que ocorreu nesse 
processo para propor uma formação com os professores da escola no intuito de refletir sobre 
diversos pontos que influenciam no seu dia a dia e principalmente na relação com seus alunos. 
 
Palavras Chave: Relações democráticas. Escuta ativa. Olhar para o aluno. Incidentes críticos. 
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DIFICULDADES DE ALUNOS EM MATEMÁTICA: COMO REPRESENTAM OS 

PROFESSORES? 

 
Ivonete Sampaio Rosa de Araújo PUC-SP, ivonete040462@gmail.com 

Regina Helena Reis Souza Ayres PUC-SP, reheayres@gmail.com 
Wayne Teixeira Gonçalves PUC-SP, wayne@professor.sp.gov.br 

Simone de Oliveira Andrade Silva PUC-SP, monemestre@gmail.com  
Profa. Drª Clarilza Prado de Sousa PUC-SP, clarilza.prado@gmail.com  

 
Este trabalho fez parte de um estudo realizado na disciplina Avaliação Educacional: Projetos 
e Práticas do Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: Formação de Formadores -
FORMEP sob orientação da Profa. Dra. Clarilza Prado de Sousa. O objetivo se constitui em 
compreender as representações sociais dos professores a respeito da dificuldade do aluno em 
matemática, tendo em vista o baixo desempenho na disciplina dos alunos nas avaliações em 
larga escala como o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo - 
SARESP e Sistema de Avaliação de Educação Básica - SAEB. Constata-se que uma grande 
parcela dos alunos do 5º ano do ensino fundamental está classificada entre os níveis abaixo do 
básico e básico, somando 50,9% do total no SARESP e, ainda, no nível insuficiente são 41% 
no SAEB (QEDU, 2018). O ensino escolar da matemática e sua dificuldade têm sido tema 
recorrente em muitas pesquisas ao longo do tempo, com os autores como Souza et al., Spinillo 
Emanuel; Figueiredo; Matsukura; Mendes; Carmo; D’Ambrósio e Shulman. Nossa pesquisa 
foi realizada, no contexto da Educação Básica, abrangendo as séries iniciais do Ensino 
Fundamental, em uma escola estadual localizada na região Oeste da capital da cidade de São 
Paulo, e teve como sujeitos da pesquisa 20 professores que lecionam em turmas de 1° ao 5° 
ano escolar. O resultado de 2017 do SARESP para esta escola apontou que 22,8, % de seus 
alunos se encontram abaixo do básico, 39,8% no básico, 27,6 % no adequado e 9,8% no 
avançado, na disciplina de matemática. Todavia, o IDEB da escola em 2015 foi de 6,6, 
embora tenha caído para 6,4 em 2017, continua sendo uma boa nota (a meta para 2021 é de 
6,5). A técnica utilizada para a coleta de dados foi à entrevista semiestruturadas. Todas as 
entrevistas foram gravadas, transcritas e processadas no software Interface de R pour les 
Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (IRAMUTEQ) e analisadas 
por meio da análise de conteúdo. A leitura dos dados teve o apoio teórico da Teoria das 
Representações Sociais, TRS, segundo Moscovici, 1978. A utilização da TRS como suporte 
teórico, permitiu identificar que o professor parece não identificar a dificuldade do aluno em 
matemática e, com isso, não consegue selecionar e desenvolver estratégias para superar tais 
dificuldades. Identificamos que neste contexto, constroem representações sobre as 
dificuldades dos alunos, muitas vezes atribuindo os problemas ao processo de alfabetização, e 
as defasagens de anos anteriores, que impediriam sua aprendizagem atual em matemática e de 
língua portuguesa. Associam ainda às dificuldades a falta de contribuição da família no 
processo de recuperação realizado na escola. Nesse processo de culpabilização da família e 
dos seus pares, esse professor não se reconhece como parte importante desse processo de 
superação da dificuldade do aluno em aprender matemática. Percebe-se também, que não 
compreendem que proposta didática precisa desenvolver frente à dificuldade dos discentes, 
apesar de declararem que é preciso identificá-las para poder desenvolver estratégias para 
superá-las, assim mais do que oferecer novos materiais e formações, é preciso ajudar o 
professor no processo de diagnóstico da dificuldade do aluno em matemática e ajudá-lo a 
encontrar caminhos para trabalhar com o aluno a fim de superar tais dificuldades. Observou-
se, que os professores se mostram frustrados e desorientados em como diagnosticar e 
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organizar estratégias que possibilitem o avanço do aluno em sua aprendizagem em 
matemática, apesar da oferta de diferentes materiais e ambientes educativos. Verificamos que 
o grupo de professores precisa avaliar com precisão as dificuldades de seus alunos, pois 
quando ele tornar cada dificuldade visível e compreensível ele terá grandes possibilidades de 
fazer intervenções apropriadas junto aos estudantes no processo ensino e aprendizagem de 
matemática. Ainda identificamos através das entrevistas que as dificuldades matemáticas dos 
alunos são quase que invisíveis aos olhos do professor. Consequentemente o papel do 
professor acaba se tornando “invisível” neste processo de ensino e de aprendizagem, pois não 
consegue se colocar num dos polos desse processo, perdendo sua identidade e sua 
profissionalidade.  
 
Palavras-Chave: Representações Sociais. Matemática. Dificuldade de Aprendizagem. 
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AS PRÁTICAS AVALIATIVAS NO CICLO AUTORAL: PROPOSIÇÕES PARA O 
SEU APERFEIÇOAMENTO 

 
Júlio César Ruiz de Sousa PUC-SP,  julioruiz27@gmail.com 

Prof. Dr. Nelson Antonio Simão Gimenes PUC-SP, nagimenes@pucsp.br 
 
O presente trabalho tem por objetivo analisar as práticas avaliativas declaradas pelos 
professores do ciclo autoral (denominação dada aos três anos finais do Ensino Fundamental 
II) de uma escola da Rede Municipal de Educação de São Paulo, com o intuito de apresentar 
indicações e proposições para futuras ações formativas relacionadas à avaliação da 
aprendizagem.  A pesquisa, ocorrida com a participação de cinco professores que ministravam 
aulas no ciclo autoral, teve abordagem qualitativa e utilizou entrevistas semiestruturadas 
individuais para coleta de dados, pois estas, conforme Ludke e André, são mais flexíveis e 
permitem captar melhor a visão dos envolvidos. A análise de dados ocorreu seguindo 
orientações sugeridas por Bogdan e Biklen, ou seja, os dizeres foram organizados 
considerando as semelhanças, regularidades e agrupados de acordo com as seguintes 
categorias: instrumentos e estratégias de avaliação, tipos de avaliação - usos dos resultados e 
articulação das avaliações com o proposto pelo Programa Mais Educação São Paulo. O aporte 
teórico utilizado para a análise das categorias foi fundamentado nas contribuições de 
Depresbiteris e Tavares, Hadji, Haydt, Luckesi, Medeiros, Raphael e São Paulo. Dentre as 
práticas avaliativas declaradas pelos entrevistados, foram utilizadas: prova objetiva, prova de 
alternativas, teste, prova dissertativa, prova reflexiva e prova convencional. Apenas dois 
professores utilizaram chamada oral; um deles, produção de texto e atividades com mapa e 
instrumentos de orientação por outro.  De acordo com Medeiros, todos os instrumentos 
citados pertencem à categoria “provas”, que podem ser escritas, orais ou práticas. Desta 
forma, identificou-se fragilidades em relação à diversificação dos instrumentos; mesmo não 
intencionalmente, o professor utilizou o mesmo instrumento várias vezes sob denominações 
diferentes. Ademais, declarou-se também o uso de estratégias como: seminários (três 
entrevistados), debates (dois), roda de conversa e oralidade (um). Haydt  considera tais 
estratégias como exposição oral e reforça a necessidade de uma pauta de observação 
previamente preparada para direcionar e registrar os acontecimentos ao longo do 
desenvolvimento da atividade, que funcionaria como instrumento avaliativo. Ressaltamos que 
nenhum dos entrevistados declarou a utilização dessa pauta, o que enfraquece o uso das 
estratégias. Todos declararam fazer uso de suas observações como prática avaliativa,  que, 
embora considerada importante por Depresbiteris e Tavares,  também deve ser sustentada por 
uma pauta de registro. Porém, quando questionados a respeito dos registros das observações, 
percebeu-se que não é realizado, caracterizando uma prática avaliativa informal e subjetiva 
que, segundo Hadji, compromete a qualidade dos resultados avaliativos. Em relação à 
segunda categoria e considerando que o momento em que as práticas avaliativas são 
realizadas oferece importante informação acerca do uso de seus resultados, os professores 
declararam realizar os processos avaliativos ao final da abordagem de um tema ou unidade de 
ensino, o que, segundo Raphael, caracteriza uma avaliação somativa cuja função é verificar 
em que grau os objetivos propostos foram alcançados pelos estudantes, dificultando ou 
impossibilitando o uso formativo da avaliação. Quando perguntados sobre o tipo de avaliação 
praticada, percebeu-se falta de clareza a respeito do tema. No tocante ao uso dos resultados, 
dois entrevistados declararam repensar a prática, dois os utilizam para fechar a nota e um para 
verificar se estava no caminho certo. Um fato percebido é que o fechamento das notas é 
enormemente influenciado pelas observações dos docentes, afasta-se das médias aritméticas, 
contudo, fica exposto à subjetividade do avaliador. Quando relacionamos as práticas 
avaliativas declaradas com as orientações do Programa Mais Educação São Paulo, percebeu-
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se que vários professores já utilizavam a avaliação no sentido de refletir e alterar suas ações. 
Em relação à transparência e clareza nos processos avaliativos solicitadas pelo programa,  o 
envolvimento esperado dos professores e dos pais ainda não foi alcançado, as comunicações 
aos pais ocorriam de forma genérica durante as reuniões de pais e não contemplava o 
solicitado; houve um pequeno e isolado avanço na utilização dos processos avaliativos para 
identificar as dificuldades encontradas pelos estudantes no sentido de auxiliá-los na superação 
destas; não foram evidenciadas melhorias significativas nas formas e nos instrumentos 
utilizados nas práticas avaliativas declaradas e nem a realização de feedback ou correção 
comentada após a aplicação dos instrumentos. Finalizando, por meio da pesquisa 
evidenciamos pontos importantes que cabem ser ressaltados, tais como: embora os 
entrevistados tenham declarado que a avaliação é importante para o processo de ensino, 
percebeu-se a existência de incoerências em relação aos instrumentos avaliativos declarados, 
o uso de estratégias informais realizadas a partir do “olhar do avaliador”, sem amparo de 
suporte físico (pauta de registro) e a falta de clareza para definir os tipos de avaliação 
demonstrou desconhecimento sobre os temas. Em contrapartida, destacou-se um avanço 
quanto ao uso do resultado,  mais voltado à reflexão e à regulação do processo de ensino por 
parte de alguns professores; constatou-se um distanciamento do viés da medida,  a utilização 
de informações obtidas ao longo do processo ensino-aprendizagem e a  preocupação em ouvir 
os colegas durante o conselho de classe para a tomada de decisão coletiva antes do 
fechamento dos conceitos. Ademais, foi identificado que a implantação das mudanças 
propostas pelo Programa Mais Educação, principalmente sobre os paradigmas da avaliação, 
ainda é um desafio não superado, o que demanda atenção dos gestores escolares. Assim 
sendo, a pesquisa reforçou a importância da realização de formações continuadas nas escolas 
no sentido de alavancar as transformações. Enfim, precisamos compreender as práticas 
ocorridas para agir corretamente e implementar as mudanças necessárias, e, para isso, é 
imprescindível que a gestão escolar viabilize uma rede de suporte aos professores, ouça suas 
necessidades, compreenda suas dificuldades,  forneça subsídios e organize ações formativas 
individuais e coletivas para promover as melhorias necessárias às práticas avaliativas. 

Palavras-chave: Avaliação da Aprendizagem. Instrumentos de Avaliação. Ciclo Autoral. 
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AS ESPECIFICIDADES DA ATUAÇÃO DO EDUCADOR DE BEBÊS E CRIANÇAS 
DE ZERO A TRÊS ANOS DE IDADE EM UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

EM SÃO PAULO 
 

Leila Bitencourt Schmeing PUC-SP, leila.bitencourt83@gmail.com 
Profa. Dra. Emília Cipriano PUC-SP, emiliaeclaudio@uol.com.br  

 
O objetivo da presente pesquisa é evidenciar as especificidades da prática docente na 
Educação Infantil de zero a três anos. Para tanto, os objetivos específicos são investigar as 
concepções de professoras de Educação Infantil acerca da docência na faixa etária de zero a 
três anos; articular as concepções das professoras acerca das especificidades da atuação 
pedagógica com bebês e crianças pequenas aos conhecimentos veiculados nos documentos 
produzidos pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME/SP) e propor 
indicações para a formação de professores que atuam na Educação Infantil de zero a três anos. 
Na atualidade, mesmo diante do reconhecimento constitucional do direito dos bebês e 
crianças pequenas à Educação para seu pleno desenvolvimento, ainda permanecem nas 
instituições de Educação Infantil práticas orientadas, ora por uma visão de assistencialismo, 
ora por visão escolarizante e preparatória que historicamente acompanham o atendimento às 
crianças. Enquanto espaço de cuidados e educação, permeado pelos eixos estruturantes das 
interações e brincadeiras, conforme previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Infantil, este ambiente precisa ser adequado ao desenvolvimento integral da 
criança. Para tanto, as propostas pedagógicas precisam estar pautadas em um currículo que 
contemple as culturas e especificidades dos bebês e crianças pequenas, bem como contar com 
a presença de profissionais qualificados, bem formados e conscientes do seu papel. Partindo-
se desta premissa, se faz necessária uma consolidação dos novos paradigmas em torno das 
concepções de creche, infância e criança e da existência de especificidades para o trabalho 
pedagógico com bebês e crianças pequenas, o que demanda a construção de conhecimentos 
específicos para este tipo de docência. Este processo de construção e valorização de 
conhecimentos específicos para a docência na creche representa um desafio tanto no âmbito 
da formação inicial, quanto na formação continuada. Para o alcance dos objetivos da presente 
pesquisa, a metodologia adotada foi de abordagem qualitativa, tendo em vista a importância 
de se contemplar as formas como os sujeitos de pesquisa concebem as questões estudadas por 
meio da valorização dos aspectos subjetivos que podem se revelar em seus depoimentos. 
Foram selecionadas seis professoras de Educação Infantil de um Centro de Educação Infantil 
da rede municipal de São Paulo. O critério para a seleção dos sujeitos de pesquisa baseou-se 
no aceite em participar espontaneamente. Como ferramenta para a coleta dos dados, 
recorremos a um questionário para caracterização das participantes e à realização de um 
grupo de discussão por ser um instrumento que permite a exploração das experiências, 
opiniões e posições coletivas que reflitam as concepções do grupo do qual as participantes 
fazem parte. Para análise dos dados, está sendo utilizado o método proposto por André  
definido como “Análise de prosa”, por considerar a interação do pesquisador com o objeto 
pesquisado, sendo um meio de levantar o conteúdo do material coletado. Para tanto, a autora 
sugere que os dados sejam estudados a partir de tópicos e temas, esclarecendo que o tópico 
deve ser visto como o assunto e o tema como a ideia a partir do assunto evidenciado no 
tópico. Após o reconhecimento de tópicos e temas, pode-se vinculá-los em categorias para 
análise. A relevância do estudo em andamento justifica-se em contribuir para o 
desenvolvimento de processos formativos sobre a docência na Educação Infantil de zero a três 
anos, através do destaque às especificidades desta atuação profissional.   
 
Palavras-chave: Educação Infanti. Formação de Professores. Especificidades zero a três anos. 
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RELATÓRIOS DESCRITIVOS DAS CRIANÇAS NA TRANSIÇÃO CEI/EMEI/EMEF 

NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

Letícia Augusta Arakaki PUC-SP e SME-SP, supervisaoleticia@gmail.com 
Prof. Dr. Nelson Antonio Simão Gimenes PUC-SP, nagimenes@pucsp.br 

 

A presente pesquisa teve como principal objetivo analisar os relatórios avaliativos de 
aprendizagens e desenvolvimento das crianças elaborados por professores de Unidades 
Educacionais pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, na transição do 
Centro de Educação Infantil (CEI) para a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) e da 
Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) para a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental (EMEF), bem como apresentar propostas voltadas à qualificação do processo 
avaliativo das crianças, de forma que os relatórios valorizem o percurso de aprendizagem das 
crianças  e na perspectiva de uma avaliação formativa, bem como corroborem com o 
planejamento do docente, considerando a importância da articulação entre avaliação e 
currículo e a busca pela superação das rupturas existentes na passagem CEI/EMEI/EMEF. 
Este estudo justifica-se pela escassa produção acadêmica na área, tendo em vista ainda, a 
recente publicação da Orientação Normativa nº 01/2013, que objetivou, entre outros aspectos, 
definir procedimentos comuns às Unidades Educacionais para que realizem a avaliação das 
aprendizagens das crianças, trazendo importantes implicações para a rede municipal de São 
Paulo. Os objetivos específicos deste estudo foram: identificar como os relatórios avaliativos 
de aprendizagens e desenvolvimento das crianças contemplaram o instituído pela Orientação 
Normativa nº 01/ 2013; analisar os elementos presentes nos relatórios; apresentar 
possibilidades de trabalho voltadas à qualificação dos relatórios avaliativos das crianças na 
transição CEI/EMEI/EMEF e articulação entre as diferentes etapas educativas. A metodologia 
adotada baseou-se na análise de conteúdo de Bardin com abordagem qualitativa. As Unidades 
Educacionais participantes da pesquisa foram cinco, sendo quatro Centros de Educação 
Infantil (CEI) e uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), pertencentes à Diretoria 
Regional de Educação (DRE) Campo Limpo. Os materiais de análise foram uma amostra de 
30% dos relatórios avaliativos das crianças, sendo a maioria deles, produzidos pelas 
instituições participantes no segundo semestre de 2016 na transição CEI/EMEI/EMEF, 
perfazendo um total de 128 relatórios. Trata-se, portanto, de uma pesquisa documental. Após, 
a coleta, seleção e organização dos relatórios, realizaram-se a categorização e análise dos 
dados à luz dos referenciais teóricos e fundamentação legal. Algumas categorias foram 
definidas a priori, tais como: a questão da transição e os critérios estabelecidos pela 
Orientação Normativa nº 01/2013 para a realização dos relatórios no que se refere ao percurso 
do grupo, percurso individual, falas e outras formas de expressão, parecer do educador, 
parecer da família e frequência da criança. Sendo estes, classificados em três níveis, 
delineando como contemplaram os critérios propostos pela normativa. As categorias 
estabelecidas a posteriori foram: outros elementos presentes e critérios utilizados pelos 
docentes para a realização dos relatórios avaliativos das crianças, tais como: a organização 
curricular, avanços, participação de diferentes atores, resultados, comportamentos, mediação, 
especificidade, entre outros aspectos. Após a categorização e análise dos dados, elaborou-se 
uma proposta de articulação entre CEI/EMEI/EMEF e de intervenção com um roteiro para 
produção e outro, para análise de relatórios avaliativos das crianças. A proposta baseia-se em 
princípios de pedagogias participativas, visando à ruptura de pedagogias transmissivas. Os 
principais aportes teóricos foram: Hoffmann (2014) e Oliveira-Formosinho (2013). Os 
resultados apontam para a necessidade de ações formativas e colaborativas, bem como de 
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políticas públicas voltadas à articulação entre as diferentes etapas educativas e à qualificação 
dos registros para que elucidem, de fato, o disposto nas diretrizes do sistema municipal de 
educação. A partir da análise dos dados, observou-se que a concepção de avaliação 
predominante dos docentes das instituições pesquisadas é a somativa com ênfase em 
resultados e padrões comportamentais, poucos evidenciaram especificidades e avanços nas 
aprendizagens das crianças e as mediações do docente. Identificou-se que o registro da 
participação da criança foi evidenciado somente nos relatórios da EMEI. Não se identificou 
falas, outras formas de expressão das crianças que evidenciassem suas hipóteses ou 
construção do conhecimento, bem como sua autoanálise e evolução nas aprendizagens. 
Contudo, dão pistas ao docente do ano subsequente sobre a proposta da instituição e 
organização curricular, podendo servir de informação útil ao planejamento pedagógico na 
etapa seguinte. Para isso, seria necessário também um trabalho voltado ao uso dos relatórios 
avaliativos das crianças produzidos por docentes da Educação Infantil nas instituições 
receptoras das crianças e de seus relatórios nas Escolas Municipais de Educação Infantil 
(EMEI) e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF) de forma a contribuir à 
continuidade dos processos educativos. Deste modo, há ainda muito que avançar no que tange 
à consolidação de uma cultura de avaliação e para que os relatórios avaliativos de 
aprendizagem e desenvolvimento das crianças cumpra com suas funções formativa e 
diagnóstica nas diferentes etapas e instituições educacionais.  

 
Palavras-chave: Relatórios Avaliativos. Transição. Educação Infantil. 
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UMA FORMAÇÃO MULTIMODAL: A CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DO 
PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO EM UMA DIRETORIA DE ENSINO 

NA REDE PÚBLICA ESTADUAL 
 

Lizandra Quintal Nabôas PUC-SP, linaboas1@gmail.com 
Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali PUC-SP, liberali@uol.com.br 

 
Neste trabalho pretendo apresentar um relato de experiência, vivenciado em encontro 
formativo realizado para professores coordenadores pedagógicos (PCP) em uma diretoria de 
ensino da rede pública estadual com o foco na constituição identitária do PCP ingressante na 
função. Esta formação teve como objetivo construir colaborativamente o conceito de 
identidade do PCP através da reflexão dos conceitos de atribuição e pertença como também 
das relações de suas ações na unidade escolar como um, nenhum e cem mil como postulam 
Souza e Placco; o PCP é um, no momento em que se reconhece parte do grupo, faz escolhas 
comprometidas com as necessidades do corpo discente e docente; ele é nenhum quando ainda 
não é legitimado pelo grupo pelo seu trabalho e cem mil, nas ocasiões que realiza múltiplas 
tarefas para atender toda a demanda da comunidade escolar. Para tanto, elaborei uma unidade 
didática baseada no Multiletramentos com o desenvolvimento de quatro etapas: prática 
situada, instrução evidente, enquadramento crítico e prática transformada para revelar ao PCP 
a possibilidade de vivenciar e experienciar diferentes modos de significar independente do 
contexto em que está inserido. No encontro realizado em abril de 2019, baseado na pesquisa 
crítica de colaboração, para o desenvolvimento da unidade temática e da primeira etapa: 
prática situada, 36 PCP estavam presentes, como estratégia para elaboração de grupos e 
imersão no tema foram entregues peças para montagem de 6 quebra-cabeças com imagens 
que representavam o tema identidade com perguntas norteadoras para observação da imagem 
e interação dos grupos. Na segunda etapa, instrução evidente, os grupos participaram de 6 
estações, em cada uma delas, havia uma mídia diferente relacionada ao tema identidade do 
PCP com 3 perguntas orientadoras das discussões. No enquadramento crítico, terceira etapa 
da unidade temática, cada grupo recebeu um envelope numerado com uma situação-problema 
no ambiente escolar para confrontar o outro grupo referente ao tema a fim de compartilhar os 
pensamentos, sentimentos, argumentos vivenciados naquelas situações para interação entre os 
grupos. Na quarta etapa, prática transformada, os grupos construíram uma pirâmide de base 
triangular, cada face representava as relações simbólicas: um, nenhum e cem mil; nelas, os 
integrantes colaram filipetas com a descrição das ações que realizam na unidade escolar, 
enumerando-as conforme o grau de prioridade de execução e a duração de cada ação de 
acordo com as relações estabelecidas. Nesta atividade, os grupos refletiram sobre as ações 
desenvolvidas cotidianamente em comparação com a constituição identitária do PCP e o 
plano de trabalho elaborado. As discussões realizadas ao final de cada etapa no decorrer do 
encontro formativo indicaram a construção de um novo significado para o conceito de 
identidade para este grupo de PCP que ingressaram na função neste ano, pois diante dos 
conflitos gerados entre os sujeitos na tentativa de criar novas possibilidades, soluções para as 
situações experienciadas e compartilhar seus significados, o grupo construiu 
colaborativamente um novo significado para o conceito já existente para possivelmente 
transformar suas ações cotidianas a fim de legitimar seu papel de formador, articulador e 
transformador do ambiente escolar. A unidade didática descrita foi elaborada a partir da 
observação que os PCP ingressantes apresentaram dificuldades em compreender o conceito de 
constituição identitária do PCP discutido em encontro anterior, pelo fato, que a estratégia 
adotada: leitura do texto e discussão através de perguntas norteadoras, não colaborou para a 
compreensão do conceito e para uma possível mudança de prática na unidade escolar. Após 
reflexão sobre a ação, enquanto formadora, baseada no Multiletramentos, elaborei a unidade 
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didática a fim de evidenciar as diferentes formas de construir, em grupo, colaborativamente 
um novo significado de um conceito para possibilitar uma diversidade de escolhas que variam 
conforme a situação e o contexto para uma possível transformação das práticas vivenciadas 
no âmbito escolar. 
 
Palavras-Chave: Professor Coordenador Pedagógico. Constituição Identitária. 
Multiletramentos. 
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FORMAR PARA TRANSFORMAR PRÁTICAS AVALIATIVAS: UMA PROPOSTA 
DE AÇÃO SUPERVISORA 

 
Luciana Patricia Albuquerque de Paula PUC-SP e SME-SP, lucipap@yahoo.com.br 

Prof. Dr. Nelson Antonio Simão Gimenes PUC-SP, nagimenes@pucsp.br  
 

Esta pesquisa teve por objetivo geral desenvolver proposta de ação supervisora para a 
orientação e acompanhamento dos processos de formação em contexto, desenvolvidos por 
coordenadores pedagógicos junto aos docentes, na temática avaliação da aprendizagem. Para 
a elaboração da proposta, procuramos por referenciais teóricos que subsidiassem a 
compreensão do papel do supervisor escolar e do coordenador pedagógico no cotidiano 
escolar; a análise dos conceitos construídos sobre processos de formação em contexto nas 
unidades educacionais; e, as concepções que fundamentam o processo de avaliação da 
aprendizagem de sala de aula. A proposta consistiu em organizar encontros de tutoria, 
inspirados nas ações de tutoria desenvolvidas pela Fundação Itaú Social, junto ao coordenador 
pedagógico, para realização de atividades como diagnóstico do contexto escolar, análise de 
documentações pedagógicas, acompanhamento e estruturação de sua rotina de trabalho. A 
proposta de ação supervisora buscou promover um diálogo entre o supervisor escolar e o 
coordenador pedagógico, na direção de intervir na realidade, fazendo o processo formativo 
advir para favorecer a compreensão do local de atuação, desse gestor, e de que forma os 
processos formativos podem contribuir para a mudança das concepções, estratégias e 
instrumentos de avaliação. Apresentamos, ao longo desta investigação, a discussão sobre a 
construção cultural e histórica de um papel da supervisão escolar e coordenação pedagógica 
arraigadas em um trabalho de inspeção escolar, aventamos as atribuições regulamentadas em 
documentos oficiais, esperadas pelos outros que atuam junto a esses gestores e pertenças que 
cada sujeito reconhece e assume como função a ser exercida, bem como discorremos sobre a 
constituição de uma rotina que favoreça um exercício profissional formativo para esses 
cargos. A pesquisa de abordagem qualitativa envolveu a obtenção de dados descritivos, por 
meio de questionários e entrevista coletiva para submissão da proposta de ação supervisora à 
coordenadores pedagógicos e supervisores escolares, vinculados à Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo, visando reunir dados acerca da utilidade, viabilidade e modificações 
pertinentes à sua implementação. O resultado da pesquisa foi a apresentação de uma proposta 
de ação supervisora que sublinha uma atuação propositiva do supervisor escolar na 
observação do cotidiano, análise da realidade, discussão dos encaminhamentos e estratégias 
formativas junto ao coordenador pedagógico, indicando a necessidade de construção de 
vínculos e parcerias que permitam o acompanhamento, orientação e avaliação da unidade 
educacional, bem como impulsionem o processo de conscientização e implicação, tanto de 
coordenadores pedagógicos quanto do supervisor escolar, em um trabalho qualificado de 
avaliação da aprendizagem e fortalecimento dos espaços de formação em contexto. No 
percurso, desta investigação, ficou cunhada o escopo de arquitetar uma ação supervisora 
possível de ser implementada na unidade educacional, mas que requer compreensão dos 
conceitos abordados, organização do tempo para estruturar momentos de estudo e 
autoformação, planejamento da intervenção junto à equipe gestora, equipe docente e corpo 
discente, concretização das ações planejadas e a compreensão de que são sujeitos reais e 
constituídos por diversas experiências que alimentam o percurso da ação, sendo assim 
necessário estar aberto a flexibilização do processo, sem desconsiderar os princípios, 
diretrizes e objetivos que o fundamentam. 
 
Palavras-chave: Formação em Contexto. Avaliação da Aprendizagem. Ação Supervisora.  
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O TEMPO, O CAMINHO E A EXPERIÊNCIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 
DA CRECHE: AS ROTINAS E OS SABERES QUE ARTICULAM, FORMAM E 

TRANSFORMAM SUAS PRÁTICAS EDUCACIONAIS. 
 

Margarete Cazzolato Sula PUC-SP, margaretecazzolato@gmail.com  
Profa. Dra. Vera Maria Nigro de Souza Placco, veraplacco@pucsp.br  

 
O presente trabalho busca compartilhar os achados e saberes decorrentes da dissertação – O tempo, 
o caminho e a experiência do coordenador pedagógico da creche: as rotinas e os saberes que 
articulam, formam e transformam suas práticas educacionais, defendida em 2016, no programa 
FORMEP, sob orientação da profa. Dra. Vera Maria Nigro de Souza Placco. O estudo teve por 
objetivo geral analisar os saberes profissionais do coordenador pedagógico que atua nas creches da 
Rede Municipal de Santo André, a partir de suas rotinas de acompanhamento pedagógico e de suas 
ações articuladoras, formadoras e transformadoras das práticas educacionais. O problema de 
pesquisa originou-se de um diálogo reflexivo entre a experiência profissional, como Coordenadora 
de Serviço Educacional, com os referenciais teóricos do curso - Mestrado Profissional “Formação 
de Formadores” na PUC- SP. A pesquisa se evidenciou como um estudo de tipo etnográfico, de 
natureza qualitativa. Na fundamentação teórica, abordou-se, por meio de uma tríade, a questão dos 
saberes docentes no contexto acadêmico contemporâneo; as funções, as rotinas e os desafios 
subjacentes ao trabalho do coordenador pedagógico e o contexto da creche.  Apresentou-se também 
um panorama da Educação Infantil, contextualizando os marcos legais e a concepção de criança, 
vista como sujeito de direitos e produtora de cultura. Questionários e entrevistas foram utilizados 
como instrumentos de coleta de dados. Os dados do questionário embasaram uma caracterização do 
grupo, destacando sua trajetória escolar e percurso na carreira e cotejando problemas, desafios, 
encantos e desencantos da função. Posteriormente, foram entrevistados quatro coordenadores, 
mediante um roteiro de entrevista semiestruturado. Os achados foram organizados à luz de sete 
categorias, inspiradas pelos referenciais teóricos de Almeida, Placco, Souza, Tardif, Vasconcellos, 
dentre outros, dialogando com os saberes emergentes das falas dos profissionais. Os resultados da 
pesquisa indicaram que o grupo de coordenadores da rede se mostra em contínuo processo de 
constituição. Os coordenadores entrevistados possuem uma rotina de acompanhamento pedagógico, 
que, embora se revele planejada, se encontra ainda fragilizada e atravessada por intercorrências do 
cotidiano. Evidenciou-se dificuldade na organização e aprofundamento das ações formadoras, 
cerceadas por desafios da ordem da continuidade, face a contínua rotatividade de profissionais que 
se adentram às creches. Os coordenadores se percebem como profissionais inquietos, em constante 
processo de aprendizagem, constituição e transformação. Os achados revelam envolvimento nas 
ações articuladoras que mobilizam os diferentes coletivos para a concretização do Projeto-Político-
Pedagógico. As relações interpessoais se destacaram, dentre as principais tensões e preocupações 
vivenciadas pelo grupo. Os coordenadores, que mobilizam e constituem saberes para a mediação de 
conflitos, compreendem a importância da construção de um trabalho coletivo, no qual saber olhar, 
saber ouvir e saber falar se revelam saberes fundamentais. Evidenciou-se também que, os 
coordenadores mobilizam saberes de diferente natureza para articular os coletivos, para formá-los 
diante dos desafios do tempo atual, conjugados às necessidades de desvincular a creche das práticas 
assistencialistas, visando transformar as rotinas educacionais. A pesquisa revelou ainda diferentes 
saberes experienciais, constituídos ao longo do tempo e do caminho vivenciado na função, dentre 
eles, o saber da historicidade, fundamental para a constituição da identidade dos profissionais de 
creche, tanto para a compreensão das especificidades do serviço, como para a conscientização de 
novos profissionais e fomento de políticas públicas de formação. 
 
Palavras-chave: Coordenador Pedagógico de Creche. Saberes. Rotinas.  
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O ESPAÇO RELACIONAL COMO PROPULSOR DO PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO: UMA ANÁLISE NA PERSPECTIVA SÓCIO PROFISSIONAL DO 
COORDENADOR PEDAGÓGICO E DIRETOR ESCOLAR EM SÃO BERNARDO 

DO CAMPO 
 

Maria Aparecida Costa Silva PUC-SP, cidasilvah@gmail.com  
Profa. Dra. Laurinda Ramalho de Almeida PUC-SP, laurinda@pucsp.br 

 
A presente pesquisa, em processo de construção, é apoiada na linha de pesquisa 
Desenvolvimento profissional do formador e práticas educativas, do programa Formação de 
formadores. A motivação deste estudo parte das minhas inquietações profissionais: tendo 
passado por algumas escolas, como Coordenadora Pedagógica (CP), num período de sete 
anos, diferentes relações com Diretores e Professores que respondiam pela direção foram 
estabelecidas. Nesse período passei a observar que a rotatividade entre os coordenadores 
pedagógicos do município de São Bernardo do Campo era um fenômeno constante, mas que 
não poderia ser considerado comum porque o concurso acorrido aconteceu em dois mil e dez 
e desde então são poucas escolas que se mantêm as parcerias; assim passei a questionar-me: 
será que as relações sócio profissionais entre os gestores garantem a permanência do CP na 
escola? Como essas relações favorecem as práticas educativas no ambiente escolar? Relações 
autoritárias, sem compreensão e efetivação das atribuições acarretam na rotatividade e num 
Projeto Político Pedagógico inconsistente e superficial? Entendendo que é na dimensão das 
relações que a efetivação do trabalho colaborativo se norteia, o estudo terá como objeto as 
relações entre os gestores, sendo que o foco de observação será a percepção e compreensão de 
como se processam essas relações; bem como suas influências no contexto escolar, com 
ênfase nas atividades pedagógicas e administrativas da escola.  Assim, tem-se como objetivo 
específico analisar os tipos de práticas de gestão que são consideradas como potência para 
garantir a permanência dos gestores e impactar qualitativamente o Projeto Político 
Pedagógico da instituição. Considerando que a Lei nº 6.316/2013 - Estatuto dos Profissionais 
da Educação do Município de São Bernardo do Campo compreende como corpo da equipe 
gestora o Coordenador pedagógico e o Diretor escolar, orienta o trabalho articulado entre 
ambos visando constantes avanços da qualidade da Educação Municipal e no sucesso da 
aprendizagem dos educandos. A pesquisa propõe compor um capítulo apresentando como a 
legislação municipal estabelece as atribuições do diretor e do coordenador para 
posteriormente, no momento da análise dos dados, compreender o que os diretores e 
coordenadores declaram como suas atribuições e o que diretores e coordenadores entendem 
sobre boas práticas entre equipe gestora. Os sujeitos serão, portanto, diretores e 
coordenadores da Secretaria Municipal de São Bernardo do Campo. Dentre esses, espera-se 
selecionar gestores que tenham atuado em parceria por um período de oito anos e escolas 
consideradas referências pela rede de ensino nas práticas de gestão e pedagógicas. O estudo, 
de cunho qualitativo, pretende adotar como procedimento metodológico de coleta de dados 
Incidentes Críticos na perspectiva de Bolívar. Para esse autor, os Incidentes Críticos inserem-
se na abordagem de pesquisa biográfico-narrativa. Assim, os sujeitos investigados serão 
convidados a narrar suas memórias de eventos significativos que se tornaram marcantes em 
sua trajetória como gestores reverberando em mudança de atuação e desenvolvimento 
profissional.  Espera-se que o resultado desta pesquisa dê visibilidade a rede de ensino de São 
Bernardo e promova mudanças na atuação dos gestores escolares para que coloquem em 
prática a gestão democrática com ações efetivas e responsáveis, e, principalmente que a 
Secretaria de Educação compreenda gestores como equipe gestora.  
 
Palavras-chave: Coordenador pedagógico. Diretor escolar. Incidentes críticos. 
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CONTRIBUIÇÕES DO PROJETO ESPECIAL DE AÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO 

 
Marisa Garbellini Sensato PUC-SP, marisasensato@hotmail.com 

Profa. Dra. Marli André PUC-SP, marliandre@pucsp.br 
 
Esta pesquisa teve por objetivo analisar as boas práticas de formação de professores em serviço na 
Rede Municipal de São Paulo, desencadeadas pela ação formadora dos Coordenadores Pedagógicos 
nos horários coletivos, nos grupos de professores optantes pela Jornada Especial Integral de 
Formação (JEIF) através dos Projetos Especiais de Ação (PEA). Demonstrar que a ação formadora 
proposta está baseada na parceria e possui uma fundamentação legal muito forte, o que garante os 
tempos e espaços para formação na escola. A legislação pertinente consta de leis, decretos e 
portarias, que orientam e normatizam as ações formativas para todas as escolas da rede em todas as 
modalidades, quais sejam, educação infantil, ensino fundamental e médio. A formação de 
professores em serviço está vinculada à construção do Projeto Político Pedagógico das escolas e 
visa à melhoria da qualidade da educação considerando a realidade da escola e do entorno. O foco 
principal do trabalho foi a análise das práticas da formação em contexto e suas contribuições na 
mudança das práticas realizadas pelas professoras do Ciclo de Alfabetização, que compreende os 
três primeiros anos e atende a faixa etária entre seis a oito anos. Para o desenvolvimento do trabalho, 
optamos por um enfoque qualitativo, utilizando os procedimentos metodológicos análise 
documental, entrevista semiestruturada e grupo de discussão para coletar os dados. O cenário foi 
composto por escola municipal de ensino fundamental da região sudeste de São Paulo. Os atores 
foram professoras alfabetizadoras com mais de cinco anos de experiência, titulares de cargo efetivo 
de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I com provimento por concurso público de 
provas e de títulos, com lotação na escola há cinco anos, pelo menos. O contexto em que a escola 
está inserida é um bairro que apresenta contrastes socioeconômicos, compreendendo três áreas de 
conjuntos de habitações populares e moradias de classe média. O material empírico coletado foi 
analisado a partir dos referenciais teóricos do campo teórico da formação continuada de professores. 
A análise dos dados evidenciou que o PEA se apresenta como uma política potente para a formação 
permanente de professores do Ciclo de Alfabetização, que foi construída ao longo das sucessivas 
gestões municipais, atendendo às demandas que emergiram da realidade educacional brasileira e 
paulistana, bem como às necessidades formativas dos professores diante do contexto de trabalho e 
sucessivas mudanças na escola e na sociedade. A formação realizada no PEA está relacionada à 
constituição do grupo, garantia de tempo e espaço para a formação em serviço com trocas de 
experiências e trabalho coletivo e que o papel da coordenadora pedagógica é de grande importância 
para as ações formativas, de apoio, orientação e acompanhamento do grupo de professoras na 
escola. Evidenciou que a criação das jornadas de trabalho com a inclusão da formação permanente 
de professores na jornada docente foi fruto de lutas da categoria pela valorização do magistério por 
meio de melhores condições de trabalho e formação continuada de professores, o que constituiu 
mudanças na cultura profissional. Apontou também a necessidade de fortalecimento dos estudos 
teóricos e de criação de plano de formação para o PEA. Os achados de pesquisa permitem afirmar 
que a formação de professores em serviço realizada no PEA contribui significativamente para a 
mudança nas práticas e melhora na qualidade da alfabetização, na medida em que se insere na 
realidade vivenciada na escola e responde às necessidades formativas que emergem dos desafios 
encontrados na docência nas turmas do ciclo de alfabetização. Apresentamos proposta de plano de 
formação colaborativo para ser desenvolvido no PEA. 
 
Palavras-chave: Formação de professores em serviço.  Projeto Especial de Ação. Ciclo de 
Alfabetização. 
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RELATÓRIO DESCRITIVO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: IMPASSES E 
PROPOSIÇÕES EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 

SÃO PAULO. 

Marisa Pinheiro de Oliveira Fernandes PUC-SP, fernandes.marisa@ig.com.br 
Prof. Dr. Nelson Antônio Simão Gimenes  PUC-SP, ngimenes@fcc.org.br 

 
O  trabalho  apresentado neste seminário é resultado de uma Dissertação de Mestrado 
Profissional realizada no âmbito do Programa de Estudos de Pós Graduação em Educação: 
Formação de Formadores (FORMEP), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo- 
PUC/SP. O presente estudo versa a respeito de uma pesquisa/investigação realizada em uma 
Escola de Educação Infantil, da Rede Municipal de Ensino de São Paulo entre os anos de 
2016 e 2017, com o objetivo de identificar e analisar os fatores que têm dificultado as 
docentes desta instituição em proceder a avaliação das crianças em conformidade com as 
normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, constantes na Orientação 
Normativa nº 01/2013, que estabelece critérios comuns às suas Instituições de Educação 
Infantil, para o procedimento de avaliação das crianças de 0 a 5 anos. A partir dessa 
normativa, a avaliação das crianças passa a ser executada por meio da sistematização de 
registros dos fazeres vividos cotidianamente pela criança e pelo grupo, sendo que, ao término 
de cada semestre, esses registros devem ser sintetizados em relatórios, os quais acompanharão 
a criança no decorrer do percurso na Educação Infantil e na sua passagem para o Ensino 
Fundamental. O procedimento metodológico utilizado nesse estudo é a abordagem qualitativa 
de pesquisa em Educação, a partir da qual foram realizadas as etapas de produção dos dados e 
análise do conteúdo dos Relatórios Descritivos de avaliação das crianças, elaborados no 
decorrer dos últimos quatro anos, os instrumentos utilizados foram: questionários, entrevistas 
semiestruturadas, grupo focal aplicado às docentes da instituição e análise documental. A 
vertente teórica contemplada nesta investigação consta das avaliações formativa e mediadora. 
Nesses pressupostos, a Avaliação é considerada elemento essencial do planejamento e da ação 
docente, por permitir que os interesses, as necessidades e os avanços das crianças sejam 
identificados e tornem-se direcionadores do trabalho pedagógico. A riqueza percebida no 
processo da investigação nos fez refletir sobre os equívocos e entraves que, por diversas 
vezes, nos interrogaram quanto a validade das informações colhidas. Pretendemos, a partir do 
relato das nossas experiências investigativas, contribuir para a formação daqueles 
que  pretendem dar os primeiros passos rumo à investigação das questões relacionadas aos 
sujeitos e seus fazeres no âmbito das relações escolares. O pressuposto da presente 
apresentação é expor a respeito das três dimensões localizadas no decorrer da análise do 
problema, as quais são: Organizacional; Técnico-operacional; Relacional-afetiva; além das 
Concepções docentes. No centro de cada uma dessas Dimensões e Concepções localizamos 
elementos que, de certa forma, dificultam aos professores a realização da avaliação das 
crianças,  normatizado pela Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Ao término das nossas 
buscas, concluímos que solicitar às professoras uma avaliação nos moldes definidos na 
Orientação Normativa nº 01/2013 é uma exigência pedagógica de difícil execução, por não 
contarem com  condições     necessárias para a execução dessa prática. Dentre as quais 
elencamos: número de alunos excessivo em relação à jornada remunerada de trabalho 
docente; sala compartilhada entre dois professores; incertezas quanto ao conteúdo da 
avaliação;  desarticulação entre o trabalho realizado em cada uma das três fases- CEI,  EMEI 
e Ensino Fundamental-;  barreiras geradas  pelo uso de linguagem técnica nos relatórios 
compartilhados com um público leigo- pais e responsáveis-;  manifestações emocionais 
inibidores presentes entre as docentes à ocasião da   análise e finalização dos relatórios; por 
fim, concepções pedagógicas incompatíveis com as exigidas atualmente para o trabalho na 
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Educação Infantil. A partir de uma reflexão conjunta entre os sujeitos deste estudo- 
professoras, coordenadora e diretora/pesquisadora, conclui-se que os Relatórios Descritivos 
(RD) do desenvolvimento e aprendizagem das crianças podem ser utilizados como ferramenta 
a favor da superação de parte importante dos impedimentos aludidos. Isto posto, foi proposta 
uma adaptação  no formato dos impressos utilizados na formalização dos registros sem, 
contudo, contrariar o normatizado na RME/SP. O modelo de ficha fragmentada em unidades 
semestrais seriam substituídas por um formato estendido – impresso único – o qual 
acompanhará a criança durante todo o seu percurso na EMEI, e, não obstante, em fases 
posteriores da Educação. O modelo proposto objetiva: dar visibilidade e continuidade à 
escrita das narrativas de desenvolvimento das crianças no decorrer dos seus percursos 
escolares; facilitar o acesso  à informações importantes para o dimensionamento ou 
redimensionamento da prática pedagógica; o aprimoramento do conteúdo dos registros; e 
esperamos a construção de  significados positivos sobre o ato de registrar no percurso da 
profissão docente. Buscando romper com barreiras burocrática, as quais podem prejudicar a 
efetivação do proposto, introduzimos o uso do sistema on-line, através do qual professoras e 
coordenadora poderão acessar, tramitar e compartilhar o conteúdo dos RDs sempre que 
necessário. Nossa expectativa é que o  uso desse sistema possibilite a abertura de um canal de 
diálogo presencial e não presencial entre coordenadora e professaras, não mais ao término, 
mas no decorrer do processo de escrita dos RDs. Esperamos que a experiência aqui 
apresentada venha a colaborar no trabalho daqueles que, assim como os sujeitos desse estudo, 
buscam superar impasses ainda presentes no procedimento avaliativo das crianças na 
Educação Infantil.  

Palavras-chave: Avaliação. Relatório descritivo. Educação Infantil.  
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FORMAÇÃO CONTINUADA: VIVÊNCIAS DE PROFESSORAS 
ALFABETIZADORAS 

 
Milena Marques Micossi PUC-SP, milenamarquesmicossi@gmail.com 

Profa. Dra. Lilian Ghiuro Passarelli PUC-SP, liliangp@uol.com.br  
 

A presente pesquisa tem por objetivo investigar como a formação continuada docente pode 
contribuir para a reflexão e mudanças das práticas dos professores alfabetizadores da Rede 
Municipal de São Paulo. A política de formação desse contexto pauta-se nos pressupostos 
formativos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. Para investigar 
como a formação continuada pode contribuir para a mudança das práticas docentes, o estudo 
propõe a análise dos elementos do itinerário formativo que podem promover a reflexão e a 
possível mudança. Analisa também a ação do formador como mediador no processo de 
reconstrução e ressignificação das práticas, além de verificar se houve indicadores de 
mudança das práticas a partir da formação continuada oferecida e mediada pelos pressupostos 
do Pnaic. As referências teóricas adotadas neste estudo são Freitas, Placco e Souza, Larrosa, 
Almeida e Tardif. O estudo foi realizado em uma unidade educacional municipal de ensino 
fundamental da região de São Mateus, zona leste da cidade de São Paulo no ciclo de 
alfabetização. Os sujeitos da pesquisa são cinco professoras alfabetizadoras que realizaram a 
formação continuada em contexto no ano de 2016. A metodologia de pesquisa é qualitativa 
com o objetivo de estudar as contingências dos sujeitos em condições reais de trabalho. Como 
instrumentos de coleta de dados foram utilizados o questionário, a entrevista individual e a 
entrevista coletiva, sempre semiestruturadas. A análise dos dados revelou que a formação 
continuada poderá promover a mudança das práticas quando o formador considerar a 
trajetória formativa e profissional dos professores como o ponto de partida das reflexões, 
sendo a própria prática docente o objeto de estudo e investigação diante da proposição de um 
itinerário formativo que privilegie as vivências de experiências significativas que afetem o 
docente e o levem a buscar novas práticas pedagógicas. Para tanto o estudo também 
comprovou que a formação deverá estabelecer processos dialógicos que privilegiem a escuta 
ativa e o olhar atento por parte do formador com o grupo de professores, rompendo com o 
discurso da desconstrução conceitual e pragmática para o discurso da ressignificação 
pragmática mediada pela própria trajetória docente. A pesquisa também comprovou que a 
prática como objeto de estudo promoveu sua aproximação com a fundamentação teórica o que 
permitiu, além da legitimação do trabalho dos professores alfabetizadores, a mudança das 
práticas docentes no ciclo de alfabetização.  

Palavras chave: Formação continuada. Professores alfabetizadores. Práticas docentes. 
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CONCEPÇÕES DE AVALIAÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Natália Peixoto Trevisan PUC-SP, natatrevi@gmail.com 
Profa. Dra. Lilian Ghiuro Passarelli PUC-SP, liliangp@uol.com.br 

 
Sabe-se que o conceito de avaliação formativa, por vezes, mostra-se desgastado no meio 
educacional e que nem sempre corresponde a práticas verdadeiramente ligadas à regulação 
das aprendizagens, muito menos a uma concepção processual. Infelizmente ainda se veem 
avaliações sendo tratadas como finalidade, como coerção, sem terem seus resultados voltados 
à alteração da rota de ensino ou a reflexões. Este trabalho tem como objetivo investigar as 
concepções de avaliação da aprendizagem utilizadas por professores de Língua Portuguesa no 
Ensino Fundamental II e investigar como a avaliação pode ser utilizada a fim de promover a 
aprendizagem. No caso da Língua Portuguesa, coexistem diversas concepções de ensino de 
língua materna nas escolas, visto que ela tem se modificado muito nos últimos anos. Práticas 
educativas baseadas no acúmulo de regras gramaticais descontextualizadas, classificações 
diversas e nomenclaturas sem funcionalidade ainda permeiam as aulas de português e as 
avaliações acabam refletindo esse olhar e não estimulando a reflexão sobre a linguagem nem 
possibilitando aprimorar as competências leitora e escritora de fato. Este trabalho tem como 
linha central a ideia de avaliação como aprendizagem, sabendo-se que alterações no ato de 
avaliar envolvem mudanças nas práticas educativas como um todo. Daí a grande importância 
que tem a formação docente, pois ela favorece o desenvolvimento profissional que se dará ao 
longo da vida laboral do professor e que poderá ser um poderoso instrumento de reflexão 
sobre as práticas educacionais. Por meio dela, é possível repensar as formas que a avaliação 
tem tomado no cotidiano escolar e aprimorá-las. A partir dessas reflexões, pretende-se 
investigar as concepções de avaliação presentes nos professores de Língua Portuguesa, 
atuantes no Ensino Fundamental II e contribuir para que ela se destine efetivamente à 
aprendizagem. Para tal, será feita uma pesquisa bibliográfica sobre o tema com 
aprofundamento nas ideias de autores que trabalham a avaliação formativa e sua função 
reguladora da aprendizagem e serão selecionadas publicações recentes nos Bancos de Teses e 
Dissertações, cruzando os temas “avaliação” e “língua portuguesa”, além de um estudo 
teórico em autores de referência na área. Além disso, parte-se das ideias sociointeracionistas 
para estabelecer uma concepção de linguagem e de ensino de Língua Portuguesa que 
compreenda o papel mediador do docente entre o aluno e a reflexão sobre a própria 
linguagem. Posteriormente, será realizada uma pesquisa a campo com professores de 
educação básica acerca das concepções de avaliação que utilizam bem como seus 
instrumentos de avaliação. Espera-se que a investigação junto aos profissionais da educação e 
a análise de seus instrumentos avaliativos possam servir como propulsor de reflexão aos 
próprios sujeitos de pesquisa, contribuindo com seu desenvolvimento profissional. Por fim, 
pensa-se em construir uma contribuição voltada às práticas pedagógicas dos professores sobre 
o tema avaliação a partir do que for detectado na investigação a campo. Este trabalho ainda 
está em fase inicial, no entanto acredita-se que a multiplicidade de concepções sobre 
avaliação no ensino de Língua Portuguesa acarreta em dificuldades no trabalho pedagógico 
coletivo que não terá clareza em relação às ações a tomar, contribuindo, dessa forma, com a 
educação básica, especialmente o ensino público brasileiro. 
 
Palavras-chave: Avaliação. Língua Portuguesa. Formação Docente. 
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MULTILETRAMENTOS NO CONTEXTO DE UM LETRAMENTO 
ALFABETIZADOR: CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA UM PROJETO DE 

COMPARTILHAMENTO PEDAGÓGICO 
 

Nordeci de Lima Silva PUC-SP, norde.silva@hotmail.com 
Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali PUC-SP, liberali@uol.com.br  

Esta pesquisa tem como tema os multiletramentos no contexto de um letramento 
alfabetizador: Construção de uma base para um projeto de compartilhamento pedagógico. 
Com o avanço da globalização e a chegada da tecnologia no contexto social dos educandos, 
surge a necessidade de práticas pedagógicas desafiadoras e mediadoras de multissaberes, que 
vão ao encontro de uma formação crítica e reflexiva, pautada na construção de saberes 
significativos para a formação das categorias de vida: trabalho; cidadania; vida pessoal e 
escolar. Os multiletramentos trazem propostas para uma pedagogia da diversidade cultural e 
linguística, por meio de significados existentes e acessíveis aos recursos do processo de 
ensino-aprendizagem, para desenvolver novos significados nos contextos sociais dos 
educandos. Essas ações buscam a valorização das práticas pedagógicas para transformação do 
conhecimento por dar sentido a produção de novas ações do contexto existente. Os 
multiletramentos apresentam práxis a partir das categorias de vida para a formação do 
educando, com fundamentação nos eixos norteadores das práticas de multiletramentos: “O 
porquê, O que e Como”, contextualizados ao meio sociocultural do educando, para mediar a 
construção do saber e aprender. A pedagogia dos multiletramentos apresentam suas ações por 
meios de: Práticas Situadas, Instrução Evidente, Enquadramento Crítico e Prática 
Transformada. A prática situada possibilita ao educando vivenciar, experienciar, sentir, é uma 
imersão em um contexto social. A instrução evidente parte do contexto social para a 
teorização, conceitualização do tema, diferentes abordagens e conceitos. O enquadramento 
crítico permite analisar criticamente as perspectivas e vivências, para entender as situações de 
aprendizagem e significações do seu contexto socio-histórico-cultural e a relação dentro das 
categorias de vida. A prática transformada é a intervenção dentro do processo de ensino-
aprendizagem, com ações inovadoras e criativas do conhecimento, aprimoramento, imersão 
do contexto social a diferentes contextos e ambientes de aprendizagem, construção de um 
saber transformado. Nesse processo, o educando é agente de multissaberes para construção de 
novo conhecimentos em uma cadeia colaborativa de aprendizagem. As práticas de 
multiletramentos despertam a criatividade, dinamismo, inovação, interesse e motivação para a 
produção de sentidos, desencapsulação das práticas pedagógicas, aprendizagem expansiva, 
valorização do meio sociocultural do educando, dentro dos contextos: multimodais, 
multimídiaticos e multiculturais. O objetivo desta pesquisa busca compreender a prática 
docente da professora pesquisadora na organização de contextos de multiletramentos em uma 
classe de terceiro ano do Ensino Fundamental I de uma escola municipal de São Bernardo do 
Campo – SP. O fundamento teórico-metodológico é a Pesquisa Crítico-Colaborativa, por 
buscar uma compreensão acerca do contexto sócio-histórico-cultural dos sujeitos envolvidos, 
por meio de ações colaborativas e intervenções pedagógicas no processo de ensino-
aprendizagem, para desencapsulação das práticas pedagógicas, e construção de uma 
aprendizagem expansiva, mediada pelo contexto sócio-histórico-cultural do educando e 
enriquecimento das práticas dos multiletramentos. A pesquisa foi iniciada a partir do 
letramento literário, com a construção colaborativa de um projeto de leitura do livro “A 
Fantástica Fábrica de Chocolate”, no qual desenvolveram-se práxis pedagógicas dentro do 
contexto dos multiletramentos. Como procedimentos de produção e coleta de dados, foram 
utilizados vídeos, fotos, atividades pedagógicas e relatórios, que foram analisados com base 
na linguagem da reflexão crítica do Descrever, Informar, Confrontar e Reconstruir. O 
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resultado da pesquisa evidencia a transformação da prática pedagógica da professora 
pesquisadora, por meio de um projeto de leitura para o letramento/alfabetizador.  A relevância 
deste estudo justifica-se pela importância da prática pedagógica como um processo de 
formação contínua no desenvolvimento do docente. Para tanto, a ideia final é uma proposta de 
compartilhamento de práticas e ações pedagógicas de multiletramentos, pautada em um 
processo de formação crítico-colaborativa de educadores alfabetizadores. 
 
Palavras–chave: Multiletramentos. Alfabetização. Letramento.  
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE JOVENS DO ENSINO MÉDIO SOBRE A 
FORMAÇÃO CIDADÃ 

  
Patrícia Sarmento PUC- SP,  patriciasarmento36@gmail.com  
Viviane de Souza PUC-SP,  viviane_de_souza@hotmail.com  

Profa. Dra. Clarilza Prado de Sousa – orientador PUC-SP,  clarilza.prado@uol.com.br  
Angela Maria Baltieri Souza PUC-SP,  angelamariabaltieri@yahoo.com.br  

André Felipe Costa Santos PUC-SP, andrefelipecostasantos@gmail.com  
  

 Tendo como entendimento a latência da individualidade, a racionalidade instrumental e a 
diminuição da participação pública, investigadores apontam que a educação na modernidade não 
tem cumprido a sua função de formar para cidadania. Consideramos que a educação para 
cidadania é um instrumento que proporciona a participação cidadão dos estudantes na sociedade 
em que vivem. Desse modo, partimos do pressuposto que a educação tem como responsabilidade 
social o desenvolvimento de competências e habilidades individuais integradas com os coletivos. 
Neste raciocínio, educar para cidadania deve contemplar a articulação de projetos individuais e 
coletivos por meio de valores universais que reconheça o Outro e os múltiplos contextos sociais. 
Frente a esta conjuntura, e entendendo o campo educacional perpassado por representações 
sociais que orientam e justificam as práticas dos agrupamentos empregamos a Teoria das 
Representações Sociais conforme Serge Moscovici questionando: Quais representações os 
estudantes têm sobre a formação para a cidadania recebida no Ensino Médio? Quais as 
contribuições sociais que os estudantes do Ensino Médio reconhecem fazer para o exercício da 
cidadania? O objetivo da pesquisa foi investigar as representações sociais de estudantes da 
educação profissional técnica de nível médio sobre a formação para a cidadania. O estudo foi 
realizado em uma escola pública, localizada na zona oeste da cidade de São Paulo, que oferece a 
modalidade técnica de forma concomitante com o ensino médio regular. Participaram da pesquisa 
67 estudantes. Para a análise dos dados, foi empregada a Análise de Conteúdo desenvolvida por 
Franco. Verificou-se, por meio da análise dos dados, que a maioria dos alunos pesquisados 
indicam que a escola deixa claro seus direitos e deveres como cidadão por meio das disciplinas 
escolares (em especial: sociologia, filosofia e história), palestras e projetos realizados na escola 
pelos professores no ambiente escolar. Além disso, identificou-se que os estudantes têm clareza 
da importância em contribuírem com a sociedade, dentre as atividades realizadas por eles 
destacam-se as atividades de sustentabilidade ou meio ambiente (ações voltadas à conservação 
dos espaços, aos cuidados com o descarte do lixo), filantropia (trabalhos relacionados a doações 
e caridade, para ajudar o Outro) e política (trabalhos relacionados à movimentos sociais). Com 
base nos resultados foi possível concluir que a maior parte dos estudantes entendem a relevância 
de contribuir com a sociedade por meio de ações que envolvem a família, a escola e a igreja. 
Entretanto, constatou-se um paradoxo em relação à essa contribuição, uma vez que os jovens 
afirmaram saber da importância de contribuir com a sociedade, mas associaram a contribuição à 
sociedade como uma obrigação, isto é, como um ato normativo. Sendo assim, os estudantes 
revelaram o seu importante papel para a promoção do exercício da cidadania, contudo, agem sob 
a influência da escola, da família e da igreja. Portanto, com base nesse dado fica evidente a 
contribuição da escola no desenvolvimento dos estudantes de forma a articularem os seus 
interesses pessoais com os da sociedade, seja no âmbito da tomada de consciência, como também 
no exercício, concretizando assim, ato cidadão. Em relação ao paradoxo encontrado, para os 
participantes a aquisição do conhecimento sobre o direito e/ou dever, hipotetizamos que seja um 
reflexo da cultura escolar que valoriza a ética e a cidadania sob a ótica dos conteúdos disciplinares 
no formato do seu currículo.  
  
Palavras-chave: Representação Social. Cidadania. Educação. 
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NECESSIDADES FORMATIVAS DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES, UM 
CAMINHO PARA TRANSFORMAÇÃO OU PERMANÊNCIA DA PRÁTICA? 

 
Priscila Barbosa Nunes Valente PUC-SP, pb.valente@uol.com.br 
Profa. Dra. Emília Cipriano PUC-SP, emiliaeclaudio@uol.com.br 

 
Partindo de um cenário de formações oferecidas pelo governo federal, pelas secretarias 
municipais e organizações internas de formações continuadas em horário de reunião coletiva 
e/ou individual, a formação está, de fato, acontecendo e reverberando na sala de aula? Têm os 
professores vivido, refletido e transformado sua prática? Sim? Não? As formações não têm 
acontecido da maneira desejada? Ou sequer têm acontecido? Os professores conseguem se 
identificar ou não com as propostas de formação ofertada a eles? Todos estes 
questionamentos, observações e inquietações acerca da prática do professor alfabetizador 
deram origem a esta pesquisa sobre as suas necessidades formativas. Durante o processo de 
busca do objeto de estudo e de construção e reconstrução da escrita, foi-se delineando a 
relação entre prática e formação verificando, assim, a necessidade de analisar a formação 
continuada ou (des)continuada que estes professores alfabetizadores têm vivenciado em sua 
trajetória profissional, analisando o quanto essas orientações têm se relacionado com as 
necessidades apresentadas por eles. Programas são criados e ofertados, municípios se 
mobilizam, preocupados em alfabetizar seus alunos até o término do segundo ano do Ensino 
Fundamental, mas cabe o questionamento se, de fato, os professores, agentes fundamentais 
neste processo de ensino, têm sido contemplados em suas necessidades. A pesquisa em 
questão investigará as necessidades formativas dos professores alfabetizadores dos primeiros 
e segundos anos do Ensino Fundamental da prefeitura municipal de Santo André, com o 
objetivo de pesquisar não só as necessidades apontadas por eles, mas ainda diagnosticar 
aquilo que consideram positivo em uma boa formação para assim traçar indicativos de uma 
proposta formativa, partindo dos apontamentos levantados por estes professores 
alfabetizadores. A metodologia utilizada será de cunho qualitativo, valendo-se de coleta de 
dados, a partir da modalidade survey. Um questionário está sendo elaborado com questões 
abertas e fechadas que será entregue para os professores que atuam no primeiro e segundo ano 
do Ensino Fundamental da rede municipal de Santo André. As reflexões estão sendo pautadas 
em estudos sobre alfabetização, na linha de Emília Ferreiro e acerca da formação docente e 
necessidades formativas, baseiam-se nos estudos de Marcelo Garcia, Imbernon, Placco e 
André. A relevância desta pesquisa se justifica pelo fato de traçar indicativos para uma 
proposta de formação para professores alfabetizadores partindo das necessidades formativas 
apontadas pelos próprios professores. 

 
Palavras-chave: Necessidades Formativas. Professor Alfabetizador. Formação Continuada 
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COORDENADOR PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E AS 
NECESSIDADES FORMATIVAS NA ESCOLA: ENFRENTAMENTOS E 

POSSIBILIDADES 

Priscila Conceição Gambale Vieira Matos PUC-SP, priscilagambale@hotmail.com 
Profa. Dra. Laurinda Ramalho de Almeida PUC-SP, laurinda@pucsp.br 

 
A presente pesquisa, intitulada “Coordenador Pedagógico da Educação Infantil e as 
necessidades formativas na escola: enfrentamentos e possibilidades” tem como objetivo 
central investigar quais são as necessidades formativas dos coordenadores de educação 
infantil do município de Ferraz de Vasconcelos. Como primeira etapa da Educação Básica, a 
Educação Infantil é o início e o fundamento do processo educacional na vida do ser humano. 
Considerando que esta modalidade passou por um processo histórico de transformação 
relacionado aos seus objetivos e atendimentos às crianças de 0 a 5 anos, deixando de ser 
assistencialista se tornando obrigatória a matrícula de todas as crianças de 4 e 5 anos em 
instituições, ela passa a ser um segmento privilegiado para o desenvolvimento integral das 
crianças, oportunizando as aprendizagens essenciais de vivências, experiências e habilidades 
através das interações e das brincadeiras. Com a evolução desta modalidade de ensino, 
cresceu a necessidade da formação oferecida aos professores, diretamente no ambiente 
escolar, orientada pelo coordenador pedagógico, com  isto, também cresceu a necessidade da 
definição do perfil dos formadores e a clareza destes momentos formativos. Contudo, esse 
coordenador tem como desafio a implementação de ações com intencionalidade educativa, 
formativa voltada para a qualificação constante e permanente dos professores. No geral, é 
notório o crescimento dos estudos voltados para as atividades formativas nas escolas 
orientadas pelos coordenadores ao grupo de professores, o que esta pesquisa busca é a 
formação voltada especificamente para o segmento da educação infantil visando à melhoria e 
aperfeiçoamento desta etapa de ensino. A pesquisa será realizada com 22 coordenadores 
pedagógicos atuantes na educação infantil, sendo estes formadores de professores atuantes em 
creche com bebês e crianças bem pequenas (0 a 3 anos) e formadores de professores atuantes 
na pré-escola com crianças pequenas (4 a 5 anos). A fundamentação teórica da pesquisa está 
baseada na coleção “Coordenador Pedagógico” organizada por Almeida e Placco.  Os dados 
obtidos serão produzidos com base em três questionários realizados em reuniões formativas, 
uma  roda de conversa e três entrevistas.   A análise dos dados obtidos, será baseada na 
abordagem de André (1983), definida como “Análise de Prosa” como uma forma de 
investigação do significado dos dados qualificativos. Espera-se que as reflexões suscitadas a 
partir desta pesquisa possam contribuir para a ampliação do campo formativo da coordenação 
pedagógica com o grupo docente da escola, reunindo elemento para reorganizar tempos, 
espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças através da 
intencionalidade educativa voltada à prática pedagógica na Educação Infantil. A pesquisa 
sugere, com base nos autores da coleção, que o coordenador pedagógico, assuma o papel 
formativo com os professores, ressignificando sua prática, articulando as propostas, tornando 
a escola um espaço para a reflexão das práticas pedagógicas e momentos de trocas de 
experiências vividas entre os pares de professores. Quando a formação continuada na escola 
oportuniza momentos de reflexões sobre a prática do professor, respeitando o contexto em 
que atua e momentos de trocas entre os pares, isto se torna momentos produtivos onde o 
coordenador pedagógico favorece a tomada de consciência dos professores sobre suas ações.  

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Formação Continuada. Educação Infantil. 
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SENTIDOS E SIGNIFICADOS CONSTITUÍDOS POR UM DIRETOR DE ESCOLA 
VOLTADO AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E VINCULADO 
AO PROGRAMA ENSINO INTEGRAL (PEI) QUANTO AO SEU PAPEL COMO 

MEDIADOR DE CONFLITOS EM SALA DE AULA 
 

Regiane de Araújo Vieira PUC-SP, regianevieira1965@gmail.com 
Profa. Dra. Claudia Leme Ferreira Davis PUC-SP, claudiadavis@uol.com.br 

 
O presente estudo teve como objetivo principal apreender os sentidos e significados 
constituídos por um diretor do PEI quanto ao seu papel como mediador de conflitos em sala 
de aula. Como objetivos específicos, buscou-se conhecer a história de vida pessoal e 
profissional do sujeito investigado e identificar aspectos que sinalizassem mudanças 
importantes em sua atuação profissional. Para tanto, foi feita uma pesquisa qualitativa, com 
entrevista semiestruturada sendo conduzida junto a uma diretora de escola que seguia o 
modelo pedagógico PEI. Além disso, sempre se sentiu falta de dados tidos como importantes, 
os dados foram colhidos via conversas por WhatsApp. Metodologicamente, para análise de 
dados, seguiram-se os passos propostos por Aguiar e Ozella (2013) para alcançar os “núcleos 
de significação”, que foram interpretados à luz da teoria sócio histórica, que se pauta no 
materialismo histórico e dialético. O estudo revelou que o sujeito pesquisado reconhecia a 
importância do papel do diretor na mediação de conflitos que emergiam da sala de aula, que 
considerava essa mediação tanto um apoio ao professor como um modelo a ser seguido pelos 
docentes, sendo estes os principais gestores das salas de aula e responsáveis por promover um 
clima favorável à aprendizagem dos alunos, sempre recorrendo ao diálogo como principal 
estratégia de negociação entre as partes. Notou-se ainda que a diretora convivia com tarefas 
que a “dividiam” entre o administrativo e o pedagógico, configurando uma situação difícil, na 
medida em que envolviam muitos conflitos. Ao mesmo tempo, a participante considerava ser 
possível fazer das dificuldades uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento para 
todos aqueles que se encontravam no ambiente escolar. Concluiu-se o presente estudo, 
apresentando-se os conflitos como parte essencial do papel transformador da escola, que 
precisam ser compreendidos e encaminhados com muito cuidado, pois envolvem sempre 
relações interpessoais. Aponta-se a necessidade de formação continuada em mediação de 
conflitos para toda equipe escolar, inclusive a equipe gestora, dada a importância de lidar com 
os impasses que surgem em sala de aula, pois não há aprendizagem sem um clima escolar 
agradável e de confiança. Além disso, foi possível verificar como é árduo para essa gestora 
articular atividades administrativas com a preocupações pedagógicas, algo que não tem sido 
feito nem na formação continuada, nem oferecidas pelas redes públicas de educação. Propõe-
se no presente estudo que referida formação deve: se dar no ambiente escolar; que se estenda 
os membros da equipe gestora e docentes; que se saliente a importância da reflexão sobre a 
própria prática, articulando-se a teoria. Alerta-se ainda na conclusão do presente trabalho, a 
necessidade de estudos mais aprofundados, nos quais seja esboçada a arquitetura de um 
projeto de formação contextualizada em mediação de conflitos, na medida em que ele é 
imprescindível para que haja um clima adequado de trabalho e estudo, a serviço da 
aprendizagem significativa de todos e, por conseguinte, do sucesso da apropriação de novos 
conhecimentos pelo aluno. 
 
Palavras Chave: Papel do diretor. Mediação de conflitos. Subsídios à prática. 
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AS CONTRIBUIÇÕES DO TEATRO DO OPRIMIDO NA FORMAÇÃO 
PERMANENTE DE PROFESSORAS DA INFÂNCIA: ATOS DE UMA 

EXPERIÊNCIA VÍVIDA 
 

Renata Pereira Pardim PUC-SP, rppardim@ig.com.br 
Profa. Dra. Emilia Cipriano PUC-SP, emiliaeclaudio@uol.com.br 

 
O objetivo desta comunicação oral será apresentar os resultados da pesquisa de Mestrado 
Profissional, a qual apresentou como título “As contribuições do Teatro do Oprimido para a 
Formação Permanente de Professoras da Infância: Atos de uma experiência vívida”. A 
finalidade do trabalho será apresentar os dados resgatados acerca de uma experiência de 
formação docente vívida no interior de uma EMEI da cidade de São Paulo, refletindo sobre as 
contribuições que o Teatro do Oprimido proporcionou a este momento formativo. A 
dissertação de Mestrado foi elaborada a partir de uma Pesquisa Qualitativa, na qual utilizamos 
a análise dos livros de registro da formação e a entrevista coletiva com as professoras 
envolvidas que aceitaram participar. Para fazer a análise dos dados coletados, utilizamos uma 
trama conceitual, metodologia de organizar os conceitos elaborada dentro da Cátedra Paulo 
Freire, disciplina do Programa de Currículo, da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, na qual é proposta uma organização em que destacamos e entrelaçamos os principais 
conceitos de Augusto Boal e Paulo Freire, estratégia fundamental para a construção de um 
diálogo entre os dados e nossos referenciais teóricos. A análise dos dados demonstrou que a 
formação vivida deixou memórias nas participantes, sobretudo, a atividade de Teatro – 
Fórum. Outros dados revelados foram a consciência das profissionais da infância, acerca das 
opressões cotidianas que ocorrem no interior da escola e como são os mecanismos para 
superação destas. Compreendemos que o processo formativo analisado no estudo ofereceu 
pistas de como elaborar um itinerário formativo que considerasse às professoras de uma 
maneira integral, ou seja, para além de aspectos acadêmicos, a formação garantiu aspectos de 
ludicidade, corporeidade, sensibilidade, elementos fundamentais para refletir sobre os saberes 
da prática docente inerentes ao “quefazer” de professoras da infância, mas que por vezes, 
podem ser ignorados como conteúdos formativos. Demonstrou-se, também, o quanto a 
mecanização dos corpos e mentes acaba por interferir na prática docente. Outro achado da 
pesquisa foi acerca do reconhecimento dos “saberes de vida feito” das professoras, algo que 
nos diz muito acerca da formação permanente que desconsidere esses saberes. Por fim, 
apreendemos que a formação permanente pode provocar transformações na prática docente 
quando desenvolvida dentro de um processo, que seja significativo para as participantes. Um 
ponto significativo da análise de dados foi organizar às falas das participantes da pesquisa 
com os conceitos elencados na trama, pois é através dessas falas que muitos dos sentidos da 
ligação entre os conceitos teóricos dos dois autores referência para esse trabalho, adquirem 
consistência. O Teatro do Oprimido pode ser potente tanto na formação permanente docente, 
quanto em outros espaços formativos da escola. O diálogo entre Augusto Boal e Paulo Freire 
pode contribuir para as reflexões sobre muitos aspectos do cotidiano escolar, não só das 
escolas de Educação Infantil, como em outros segmentos, conforme demonstrado na referida 
pesquisa. O trabalho constituiu-se numa forma privilegiada de apresentar conceitos de dois 
autores que deixaram um legado inspirador para temáticas na área de educação para 
emancipação, consciência crítica, defesa dos Direitos Humanos, além de um compromisso, 
com o Estado Democrático de Direito e seus pressupostos. Divulgar o ideário destes autores, 
através de achados de uma pesquisa acadêmica, constitui-se também numa forma de dar 
visibilidade à importância desses ideais.  
 
Palavras-chave: Augusto Boal. Paulo Freire. Teatro do Oprimido. 
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O PAPEL DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR PARA A 
CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DA CRIANÇA NEGRA NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL DE 0 A 3 ANOS 
 

Rita de Cássia Marques dos Santos Fraga PUC-SP, ritymarques@gmail.com  
Profa. Dra. Emilia Cipriano PUC-SP, emiliaeclaudio@uol.com.br 

 
 
Diante de informações, apresentadas por uma gama de  autores, de que no Brasil o racismo é 
cultural e historicamente presente nas mais variadas esferas da sociedade, e é, por vezes, 
silenciado se apresentando de forma velada, promovendo nas pessoas negras, a composição 
de uma identidade estigmatizada com baixa autoestima, e que, desde a mais tenra infância, 
passa por situações discriminatórias e rejeições, esta pesquisa tem como objetivo analisar em 
que medida a formação continuada pode contribuir para que o professor de educação infantil 
possa lidar com as diferenças raciais no espaço escolar de um Centro de Educação Infantil 
(CEI), a partir das contribuições formativas desenvolvidas em Projeto Especial de Ação 
(PEA), acerca do trabalho pedagógico envolvendo as questões étnico-raciais. Para 
compreender este processo formativo e suas contribuições, teremos como objetivos 
específicos identificar o que mudou no professor após a formação continuada sobre essa 
temática e identificar se, do ponto de vista dos professores, houve mudanças significativas nas 
suas práticas. O estudo será realizado no âmbito de CEI, com professores oriundos de dois 
Centros de Educação Infantil da Zona Leste da cidade de São Paulo. Os sujeitos desta 
pesquisa são sete professoras de Educação Infantil que atuam no atendimento a crianças de 
zero a três anos e que passaram por uma experiência formativa sobre a diversidade étnico-
racial, realizadas em Projeto Especial de Ação (PEA), nos anos de 2017 e 2018, sendo que 
cada grupo participou da formação em um momento diferente em suas respectivas unidades. 
Até o momento foram realizadas três das sete entrevistas. Com os estudos correlatos, foi 
possível desenhar uma trajetória bastante coerente e que apontou para um referencial teórico 
incisivo e confiável, que encaminhou esta pesquisa a ser embasada em teorias que dissertam 
sobre composição da identidade, questões raciais no âmbito escolar de educação infantil, 
composição da identidade na diversidade étnico-racial e do silenciamento que se estabelece 
diante de atitudes racistas, muitas vezes confundidas com percepção errônea da inexistência 
do racismo nos meios sociais, há ainda as teorias que apresentam a afetividade como base 
estrutural na composição do ser humano, além dos estudos que discorrem sobre a importância 
da formação continuada que traz em seu bojo a possibilidade de mudanças na vida de um 
profissional. Em uma análise preliminar, os dados apontaram aspectos positivos no 
desenvolvimento de formações com tema racial dentro dos espaços de Educação infantil. 
Além disso, foi indicado que antes da formação as professoras se sentiam desconfortáveis e 
despreparadas para comentar ou trazer para discussão as questões raciais, no ambiente 
educacional. Parte desta dificuldade emergia da ausência de conhecimentos sobre o assunto 
para tecer argumentos. Ou ocorrendo pelo receio de má interpretação de suas narrativas pelas 
outras pessoas. Duas, das três professoras entrevistadas, consideraram tal formação, um 
excelente contributo às suas reflexões acerca da temática, já que, a partir daquela formação 
puderam perceber situações de racismo com maior clareza, como ele se apresenta nos 
contextos sociais, principalmente no ambiente educacional. Além disso, a formação 
promoveu metacognição sobre a discriminação racial e a invisibilidade nas suas práticas 
pedagógicas. 

   
Palavras chave: Diversidade étnico-racial. Educação Infantil. Formação continuada.   
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PRÁTICA EDUCATIVA DE DIREITOS HUMANOS – 
A CORRENTE DO AMOR 

 
Rosana Oliveira Rocha PUC-SP, gabaritada@hotmail.com 

Profa. Dra. Clarilza Prado de Sousa PUC-SP, clarilza.prado@gmail.com 
 
Os direitos humanos são essenciais para uma sociedade mais justa nas relações, 
especificamente, na atualidade em que presenciamos diariamente desrespeitos a esses direitos. 
Willem Doise (2003), baseando-se na teoria das Representações Sociais, aponta os direitos 
humanos como princípios avaliativos ou normativos das representações sociais que podem 
guiar os humanos, objetivando a justiça nas relações. Falar sobre justiça em um país tão 
desigual quanto o Brasil é uma forma de denunciar e lutar contra a violação desses direitos. 
Santos e Rique (2004) apontam que é necessário apresentar imensas áreas em que são 
flagrantes as agressões contra os direitos humanos; tarefa que pode ser ajudada pela teoria das 
RS, dado que penetra no mundo do senso comum e das ideologias do cotidiano, tanto para 
dominar como para emancipar. Para Santos e Rique (2004), “numa realidade em que é 
flagrante a violação dos direitos individuais e coletivos, a proposta de aprendizagem de uma 
nova sociabilidade, que tenha como referência os direitos humanos e a cidadania, desafia a 
imaginação”. E foi por esse desafio criativo que, no ano de 2014, foi criado o Projeto A 
Corrente do Amor® aplicado em uma escola pública de ensino médio/técnico, localizada na 
grande São Paulo. O principal objetivo do projeto é oportunizar aos discentes uma prática 
educativa em defesa dos direitos humanos por meio do voluntariado educativo para que, a 
partir dessa experiência, de suas interações e socializações, esses discentes possam alterar 
seus valores, crenças e percepções sociais sobre direitos humanos. Assim, o Projeto A 
Corrente do Amor estimula a aquisição de conhecimento crítico sobre essa temática, bem 
como práticas a favor da promoção e defesa dos direitos humanos. No projeto, os estudantes 
realizam uma ação voluntária demonstrando “amor” a uma causa, pessoa ou grupo. Tal ação é 
registrada e apresentada.  Com quatro anos e mais de 700  ações realizadas, o projeto é uma 
prática educativa válida para a promoção e defesa dos direitos humanos. No presente trabalho 
serão apresentados os ganhos do projeto na área pessoal, familiar e coletiva dos participantes. 
Além de uma pesquisa das representações sociais que 210 estudantes participantes do projeto 
possuem sobre direitos humanos. Para isso, foi aplicado um Teste de Associação Livre de 
Palavras com o termo indutor direitos humanos. As respostas obtidas foram processadas em 
dois softwares, EVOC e IRAMUTEC permitindo compreender as representações que os 
discentes têm sobre direito humanos, à luz da teoria das Representações Sociais de 
Moscovici. Dado que “a representação social é uma modalidade de conhecimento particular 
que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos” 
(MOSCOVICI, 1978, p.26), conhecer as representações sociais dos jovens estudantes que 
participaram do projeto pode contribuir para entender as representações que circulam nas 
comunicações e orientam os comportamentos desses estudantes, além de ser útil ao 
desenvolvimento de uma prática de Educação em direitos humanos que promova valores da 
dignidade humana, tão necessários nesses tempos de colapso social em que nos encontramos, 
transformando-os positivamente. Práticas pedagógicas de ensino de direitos humanos, 
desenvolvidas por professores em sala de aula, engajadas com o voluntariado educativo, são 
viáveis para que professores consigam formar valores cidadãos tão necessários nos dias de 
hoje, cumprindo os preceitos legais de formação para o pleno exercício da cidadania. 
   
Palavras-chave: Direitos Humanos. Voluntariado Educativo. Representação Social.    
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AVALIAÇÃO COMO PROCESSO PEDAGÓGICO: UMA EXPERIÊNCIA COM O 

USO DE RUBRICA. 
 

Rosina Paula Ferracciú Ferraz PUC-SP, rosina.ferraz@etec.sp.gov.br 
Prof. Dr. Nelson Antonio Simão Gimenes PUC-SP, ngimenes@fcc.org.br  

Esta pesquisa tem por objetivo geral a reflexão sobre a ação de uma proposta avaliativa do 
trabalho de conclusão, do curso de Comunicação Visual, como processo pedagógico através 
da utilização do instrumento rubrica. Pretende-se com o estudo, o aprimoramento de tais 
práticas ou o incentivo de outros professores à elaboração e utilização de rubricas. A ação 
ocorreu na Escola Técnica Tiquatira - Etec, localizada no bairro da Penha, periferia de São 
Paulo e que pertence ao Centro Estadual Tecnológico Paula Souza.  Para tanto, como 
referenciais teóricos da pesquisa, foram utilizadas as concepções de Fernades (2008), para 
entender a avaliação como um processo pedagógico orientado e controlado pelos professores, 
destinado a fornecer dados para subsidiar a melhoria das aprendizagens dos alunos e das 
autoras, Andrade (1997; 2004), Broockhart (2013) e Suskie (2009), que possuem pesquisas 
relacionadas à rubrica, embora tenha-se notado que a rubrica não é o principal objeto de 
estudo delas, mas o caminho que favorece o processo formativo do aluno através das relações 
entre aprendizagem e avaliação em sala de aula. É através da rubrica que se comunica as 
expectativas dos professores aos alunos possibilitando alcançar, progressivamente, os 
resultados propostos. O ponto de partida desta pesquisa é uma prática em sala de aula. Trata-
se de uma pesquisa de abordagem qualitativa que pretende favorecer a reflexão crítica sobre a 
ação avaliativa da professora e autora da pesquisa. Como metodologia, utiliza-se a Pesquisa 
Ação Crítica Colaborativa de Kemmis (2002), organizada através das quatro ações propostas 
por Smith (1992), que estão ligadas a algumas perguntas que permitem refletir de forma 
crítica sobre determinada ação, que são: descrever (O que faço?), informar (Qual o 
significado das minhas ações?), confrontar  (Como me tornei assim?) e reconstruir (Como 
posso agir de forma diferente?), permitindo a reflexão sobre a ação, a partir de uma 
experiência de avaliação como processo de aprendizagem, com ênfase no uso de rubrica como 
instrumento, nos componentes curriculares Planejamento e Desenvolvimento do Trabalho de 
Conclusão do Curso de Comunicação Visual. Com base em registros dos diários de campo da 
professora responsável pelos componentes curriculares de orientação do Trabalho de 
Conclusão de Curso, que descrevem suas experiências pessoais como educadora e 
contemplam a estrutura, a dinâmica e o funcionamento das suas ações pedagógicas, foram 
identificados os elementos que embasam as ações desenvolvidas, explicando teoricamente os 
procedimentos das ações. Os resultados sugerem tratar-se de uma proposta planejada que 
integra aprendizagem, avaliação e ensino, centrada nas necessidades de comunicar com 
clareza aspectos relacionados ao processo avaliativo do aluno através do uso do instrumento 
rubrica. Identificou-se que tal processo favorece a comunicação de critérios avaliativos mais 
transparentes e coerentes em relação aos objetivos de aprendizagem, clareza quanto as 
exigências que serão consideradas na avaliação e alunos mais envolvidos que revisam e 
reavaliam o trabalho durante todo o processo, possibilitando a autoavaliação e a avaliação por 
pares. Nota-se, também, redução no tempo das avaliações através do uso de rubricas, apesar 
de não representar economia de tempo na sua elaboração, por tratar-se de um processo 
bastante trabalhoso e quando mal concebida pode sufocar a criatividade dos alunos. Através 
dos resultados da investigação percebeu-se, que o uso da rubrica, além de ajudar os alunos a 
saber o que precisam fazer para alcançar uma determinada nota, podem auxiliar os 
professores a pensar com cuidado e criticamente sobre o que estão ensinando e o que os 
alunos precisam aprender, ajudando-os a considerar o que é importante ensinar e como 
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determinar os níveis em que seus alunos aprenderão o que será ensinado. Ao confrontar a 
ação proposta, entendeu-se que é possível repensar a ação para que possa ser utilizada em 
outros contextos. Acredita-se que o estudo possa estimular outros professores a utilizar a 
rubrica como instrumento avaliativo e contribuir com outras pesquisas. 

 
Palavras-chave: Rubrica. Avaliação Formativa. Ensino Técnico. 
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A EDUCOMUNICAÇÃO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 
O PAPEL DO PROGRAMA IMPRENSA JOVEM NA CONSTRUÇÃO DA 

FORMAÇÃO CRÍTICO COLABORATIVA. 
 

Sandra Santella de Sousa PUC-SP, ssantella@hotmail.com 
Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali PUC-SP, liberali@uol.com.br  

 
Hoje as mudanças tecnológicas que organizam um novo método de comunicação e construção 
de conhecimento colocam em xeque a autoridade da escola. Então, em vez de tentar entender 
as novas linguagens que circulam nos meios audiovisuais, a escola contenta-se em 
estigmatizá-la. Diante desse cenário a educomunicação, ou seja, a interface educação e 
comunicação se apresenta como possibilidade de transformação, pois abre espaço para o 
diálogo e a ação crítica. Assim, as bases teóricas da educomunicação encontram seu aporte na 
teoria de Paulo Freire propõe uma educação transformadora, perpassada pela interação social. 
Com o intuito de promover o protagonismo juvenil, potencializar a comunicação, diminuir a 
violência e formar professores para as práticas educomunicativas nas escolas a Secretaria 
Municipal de Educação publicou, em dezembro de 2009, a Portaria 5792/09, que define 
normas complementares e procedimentos para a implementação do “Programa nas Ondas do 
Rádio”, hoje conhecido como Imprensa Jovem. Essa pesquisa desenvolvida no contexto do 
mestrado profissional em Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo teve 
como objetivo geral compreender criticamente como são feitas as formações de professores 
no contexto de formação contínua do programa Imprensa Jovem da Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo em uma escola municipal da região noroeste da capital paulista, 
examinadas por meio do processo crítico colaborativo. Esse trabalho tem como escopo a 
compreensão da formação de professores como prioridade na possibilidade de transformação 
da educação pela perspectiva crítico colaborativa. A formação contínua de professores do 
programa Imprensa Jovem foi objeto de estudo do presente trabalho. Para tanto, foram 
traçados os seguintes objetivos específicos:  a) descrever o tipo de formação que ocorreu; b) 
analisar se e como essa formação permite o desenvolvimento crítico-colaborativo dos 
professores; e, c) avaliar o tipo de agência que os professores desenvolvem nesse processo.  
Os estudos teóricos estão apoiados nos conceitos centrais da Teoria da Atividade Sócio 
Histórico Cultural de Vygotsky e aprofundadas por Leontiev, no conceito de Educomunicação 
por Freire; Soares; Martín-Barbero; Káplun; Citelli e Mogadouro, no conceito agência 
desenvolvido por Edwards; Engeström e Liberali e na formação de professores por meio da 
perspectiva Crítico Colaborativa proposta por Fullan; Hargreaves e Imbernón.  A 
Metodologia de pesquisa foi organizada por meio da Pesquisa Crítico-Colaborativa, em que 
participantes e pesquisador agiram juntos na reflexão crítica com vistas à construção de novas 
possibilidades da realidade a partir do processo de pesquisa. Para a coleta e discussão dos 
resultados acompanhei a formação “Blog e o uso das mídias na escola” que ocorreu na escola 
participante com envolvimento de 17 docentes da unidade. Desses 17 participantes, quatro 
professores voluntariamente responderam um questionário para caracterização dos sujeitos e 
participaram de um grupo de discussão. Realizada a transcrição do grupo de discussão foi 
feita análise de enunciados selecionados. A análise dos dados teve como parâmetro norteador 
as ações da reflexão crítica – descrever, informar, confrontar e reconstruir – além das 
categorias enunciativas, discursivas e linguísticas da análise argumentativa.  A escolha 
metodológica que ancorou a discussão dos resultados configurou-se como um espaço para 
discussão crítica da formação de professores, na medida em que apontou para a mudança 
intencional da realidade, a partir da identificação de necessidades reais em um espaço de 
colaboração, para o desenvolvimento do grupo formativo. Esse processo pode ser percebido 
no grupo de discussão no surgimento de ideias novas, propostas pela participação ativa dos 
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sujeitos, com a identificação de problemas vividos a partir da realidade na escola participante 
e na busca pela solução dos problemas. A discussão dos dados apontou para a importância do 
processo crítico colaborativo em lócus na formação contínua, assim como indicou que o 
diálogo entre teoria e prática necessita ser efetivamente colocado na ressignificação das 
atividades didáticas da escola. 

  
Palavras-chave: Educomunicação. Formação contínua de professores. Colaboração crítica.  
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LETRAMENTO CRÍTICO E MULTILETRAMENTOS COMO INSTRUMENTOS 
PARA A DESENCAPSULAÇÃO CURRICULAR NO PROGRAMA DIGITMED 

 
Sarah Bento dos Santos Silva PUC-SP, sarahbsantos90yahoo.com.br 
Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali PUC-SP, liberali@uol.com.br 

 
No contexto do mundo moderno atual, as mídias digitais e as novas tecnologias configuram 
um novo paradigma para o ensino-aprendizagem. Por isso, o emprego do Letramento 
Autônomo, desarticulado da realidade sócio-histórica-cultural não corresponde às 
necessidades vigentes em um mundo globalizado. Esse novo contexto exige uma postura 
ativa, interativa, colaborativa e dinâmica frente à produção de conhecimento. Neste enquadre, 
esta pesquisa apresenta o objetivo de compreender  o ensino dos Multiletramentos, a partir do 
viés das Multimodalidades, Multimídias e Multiculturalidades, fundamentados na concepção 
teórica e metodológica do New London Group de Prática Situada, Instrução Evidente, 
Enquadramento Crítico e Prática Transformada, possibilitando a formação de um currículo 
desencapsulado,  que se caracteriza pela articulação dos conceitos estudados na escola e a 
realidade do mundo em que se vive. Para alcançar tal objetivo, esta investigação 
propõe  verificar como a Pedagogia dos Multiletramentos possibilita a desencapsulação da 
aprendizagem no Programa Digitmed 2018, cujo propósito consiste em desenvolver a 
mobilidade dos participantes, por meio de projetos desencapsuladores. Nesse sentido, os 
sujeitos atuam como  formadores, de forma simétrica, visto que  pesquisadores, gestores, 
intérpretes de libras, professores, estudantes e pais compartilham vivências, conhecimentos e 
produzem mobilidade. A proposta é formar formadores empenhados na constituição 
expansiva de protagonistas e transformadores da realidade. A fundamentação teórica 
encontra-se alicerçada nos conceitos de Letramento Autônomo, Letramento Ideológico, 
Letramento Crítico, Multiletramentos e desencapsulação curricular. Os sujeitos da pesquisa 
são formadores e participantes do programa Digitmed 2018. A metodologia foi desenvolvida 
por meio da Pesquisa Crítica de Colaboração. Para a coleta de dados foram realizadas 
descrições do evento, tendo como foco as atividades realizadas, bem como as estratégias 
desencapsuladoras de aprendizagem. A coleta de dados foi realizada por meio de seis câmeras 
concatenadas e estrategicamente localizadas no auditório da Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUCSP), no dia 20 de outubro de 2018. A análise dos dados foi realizada a por 
meio de uma reflexão crítica do contexto discursivo multimodal, no qual se destaca o conceito 
de formação da consciência crítica, uma vez que cria condições para que os sujeitos 
participantes do projeto Digitmed 2018 atuem em conjunto, com vistas a estabelecer 
mudanças em seus contextos de atuação e na sociedade. Isso determina transformações na 
forma de conceber e se relacionar com o conhecimento, à medida que eles passam a enxergar 
e a interagir no ambiente social, de forma crítica e construtiva. Isso pressupõe o rompimento 
de paradigmas, e o questionamento de saberes e verdades concebidas como inabaláveis, 
instauradas histórica e socialmente como absolutas Os resultados evidenciaram que a 
multiculturalidade, as multimodalidades, as múltiplas mídias, assim como as estratégias de 
formação ancoradas nos critérios de prática situada, instrução evidente enquadramento crítico 
e prática transformada favoreceram tanto o processo de transformação intrapessoal, quanto 
interpessoal dos sujeitos, de forma a permitir que eles desenvolvessem uma postura crítica em 
face das problemáticas apresentadas, o que possibilitou a construção colaborativa de novos 
significados e propostas de transformação dos contextos evidenciados. 

Palavras-chave:   Multiletramentos. Desencapsulação Curricular. Programa Digitmed. 
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MARCAS DA HISTÓRIA DE VIDA NA CONSTITUIÇÃO PROFISSIONAL DO 
COORDENADOR PEDAGÓGICO: UM ESTUDO A PARTIR DE NARRATIVAS DE 

EXPERIÊNCIAS COMO DISPOSITIVOS DE PESQUISA-FORMAÇÃO 
 

Simone Pannocchia Tahan PUC-SP, simone@parthenonplus.com 
Profª. Drª. Vera Maria Nigro de Souza Placco PUC-SP, veraplacco@pucsp.br 

 
 
Tomando como premissa que, em processos de formação, os adultos se constituem a partir 
das experiências, dos contextos e dos acontecimentos que os acompanham em sua existência, 
esta pesquisa pretende identificar quais experiências formadoras do processo de constituição 
profissional de coordenadores pedagógicos revelam-se nas narrativas produzidas em um 
contexto de um grupo reflexivo. Partindo do pressuposto de que narrar as próprias 
experiências pode proporcionar uma compreensão maior de si e uma possibilidade de atuação 
profissional mais consciente, este estudo se estruturou na perspectiva de uma pesquisa-
formação, pautada nos referenciais teóricos da abordagem (auto)biográfica. Os participantes 
que integram esta pesquisa-formação são quatro coordenadores pedagógicos, atuantes em 
diferentes segmentos da escolaridade básica: Ensino Fundamental I; Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio. Uma instituição da rede privada de ensino, situada na Grande São Paulo, foi o 
contexto escolhido para a realização do estudo. Três propósitos serviram como norteadores 
desta pesquisa: 1) identificação do que narram os coordenadores pedagógicos em relação a 
sua experiência pessoal e profissional; 2) explicitação, a partir das narrativas, das 
aprendizagens vivenciadas na sua trajetória profissional; 3) identificação das aprendizagens 
sinalizadas pelos coordenadores como sendo desencadeadas pela experiência formadora no 
grupo reflexivo. A metodologia constitui-se por sessões de trabalho, organizadas em um 
período de 2 meses, que balizam a produção das narrativas e as reflexões produzidas no grupo 
de profissionais, de modo que integram o corpus de análise as narrativas de experiência dos 
coordenadores e um diário de campo da pesquisadora que contém as reflexões realizadas 
no/pelo grupo reflexivo. A análise realizada foi construída a partir do conceito de análise 
interpretativa-compreensiva, composta por três tempos: tempo I – leitura cruzada; tempo II – 
leitura temática; tempo III – leitura interpretativa-compreensiva. O tempo I centrou-se na 
organização e leitura das narrativas, tendo em vista a construção do perfil do grupo de 
coordenadores e apreensão de marcas singulares, regularidades e irregularidades do conjunto 
das experiências vividas pelos participantes. A leitura temática possibilitou a eleição de seis 
unidades temáticas: infância e início da escolarização; vínculos interpessoais; momentos de 
ruptura; escolha da profissão; coordenação pedagógica e a narrativa de si e do outro. A leitura 
analítica e a interpretação temática tiveram como objetivo a reconstituição do conjunto de 
narrativas, no que se refere à representação e agrupamento, por meio das unidades temáticas 
de análise, a fim de apreender sutilezas, subjetividades, diferenças e regularidades históricas 
que comportam e contêm as fontes (auto)biográficas. Os resultados indicam que as narrativas 
de experiência podem se tornar dispositivos potentes no processo de formação dos adultos, ao 
possibilitarem reflexões acerca de sua constituição profissional. Ficou evidenciado, nas 
sessões de trabalho, que a constituição profissional dos coordenadores pedagógicos, 
participantes desta pesquisa, está permeada por valores e crenças vividos na infância e pelas 
relações estabelecidas por parceiros de trabalho e professores. E o que os mantém nessa 
função é o encantamento e o compromisso com a aprendizagem de um adulto que está 
implicado diretamente no processo de desenvolvimento de crianças e jovens. A forma como 
cada um transformou a experiência vivida em uma experiência formadora, como cada um, a 
seu modo e possibilidade, pôde integrar o vivido à sua percepção de si e do mundo foi uma 
das aprendizagens proporcionadas por esta pesquisa. Desse modo, assim como deve ser em 
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um grupo, os participantes implicaram-se nas aprendizagens uns dos outros, contribuíram 
para o processo de percepção de si e, por fim, validaram saberes e afetos. 
 
Palavras-chave: Coordenador. Formação. Narrativas. 
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COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA REDE MUNICIPAL DE SÃO PAULO E 
AS EXPERIÊNCIAS FORMADORAS VIVIDAS NO MESTRADO PROFISSIONAL 

EM EDUCAÇÃO: FORMAÇÃO DE FORMADORES DA PUC-SP. 

 
Tatiana Queiroz Porto Moura PUC-SP, tqmoura@gmail.com  

Prof. Dra. Laurizete Ferragut Passos PUC-SP, laurizetefer@gmail.com  
 

O presente trabalho tem como objetivo investigar a contribuição do curso de Mestrado 
Profissional em Educação: Formação de Formadores (Formep) para a atuação de 
coordenadoras pedagógicas da Rede Municipal de São Paulo. O Formep foi criado no segundo 
semestre de 2013, com o intuito de ampliar a atuação do formador da educação básica, 
tornando suas decisões mais eficientes para que as instituições de ensino possam alcançar suas 
metas em relação às aprendizagens e formação dos alunos. São objetivos específicos desse 
trabalho: identificar experiências e aprendizagens de coordenadoras pedagógicas da Rede 
Municipal de São Paulo com o ingresso no mestrado profissional e os impactos em seu 
trabalho como formadoras; identificar se as formadoras percebem a contribuição da pesquisa, 
realizada no mestrado profissional, em sua atuação; e quais são as situações consideradas 
formadoras no percurso do mestrado profissional. Entendemos que experiência, referenciando-
nos em Larrosa, Passeggi e Josso, são conhecimentos subjetivos, que afetam os sujeitos, 
gerando aprendizagens e ressignificações de sentidos atribuídos ao longo da vida de uma 
pessoa. A partir do conceito de experiência formadora, pretendemos analisar as contribuições 
da pesquisa realizada no Formep para as coordenadoras pedagógicas e suas práticas. Apoiando-
nos em André e Beillerot, compreendemos a pesquisa da prática como essencial, já que 
considera o sujeito e seus saberes, favorece postura autônoma e reflexiva, além de permitir a 
articulação entre teoria e prática, criando possibilidades de transformação na atuação das 
formadoras egressas do Formep. Como dispositivo metodológico, aplicamos questionários para 
caracterização dos sujeitos pesquisados e realizamos entrevistas narrativas, que compõem a 
pesquisa autobiográfica, com 3 coordenadoras pedagógicas da Rede Municipal de São Paulo. 
A escolha pela entrevista narrativa deveu-se pela potência de permitir ao sujeito se narrar, e, ao 
fazê-lo, possibilitar que ele possa atribuir sentido e ressignificar suas experiências. Inspiramo-
nos em Bauer e Jovchelovith, utilizando como referência, as fases da entrevista narrativa 
proposta pelos autores. As entrevistas narrativas foram registradas em áudio, e tiveram duração 
média de 30 minutos.  Todos os sujeitos dessa pesquisa são egressos do Formep da turma de 
2016. A escolha por essa turma deu-se, sobretudo, pela peculiaridade de sua constituição. A 
turma foi formada em decorrência de um convênio estabelecido com a Prefeitura de São Paulo 
e por isso todos os ingressantes eram funcionários públicos da área educacional, com diferentes 
cargos ocupados nas escolas do município de São Paulo ou Secretaria Municipal de Educação. 
Pretendemos identificar, a partir das experiências formadoras vivenciadas no Formep, os 
significados atribuídos à pesquisa e ao curso de mestrado pelas formadoras, pois entendemos 
ser a formação do pesquisador da prática um dos importantes objetivos do Formep, buscando 
compreender a contribuição do curso para atuação dessas profissionais. Como a pesquisa está 
em andamento, não apresentamos a análise dos dados e resultados obtidos. 

 
Palavras-chave: Pesquisa do professor. Experiências formadoras. Mestrado Profissional.   
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MEMORIAL NARRATIVO: UM CAMINHO PARA O CONHECIMENTO DE SI E 
DO OBJETO DE PESQUISA 

 
Thaís Mota Diniz  PUC-SP, thaisdiniz05@yahoo.com.br 

Profa. Dra. Marli E. D. Afonso de André PUC-SP, marli.andre@gmail.com 
 
Este texto tem como objetivo evidenciar a importância da escrita do memorial na definição do 
projeto de investigação da autora. A atividade de escrita do memorial narrativo insere-se na 
estrutura curricular do Mestrado Profissional em Educação: Formação de Formadores 
(FORMEP), da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem a finalidade de levar o 
mestrando a refletir sobre os caminhos que trilhou e a partir de uma análise da sua trajetória 
de vida encontrar uma área de interesse para investigação. O memorial consiste em um texto 
narrativo, escrito em primeira pessoa, que provoca uma retomada de momentos significativos 
na trajetória pessoal e profissional do mestrando, de modo que ele localize questões que o 
intriguem e pontos de interesse para maior elucidação, o que ajudará a definir seu projeto de 
investigação. Neste caso, o memorial narrativo permitiu revisitar as memórias e compreender 
que a escolha pelo primeiro curso de graduação da pesquisadora, a licenciatura plena em 
Letras, manifestou-se a partir do encanto pela leitura estimulado desde a infância e 
intensificado pela literatura durante a adolescência nos bancos escolares, e que, em um 
primeiro momento, tal decisão não condizia com uma vontade genuína de lecionar. Assim, a 
predileção pela docência só ocorreu em decorrência do contato mais próximo com as 
pesquisas e estudos realizados acerca da educação, possibilitando que se delineasse um novo 
perfil de carreira, diferente das primeiras escolhas que correspondiam aos cursos de Direito, 
Jornalismo e Psicologia. Como consequência dessa admiração, suscitada na primeira 
graduação, emergiram outras necessidades advindas das realidades das salas de aula e o 
caminho da docência ampliou-se com novas formações como a especialização em Literatura, 
a graduação em Pedagogia e o mestrado em Educação, ainda em curso. Tais necessidades 
apontavam para inquietações do percurso profissional da autora que, atualmente leciona na 
educação básica, especificamente no ensino médio como professora de língua portuguesa, na 
rede estadual, e como docente no ensino superior de uma instituição privada na cidade de São 
Paulo para o curso de Pedagogia com as disciplinas de Didática e Práticas de Ensino. As 
experiências vivenciadas nesses dois segmentos, sobretudo no segundo, permitiram repensar 
sobre a urgência de uma formação continuada fora da universidade, que atenda as 
necessidades das professoras iniciantes que começam a atuar inexperientes e deparam-se com 
situações práticas para as quais, muitas vezes, não foram preparadas na graduação. Nesse 
sentido, compete esclarecer que foi a partir da descrição do memorial narrativo que a 
pesquisadora foi desenhando o seu objeto de estudo, que no caso será a investigação das 
necessidades formativas de um grupo de alunas recém-formadas, que já atuam na rede 
municipal e privada de São Bernardo do Campo, com vistas a levantar, a partir dos relatos das 
entrevistadas em um grupo focal, quais são as maiores dificuldades encontradas em suas 
práticas de sala de aula e de que maneira estão encontrando suporte para resolvê-las. Tendo 
em vista essas considerações, justifica-se a relevância do memorial narrativo que, ao revisitar 
as memórias e experiências do pesquisador propicia não só oportunidades de reflexões acerca 
do próprio pesquisador, de sua trajetória acadêmica e profissional, mas também amplia e 
aclara as razões que o levaram a aprofundar-se naquele objeto de estudo. 
 
Palavras-chave: Memorial narrativo. Investigação. Formação inicial.  
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DESAFIOS DE SER GESTOR HOMEM NOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. 

 
Thiago Terres  PUC-SP, thiago.mestrando@gmail.com 

Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberal PUC-SP, liberali@uol.com.br 
 

Esta pesquisa objetivou compreender quais os desafios envolvidos na atuação dos gestores 
homens em exercício nos Centros de Educação Infantil. Foram articuladas ao objetivo geral as 
intenções de: (1) caracterizar o grupo dos profissionais homens que atuam na gestão dos 
Centros de Educação Infantil do município de São Paulo; (2) relacionar a proporção entre os 
gestores, homens e mulheres, no âmbito da Rede Municipal de Educação Infantil da cidade de 
São Paulo; (3) identificar situações vivenciadas pelos sujeitos que possuem potencial para 
evidenciar os aspectos positivos e negativos da gestão masculina na Educação Infantil. A 
hipótese que orientou esta pesquisa emerge da historicidade do cuidar como atribuição 
feminina, na qual se convencionou, dentre alguns desdobramentos, que os homens não são 
aptos biológica e socialmente a exercerem funções nos espaços de Educação Infantil e que, 
portanto, a presença deles nesses contextos educacionais gera “estranhezas” para os demais 
funcionários e comunidade, sobretudo, representando riscos a integridade física, psicológica e 
social dos bebês e crianças. A partir da reprodução dos estereótipos culturais, os homens são 
identificados pelo seu gênero ao invés da sua profissionalidade, situação que atribui aspecto 
negativo a presença deles nos espaços de Educação Infantil e, em especial, ao associá-los com 
situações de pedofilia ou frente constantes questionamentos de sua orientação sexual, à 
medida que se tenta justificar a ocupação masculina por uma suposta homossexualidade. Este 
estudo foi realizado por meio da pesquisa qualitativa do tipo exploratória, utilizando a 
abordagem da análise de conteúdo para compreender os fenômenos relatados pelos 
profissionais frente a sua atuação nesse ambiente educacional, seja pelo levantamento de suas 
memórias ou da autodescrição dos encaminhamentos que realizam junto às suas equipes. 
Foram selecionados como sujeitos da pesquisa os gestores homens que atuam nos Centros de 
Educação Infantil da cidade de São Paulo, na perspectiva de dimensionar a Rede Municipal 
de Educação pela ocupação masculina e por meio dos episódios tensionados e vivenciados 
pelos sujeitos, ao longo de sua trajetória profissional, buscando compreender se há situações 
de discriminação e preconceito nos conflitos relatados. Como instrumento para a produção de 
dados foi utilizado questionário eletrônico, organizado e construído a partir da análise 
qualitativa dos dados obtidos em consulta ao portal da Secretaria Municipal de Educação, 
bem como considerando partes das contribuições das pesquisas correlatas que estruturam a 
pesquisa. A análise dos dados buscou inspiração nos procedimentos presentes na metodologia 
do ciclo de análise de conteúdo. Teoricamente, a pesquisa foi embasada em autores que 
abordam o multiculturalismo e as relações de gênero. Junto a eles foram aglutinados outros 
pesquisadores que discutem as questões da identidade e diferença, dos sistemas de exclusão e 
desigualdade, e também dos mecanismos de reprodução e de violência, todos refletidos pela 
perspectiva cultural. Como resultado, detectaram-se quatro grandes desafios que atravessam o 
cotidiano dos gestores atuantes nos Centros de Educação Infantil, bem como a ausência de 
práticas formativas que subsidiem as ações desses profissionais frente ao contexto tensionado 
em que atuam. Nesse sentido, a pesquisa lança algumas considerações sobre aspectos que 
devem ser considerados para a elaboração de ações formativas que auxiliem os gestores no 
exercício das suas funções e na constituição da sua identidade profissional. 
 
Palavras-Chave: Divisão Sexual do Trabalho. Gestores Homens. Creche.  
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• RESUMO PÔSTERES 

 
 

CONTRIBUIÇÕES DE MICHAEL SCRIVEN PARA A AVALIAÇÃO 
 

Alessandro Alves de Carvalho PUC-SP, aleprofedf@ig.com.br 
Karina Graziela Lins PUC-SP, karinalinscp@gmail.com 

Marcelo Vilela Resende PUC-SP, resende.m@gmail.com 
Maria Cristina Forti PUC-SP, cristinaforti@uol.com.br 

Paula C.C.P. Bandler PUC-SP, paulabandler@yahoo.com.br 
Regina Ap. Gomes Camargo PUC-SP, rapgomes.camargo@gmail.com 

Profa. Dra. Clarilza Prado de Sousa PUC-SP, clarilza.prado@gmail.com  
 

A presente pesquisa bibliográfica teve por objetivo analisar as contribuições de Michael 
Scriven para a área de educação, especificamente para a avaliação educacional dentro de 
seu contexto histórico. Para isto foi realizada a leitura sistematizada das principais obras do 
autor e de outros autores que descrevem as suas propostas, identificando a biografia, o 
contexto histórico e os conceitos de Scriven sobre diversos aspectos da avaliação, com 
destaque para a avaliação formativa, somativa, goal-free e meta-avaliação. Michael Scriven 
é um autor que teve e tem grande repercussão na área de educação, suas contribuições são 
citadas sem, no entanto, apontar sua autoria. O estudo bibliográfico possibilitou identificar 
suas principais contribuições, discutir as possibilidades atuais de seus pressupostos e 
perspectivas educacionais na área da avaliação. Michael Scriven nasceu na Austrália em 
1928 e possui mais de 50 anos de ensino em departamentos ou cadeiras de matemática, 
filosofia, psicologia, história e filosofia da ciência, direito, avaliação, educação e como 
professor universitário. É autor de grande complexidade e criatividade, produziu mais de 
450 publicações em diversas áreas, mas concentrando-se principalmente em informática, 
lógica informal, cosmologia, filantropia internacional e estudos de tecnologia e educação. 
Apresentou para área da Educação propostas metodológicas que até hoje seguem sendo 
citadas e consideradas relevantes na área. Destaca-se principalmente a criação de um 
modelo de avaliação que prevê a avaliação formativa e somativa que até hoje são descritas 
e discutidas em processos de avaliação educacional. Propôs ainda um modelo de avaliação 
chamado de goal-free, que possibilita análises mais amplas de programas educacionais, 
tendo como foco os efeitos obtidos pelos programas sem conhecimento prévio dos 
objetivos que haviam sido propostos na justificativa de sua implementação. Ressalta-se 
ainda a proposição de uma metodologia que permitiria a meta-avaliação, avaliação da 
avaliação realizada, possibilitando corrigir erros e desvios de avaliações anteriores. 
Preocupado com a profissionalização da Avaliação criou a organização profissional para 
avaliadores. Para ele a avaliação poderia ser compreendida como uma atividade 
metodológica que consiste simplesmente na coleta e na combinação de dados relativos ao 
desempenho, usando um conjunto ponderado de escalas de critérios que levem a 
classificações comparativas ou numéricas, e nas justificativas dos instrumentos de coleta de 
dados, das ponderações e da seleção de critérios. Ou seja, a avaliação é uma atividade que 
desempenha muitos papéis, mas possui um único objetivo que é determinar o valor ou o 
mérito do que está sendo avaliado. Deste modo o estudo realizado permitiu compreender as 
contribuições do autor no processo educacional, interpretar melhor conceitos como os de 
avaliação formativa e somativa. Pela análise da avaliação goal-free foi possível perceber 
que o melhor caminho para avaliar um programa pode não ser partir dos objetivos pré-
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determinados, mas identificar os reais efeitos que estão sendo conseguidos através da 
análise das práticas realizadas pelos educadores, analisadas em um determinado contexto 
educacional, pode trazer informações importantes sobre o programa, assim como uma 
antecipação de seus efeitos colaterais. O autor considera que, além de avaliar os objetivos 
finais de um determinado curso, é de fundamental importância verificar aqueles que se 
desenvolvem no transcorrer do curso, o que possibilitaria intervenções ainda durante o 
decorrer da execução de um plano de ensino. Deste modo podemos finalmente entender a 
avaliação não como um processo classificatório de punição de alunos, professores e escola, 
mas como uma prática educativa voltada para oferecer condições de desenvolvimento de 
um ensino de qualidade. 

 
Palavras chave: Avaliação Educacional. Avaliação Formativa. Avaliação Goal-Free. 
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O TRABALHO COLABORATIVO  
NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DURANTE O HORÁRIO DE ATIVIDADE 

COLETIVO (HAC) DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM BARUERI  
 

Aline Angélica Lima Nonato  PUC-SP, alineangelicanonato@gmail.com 
Profa. Dra. Laurizete Ferragut Passos PUC-SP, laurizetefer@gmail.com 

 
Para contribuir com a realização de uma formação continuada que atenda às necessidades 
formativas dos professores do ensino fundamental II, esta pesquisa, que se encontra em 
desenvolvimento, tem como objetivo geral analisar, por meio dos relatos escritos dos 
docentes, uma experiência formativa a fim de compreender se o trabalho colaborativo na 
formação de professores contribui para que haja mudanças na sala de aula. Esta investigação 
nasceu, portanto, da parceria entre a coordenadora pedagógica (CP) e esta pesquisadora, 
professora de Língua Portuguesa de uma escola em Barueri. Para tanto, a CP propôs que os 
docentes sugerissem temas para serem tratados no HAC-Horário de Atividade Coletivo, que é 
realizado semanalmente nas dependências da unidade escolar, com duração de duas horas e 
trinta minutos. O tema eleito girou em torno da importância da leitura e de práticas leitoras 
para o Ensino Fundamental II.  Importante destacar que em 2018, quando ocorreu a referida 
formação, os docentes encontravam-se apreensivos em decorrência dos resultados da Prova 
Brasil e do índice de retenção, os quais resultaram em um Ideb de 5,9, com a meta projetada 
de 6,1, ou seja, a escola encontrava-se em situação de atenção, pois não havia atingido dois 
critérios dentre os três analisados. Com o desempenho insatisfatório em Português e 
Matemática, tinha, por conseguinte, o desafio de crescer para atingir tais metas. Além disso, 
observando-se as questões sobre o perfil sociocultural respondido pelos alunos do 9ºano, 
enfoque de atuação dos professores do final do ciclo II, detectou-se, por meio dos dados, que 
os estudantes leem apenas de forma esporádica, concluindo-se que a leitura não é atividade 
recorrente por boa parte desses alunos. Esses dados justificam a realização da formação 
organizada por esta pesquisadora em parceria com a CP da escola, foi por meio deles, 
também, que os professores especialistas de diversas disciplinas realizaram reflexões e 
análises críticas mais profundas, resultando na compreensão de que a melhoria da 
aprendizagem dos alunos acerca dos processos de leitura, interpretação de texto e resolução 
de problemas só poderia ocorrer de maneira mais eficaz se houvesse um trabalho em 
conjunto, envolvendo todas as disciplinas, todos os docentes. Para a realização da formação, 
organizou-se um esboço da pauta formativa a ser desenvolvida nos HACs, assim convidou-se 
alguns professores que mediados pela CP, colaborativamente, realizaram apontamentos a fim 
de contribuir para a (re)estruturação dessa pauta. Inicialmente, ela foi pensada para durar um 
encontro, mas, frente a importância das contribuições dadas pelos docentes, se expandiu para 
mais dois e durante as reuniões, sugeriu-se haver mais um, totalizando em três encontros. 
Estes, por sua vez, foram marcados por atividades formativas diferenciadas que possibilitaram 
aos docentes reflexões compartilhadas acerca da leitura em suas próprias vidas para 
posteriormente haver uma discussão mais específica sobre a leitura nas diversas disciplinas. 
Ao término de cada encontro, havia a realização de relatos orais e escritos referentes à 
formação, revelando que a escola, a CP e o professor podem criar situações em parceria para 
proporcionar a motivação à leitura, visto que o ato de ler necessita de prática constante e de 
muito incentivo (MARTINS, 1988). Esses relatos indicam, inclusive, a necessidade de se 
formar uma escola de leitores que recorrem aos textos e aos livros buscando respostas para as 
dúvidas, para obter informações ou para um momento de distração. Durante os encontros, a 
discussão entre os professores e a CP permitiu compreender a relevância de a escola 
apresentar diferentes gêneros textuais aos estudantes e dos educadores trabalharem com as 
estratégias de leitura, pois de acordo com Kleiman (2002), o propósito e as necessidades do 
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leitor irão mudar ao ler textos diferentes, por isso os docentes precisam conhecer estratégias 
de leitura. Além disso, os relatos mencionaram a satisfação em poder compartilhar práticas 
leitoras que já realizavam em sala de aula com todo o grupo, isto os fez experienciar uma 
sensação de elevação da autoestima, que permitiu refletir sobre as próprias ações e conhecer, 
também, outras práticas possíveis de serem aplicadas em aula. Ao final de cada encontro, esta 
pesquisadora realizou relatos de suas impressões que apontam a receptividade dos docentes, a 
interação com (entre) o grupo, com o tema e com as atividades propostas. Esta experiência foi 
muito gratificante, pois notou-se a necessidade e o interesse desse grupo em estudar, em 
aprender e em compartilhar situações geradoras de novas aprendizagens entre os docentes de 
uma mesma escola. Outrossim, observa-se que, durante os horários coletivos, as práticas de 
ensino-aprendizagem passaram a ganhar mais espaço, havendo, portanto, um diálogo mais 
sensível entre os docentes acerca do exercício da própria prática pedagógica.  Esse 
movimento revelou a todo grupo o quanto o conhecimento e a experiência de cada um 
contribui com a formação do outro, quando partilhados. Ninguém precisa estar sozinho ou 
sentir-se solitário diante das dificuldades e dos problemas do dia a dia, pois conforme 
apresentado, os docentes puderam cooperar com o trabalho da CP no desenvolvimento de 
práticas formativas de um grupo, configurando-se em uma docência com trocas afetivas e 
cognitivas, características de um trabalho colaborativo (ANDRÉ; PASSOS, 2016).  
 
Palavras-chave: Formação colaborativa; Formação leitora do professor; Trabalho colaborativo 
na formação continuada. 
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O BOM PROFESSOR: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ALUNOS 
SOBRE A BOA AULA  

Profa. Dra. Clarilza Prado de Sousa PUC-SP, clarilza.prado@gmail.com 
Elizabeth Feffermann PUC-SP, efeffermann@gmail.com 

Rosina Ferraz PUC-SP, rosina_ferraz@hotmail.com  
Samuel Ribeiro PUC-SP, ribeiro.samuelameida@gmail.com 

 
O presente trabalho visa apresentar resultados de uma pesquisa que tem como foco desvelar o 
senso comum sobre “a boa aula”, utilizando a teoria das Representações Sociais (RS). A partir 
do olhar dos alunos do Ensino Técnico Integrado ao Médio, pretendemos conhecer as boas 
práticas de seus professores, objeto deste trabalho, propiciando assim, reflexão sobre sua 
ação. Como método, optamos pelo estudo exploratório, utilizando como instrumento a 
aplicação do Teste de Associação Livre de Palavras (TALP), com estimulo indutor - “boa 
aula”. Aplicada a um grupo de 75 alunos: 41 alunos de uma escola técnica localizada na zona 
leste e 34 de uma escola técnica na zona sul do município de São Paulo. Para tabulação e 
análise recorremos ao software Evoc esperando, assim, compreender as características de uma 
boa aula. De acordo com análises, as representações sociais predominantes do senso comum 
apontada pelo grupo tem como figura central de uma boa aula, o “professor”. As justificativas 
foram relacionadas ao fato que o professor promove o acesso dos alunos ao conhecimento e a 
experiência, como aquele que orienta uma relação positiva com o que faz, deslocando-se da 
figura do professor à função exclusiva de transmissor e tomando o lugar de mediador. Devido 
à importância dada ao professor, a análise dos dados nos indica que, embora o objeto da 
pesquisa seja a boa aula, para que ela ocorra é necessário que se tenha um bom professor, 
pois a boa aula é associada ao bom professor. Essa responsabilidade que lhe é atribuída é 
reforçada com as palavras evocadas às periferias. Os elementos periféricos são mais flexíveis 
que os centrais e têm a função de reforçar o conteúdo presente no núcleo central. A 
centralidade do professor, mantem interface com a primeira periferia, sendo que as palavras 
geradas pela TALP, foram: “aprendizado”, “infraestrutura” e “matéria”, justificada pela 
manifestação do aluno sobre sua própria aprendizagem e pelo gostar ou não da matéria. Na 
segunda periferia, as palavras: atenção, conteúdo, dinâmica, diversão, educação, 
entendimento, estudo, interação, material e recurso didático, apesar da menor frequência 
remetem a relação professor - aluno e com o conhecimento. Estas palavras podem ser 
interpretadas como o que o aluno de uma escola técnica espera de uma boa aula, pois tais 
palavras são essenciais na função de proteger a significação central da representação social e 
identificar comportamentos. No processo de diagnosticar as representações sociais dos 
estudantes, sujeitos dessa investigação, a análise dos dados produzidos/coletados possibilitou 
perceber que, embora eles tenham atribuído ao professor prioritariamente o papel protagonista 
da boa aula, as justificativas apresentadas em suas respostas possibilitam ampliar essa visão, 
incluindo aspectos como aprendizagem, infraestrutura, matéria e diferentes perspectivas de 
interações, entre outras. Nesse sentido, o apontamento desses aspectos corrobora num 
caminho a ser fortificado – a necessidade de se investir no comprometimento do professor e, 
por parte deste investir em reconhecer a importância e a complexidade do seu fazer junto ao 
aluno, para que então, este aluno possa apropriar-se do saber de forma autônoma e consciente. 
  

Palavras-chave: Representações Sociais. Professor. Boa Aula. TALP. 
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ALFABETIZAR DIANTE DA VULNERABILIDADE SOCIAL: UM FAZER 
POSSÍVEL E IMPRESCINDÍVEL 

 
 

Eliana Ferasin Vilarrubia PUC-SP, evilarrubia@yahoo.com.br 
Profa. Dra. Emília Cipriano PUC – SP – emiliacipri@uol.com.br 

 
A presente pesquisa, sob o título “Alfabetizar diante da vulnerabilidade social: um fazer 
possível e imprescindível” tem como objetivo apresentar as práticas pedagógicas de uma 
professora do Ciclo de Alfabetização de uma escola pública municipal da cidade de São 
Paulo, cujos alunos, em sua maioria, vivem em situação de vulnerabilidade social. Essa 
pesquisa apresenta o caminho percorrido pela autora na área da educação de escolas privadas 
e públicas, sendo seu foco a inquietação quanto à alfabetização de crianças, cujas histórias de 
vida definem-se a partir de várias situações diárias de vulnerabilidade social, mesmo estando 
inseridas em região da cidade de São Paulo não considerada como periférica. O contexto do 
lugar onde essas crianças moram foi descrito, assim como algumas especificidades das 
características de suas famílias. A pesquisadora defende a efetivação da alfabetização das 
crianças até o fim do terceiro ano do ciclo de alfabetização como condição primordial para a 
continuação do processo de aprendizagem nos ciclos seguintes. Pesquisas correlatas fazem 
parte do corpo da dissertação visando a busca de preocupações semelhantes que pudessem 
oferecer caminhos sobre o tema em questão. A vulnerabilidade social é discutida não 
enquanto fator que dificulte a aprendizagem, mas sim como uma realidade, resultante de 
injustiças sociais as quais muitas crianças são vítimas. Para que a criança seja compreendida 
como cidadã de direitos atualmente, concepções sobre infância torna-se ponto importante 
nessa pesquisa. A relação entre professor e aluno é tratada como fator primordial para o bom 
andamento do processo de aprendizagem. Para que o leitor compreenda o contexto da escola 
pública municipal de São Paulo, a pesquisadora descreve alguns dos programas ou projetos 
realizados sob a orientação da Secretaria Municipal de Educação na tentativa de minimizar os 
resultados negativos na questão da alfabetização das crianças na idade certa, isto é, até os oito 
anos de idade. A metodologia de pesquisa desse trabalho é a abordagem qualitativa, 
considerando que é a mais adequada quando se trata de educação porque lidar-se-á com dados 
a partir de comportamentos, concepções de ensino-aprendizado e experiências do dia a dia 
escolar. Foram feitas entrevistas semiestruturadas com uma professora do ciclo de 
alfabetização e quatro de suas crianças. Vale ressaltar que a realidade dessas crianças é muito 
parecida em questão de situação de vulnerabilidade social. Da professora, procurou-se saber 
sobre sua trajetória profissional como educadora, suas concepções sobre alfabetização de 
crianças em situação de vulnerabilidade social, suas intervenções diante das dificuldades delas 
e seus princípios acerca da persistência em alcançar seus objetivos. Das crianças, duas que se 
alfabetizaram com mais facilidade e duas, com menos, procurou-se saber sobre suas 
percepções sobre o aprender a ler e escrever e as intervenções da professora delas. Foi feito 
um registro sobre a observação de um dia letivo dessa professora atuando em sala de aula com 
todos seus alunos, visando a percepção da própria pesquisadora em relação ao trabalho 
pedagógico realizado. Um portfolio contendo a sondagem da hipótese de escrita das crianças 
em questão durante um ano letivo completo também será utilizado como parâmetro para que o 
desenvolvimento delas seja melhor compreendido. A partir da análise dos dados coletados, 
pretende-se compreender e explicitar os efeitos que as práticas pedagógicas dessa professora 
provocam nessas crianças de camadas populares que contam, na sua maioria, com a escola 
como um dos únicos espaços seguros dos quais elas podem usufruir.   
 
Palavras-chave: Práticas Pedagógicas. Alfabetização. Vulnerabilidade Social. 
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PROJETO FORMATIVO ENVOLVENDO A PEDAGOGIA DOS 

MULTILETRAMENTOS A PROFESSORES DOS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL. 

 
Graziella Matarazzo di Licosa – PUC/SP, gramlj@gmail.com 

Iranara Saraiva Alves Feitoza- PUC/SP, iara.1991@hotmail.com 
Nordeci de Lima Silva  - PUC/SP, norde.silva@hotmail.com 

Rudá Lago Lima Mendes – PUC/SP, rudallmendes@gmail.com 
Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali – PUC/SP, liberari@uol.com.br  

 
Neste estudo, em fase de desenvolvimento, abordamos uma proposta de formação de 
professores e práticas educativas pautada na Pedagogia dos Multiletramentos com abordagem 
de PBL (problem based learn), uma metodologia de criação de projetos envolvendo a 
investigação de um problema a partir da elaboração de hipóteses de forma autônoma. 
Trabalharemos como os objetivos da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) podem ser 
desenvolvidos com alunos de forma interdisciplinar partindo de um tema norteador e 
problematizador, considerando as necessidades e contexto da escola. Espera-se que 
professores e alunos possam explorar ideias de planejamento didático tendo a 
multiculturalidade, multimídia e multimodalidade como base para apresentação de suas ideias 
e pensamentos com posicionamentos críticos diversificados. O projeto criado como exemplo 
trata do tema Refugiados no Brasil, articulando as áreas do conhecimento: linguagens, história 
e geografia, do 4º ano do Ensino Fundamental e estabelecendo relações com as expectativas 
de aprendizagem. Os pressupostos metodológicos utilizados para essa formação envolvem a 
interação inicial entre os participantes por meio de uma “prática situada”, no primeiro 
momento realizado por uma leitura. A leitura realizada pelo professor será com o livro “A 
Viagem” da autora Francesca Sanna, oferecendo a oportunidade de inserção no tema por meio 
de um intercâmbio oral e uma situação de vivência com o objetivo de criar empatia com as 
pessoas que vivem entre as problemáticas estabelecidas, colocando-se minimamente no lugar 
do outro, descobrindo as sensações e sentimentos despertados. Além dessa situação literária, 
serão organizadas estações, espaços didáticos contendo orientações em idiomas diferentes do 
materno, culinária diversificada, áudios com marcas culturais e vestimentas de outros países. 
Este fazer pedagógico auxilia na aproximação do tema trabalhado. Neste momento, cria-se 
uma porta de entrada as questões multiculturais. Além da sugestão literária, outros livros 
podem ser lidos e analisados com visões diferentes sobre o mesmo tema, bem como vídeos, 
poesias, músicas e diversos tipos de textos multimoldais. Após este momento, os sujeitos 
participam da criação de persona e mapa da empatia, que são ferramentas do Design 
Thinking, uma abordagem utilizada para criar soluções com foco no usuário, algumas das 
ferramentas propostas aos educadores para despertar novos olhares e de tornar o pensamento 
visível considerando a história, subjetividade, os sentimentos, pensamentos e ações dos 
refugiados. Na proposta o uso da pesquisa de profundidade, também ferramenta do design, 
tem como objetivo o entendimento de uma situação por meio de “Instrução evidente”, 
empoderando os estudantes para performer em debates e reflexões, que estimulam o 
pensamento crítico compreendendo os diferentes aspectos de determinado assunto, podendo 
assumir por si mesmo, uma posição, um “enquadramento crítico” respondendo a perguntas 
problematizadas. Na culminância da proposta espera-se que os sujeitos possam compartilhar 
seus entendimentos com uma “prática transformada”, elaborando um roteiro que sintetize seus 
aprendizados durante todo processo e vivências do projeto. Encontrando e respondendo às 
perguntas norteadoras do projeto para produção de uma animação em vídeo com a técnica de 
stopmotion, dramatização ou criação de poesias e músicas a sua escolha e criação para 
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apresentação à comunidade, propiciando a identificação com a diversidade cultural e 
territorial, expondo questões críticas e reflexivas sobre processos migratórios utilizando 
diferentes mídias e recursos digitais.  

 
Palavras-chave: Formação. Pedagogia dos Multiletramentos. Práticas educativas. 
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OS DESAFIOS DE PENSAR UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES LEITORES 
PELA PERSPECTIVA DO LETRAMENTO MATEMÁTICO 

Iranara Saraiva Alves Feitoza- PUC/SP, iara.1991@hotmail.com 
Profa. Dra. Laurizete Ferragut Passos – PUC/SP, laurizetefer@gmail.com 

 
Nesta pesquisa, em fase de desenvolvimento, objetivo coletar subsídios formativos através 
das narrativas de memórias e saberes de experiências dos professores alfabetizadores 
iniciantes na Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Guarulhos, localizada em São Paulo, 
considerando o pressuposto de Letramento Matemático. As dificuldades encontradas por 
alunos através da análise de avaliações internas e externas nas diferentes modalidades de 
aprendizagem apresentam lacunas no campo interpretativo e sinalizam para a necessidade de 
pensar em uma educação que estimule e forme sujeitos leitores, pois é a partir desta que 
desenvolvemos habilidades e recursos para interpretação, entendimento e inferência de dados 
e situações-problemas em diversos contextos. Antes de pensarmos no aluno como leitor, 
precisamos verificar as práticas que possibilitam o desenvolvimento de um professor que 
encare a leitura como possibilidade de entender os conceitos nas diferentes disciplinas, 
focando neste trabalho nas particularidades dos saberes e habilidades do eixo matemático. 
Como instrumentos metodológicos serão realizadas entrevistas narrativas, observação, 
questionários, relatórios com um grupo de professores de uma região da cidade, como forma 
de resgatar suas recordações e referências de leitura, os modelos leitores na sua trajetória de 
vida, para possibilitar o compartilhamento de práticas pedagógicas, focalizando as estratégias 
planejadas e concretizadas com seus alunos, junto aos desafios encontrados pelos professores 
que ingressaram a pouco tempo em uma rede de ensino. Pretende-se também investigar se a 
participação em algum programa formativo anterior ao exercício de sua profissão o auxilia no 
desenvolvimento e organização de ações pedagógicas produtivas. O embasamento teórico 
decorre das práticas de Letramento Matemático, que compreende que as ações pedagógicas de 
Alfabetização englobam não apenas os saberes pertinentes a escrita mas incluem as práticas 
sociais do indivíduo, enxergando além da decodificação numérica. Quando pensamos nesta 
proposta de ensino, consideramos que desde o ingressar na Educação Infantil, a criança 
recebe estímulos que a auxiliam a pensar e solucionar problemas e anteriormente a situações 
escolares, ela também se depara com situações do seu cotidiano que instigam a necessidade 
dessas ações. O trabalho com as situações-problemas envolve também histórias e simbolismos 
da realidade possibilitando o raciocínio com significado sobre operações, conferindo sentido e 
significado a matemática quando bem escolhidas e adaptadas às necessidades dos educandos, 
pois essas não deixam de ser “histórias contadas” que retratam situações de uso numérico, 
relacionado aos objetivos esperados pelos materiais de apoio pedagógico, Quadro de Saberes 
Necessários (QSN), documento elaborado pelos profissionais da rede de Guarulhos 
relacionado a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo de referência 
para elaboração das propostas curriculares. Sabe-se que o aluno constrói o seu conhecimento 
conforme os recursos e estratégias mediadas pelo professor e a ele oferecidas somados aos 
seus conhecimentos prévios. Porém, como de fato são criadas, escolhidas e conduzidas as 
leituras norteadoras da aprendizagem? Quais as atividades desencadeadoras após essa 
situação literária que são realizadas pelos professores considerando a necessidade de 
contextualizar as abordagens e oferecer sentido concreto ao que é ensinado? Como se compõe 
um ambiente alfabetizador matemático na escola e como são promovidas e oportunizadas 
situações formativas que envolvam o assunto? Pretendo responder esses questionamentos com 
a finalidade de auxiliar o planejamento de formadores considerando as necessidades reais 
desses profissionais da educação. Com a busca por pesquisas correlatas similares ao tema, os 
resultados apontados demonstram que nem sempre alguns professores trabalham a situação-
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problema como estratégia de ensino e, quando trabalham, muitas vezes são comandas 
formuladas fora de contextos, sem seguir necessariamente uma sequência didática. Os 
resultados de algumas pesquisas também apontaram que a dificuldade na matemática pode 
estar diretamente relacionada a baixa competência leitora. Priorizo verificar se essa realidade 
também se apresenta no meu contexto de trabalho e o que pode ser proposto nas ações 
formativas destes professores tendo em vista as suas individualidades no tema abordado. 
Desta forma, a responsabilidade de desenvolver essas habilidades pelos professores 
pedagogos nos primeiros anos escolares, perpassando a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental criam um alicerce sólido para os anos posteriores. 

 
Palavras-chave: Subsídios formativos. Letramento matemático. Leitura 
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MEDIDAS EDUCACIONAIS: UM OLHAR DIVERSIFICADO SOBRE AVALIAÇÃO 

Iandra Cristina Vieira PUC-SP, iandracristina@yahoo.com.br  
Jaqueline dos Santos Paula PUC-SP, profjaquelinepaula@gmail.com 

Luciana Rodrigues Loureiro Depieri PUC-SP, lloureiro1974@gmail.com 
Marcia Silva PUC-SP, marciatatasilva@yahoo.com.br 

Michael de Oliveira Lemos PUC-SP,  lemosmichael@hotmail.com 
Porfa. Dra. Clarilza Prado de Sousa, clarilza.prado@gmail.com 

 
O objetivo deste estudo bibliográfico foi associar teoria à prática, e refletir sobre as implicações 
das medidas educacionais na atual conjuntura educacional. A fundamentação se deu à luz das 
teorias de Tyler, Stufflebeam, Perrenoud, Hadji, Viana, Scriven, Stake, Luckesi, entre outros. O 
tema abordado neste estudo bibliográfico teve como ponto de partida as reflexões conduzidas 
pela Professora Dra. Clarilza Prado de Sousa, na disciplina de Avaliação Educacional: Políticas, 
Fundamentos e Práticas no curso de mestrado profissional em educação: formação de 
formadores da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Compreender a avaliação como 
um processo diversificado pressupõe considerar as medidas educacionais. Sendo assim, o cerne 
desse trabalho encontra-se em apresentar o propósito das medidas educacionais e conhecer 
diversos instrumentos avaliativos que podem ser utilizados a serviço do aperfeiçoamento do 
processo de ensino e aprendizagem. Como método, o grupo analisou duas obras de autores 
diferentes: Diversificar é preciso... Instrumentos e técnicas de avaliação de aprendizagem - Léa 
Depresbiteris e Marialva Rossi Tavares e Introdução à Avaliação Educacional - Heraldo 
Marelim Vianna. Essas obras foram confrontadas com as teorias dos autores já citados, 
percussores das discussões acerca da sistematização da avaliação. Essa análise nos permitiu 
relacionar as diversas teorias às medidas educacionais e compreendê-las como essenciais às 
tomadas de decisão no que diz respeito ao processo de avaliação da aprendizagem. A partir do 
estudo realizado foi possível constatar que avaliar exige reflexão, conhecimento, tempo, clareza 
e intencionalidade pedagógica, sendo que, sem esses pressupostos, a diversificação de 
instrumentos avaliativos não garante a melhoria dos resultados tampouco a evolução dos alunos 
e professores. De acordo com esse estudo, a maioria dos instrumentos de medida, usados no 
ambiente escolar, visam à avaliação somativa, não influenciam na orientação do processo de 
aprendizagem e não informam com precisão os supostos ganhos educacionais. O construtor de 
instrumentos de avaliação, geralmente o professor, vê-se obrigado a exercer múltiplas 
atividades desgastantes, física e emocionalmente e, assim, desconhece o lazer criativo que lhe 
permitiria considerar a problemática do processo de orientar e avaliar a aprendizagem. A obra 
“Diversificar é preciso... Instrumentos e técnicas de avaliação de aprendizagem” ainda apresenta a 
necessidade de um percurso reflexivo antecedente à elaboração de um instrumento avaliativo. É 
indispensável ao avaliador questionar-se sobre: Quais as finalidades da avaliação? O que será 
avaliado? Quais os critérios de avaliação? Qual o tempo que se dispõe para a avaliação? Como zelar 
pela qualidade dos instrumentos? Que uso se fará com as informações obtidas? A partir dessas 
indagações há a concepção de que as medidas educacionais devem permitir a coleta de informações 
para o progresso do aluno e redimensionamento do percurso pedagógico, caso necessário. Além 
disso, as medidas educacionais precisam servir ao desenvolvimento de habilidades de pensar, 
comunicar e resolver problemas. A mera recordação de fatos, dados e fórmulas não consideram o 
sujeito que está sendo avaliado como um ser reflexivo e criativo, esvaziando de sentido o ato de 
avaliar e desconsiderando que a avaliação é um processo em que sempre há, minimamente, dois 
atores, o avaliador e o avaliado. Consideramos, portanto, que se trata de um estudo inicial, mas 
capaz de oportunizar reflexões a respeito da avaliação da aprendizagem e possibilidades de 
diversificar esse processo sob a perspectiva das medidas educacionais.  

Palavras Chaves: Avaliação. Medidas. Diversidade.  
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ANÁLISE DOS MULTILETRAMENTOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DO 
CURTA-METRAGEM NA ETEC DE FRANCISCO MORATO 

 
Rodrigo Assis da Silva PUC-SP rodrigoassisdasilva@hotmail.com 

Profa. Dra. Fernanda Coelho Liberali PUC-SP, liberali@uol.com.br 
 
Esta pesquisa objetivou investigar como os Multiletramentos contribuíram na produção de curta-
metragem em um projeto realizado, desde 2015, na Escola Técnica (ETEC) do município 
Francisco Morato, na grande São Paulo. Essa instituição pertence ao Centro Paula Souza, 
vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ao longo de quatro anos, o projeto de 
curta-metragem foi reorganizado e expandido por meio dos Multiletramentos. Durante esse 
tempo, o desenvolvimento do projeto, em aulas de 2º ano do Ensino Técnico Integrado ao Médio 
nos cursos de Administração, Logística e Informática para Internet, foi fotografado e 
vídeogravado. Este estudo apoiou-se na discussão de Multiletramentos com foco na multimídia, 
multimodalidade e multiculturalidade, aspectos que compuseram a produção de curta-metragem. 
Mediante esse arcabouço teórico, o projeto na ETEC utilizou ferramentas como Classroom, 
Canva, Drive e Youtube a fim de elaborar práticas contemporâneas e digitais em sala de aula no 
processo de análise das imagens elencadas para os curtas-metragens, elaborados por alunos. 
Metodologicamente, tratou-se de uma pesquisa-ação (Tripp, 2005), pois se organizou, 
reflexivamente, por meio da oscilação sistemática entre ação e investigação, em quatro 
momentos: planejar, agir, descrever e avaliar. Nessa perspectiva, para análise da interação em sala 
de aula, considerou-se tanto as ações docentes quanto as discentes, uma vez que, nesta pesquisa, 
esses sujeitos são compreendidos como agentes críticos e ativos, envolvidos na produção de 
conhecimento e de organização da sala de aula. Tratou-se de um processo colaborativo, no qual a 
produção de curta-metragem ocorreu pela troca entre professor e alunos. Os procedimentos de 
análise dos dados configuraram-se pelas ações da reflexão crítica de Smith (1992), aprofundadas 
por Liberali (2004), a saber: descrever, informar, confrontar e reconstruir. O descrever reflete os 
acontecimentos significativos em sala de aula em forma de texto, detalhando a ação realizada; o 
informar refere-se aos princípios que embasam os modos de agir dos envolvidos nessa ação; já no 
confrontar, busca-se fazer questionamento crítico entre o descrito e o informado, problematizando 
as visões adotadas pelos envolvidos na ação e os resultados marcados por contextos sócio-
histórico-culturais vividos; e, por fim, o reconstruir evoca novas alternativas para superação dos 
conflitos descobertos no diálogo crítico entre ações descritas, informadas e confrontadas. Esse 
tipo de análise permitiu o entendimento de que a contestação no processo de pesquisa deve ser 
exercida, a fim do pesquisador alcançar compreensão dos valores morais e éticos definidores das 
ações reconstruídas. Os resultados iniciais deste estudo apontaram que os Multiletramentos 
compuseram o projeto de produção de curta-metragem, devido aos usos de: multimídias como 
forma de representação, análise e referências de preparação das imagens para os curtas-
metragens; multimodalidade no aspecto característico das composições construtivas dos 
diferentes modos de produção de sentidos; multiculturalidade, manifesta na trajetória de vida de 
cada aluno, integradora do repertório constituinte dos curtas. Conclui-se que o projeto de 
realização de curtas-metragens possibilitou um olhar diferente em relação ao papel do aluno, 
entendido, nesse processo, como indivíduo criativo em meio às interações de grupo junto aos seus 
pares e à sua comunidade/escola. O trabalho com curtas-metragens poderá, então, ser elemento de 
auxílio no desenvolvimento dos discentes em espaços didáticos diversos. Nessa direção, há 
necessidade de o professor buscar ferramentas que aproximem os alunos da vida contemporânea, 
permeada pelos Multiletramentos, para tornarem-se agentes críticos com vontade de superar os 
desafios sócio-histórico-culturais.  
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A UTILIZAÇÃO DE RUBRICAS PARA A AUTORREGULAÇÃO DO 
APRENDIZADO DOS ALUNOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 
Rodrigo Tomaz Padilha PUC-SP, rodrigotpadilha@gmail.com 

Prof. Dr. Nelson Antonio Simão Gimenes PUC-SP, nagimenes@pucsp.br 
 

Este trabalho tem como objetivo analisa por meio da literatura nacional e internacional, as 
contribuições do uso das de rubricas como instrumento de autorregulação no aprendizado dos 
alunos, voltados ao ensino básico. Estudos indicam que as rubricas são ferramentas de 
comunicação eficientes para feedbacks efetivos no processo da aprendizagem dos alunos. A 
rubrica é um conjunto coerente de critérios para o trabalho dos alunos, que inclui descrições 
de níveis de qualidade e de desempenho em cada critério. Diferentes autores apresentam que 
este instrumento ajuda na identificação dos objetivos e expectativas propostas em uma 
atividade, no reconhecimento do grau que o aluno se encontra, na perspectiva de melhora pelo 
estudante, no rápido e assertivo feedback e na melhora da comunicação entre os alunos e 
professores, diminuindo argumentos não construtivos, contribuindo para a melhora da 
aprendizagem. Este instrumento pode ser utilizado como uma forma de checagem do 
conhecimento do aluno pelo acompanhamento no progresso, tendo como base de apoio uma 
gradação qualitativa montada pelo professor ou pelo professor em coprodução com o próprio 
grupo de alunos. O estabelecimento de metas dos alunos é influenciado pelas metas de 
aprendizagem e critérios de sucesso compartilhados por um professor ou construídos em 
conjunto com os alunos. Também auxilia o professor no cuidado e atenção nas intervenções 
com os alunos e aumenta a criticidade durante a construção do instrumento, permitindo que 
ele ensine o que os alunos precisam e como devem aprender, dando um apoio maior durante o 
processo. Os professores não são a única fonte de julgamento da aprendizagem dos alunos na 
sala de aula, os colegas de sala também podem ser uma fonte de feedback útil e prontamente 
disponível. Os próprios estudantes podem analisar a aprendizagem e recomendar os próximos 
passos através dos pares e da autoavaliação.  O uso da rubrica favorece a autoavaliação e a 
avaliação por pares permitindo diferentes olhares com a utilização de um mesmo instrumento 
de feedback, não com um viés comparativo e classificatório, mas sim construtivo. Munidos 
desta ferramenta, feedbacks podem ser produzidos mais rapidamente pelos professores, alunos 
e colegas de sala, ajudando na sinalização da mudança. Estudos conduzidos e realizados em 
escolas secundárias indicaram que existe uma relação entre a avaliação por pares e conquistas 
na aprendizagem, mostrando também que o feedback dos pares é útil tanto para quem está 
sendo avaliado como para quem está avaliando. Com as rubricas, os professores recebem 
feedback sobre seu ensino e sobre o aprendizado de seus alunos a partir de evidências obtidas 
durante o percurso, e os alunos recebem feedback de seus professores, colegas e de sua 
própria autoavaliação, promovendo a aprendizagem com um olhar coletivo. Pesquisam 
mostraram que os estudantes que usaram rubricas na avaliação da sua aprendizagem, foram 
mais autorregulados em comparação com os que não usaram, mostrando uma ligação da 
autoavaliação com habilidades de autorregulação, incluindo fixação de metas, monitoramento 
e padrões de qualidade. Quando os alunos têm a oportunidade de analisar e rever a sua própria 
aprendizagem com base em critérios definidos e compartilhados, seu desempenho melhora. A 
revisão da literatura, sugere que todas estas propostas trabalhadas durante o processo escolar, 
permitem uma aprendizagem autorregulada, diminuindo a ansiedade dos estudantes e 
viabilizando melhores resultados progressivos, através de estratégias de aprendizagem 
desenvolvidas pelos próprios estudantes.  
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CONTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA O PROCESSO DE 

CONSTRUÇÃO DA PROFISSIONALIDADE DO GESTOR ESCOLAR 
INGRESSANTE 

 
Rosangela de Lima Francisco PUC-SP, rosalangel@yahoo.com.br 

Profª Dra. Marli E. D. A. de André PUC-SP, marli.andre@gmail.com 
 
O propósito do presente projeto, que está em andamento, é analisar a política de formação 
continuada  de diretores da Escola de Formação dos Profissionais da Educação “Paulo Renato 
Costa Souza” -  EFAPE, expressa no curso destinado aos ingressantes. Para isso, serão 
trazidas à discussão questões relacionadas à carreira de diretor e ao processo de construção de 
sua profissionalidade. O curso é composto por 360 horas, sendo 88 horas presenciais com a 
orientação de supervisores de ensino, nas Diretorias de Ensino- DE do estado de São Paulo, e 
272 horas, realizadas a distância, totalmente autoinstrucionais,  no ambiente virtual de 
aprendizagem da EFAPE. A 1ª edição desse curso iniciou-se em agosto de 2018 e findar-se-á 
em julho de 2020. Foi dirigida aos diretores nomeados na primeira chamada, no final de 2017. 
A edição de 2019 contempla os diretores nomeados no final de 2018, em segunda chamada. 
Esse é o primeiro curso criado especialmente para o diretor ingressante em toda a história 
dessa categoria, desde a criação do cargo nas escolas públicas do estado de São Paulo. 
Anteriormente, foram ofertados cursos de formação continuada para diretores, tanto em nível 
federal, como o Programa de Capacitação a Distância para Gestores Escolares- PROGESTÃO 
e o Escola de Gestores, como em âmbito estadual. Além disso, a EFAPE já ofertou cursos de 
formação geral aos diretores, mas nenhum com esta especificidade e nem para esse perfil.  Ou 
seja, nenhum desses cursos destinava-se a diretores ingressantes. Essa pesquisa pretende 
desvendar quais políticas apoiaram a criação desse curso e  até que ponto o seu  formato, que 
acompanha o diretor em seus primeiros anos de ingresso, será suficiente para auxiliá-lo a se 
apropriar  daquilo que é específico de seu cargo. Pretende ainda, identificar que contribuições 
o curso de diretor ingressante pode oferecer para a construção da profissionalidade desse 
profissional. Pesquisas já foram desenvolvidas, a respeito da formação do diretor  do ensino 
público, tendo como ponto de  partida  as várias formas de ingresso. Para entender melhor 
essa temática, deverá ser feita uma pesquisa bibliográfica mais aprofundada acerca dos 
seguintes itens:  necessidades de formação continuada para o diretor da rede pública, 
dimensões da gestão, o conceito de qualidade na educação, educação a distância e seus 
diferentes modelos, novas tecnologias e sua utilização a serviço da formação, educação 
pública e demandas por formação. Considerando que no Estado de São Paulo, desde 1979, 
após a reforma do ensino, o ingresso de diretores se fez apenas por concurso, serão analisados 
principalmente autores que focam seus estudos na formação do diretor, em processos de 
formação continuada e, a partir de seu ingresso na rede por concurso. Para delimitar o tema 
dessa pesquisa, o primeiro passo foi buscar teses e dissertações sobre a formação do diretor 
escolar.   Iniciou-se a busca na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações- BDTD, 
utilizando frases e palavras chave que contribuíssem para a problematização do tema. Entre os 
resultados foram priorizados  trabalhos que centraram a discussão em torno da escola pública, 
formação e função do diretor, concursos públicos, dimensões da gestão escolar, Educação a 
Distância-EaD,  EFAPE e  políticas públicas educacionais.  Após a leitura dos resumos, foram 
elencados em torno de 17 trabalhos diretamente relacionados ao tema a ser pesquisado. 
Dentre eles destaca-se a dissertação de Hojas que fez uma análise de editais de concursos 
públicos para diretores da Rede Estadual e pesquisou as concepções desses diretores a 
respeito de sua função. Outro  trabalho a ser destacado é a dissertação de Silva,  que discorre 
acerca dos saberes necessários para a prática do diretor em relação às dimensões da gestão 
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escolar. Mirisola, também teve papel importante, pois fez uma reflexão crítica sobre a 
constituição da  EFAPE e as politicas públicas relacionadas à sua criação,  enquanto escola de 
formação, bem como  sobre a oferta do primeiro curso de formação para Ingressantes do 
Quadro do Magistério- PEB II decorrente do concurso público ocorrido em 2009. Destaca-se 
ainda, duas dissertações, a de Camarota, que versa a respeito das atribuições do gestor e a   de 
Costa, cujo objeto de estudo foram gestores ingressantes, o que se aproxima do tema em 
estudo. Várias outras dissertações e teses contribuíram para a delimitação do tema e além 
delas, alguns artigos por meio  de busca no sitio Google acadêmico. Dentre eles, vale apontar  
o artigo de Nunes que versa a respeito da formação de gestores escolares e as tecnologias de 
EaD. Esse artigo contempla uma  das  dimensões necessárias à formação do gestor , a de 
tecnologia, justificando o uso da EaD para a formação desse profissional.  Os procedimentos 
metodológicos a serem empregados são: a) análise do material relativo ao curso, sejam os 
documentos oficiais, emitidos pela secretaria de educação, sejam os registros online do curso; 
b) entrevistas com os proponentes do curso e com os elaboradores do material online; c) 
entrevistas com diretores ingressantes que estão realizando o curso. 
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A CONSTITUIÇÃO DA IDENTIDADE DO COORDENADOR PEDAGÓGICO E O 
SEU FAZER DE FORMADOR E DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO 

 
Thays Roberta de Abreu G. Sentoma PUC-SP, thays14abreu@gmail.com 

Profa. Dra.Vera Maria Nigro de Souza Placco PUC-SP, veraplacco7@gmail.com 
 
A pesquisa a ser desenvolvida tem como objetivo compreender como os coordenadores 
pedagógicos da rede de ensino pública do município de Santo André constituem e 
compreendem sua identidade profissional. E como a compreensão desta identidade se revela 
em seu cotidiano de trabalho e nas ações do seu fazer de formador e de acompanhamento 
pedagógico. Identificar a compreensão que os coordenadores pedagógicos têm acerca da 
identidade profissional, num espaço tão complexo como são as escolas, poderá de alguma 
forma corroborar para o fortalecimento da própria prática e de outros profissionais que 
poderão assumir o mesmo caminho ou um similar. O termo identidade, utilizado neste 
contexto, será nutrido pelos conceitos de Dubar e Placco. Cumpre destacar que, ao assumir os 
coordenadores pedagógicos como sujeitos de pesquisa, busca-se reconhecer/legitimar a 
importância da sua atuação no contexto escolar e da definição da sua atuação na mediação 
pedagógica, auxiliando e colaborando com os professores a fim de refletirem sobre sua 
prática. Os estudos correlatos levaram-me a refletir sobre  como os coordenadores 
compreendem e constituem sua identidade, visto que  identidade é um processo que se dá nas 
interações com os outros, no caso do coordenador pedagógico, com os professores, gestores, 
alunos, famílias e sistemas de ensino, pois todas as pessoas envolvidas no contexto escolar, 
atribuem diferentes papéis e funções, expectativas e representações ao coordenador 
pedagógico. Cabe ressaltar que a formação profissional, inicial e continuada também compõe 
e tem importante papel no processo de constituição da identidade do coordenador pedagógico. 
Com a finalidade de responder à pergunta de pesquisa e alcançar os objetivos estabelecidos, 
adotar-se-á uma abordagem metodológica de natureza qualitativa, por possibilitar 
compreender os sentidos, significados e elementos que os circundam. Assim, busco 
evidenciar o cotidiano de atuação dos coordenadores pedagógicos, o que fazem, o que sabem 
e o que constroem a partir de suas atribuições, pois essa abordagem fornece relação direta e 
prática entre o pesquisador e o objeto a ser considerado, enfatizando a reflexão acerca da 
realidade pesquisada. O campo de estudo desta pesquisa serão as EMEIEF’s do município de 
Santo André, cidade pertencente à região metropolitana da Grande São Paulo. A Rede 
Municipal   é composta por 34 creches e 52 EMEIEF’S, contudo esta pesquisa se restringe 
apenas as EMEIEF’s, que atendem crianças nas etapas de Educação Infantil (crianças entre 4 
e 5 anos) e Ensino Fundamental (crianças entre 6 e 10 anos). Questionários e entrevistas serão 
instrumentos de produção de dados. Os dados dos questionários terão como objetivo 
caracterizar os coordenadores pedagógicos que atuam nas Escolas Municipais de Educação 
Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF’s), destacando a formação e o tempo em que atuam 
na função. Posteriormente, pretende-se realizar a entrevista individual com um roteiro 
semiestruturado, com alguns coordenadores previamente selecionados. A relevância do 
estudo justifica-se pela importância do coordenador pedagógico no ambiente escolar, na 
formação e no acompanhamento pedagógico dos professores. 
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