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Psicologia e Sociologia da Educação

A educação, tema central de discussões das ciências hu-
manas, cenário de muitas transformações, confi gura-se como 
um grande desafi o. No bojo dessas discussões, novas tendências 
revolucionam padrões clássicos de comportamentos, valores, 
expectativas, bem como a posição dos atores sociais no mundo 
atual, sejam eles indivíduos, grupos étnicos, classes sociais ou ins-
tituições organizacionais. A sociedade encontra-se em constante 
transformação. Logo, somos convocados a repensar o nosso pa-
pel como educadores, nossos valores e atitudes.

Estudos recentes na área educacional nos têm levado a con-
fi rmar a necessidade de um diálogo dinâmico e produtivo entre 
Psicologia, Sociologia e Educação. Nosso objetivo não é realizar 
uma Psicologia ou uma Sociologia aplicada à Educação, mas uma 
análise das questões básicas do ensino, à luz de concepções acer-
ca da aprendizagem elaboradas no âmbito dessas duas grandes 
ciências humanas.

Sabemos que não há fórmulas prontas, derivadas ou não de 
teorias psicológicas ou sociológicas capazes de explicarem todas 
as variáveis que se entrelaçam nas situações concretas de ensino e 
aprendizagem. Há, no entanto, uma série de pesquisas que podem 
auxiliar o trabalho do professor. Assim, podemos ressaltar que a 
Psicologia nos ajuda a compreender e a investigar as modifi cações 
que ocorrem nos processos envolvidos na relação do indivíduo 
com o mundo (cognitivos, emocionais e afetivos etc), interagindo 
com outras ciências tais como a Sociologia, que estuda a civilização 
em seus aspectos humanos e coletivos por meio de uma análise 
crítica e transformadora. Ambas têm um papel fundamental no 
acompanhamento dessas transformações para a Educação.

Marcelo de Abreu César



241

ESTUDOS EM LINGUAGEM E EDUCAÇÃO

240

MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como Extensões 
do Homem. São Paulo: Cultrix, 1969.

MUNDURUKU, Daniel. Parece que foi ontem. São Paulo: Ed. 
Global, 2006.

NIMUENDAJÚ, Curt. Textos indigenistas: relatórios, monografi as, 
cartas. São Paulo: Ed. Loyola 1982. (Coleção missão aberta; 6)

ROOSEVELT, Anna Curtenius. Arqueologia amazônica. In: 
CUNHA, Manuela Carneiro (org.) História dos índios no Brasil. 
São Paulo: Cia das Letras/FAPESP/SMC, 1992.

PACHECO, Lucilene dos Santos. Educação Escolar Indígena: 
trançados entre o intercultural, multilíngüe e diferenciado. In: 
Educação lingüística em perspectivas e horizontes. SALEM, Khalil 
(Org.). São Paulo: Fiuza, 2011. (Coletânea Acadêmica de Estudos 
em Letras e Educação CAELE), pp. 65-78.

TUFANO, Douglas. A Carta de Pero Vaz de Caminha. São Paulo: 
Ed. Moderna, 1999.

A contribuição do coordenador pedagógico
no processo ensino e aprendizagem

Marcelo de Abreu César

A escola pública vive hoje, momentos de transformação 
sobre as novas competências para ensinar, novos entendimentos 
sobre o processo de ensino-aprendizagem e como aprender no-
vas formas de relação entre a ética e o agir pedagógico de seus 
educadores. 

Nesse contexto, a sala de aula é um espaço permanente de 
construção cotidiana, onde professores e alunos interagem me-
diados pelo conhecimento. Espaço de desejo, de vivência, de 
transformação social, revela os confl itos ou os acertos existentes 
na relação pedagógica. Tornar este espaço um lugar de constru-
ção de experiências educativas relevantes para professores e alu-
nos é uma das questões desafi antes para nós, educadores.

Desta forma, é fundamental pensar a sala de aula como am-
biente produtivo, de modo que a interação favoreça a prática edu-
cativa. O professor que reconhece a importância dessa interação 
garante uma ação pedagógica estruturada no trabalho em parce-
rias (ou grupos) de alunos e cabe a ele, garantir a organização do 
espaço e do tempo, propor atividades diversifi cadas e desafi ado-
ras, integrando-as em sua rotina de trabalho. 

Sujeito refl exivo de sua ação docente, o professor tem a res-
ponsabilidade de planejar situações de ensino que promovam a 
aprendizagem de todas as crianças. É necessário um professor 
comprometido com o sucesso do aluno para que as conhecidas 
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“difi culdades de aprendizagem” sejam minoradas ou, quem sabe, 
neutralizadas. É fundamental que ele conheça estas difi culdades 
e as leve em conta ao planejar e conduzir o ensino, objetivando 
garantir ao aprendiz o desenvolvimento pleno, como ser pensan-
te, protagonista permanente da construção do seu próprio saber.   

Lembro-me de um fato muito interessante que me ocorreu 
no ano de 2002, quando atuava como Coordenador Pedagógico 
de uma escola pública estadual, planejava as reuniões pedagógi-
cas, de forma a contribuir com algumas situações em contextos 
de sala de aula. O sucesso pedagógico, no entanto, fi cou muito 
aquém de minhas expectativas devido a fatores como: a indisci-
plina, a frequência irregular, o descompromisso com as atividades 
propostas e a falta de estudo e participação nas aulas dos alunos, 
contribuíram para um acentuado aumento das reclamações por 
parte dos professores, resultando em dissabores e desmotivação 
do grupo.

Para superar as difi culdades, foi necessário retomar o Proje-
to Político Pedagógico da escola, adequá-lo com a realidade local, 
atendendo suas principais necessidades. Foi preciso, mobilizar 
competências, organizar a equipe de professores, instrumentali-
zar o grupo, sugerir metodologias de trabalho efi cazes no plane-
jamento de ações pedagógicas, fortalecer os laços e os vínculos de 
coletividade e solidariedade.

Diante desse panorama foram surgindo questões que me 
levaram a refl etir sobre: como seria possível desencadear um pro-
cesso de formação continuada permanente na escola.

Tomando como base alguns trabalhos realizados por estu-
diosos na área, questionei-me sobre o exercício da minha prática 
educativa. Conforme Perrenoud (1999) estabelece, a noção de 
competência tem múltiplos sentidos e para que haja competência 
é preciso que se coloque em ação um repertório de recursos (co-
nhecimentos, capacidades cognitivas, capacidades relacionais).  

Então, defi ne competência sendo:

“... uma capacidade de agir efi cazmente em um determinado 
tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem se li-
mitar a eles. Para enfrentar uma situação da melhor maneira 
possível, deve-se, via de regra, pôr em ação e em sinergia vá-
rios recursos cognitivos complementares, entre eles os quais 
os conhecimentos” (Perrenoud, 1999, p. 7).

Diante dessa perspectiva tomei a decisão de fazer investiga-
ções para encontrar formas possíveis de explicar essa realidade. 
Iniciei um trabalho que deu origem a uma pesquisa intitulada 
“Escola, espaço privilegiado de formação continuada – um estudo 
com professores de língua portuguesa da 5ª a 8ª séries”, que me 
permitiu observar o cotidiano da sala de aula, os alunos e a práti-
ca pedagógica dos professores.  

Essas observações confi rmaram minhas hipóteses  que cul-
minaram na seguinte questão: como fazer da sala de aula um am-
biente saudável de interações pedagógicas  na    relação   profes-
sor-aluno?   

Para responder essa pergunta participaram dessa pesquisa   
quatro professoras   de língua portuguesa que foram convidadas a 
atuar nesse processo de formação continuada na escola. O mé-
todo adotado foi: vídeo-gravação, entrevistas, relatos de experi-
ências, observação da prática pedagógica  e  a utilização de um 
planejamento adequado e efi caz na metodologia de ensino. Essas 
professoras de escola pública e seus respectivos alunos – de En-
sino Fundamental de Ciclo II – dispuseram-se a abrir as portas 
de suas salas de aula para proporcionar momentos de refl exão, 
quando se pensa nos novos papéis da escola e de seus educadores, 
na busca de aprimoramento e desenvolvimento de novas poten-
cialidades, para um ensino inovador, competente e de qualidade.

Os resultados obtidos a partir dos dados desta pesquisa 
mostraram:

• aumento efetivo da participação e interesse dos alunos 
durante as aulas;
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• avanços signifi cativos no desempenho escolar;

• redução em 90% da frequência irregular;

• motivação e autoconfi ança no desenvolvimento do tra-
balho docente.

Todas essas ações foram resultantes de um acompanhamen-
to constante   nas   ações   pedagógicas, mediada na interlocução 
com as professoras, pontuando  suas  concepções  de ensino, na 
tomada de decisões  entre  o que pensam, planejam e executam 
na parceria com os  alunos. 

Nos últimos anos, a Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo, através da Coordenadoria de Estudos e Normas Peda-
gógicas - CENP, vem desenvolvendo um trabalho signifi cativo na 
linha de formação de professores em serviço. Isso signifi ca que, 
para além da formação escolar, da formação oferecida pela CENP 
e pelas Universidades, a competência dos educadores necessita 
ser formada no cotidiano do trabalho escolar, na dinâmica da sala 
de aula e na rotina da escola.

Sendo assim, estender e garantir essa formação a todos os 
educadores é privilegiar o trabalho em equipe, a interdisciplina-
ridade e a qualidade da aula. Quando existe a possibilidade dos 
professores da escola serem formados pelos seus pares, abrem-
-se novas portas ao conhecimento, pois as decisões são tomadas 
em conjunto e isso contribui para cortar a anestesia reprodutora, 
passiva e domesticada em que nós professores fomos educados, 
assumindo-nos como seres pensantes, atuantes e capazes de fazer 
de nossa prática objeto de refl exão e de pesquisa, assegurando 
com qualidade o sucesso da aprendizagem na escola. 

É importante considerar que a formação docente deve ser 
vista e sentida pelas instâncias governamentais como urgência 
para o educador, posto que o professor é um ser dotado de co-
nhecimentos acadêmicos e experiências riquíssimas adquiridas 
durante todo o processo de ensino. Nesta perspectiva o professor 

pode ser, assim, aquele que vai problematizar as questões educa-
cionais, questionar aquilo que parece ser familiar e romper com 
o império da mesmice. Para isso, precisa participar ativa e criti-
camente do processo educacional, para sentir-se agente transfor-
mador e gerador da mudança, adotando a dinâmica da realidade 
institucional na qual trabalha em sua formação profi ssional e pes-
soal. Diante desse quadro educativo, o professor passa a ser um 
sujeito ativo da construção do seu próprio conhecimento.  

Cabe salientar que ser professor é, acima de tudo, ser um 
profi ssional facilitador do processo de ensino-aprendizagem, que 
assegure as possibilidades de interação e de troca de ideias e ide-
ais. Nessa relação de interação pedagógica é importante lembrar-
mos que a presença de um “objeto humano” modifi ca profunda-
mente a própria natureza do trabalho docente e essa relação entre 
ambos é marcado pela relação professor-aluno, portanto ensinar 
segundo Tardif (2005) é “trabalhar com seres humanos, sobre se-
res humanos e para seres humanos”. 

Atualmente o que se espera desse profi ssional, é de que ele 
intervenha, de forma ativa, e reformule sua prática na partilha 
com os outros, de modo a caminhar com autonomia e participa-
ção, sendo consciente e responsável pelas suas ações.

Vale ressaltar, que a formação que as professoras receberam 
não se encerra por aqui, havendo muito mais a aprender, e esse 
aprender se dá nas ações do coletivo, uma vez que o “velho fa-
zer” (práticas tradicionais de ensino) já é conhecido de anos e 
anos, e o “novo” é o inesperado e precisa ser assegurado. Garantir 
esse “novo fazer” (práticas de ensino inovador e diversifi cado) é 
o maior desafi o da educação pública atual: só se garante o novo, 
investindo no profi ssional de hoje.

É importante salientar que o professor é o profi ssional do 
ensino e tem um papel fundamental na sociedade, pois a apren-
dizagem do aluno é decorrência de sua atuação. Atualmente, o 
que se espera, é que ele intervenha, de forma ativa e interativa, e 
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reformule sua prática na partilha com os outros, através de reuni-
ões de avaliação, planejamento e ações efi cazes.

É de responsabilidade do coordenador pedagógico desenca-
dear na escola o processo de formação continuada dos professo-
res, assumindo as funções de formador, proporcionando ao edu-
cador condições para que ele faça de sua prática objeto de refl e-
xão e de pesquisa, habituando-se a problematizar seu cotidiano, 
a interrogá-lo, transformando a própria escola em que atua e a 
si próprio. Ele, o coordenador, é um dos agentes de transforma-
ção na escola, e este também precisa receber formação para que 
conheça e se aproprie das dimensões do processo de formação 
continuada, fazendo delas o eixo principal de sua ação coordena-
dora, mediando o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber agir 
do professor.

Cabe aos órgãos competentes - Secretaria de Educação, Di-
retorias de Ensino em parceria com a Escola -, oferecer e garantir 
esse espaço de formação continuada, valorizando seus profi ssio-
nais e apoiando-os na implementação de ações que visam a favo-
recer: um aluno aprendendo feliz, um professor comprometido 
com sua prática pedagógica, uma escola onde é possível ensinar 
a todos os alunos, e onde todos são capazes de aprender tendo 
acesso ao conhecimento na sua totalidade. É fundamental ter cla-
reza de que tais investimentos se opõem a toda e qualquer tipo 
de exclusão, seja pela repetência ou pelas práticas infundadas de 
seus educadores. Este é o nosso grande desafi o!
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