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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é descrever e interpretar o fenômeno a experiência de 
participar de reuniões pedagógicas para coordenadores nos ambientes presenciais e 
digitais, buscando compreender como se constituiu essa vivência para os coordenadores 
participantes do estudo. A fundamentação teórica desta pesquisa parte de estudos que 
investigaram o papel do coordenador pedagógico no contexto de escolas de idiomas, 
como Liberali (1994), Gervai (1996), Romero (1998), Polifemi (1998, 2007) e Ortale 
(2003), seguidos por outros estudos que abordam a reunião pedagógica em si, como 
Gonçalves (2007) e Fogaça (2010), e está respaldada nos conceitos de aprendizagem da 
teoria sociointeracionista de Vygostsky (1984/2007, 1987/2008), entendendo que esta 
acontece pela e na interação. Por essa razão, a criação de oportunidades de 
aprendizagem (Allwright, 2005) são aqui exploradas, bem como os conceitos de 
comunidade de prática (Lave e Wenger, 1991). Na sequência, entendendo que além do 
momento presencial as reuniões se realizam no ambiente digital, discuto o que é o virtual 
com base em Levy (1996, 1999) e o papel do professor na sociedade moderna conforme 
Ramal (2000) e  Sacristán (2002, 2007). Em síntese, esta pesquisa busca entender 
melhor como se constituiu a experiência vivenciada pelos coordenadores de participar das 
reuniões pedagógicas nos dois ambientes e, por essa razão as questões reflexivas 
apoiadas em Schön (1983) e a relação experiência e aprendizagem, propostas por Dewey 
(1938/1963), também são contempladas neste trabalho. Os registros textuais foram 
produzidos durante as reuniões pedagógicas com os coordenadores, as quais 
aconteceram nos ambientes presenciais e digitais. Esse processo possibilitou a 
investigação do fenômeno a experiência de participar de reuniões pedagógicas para 
coordenadores nos ambientes presenciais e digitais, sendo que para o desenvolvimento 
do trabalho adotei a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica como linha metodológica, 
apoiando-me no processo de sistematização proposto por Freire (2010), a partir de van 
Manen (1990). Este estudo revelou, ao longo do processo de investigação que a 
experiência de participar das reuniões pedagógicas passa por uma ruptura de 
paradigmas, na medida em que elas deixam de ser caracterizadas como momentos 
formais e obrigatórios, para assumirem-se como momentos nos quais os participantes 
promovem a construção conjunta do conhecimento, tendo como aspectos constituintes 
desta experiência: o encontro entre os participantes, a aprendizagem construída, a 
pertinência dos assuntos, a abertura para participação, a interação do grupo, e por fim,  a 
reflexão.   
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Formação de Coordenador, Abordagem Hermêutico-Fenomenológica, Experiência. 
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Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, PUC-SP, 2011. 
 
 
ABSTRACT 
 
 

The objective of this study is to describe and interpret the phenomenon the 
experience of attending pedagogical meetings for coordinators in presential and virtual 
environments, as an effort to understand how the participant – coordinators have built that 
experience. The theoretical foundations of this research were grounded on some studies 
which investigate the role of the pedagogical coordinator in language schools, such as 
Liberali (1994), Gervai (1996), Romero (1998), Polifemi (1998, 2007) and Ortale (2003), 
followed by some other studies such as Gonçalves (1999) and Fogaça (2010), which deal 
with the pedagogical meeting itself. This research lies in the concepts of learning 
according to the sociointeractionist theory by Vygostsky (1984/2007, 1987/2008), 
undersanding that learning happens through and in interaction, that is why the creation of 
learning opportunities (Allwright, 2005) are discussed and so are the concepts of 
community of practice (Lave and Wenger, 1991). In addition, understanding that, besides 
the presential moment, the meeting takes place in the virtual environment, I discuss what 
virtual is, according to Levy and the role of the teacher in the modern society, considering 
Ramal (2000, 2002) and Sacristán (2000)´s view point. This research, therefore, tries to 
understand better how the coordinators experience their attendance to the pedagogical 
meetings in both contexts and for this reason, reflexive issues based on Schon (1983) and 
the relationship experience and learning proposed by Dewey (1938/1963) are also part of 
this study. The texts were registered throughout the pedagogical meeting with the 
coordinators, which took place in both presential and virtual environments. This process 
has made possible  the investigation about the phenomenon the experience of attending 
pedagogical meeting for coordinator in presential and virtual environments, considering 
that, in order to develop this study, I have chosen the Hermeneutic-Phenomenological 
Approach as the methodology, based on the systematization process proposed by Freire 
(2010), having its starting point from van Manen (1990). This study has shown throughout 
the investigation process, that the experience of taking part of the pedagogical meeting 
goes through a break of paradigm, in the sense that it is no longer considered by the 
coordinators as a participation of a formal and obligatory event, to become a relevant 
moment in which the participants built knowledge together, having as component elements 
of this participation: the meeting among them, the learning built together,  the relevance of 
the subjects discussed,  the opening to participation, the  group interaction and ultimately 
the  reflective process.  
 
 
Key-words: Presential meeting, virtual meeting, pedagogical coordinator, coordinator 
education, Hermeneutic-Phenomenologic Approach, Experience. 
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“Cada planta tem seu tempo, seu momento, é 
única; não existe padrão. A árvore floresce ou 
não, do seu jeito, mas tudo é um conjunto de 
coisas: é o solo, a semente, o adubo. Acho que 
aprender é assim, cada pessoa é de um jeito e 
cada um aprende mais ou menos, uma coisa ou 
outra.” 
 

Luiz Carlos Gallego 
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Da matriz à semente 

 

A metáfora 

O objetivo deste trabalho é descrever e interpretar o fenômeno a 

experiência de participar de reuniões pedagógicas para coordenadores nos 

ambientes presenciais e digitais, buscando compreender como se constitui essa 

vivência para os coordenadores em foco neste estudo. Para apresentar a 

pesquisa realizada, escolhi uma metáfora: o processo de desenvolvimento de uma 

semente, que se dá desde a germinação até o florescimento, quando flores e 

frutos serão gerados. 

Essa metáfora está relacionada, primeiramente, a uma importante 

referência na minha vida, uma vez que meu pai teve uma floricultura e, assim, 

cresci rodeada por sementes, plantas e adubos.  

Além disso, falar do processo de desenvolvimento de uma semente, 

tomando-o desde o momento da germinação até seu florescimento e produção de 

frutos, está intimamente ligado à minha trajetória de vida. Esse processo sempre 

me mostrou, e mostra até, que em qualquer área de nossas vidas, nada é 

repentino, tudo tem seu tempo e pode dar certo, ou não. 

Acredito que esse caminho retrata também a atitude de meus pais, os quais 

sempre me ensinaram que é necessário ser paciente, que tudo acontece no seu 

tempo, mas que temos que fazer a nossa parte. 

Associando esse processo à minha trajetória acadêmica, o caminho foi 

longo e também com muitas etapas. Aqui não me refiro apenas à conclusão do 

Ensino Fundamental, do Médio e do Superior, mas principalmente aos caminhos 

percorridos até descobrir o grande e instigante desafio que é educar, o qual 

escolhi para mim. 

 Pensando sobre a área de educação, o meu percurso profissional surgiu de 

forma inesperada. Graduada em Ciências Econômicas, descobri-me professora ao 

ministrar aulas de inglês em um instituto de idiomas. Ali, na sala de aula, 

descortinou-se também para mim, um mundo muito além do que eu podia sequer 

imaginar e com o qual, ao contrário do que eu pensava, eu aprenderia. 
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Ainda assim, sentia um certo desconforto por não ter formação em Letras 

ou Pedagogia. Foi quando um dos profissionais da área pedagógica do 

franqueador da rede de institutos de idiomas na qual eu trabalhava, sugeriu-me 

um curso de extensão na Coordenadoria Geral de Especialização, 

Aperfeiçoamento e Extensão – COGEAE/PUC-SP, o qual, do seu ponto de vista, 

contribuiria bastante para a minha atuação. Nessa época, já era orientadora 

pedagógica de uma das escolas e, acatando a sugestão, fiz os dois módulos de 

extensão oferecidos.  

Fiquei encantada pelo curso e fascinada por aprender mais. Todas as 

semanas, eu agendava um horário com a minha equipe de professores e discutia 

com eles os mesmos textos e artigos que eu havia estudado na aula anterior. 

 Sete anos depois, comecei a trabalhar para o franqueador dessa mesma 

rede de institutos de idiomas e, mais uma vez, conversando com o mesmo 

profissional que havia me indicado os cursos da COGEAE, mencionei que gostaria 

de voltar a estudar. Ele me sugeriu que fizesse uma disciplina como aluna ouvinte 

no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem 

– LAEL/PUC-SP. Foi, então, que o mestrado, assim como uma semente, foi 

lançado por esse alguém que acreditou que esse estudo daria frutos. 

Por fim, essa semente foi germinada quando fui acolhida por aquela que 

viria a ser minha orientadora, por quem acreditou que eu chegaria até aqui com 

este trabalho, que hoje floresce, na forma desta pesquisa.  

Porém, para a semente ser plantada, faz-se necessário primeiro que haja 

uma matriz; ou seja, a árvore gera várias sementes, iniciando-se a partir daí um 

processo seletivo para saber qual semente será escolhida e plantada. 

Tendo como foco o processo de seleção da semente, entendo que a matriz 

desta pesquisa refere-se aos estudos sobre o papel do coordenador pedagógico 

realizados anteriormente. Assim como no processo botânico de escolha da 

semente, fiz uma pré-seleção das leituras, buscando trabalhos com foco no 

coordenador pedagógico e, mais especificamente, no contexto de escolas de 

ensino de idiomas. 
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Adotei a reunião pedagógica como semente. Porém, não considero aqui a 

semente como algo estanque. Acredito que tanto o contexto, quanto os 

participantes e a pesquisadora passaram por um processo, e espero que, ao final 

desta pesquisa, tenhamos construído algo, que também não terá fim, mas que 

dará início a outros ciclos. 

Por essa razão, entendo ser pertinente iniciar as discussões que se seguem 

pela matriz, a qual despertou em mim o interesse por pesquisar um assunto que, 

na minha opinião, com cuidados, solo, adubos, tem um longo caminho pela frente 

e grandes chances de florescer e frutificar.  

 

 A matriz  

Esta pesquisa aborda a questão da formação continuada de coordenadores 

pedagógicos por meio das reuniões pedagógicas, as quais aconteceram tanto 

presencialmente quanto a distância. Ao buscar na literatura trabalhos sobre este 

tema, a situação atual mostra que esta é uma área que está ainda em fase de 

exploração. 

 Apesar de não haver uma vasta pesquisa sobre o assunto, não posso 

desconsiderar, neste trabalho, a minha própria trajetória profissional, durante a 

qual vivenciei momentos em que as reuniões pedagógicas tratavam de questões 

meramente administrativas, em que os procedimentos pertinentes à organização 

de calendário, normas da escola, entre outros, eram o foco. Deparei-me ainda 

com momentos nos quais o coordenador, ao ouvir o professor, já dizia o que 

deveria ser feito ou não, prática que, na minha opinião, não parece promover a 

reflexão ou a formação continuada1.  

O foco da minha pesquisa é a formação do coordenador pedagógico a partir 

da participação em reuniões pedagógicas e, por essa razão, selecionei os 

trabalhos de Liberali (1994), Gervai (1996), Romero (1998), Polifemi (1998, 2007) 

e Ortale (2003), por tratarem de questões relativas à formação do coordenador 

pedagógico em um contexto de trabalho semelhante ao meu: a escola de idiomas. 

                                                 
1 Neste trabalho, os termos formação contínua e formação continuada são usados como 
sinônimos. 
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Ainda que os trabalhos acima tenham sido investigados sob diferentes 

prismas teórico-metodológicos, todos buscaram entender um pouco mais o 

coordenador pedagógico no contexto da escola de idiomas e, dessa forma, 

contribuíram, em alguma medida, para esta pesquisa. 

Considero essencial explorar um pouco de cada um dos trabalhos 

selecionados a fim de estabelecer uma maior compreensão não só do papel do 

coordenador, mas também de sua formação contínua. 

Liberali (1994) discute o processo reflexivo de um professor de língua 

estrangeira, focando na maneira pela qual o coordenador pode possibilitar a 

reflexão crítica. A pesquisadora destacou o conceito de erro na investigação e 

como o professor lida com ele. É interessante observar que há, nesse trabalho, a 

preocupação de buscar entender como a linguagem usada pelo coordenador pode 

afetar a mudança da prática do professor, tendo como objetivo torná-la mais 

reflexiva.  

Gervai (1996) investiga o processo auto-reflexivo do professor, tendo como 

ponto de partida o coordenador como criador de oportunidades para promover 

reflexão e a construção de conhecimento na interação com os professores. 

Romero (1998) também aborda a reflexão no papel do coordenador e utiliza 

a sua própria prática como objeto de sua investigação, já que por ocasião da 

pesquisa atuava como coordenadora de uma escola de idiomas. No seu caso, 

ainda que o foco da investigação estivesse na relação da coordenadora com o 

professor, observa-se uma preocupação sobre como a coordenadora motiva a 

reflexão, sendo consideradas também como objetos de estudo tanto a linguagem 

utilizada pela coordenadora, como as questões referentes ao seu próprio tempo 

de fala durante a reunião com o professor. 

Polifemi (1998), em sua dissertação de mestrado, apresenta um trabalho 

com foco na ação do coordenador junto a sua equipe de professores e no como o 

processo de aprendizagem acontece para o próprio coordenador pedagógico. 

Nessa pesquisa, aborda a criação de oportunidades para estudar e refletir sobre 

sua própria prática. 
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Ortale (2003) pesquisa a interação entre uma coordenadora e uma 

professora no contexto de escola de idiomas. O foco é a reflexão da própria 

coordenadora-pesquisadora sobre sua prática e os conflitos nesse contexto. Os 

momentos escolhidos para o estudo são as reuniões entre a coordenadora e a 

professora e como as questões pertinentes ao planejamento, condução e 

observação de aulas são equacionadas. 

Em sua tese de doutorado, Polifemi (2007) busca compreender a formação 

continuada de coordenadores pedagógicos regionais, os quais assumem o papel 

de alunos, enquanto o pesquisador assume o de professor. O curso, alvo de sua 

investigação, que teve duração de dezoito meses, tinha como foco o processo 

reflexivo dos coordenadores, os quais, por sua vez, eram responsáveis pela 

formação dos coordenadores pedagógicos de uma rede de instituto de idiomas. 

É importante ressaltar que, ainda que em diferentes momentos, ou mesmo 

com diferentes objetos de pesquisa, os trabalhos citados têm em comum a 

oportunização para que um processo reflexivo aconteça e modifique a prática dos 

coordenadores, afetando, inclusive, a prática docente da equipe pedagógica da 

escola. Vale lembrar que o processo reflexivo proposto nos trabalhos está 

ancorado nas teorias de aprendizagem de Vygotsky e assim, ressalta o aspecto 

colaborativo dos mesmos.  

Considero pertinente enfatizar que entre os trabalhos citados, Polifemi 

(1998) é pioneiro na utilização de novas tecnologias em sua pesquisa, e que, 

assim como na minha pesquisa, apenas Polifemi (2007) utiliza a Abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica como linha metodológica, a qual também adoto. 

Também considero oportuno destacar que a Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica dá liberdade ao pesquisador para que faça uso de metáforas 

para o compartilhamento de sua pesquisa. 

Contrastando as propostas dos trabalhos mencionados com a que 

apresento nesta dissertação, é pertinente ressaltar que, ainda que todas focalizem 

o coordenador pedagógico, meu trabalho difere dos demais por abrir um ângulo 

inédito e tratar da formação continuada dos mesmos em uma escola de idiomas, 



 6

na interação entre si, por meio de reuniões pedagógicas presenciais e virtuais. 

Trata-se, portanto, de um novo ângulo de investigação sobre o assunto. 

Buscando literatura para esta pesquisa, deparei-me com muitos estudos 

acerca da formação do professor; porém, ao abordar a formação do coordenador 

pedagógico, e mais especificamente a reunião pedagógica, constatei, pela pouca 

quantidade de referências, que há ainda muito a ser investigado. 

Dentre os trabalhos lidos ao pesquisar sobre reuniões pedagógicas, o 

aspecto mais comumente abordado é a reunião do coordenador com os 

professores, tendo como objetivo o desenvolvimento crítico-reflexivo da equipe 

pedagógica e a modificação da prática docente. Nesse sentido, acredito que os 

trabalhos citados anteriormente contribuem para a auto-reflexão da atuação do 

coordenador; porém, nesta pesquisa, acredito ser essencial abordar mais 

especificamente o momento da reunião em si. 

De acordo com o Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa (2001:2450), a 

palavra reunião é definida como: 

  
1- ato, processo ou efeito de reunir 
2- junção de uma coisa a outra; confluência, conjunção 
3- junção ou agrupamento de coisas (concretas ou abstratas) 

3.1 – agrupamento de coisas ger. similares ou de mesma natureza, 
organizadas segundo determinados critérios 
3.2 – grande quantidade de coisas, de mesma natureza ou não, num 
mesmo local; coleção 

4- agrupamento ou número razoável de pessoas num mesmo local para 
tratar de algum assunto ou com propósitos recreativos 

5- encontro, previamente marcado, entre 2 ou mais pessoas, ger. para 
tratar de negócios 

6- o grupo de pessoas assim reunidas  
 

Com base no que foi apresentado acima, pode-se entender que o conceito 

de reunião está atrelado ao encontro de pessoas. Porém, ainda que o foco de 

minha pesquisa seja descrever e interpretar como se constitui a experiência de 

participar de reuniões pedagógicas para coordenadores nos ambientes 

presenciais e digitais, considero importante mencionar, aqui, alguns trabalhos que 

investigaram a reunião pedagógica em si. 
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Gonçalves (2007), em sua dissertação de mestrado intitulada “Reflexão 

Crítica na Atividade Reunião Pedagógica”, tem como foco a reunião pedagógica 

em si. O autor, que por ocasião do estudo realizado exercia também o papel de 

coordenador pedagógico de uma escola de idiomas, buscou compreender melhor 

a atividade reunião pedagógica e, assim, colaborar para a transformação das 

práticas pedagógicas da instituição em que atuava. Gonçalves (2007:18) defende 

o momento da reunião como uma oportunidade de reflexão e construção conjunta 

de conhecimento e também de (re) organização de trabalhos rotineiros. Por essa 

razão, enfatiza a importância de um momento em que coordenador e professores 

possam discutir ideias, valores e aspectos do ensino-aprendizagem, de maneira 

que, ao compartilharem suas experiências, os professores possam se reconhecer 

no trabalho dos colegas. 

De acordo com Gonçalves, foi percebido por ele e pela sua equipe que, em 

muitos momentos, as reuniões pedagógicas tratavam apenas de assuntos 

administrativos. Decidiu-se, assim, que a reunião pedagógica abordaria 

exclusivamente aspectos pedagógicos; porém, ao longo do processo, houve 

também a descoberta de que os assuntos, ainda que pedagógicos, visavam a 

ações para resolução imediata de problemas, e não a promoção de reflexão. 

Outro trabalho que considero importante por trazer à tona a reunião 

pedagógica, é a tese de doutorado de Fogaça (2010), cujo contexto de pesquisa 

foi em uma escola pública no estado do Paraná e teve como objetivo estudar a 

reunião pedagógica e seus procedimentos como um espaço de desenvolvimento 

profissional e de formação continuada. Fogaça busca entender as relações de 

poder existentes na reunião, bem como as representações iniciais sobre o 

conceito de reunião pedagógica por parte dos participantes. 

Fogaça (2010) faz a distinção entre reunião pedagógica na escola de 

idiomas e na escola pública e esse aspecto representou uma contribuição ao meu 

trabalho. Na primeira, a reunião é entendida como um momento de formação 

contínua, ainda que haja dificuldades nesse processo. Já na escola pública, 

diferentemente da escola de línguas, há um coordenador para todas as diferentes 

disciplinas, fato esse muitas vezes considerado agravante na formação contínua, 
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se levarmos em conta os diferentes saberes ali existentes, uma vez que, para 

alguns, perde-se a especificidade de cada área. 

Porém, na pesquisa de Fogaça (2010), os professores participantes 

lecionam diferentes disciplinas e assim, o olhar do pesquisador buscou também 

compreender o agir do grupo durante as reuniões e, ainda, se as representações 

iniciais eram mantidas, além dos conflitos (relação de poder) que surgiam durante 

os encontros. 

Gonçalves e Fogaça têm um ponto em comum em seus trabalhos: a 

reunião pedagógica é entendida como um momento que possibilita a oportunidade 

de reflexão, de construção conjunta de conhecimento e, assim, de possível 

transformação da prática docente. 

Com base nas leituras dos trabalhos mencionados que abordam o papel do 

coordenador e a reunião pedagógica, as quais pressupõem a formação 

continuada, o respaldo teórico segue pelo viés da formação do educador, 

considerando não a reunião em si, mas as decorrências geradas por meio da 

participação nesse momento de encontro. 

Dessa forma, considero que as leituras citadas confirmam o seu papel de 

matriz para o meu trabalho, pois a partir da contribuição de cada uma delas é que 

extraio agora a semente a ser germinada e desenvolvida, que pode gerar, ou não, 

seus frutos. 

 

A semente 

Como mencionei anteriormente, entendo a semente nesta pesquisa, como 

a reunião pedagógica para os coordenadores e pretendo aqui, compreender como 

se constitui a participação dos coordenadores nesses momentos. 

Trabalho em uma rede de institutos de idiomas sob o sistema de franquia 

como coordenadora pedagógica regional. Uma de minhas funções como 

coordenadora pedagógica regional é coordenar grupos de coordenadores 

pedagógicos de diversas regiões de São Paulo, o que implica uma 

heterogeneidade de contextos sociais, de indivíduos com experiências e 

conhecimentos diversos, além de necessidades distintas. Por sua vez, esses 
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coordenadores são responsáveis por coordenar equipes locais de professores nas 

escolas em que trabalham.  

 Como coordenadora pedagógica regional, minha tarefa é desenvolver os 

coordenadores para que o processo de desenvolvimento de seus professores seja 

constante e atual. Meu trabalho ocorre, em boa parte do tempo, a distância. No 

entanto, os coordenadores trabalham presencialmente nas escolas e realizam 

todo o trabalho de desenvolvimento de suas equipes pedagógicas também no 

formato presencial, razão pela qual, ao iniciar esta pesquisa, acreditava que 

pudesse existir resistência por parte dos coordenadores no que tange a uma visão 

de valor e eficácia da aprendizagem via ambiente virtual. 

 Considero o ambiente virtual como um recurso importante para a formação 

continuada dos coordenadores das escolas. Acredito também que essa mesma 

ferramenta possa ser utilizada pelos coordenadores junto aos seus professores, a 

fim de gerar reflexão e aprendizagem, e que isso se reverta na qualidade dos 

educadores e em melhores resultados de ensino/aprendizagem para os alunos 

nos moldes em que acredito: a aprendizagem sendo construída no contexto social 

e na interação, de acordo com a teoria de Vygotsky (1984/2007,1987/2008).  

 Como mencionei anteriormente, ao longo de meu trabalho com as escolas, 

imaginava existir relutância por parte de diversos coordenadores e professores 

quanto ao uso de tecnologias de comunicação e interação no seu próprio 

processo de desenvolvimento. Aparentemente, essas tecnologias se configuram 

para eles como um meio de diversão e lazer, mas não, como meio de educação 

continuada, sendo a mesma observação feita por coordenadores e professores 

em relação aos seus alunos e às atividades propostas pelos cursos. 

 Para muitos coordenadores, uma reunião ou um projeto de estudos 

desenvolvidos via interação eletrônica, quer de forma síncrona ou assíncrona, não 

pareciam ter relevância e/ou eficácia para a aprendizagem. Essa percepção 

certamente se reflete na atitude do professor em relação às tecnologias de 

comunicação e interação e, dessa maneira, afeta também os alunos, os quais 

podem não vê-las como elementos integrantes de sua própria aprendizagem, 

como ressaltei anteriormente. 
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 Dessa maneira, considerando o meu trabalho com os coordenadores e sua 

formação continuada, iniciei esta pesquisa tendo como base as reuniões 

pedagógicas para os coordenadores das escolas tanto presencial como 

virtualmente, sendo que meu objetivo neste estudo é investigar o fenômeno a 

experiência de participar de reuniões pedagógicas para coordenadores nos 

ambientes presenciais e digitais num processo de formação contínua, 

interpretando a experiência vivida pelos coordenadores participantes desta 

pesquisa. 

Assim, a pergunta de pesquisa que orientará minha investigação é: 

 

Como se constitui a experiência de participar de reuniões pedagógicas para 

coordenadores nos ambientes presenciais e digitais? 

 

A partir dos registros textuais considerados para este estudo, a pesquisa 

visa à descrição e interpretação das reuniões pedagógicas presenciais e virtuais 

vivenciadas pelos coordenadores participantes, como parte de suas atividades 

regulares de trabalho, tendo como respaldo metodológico para o 

desenvolvimento desta pesquisa, a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica 

(van Manen, 1990; Freire, 2007, 2010). 

É importante ressaltar que a adoção da Abordagem Hermenêutico-

Fenomenológica deu-se em virtude da mesma buscar descrever e interpretar a 

experiência humana. No caso desta pesquisa, acredito ser essa a linha 

metodológica que vai ao encontro dos meus objetivos, uma vez que o foco deste 

estudo tem como premissa a compreensão de um fenômeno da experiência 

humana, buscando compreender como se constitui essa experiência para quem 

o vivencia.  

Esta pesquisa está organizada em quatro momentos, apresentados no 

formato de capítulos que, nomeados a partir da metáfora que adoto, são 

descritos a seguir. 

No processo do plantio, que se refere ao embasamento teórico desta 

investigação, inicio com a germinação da semente, abordando a aprendizagem 
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segundo a teoria de Vygotsky (1984/2007,1987/2008); caminhando, então, para 

a criação de oportunidades de aprendizagem, segundo Allwright (2005), Crabbe 

(2003), Kumaravadivelu (1994, 2001); e considerando, também, a proposta de 

comunidades de prática, apresentada por Lave e Wenger (1991). Na sequência, 

vem a preparação do solo, no qual apresento o ambiente virtual, tendo como 

principal referência Lévy (1996, 1999). Após este, sigo com a transferência da 

muda e para esse momento proponho uma reflexão sobre o papel do professor 

na sociedade atual e para tal, contemplo os trabalho de Ramal (2000), Sacristán 

(2002, 2007), Freire (1982), além de Schön (1983) e Dewey (1938/1963). 

O segundo momento é apresentado como o desenvolvimento da muda e se 

refere-se à fundamentação metodológica. Para isso, apóio as discussões em 

van Manen (1990), Ricouer (1986/2002), Hermann (2002), Freire (2006, 2007, 

2010), e faço uma descrição mais detalhada do contexto de pesquisa, do perfil 

dos participantes, dos instrumentos e procedimentos para os registros textuais e, 

também, dos procedimentos de interpretação. 

O florescimento é o terceiro momento deste trabalho e refere-se ao capítulo 

de interpretação dos textos, sendo relatado, aqui, não só as descobertas 

decorrentes desta pesquisa, mas também a sequência pela qual esse processo 

se desencadeou. 

Por fim, as considerações finais são apresentadas como o iniciar de outros 

ciclos, uma vez que não só pela linha metodológica adotada, mas também pela 

minha crença, não é possível chegar a uma conclusão final mas, sim, a 

possibilidades que se descortinam a partir do estudo realizado. 
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Momento 1 O plantio 
Quando era criança, lembro-me, com frequência que quando queria saber 

algo, recorria aos meus professores, pois eles sempre sabiam as respostas para 

as minhas indagações. Era assim que eu via o professor: alguém que sabia tudo, 

e que eu, se quisesse aprender ou obter alguma informação, era só perguntar 

para ele. 

Muitos anos se passaram e, hoje, sou professora. Porém, acredito que nós, 

professores, ainda enfrentamos as decorrências do senso comum que nos vê 

como detentores do saber. 

Ao pensar sobre o estereótipo do professor, algumas pessoas ainda o 

relacionam com alguém muito estudioso, com uma feição muito séria, mas, 

principalmente, detentor do saber. Hoje, ao pensar no papel desse profissional, 

nos deparamos com uma realidade que nos faz questionar não só o quanto ele 

efetivamente sabe, mas principalmente o quanto está por saber, e o quanto 

necessita de constante atualização. É daí que vem à tona o que atualmente 

chamamos de formação continuada. 

A formação continuada é desenvolvida, nesta pesquisa, por meio das 

reuniões pedagógicas com os coordenadores. Para se falar sobre as reuniões 

realizadas e como se constituiu essa experiência para os coordenadores, faz-se 

necessário primeiramente abordar os conceitos teóricos que permeiam essa 

prática. Por essa razão, o capítulo teórico foi pensado em dois momentos 

diferentes, mas que se complementam.  

De acordo com a metáfora utilizada nesta pesquisa, para este capítulo o 

foco será o plantio, o qual tem como primeira fase a germinação da semente e 

após esse momento, quando a semente já é uma pequena muda, a sua 

transferência para o solo. 

Fazendo referência ao processo do plantio, entendo que para que ele 

aconteça, primeiramente é necessário que haja uma preparação específica para 

tal. A germinação não pode ser entendida como o simples lançar da semente ao 

solo  mas, sim, como todo um caminho a ser percorrido até que isso aconteça. 
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Para que seja possível a germinação, existe o preparo de um local (tubete) 

anterior ao solo, onde a terra será preparada com os nutrientes (substrato), 

formando, então, uma base saudável para que haja o encontro da semente com a 

terra e, posteriormente, a transferência da muda para o solo. 

Considero essa analogia pertinente ao capítulo teórico desta pesquisa, pois 

entendo que para o coordenador participante há, também, um caminho percorrido, 

até chegar à sua atuação hoje. 

O caminho proposto para esta pesquisa, segue pelo viés que denomino 

formação continuada do coordenador. Assim, abordarei, na primeira parte deste 

capítulo, os conceitos de aprendizagem de acordo com a teoria sociointeracionista 

de Vygotsky (1984/2007,1987/2008), a criação de oportunidades de aprendizagem 

apresentadas por Allwright (2005) e comunidades de prática Lave e Wenger 

(1991). Em seguida, apresento o novo contexto de atuação do professor que é o 

ambiente virtual e, por último, faço uma reflexão sobre o papel do professor na 

nova sociedade.  

 

 1.1  Germinação da semente 

Como educadora, percebo o coordenador pedagógico como o professor de 

sua equipe de professores, mediando possibilidades para a aprendizagem. Tal 

aprendizagem, contudo, pressupõe para si mesmo um estudo contínuo e claro, 

uma postura mais aberta, por meio da qual aprenderá com os membros de sua 

equipe, por meio da interação com cada um e com todos. 

A aprendizagem é, então, o primeiro ponto a ser abordado nesta pesquisa, 

lembrando que o trabalho foi conduzido com um grupo de coordenadores que 

atuou, em conjunto, nos encontros virtuais e/ou presenciais. É no cenário, da 

reunião pedagógica para coordenadores, onde os papéis são dinâmicos, que 

pretendo discutir a aprendizagem sob a visão de Vygotsky (1984/2007), o qual 

defende, principalmente, que a aprendizagem acontece pela e na interação com o 

outro, com o meio e consigo mesmo, conforme destaco a seguir: 
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[...] o aprendizado humano pressupõe uma natureza social específica e um 
processo através do qual as crianças penetram na vida intelectual daquelas 
que as cercam (p.115). 
 

Considerando não só minhas crenças como educadora, mas também o 

contexto onde foi realizada a pesquisa, acredito ser fundamental entender um 

pouco mais a aprendizagem sob a perspectiva da teoria sociointeracionista e os 

conceitos estabelecidos por Vygotsky. 

 Em seu livro “Pensamento e Linguagem”, Vygotsky (1987/2008) aborda a 

processo do desenvolvimento da fala e do pensamento e mostra, inclusive, a 

diferença entre eles.  O autor explica como se dá esse processo, colocando em 

evidência a infância, e ressalta como essa fase é essencial para o 

desenvolvimento da linguagem e da interação.  

Vygotsky (1987/2008) defende a aprendizagem a partir de estudos que 

exploram a ideia de que o desenvolvimento inicial da fala e do pensamento 

passam por diferentes processos. Dessa maneira, existe a fase pré-linguistica, na 

qual já há o desenvolvimento do pensamento. O estudo apresenta-se focado em 

crianças, pois, de acordo com o autor, é na infância que se inicia o 

desenvolvimento do uso de instrumentos e da fala, sendo as questões culturais e 

comportamentais também afetadas por esse processo complexo, como destaco 

abaixo: 

 
“Mas a descoberta mais importante é que, num certo momento, mais ou 
menos aos dois anos de idade, as curvas da evolução do pensamento e da 
fala, até então separadas, encontram-se e unem-se para iniciar uma nova 
forma de comportamento”(p.53). 

  

Nessa linha, Vygotsky (1984/2007) apresenta que a função da fala é de 

comunicação, intercâmbio social, resolução de problemas, como destaco abaixo: 

 
(1) A fala da criança é tão importante quanto a ação para atingir um 

objetivo. As crianças não ficam simplesmente falando o que elas estão 
fazendo; sua fala e ação fazem parte de uma mesma função 
psicológica complexa, dirigida para a solução do problema em questão.  

(2) Quanto mais complexa a ação exigida pela situação e menos direta a 
solução, maior a importância que a fala adquire na operação como um 
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todo. Às vezes a fala adquire uma importância tão vital que, se não for 
permitido o seu uso, as crianças pequenas não são capazes de 
resolver a situação (p.13). 

 

Com base no exposto acima, entendo que ao compreender um pouco mais 

sobre os processos de desenvolvimento da fala e do pensamento, avanço mais 

um passo para compreender a aprendizagem. 

De acordo com Vygotsky (1984/2007:92,94), a aprendizagem está muito 

além da aquisição da capacidade de pensar, pois trata da aquisição de diversas 

capacidades, sendo que ao aprender algo, a criança também adquire o principio 

utilizado nessa operação para que possa ser também usado em outras ocasiões. 

Assim, “ao dar um passo no aprendizado, a criança dá dois no desenvolvimento, 

ou seja, o aprendizado e o desenvolvimento não coincidem.”  

De acordo com Vygotsky (1984/2007), a aprendizagem acontece muito 

antes da escola. As situações ensinadas na escola, em alguma instância, já foram 

vivenciadas pela criança, ainda que não nomeadas como na escola. Como por 

exemplo, o próprio processo de nomear objetos, já é uma aprendizagem.  

Tendo em mente que a fala tem função social, que o seu uso se refere a 

uma atuação na sociedade, a teoria de Vygotsky (1987/2008) prevê que a 

aprendizagem ocorre pela e na interação, ou seja, de acordo com o autor, para 

que ocorra a aprendizagem, faz-se necessária a presença do outro e do contexto. 

Por conta disso, o desenvolvimento não é linear e o contexto socio-histórico dos 

envolvidos deve ser levado em consideração, sempre. 

 Ainda que considerando a presença do outro, a interação é importante para 

a aprendizagem, por ser constitutiva desse processo. Assim, o professor deve 

assumir o papel de mediador nessa interação, sendo que a mediação esperada do 

professor pressupõe que ele dê ao aluno condições para que aprenda - embora 

isso, ainda, não signifique necessariamente resultados de aprendizagem.  

 A mediação a partir da atuação do professor leva em conta o contexto 

histórico-social de cada aluno, trazendo aspectos relevantes para a aula, 

possibilitando uma maior participação, pois o aluno sente que faz parte desse 

contexto que passa a ter relevância individual e, assim, começa a contribuir para a 
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construção desse conhecimento. É esse reconhecimento e senso de 

pertencimento que faz com que o aluno se identifique e inicie um processo de 

participação ativa. (Norton e Toohey, 2001:312). 

 Lantolf e Thorne (2006:269), também abordam a questão da interação 

mediada entre professor e alunos, mencionando que, de acordo com Vygotsky 

(1984/2007), aprendizagem e desenvolvimento são independentes, porém, 

influenciam-se um ou outro e ainda que a relação entre eles não é casual, mas co-

relacional. 

Nessa linha Vygotsky (1984/2007) traz um avanço sobre o conceito de 

Zona de Desenvolvimento Proximal, um construto teórico que o autor criou para 

falar sobre o estágio de desenvolvimento: 

 
“A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda 
não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções 
que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. 
Essas funções poderiam chamadas de “brotos” ou “flores” do 
desenvolvimento, em vez de “frutos” do desenvolvimento“ (p.98). 

  

 Com base na citação acima, é possível afirmar que a Zona de 

Desenvolvimento Proximal, é potencializada pela interação social, podendo revelar 

o estágio de desenvolvimento atual e, a partir desse, potencialmente orientar para 

as possibilidades de desenvolvimento futuro.  

Acredito que a aprendizagem segundo Vygotsky é um ponto de partida, 

para que eu comece a rever o espaço da reunião como lócus de aprendizagem e 

desenvolvimento, sendo que passo agora a entender melhor alguns fatores que 

criam possibilidades para que isso ocorra.  

 

 1.1.1  Tubete 

Ao pensar na criação de oportunidades de aprendizagem, trago aqui o 

conceito de tubete. O tubete é um recipiente, semelhante a um tubo de ensaio, no 

qual a semente é colocada, possibilitando que a germinação ocorra. Nesta 

pesquisa, o tubete pode, metaforicamente, representar a criação de oportunidades 

de aprendizagem. 
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 A aprendizagem, de acordo com Vygotsky (1984/2007, 1987/2008), tem seu 

próprio tempo de maturação e, em função desse tempo, creio que o aluno pode vir 

a perceber que aprendeu algo muito tempo depois da aula. 

Allwright (2005) afirma que cada aula deve ser um momento no qual, o 

professor promove oportunidades de aprendizagem, sendo que ela, em si, pode 

ocorrer tanto para o aluno como para o professor. Segundo esse autor, o aluno 

pode aprender não o que foi intencionalmente ensinado, mas sim o que emergiu 

da interação; ou seja, algo não planejado e, muitas vezes, algo que foi dito ou 

explicado por outro aluno. 

 Allwright (2005) apresenta o quão importante é considerar o contexto em 

que estamos trabalhando, respeitando o que cada aluno traz para a aula e como 

suas atitudes, mesmo óbvias e simples, podem fazer toda a diferença no que 

tange a resultados de aprendizagem: 

 

“[…] they realised that the focus on teaching points was not only inefficient 
in itself; it also seemed to hinder teachers and learners from making the 
most of opportunities to have really productive, though previously 
unplanned, episodes of teaching and learning. Teachers, and learners 
again, seemed so keen to respect the lesson plan that they abandoned 
potentially highly productive diversions in favour of a relatively unproductive 
return to the original teaching” (p.14). 

 

 O trecho acima apresenta como a relação ensino e aprendizagem pode ser 

prejudicada quando o foco principal está no conteúdo a ser abordado e, não, na 

criação de oportunidades que possibilitem a aprendizagem. Por isso, propõe que 

essas oportunidades de aprendizagem sejam priorizadas.  

Outra reflexão apresentada pelo autor é que não podemos medir o quanto 

um aluno aprende, quantificando os resultados numericamente a partir dos tópicos 

ensinados na aula, pois ele pode ter aprendido muito pouco sobre o conteúdo 

ministrado e, ao mesmo tempo, muito sobre todo o restante que aconteceu 

durante a aula, o que pode evidenciar que o que é aprendido, efetivamente, pode 

estar muito além de um conteúdo a ser cumprido. 

 O autor retoma, então, a importância de investigação genuína sobre o 

contexto a ser ensinado e a relevância dos assuntos a serem abordados: 
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“[...]that teachers and learners co-construct their lessons. I drew the further 
idea that, in this sense, lessons were jointly managed rather than managed 
by a teacher in full control of everything. (Allwright, 1984a). All are agents. 
And so, learner behavior could be seen as contributing to lessons by 
materially affecting the agenda in the classroom, for good or ill” (p.14). 

 

 Allwright (2005:28) conclui afirmando que promover oportunidades de 

aprendizagem não significa a ausência de planejamento ou um pré-

estabelecimento de conteúdo, mas que tal planejamento deve visar ao 

enriquecimento do intercâmbio de experiências e planejamento por professores e 

alunos e para professores e alunos.  

 Crabbe (2003:9) destaca a qualidade das oportunidades de aprendizagem, 

afirmando que tal qualidade é importante não só para o aluno, mas também para o 

professor. Essa ideia vem ao encontro do que Kumaravadivelu (1994) dizia sobre 

maximizar oportunidades de aprendizagem, como destaco, a seguir: 

 
“ It is customary to distinguish teaching acts from learning acts, to view 
teaching as an activity that creates learning opportunities and learning as an 
activity that utilizes those opportunities. If we, as we must, treat classroom 
activity as a social event jointly constructed by teachers and learners 
(Breen, 1985), then teachers ought to be both creators of learning 
opportunities and utilizers of learning opportunities created by learners” 
(p.33). 

 

 Mas a criação de oportunidades de aprendizagem não é tão simples assim. 

Esse olhar para o aluno e seu papel na construção da aula é ainda bastante 

desafiador, razão pela qual é imprescindível, na minha opinião, pensar na 

formação do professor. 

 Concordo com Sacristán (2002) que, em um de seus artigos, defende que 

mais do que expor ou criticar a prática docente do outro, deve-se atentar para uma 

formação do professor que considere: 

 
“[...] o habitus como forma de integração entre o mundo das instituições e o 
mundo das pessoas. O habitus em educação é mais importante do que a 
ciência e do que os motivos. O habitus é cultura, é costume, é 
conservadorismo, mas é também, continuidade social, e, como tal, pode 
produzir outras práticas diferentes das existentes.” 
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 Kumaravadivelu (2001:544) afirma que o professor não pode ignorar a 

realidade sociocultural que afeta a sala de aula, ou seja, o professor não pode 

esperar satisfazer suas obrigações pedagógicas sem, ao mesmo tempo, satisfazer 

suas obrigações sociais. 

 Mas para que isso aconteça, a autonomia do professor é essencial para o 

que Kumaravadivelu (1994:550) chama de pedagogia pós-método e assevera ser 

evidente que professores possam se tornar autônomos, à medida que queiram e 

tenham condições de iniciar um processo contínuo de auto-desenvolvimento. O 

autor prossegue chamando a atenção para  o fato de que o auto-desenvolvimento 

não pode ser embasado apenas na própria experiência do professor, mas que 

ocorra de forma investigativa. 

 Com isso, a criação de oportunidades de aprendizagem não depende 

apenas do professor ou do momento da sala de aula. Há algo mais que faz com 

que a atuação de aluno e professores seja mais entrosada: um conjunto de fatores 

interfere na aula e em sua condução, como por exemplo, a relevância do tópico 

ensinado, a abordagem, a atuação de cada aluno e também do professor, além de 

questões que podem surgir como sendo de interesse do grupo no momento da 

aula, ainda que não previstas. A criação de oportunidades de aprendizagem não 

garante seus resultados, mas é uma possibilidade para que ela aconteça. Ainda 

que como professores a desejemos, não há qualquer garantia de sucesso. 

 Por essa razão, como propõe a metáfora aqui utilizada, não basta ter a 

semente e o tubete, é necessário que haja a terra e o adubo, pois é a junção de 

todos esses componentes que permitirá o processo de germinação.  

  

1.1.2 – Substrato 

Substrato é uma mistura composta de terra vegetal acrescida de alguns 

nutrientes que, em contato com a semente, no tubete, possibilita a germinação. A 

contribuição da ideia do substrato para esta pesquisa está associada ao conceito 

de Comunidade de Prática, na compreensão maior da interação e da 

aprendizagem situada, assunto que trato a seguir. 
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Lave e Wenger (1991) trazem, na introdução de seu livro, o conceito de 

comunidade de prática, na qual a aprendizagem não é vista como um resultado da 

prática docente mas, sim, como algo que surge a partir do envolvimento social 

num determinado contexto, que oportuniza a aprendizagem.  

 A comunidade de prática pressupõe um grupo que compartilha, 

principalmente, interesses entre seus membros. De acordo com os autores, ao 

estarmos envolvidos em alguma atividade social, estabelecemos objetivos e é, na 

busca por atingí-los, a partir da interação com os outros, que se dá a 

aprendizagem. 

 Porém, como em qualquer outro contexto, há recém-chegados na 

comunidade que convivem com outros que já estão no grupo há mais tempo. 

Dessa maneira, os papéis vão sendo alterados em virtude das experiências e 

conhecimentos prévios. Na comunidade de prática, a atuação define um 

movimento a partir de uma posição periférica para uma posição mais central, 

indicando como o pouco domínio das práticas comunitárias vai se transformando 

numa participação mais integral e completa. Como esse movimento se baseia no 

conhecimento das práticas, existe uma mobilidade entre os membros da 

comunidade e, por isso, podemos claramente perceber quem ensina o quê a 

quem e quem, portanto se encontra numa posição periférica, ou central, em um 

certo momento. 

 Assim sendo, a atuação dos membros participantes dá-se, a princípio, de 

forma periférica, quase que como observadores; mas, depois de algum tempo, 

esses participantes passarão a ter uma atuação mais central. Essa atuação é 

chamada pelos autores de participação periférica legítima e está ancorada na 

teoria Vygotskyana (1984/2007, 1987/2008). Lave e Wenger (1991) defendem que 

o movimento da posição periférica para a central reflete a interação do membro 

dessa comunidade, e é essa interação que resulta na aprendizagem, reforçando 

que a comunidade de prática tem como foco uma atuação não para a docência, 

mas sim para a aprendizagem. 

Desta forma, é possível perceber a interlocução entre Lave e Wenger 

(1991) e Vygotsky (1984/2007, 1987/2008) quanto à interação, bem como aos 
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papéis duplos citados por Ramal (2000), sobre os quais falarei mais adiante neste 

capítulo. 

 Lave e Wenger (1991) evidenciam como essa movimentação na atuação 

(de periférica a central) na Comunidade de Prática contribui para a aprendizagem: 

 
“[…]learners inevitably participate in communities of practioners and that the 
mastery of knowledge and skill requires newcomers to move toward full 
participation in the sociocultural practices of a community. “Legitimate 
peripherical participation” provides a way to speak about the relations 
between newcomers and old-timers, and about activities, identities, artifacts, 
and communities of knowledge and practice. It concerns the process by 
which newcomers become part of a community or practice. A person´s 
intentions to learn are engaged and the meaning of learning is configured 
through the process of the becoming a full participant in a social cultural 
practice. This social process, includes, indeed it subsumes, the learning of 
knowledge skills” (p.29). 

 

 No trecho acima, os autores defendem a ideia de que a aprendizagem 

acontece por meio de um aumento de participação nas comunidades de prática, a 

qual se refere à pessoa atuando no mundo (Lave e Wenger, 1991:49-50), focando, 

então, nas maneiras como a aprendizagem acontece, a partir de um contínuo 

conjunto de relações renovadas.  

 A ideia de que a aprendizagem acontece em decorrência da participação 

traz o conceito de aprendizagem situada em destaque, quando Lave e Wenger 

(1991:35) argumentam que a aprendizagem não ocorre simplesmente pela prática, 

mas, sim, que é uma parte integrante da prática engajada no mundo, significativa, 

socialmente. 

 Lave e Wenger (1991:98) sustentam essa ideia quando ressaltam que a 

Comunidade de Prática envolve muito mais do que conhecimento técnico ou 

habilidade associada a alguma tarefa: os membros da comunidade estão 

envolvidos num conjunto de relações todo o tempo. Além disso, Wenger (1998) 

complementa que as comunidades se desenvolvem ao redor daquilo que importa 

para as pessoas que as compõem.  

Assim, para que uma Comunidade de Prática funcione, faz-se necessário 

que ela gere o senso de pertencimento nos seus membros, ou seja, além do 

compartilhar interesses, objetivos, práticas, linguagens e instrumentos, é preciso 
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que emerja um clima de familiaridade que permita a cada membro sentir-se parte 

do grupo.  

 Ao invés de olhar a aprendizagem como aquisição de certos tipos de 

conhecimentos, Lave e Wenger (1991) defendem que a aprendizagem está nas 

relações sociais, por meio de co-participação, o que mais uma vez nos remete à 

construção de conhecimento pela e na interação, como nos propõe a teoria 

vygotskyana.  

 Outro ponto de convergência teórica, ocorre em relação ao Vygotsky 

nomeia de par mais experiente e Lave e Wenger, relação mestre-aprendiz. Em 

ambos os casos, a aprendizagem acontece de forma situada, termo utilizado por 

Lave e Wenger (1991): 

 
“The concept of situated activity took on the proportions of a general 
theoretical perspective, the basis of claims about the relational character of 
knowledge and learning, about the negotiated character of meaning, and 
about the concerned nature of learning activity for the people involved. 
That perspective meant that there is no activity that is not situated. It implied 
emphasis on comprehensive understanding involving the whole person 
rather than “receiving” a body of factual knowledge about the world; on 
activity in and with the world; and on the view that agent activity,  and the 
world mutually constitute each other” (p.33). 

 

 Após ter explorado questões pertinentes à aprendizagem e também como 

as oportunidades para tal são criadas, o próximo foco passa a ser a atuação no 

contexto de ensino-aprendizagem atual. A sociedade moderna abarca não só a 

sala de aula presencial, mas também a virtual. Assim, o que foi abordado até aqui 

pode não ocorrer ou estar presente fisicamente, surgindo, por essa razão, um 

novo desafio que é conhecer o contexto virtual de aprendizagem. 

 Ainda que fazendo parte do cotidiano de muitos, o contexto virtual ainda 

está em fase de exploração. Essa exploração pressupõe algumas questões 

técnicas sim, mas, na minha opinião, o desafio ainda reside no que se relaciona a 

responder perguntas como: Que lugar é esse? É de verdade? Como é que eu atuo 

aqui? 

O ambiente virtual é o novo contexto onde o professor vai atuar, local esse, 

que não existia há bem pouco tempo. Dessa forma, para que o professor possa 
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atuar, precisa conhecer esse lugar e preparar-se para tal. Esse é, portanto, o 

momento que chamo de preparar o solo.  
 
 

1.2  Preparando o solo 

 Depois de germinada, a semente se transforma em uma muda. Para 

continuar a se desenvolver, ela será transferida para o solo. Porém, é preciso 

preparar esse solo que ele possa receber a planta.  

Os progressos tecnológicos avançam de forma cada vez mais rápida, 

modificando a sociedade. Assim, ao meu ver, é necessário conhecer essa nova 

realidade. Considerando o professor nesse mundo que é também tecnológico, é 

importante para a sua prática docente, que ele tenha o conhecimento sobre o 

virtual, uma vez que esse novo ambiente fará parte das suas aulas, direta ou 

indiretamente. 

É assim que passamos, então, ao preparo do solo, mais especificamente, à 

cova onde será plantada a semente já germinada, transformada em muda. 

 Ao pensar sobre a própria prática docente, cada um de nós traz um 

referencial do que é ser professor, seja com base na experiência que tivemos 

como alunos, seja considerando os conceitos com os quais tivemos contato ou 

discutimos durante a nossa formação como professor. Porém, ainda que 

familiarizados com as teorias de aprendizagem e criação de oportunidades na sala 

de aula, há hoje um novo desafio: a ambientação virtual, local sem espaço físico 

definido, que atiça nossa curiosidade e provoca nossa imaginação.  

Por essa razão, penso ser preciso entender o novo contexto digital, antes 

de falar do papel do professor e do aluno no processo ensino-aprendizagem nele 

ambientado, pois uma maior compreensão sobre esse ambiente pode 

proporcionar melhores condições de atuação. 

Lévy (1996:15-16) afirma que o ambiente virtual não é contrário ao real, 

uma vez que ele se atualiza, mesmo que não se reifique e tenha uma forma ou 

concretização material. Coincidentemente, para explicar o que é virtual, o autor 

lança mão de uma analogia semelhante a deste estudo, conforme destaco a 

seguir: 
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“[...]A árvore está virtualmente presente na semente. [...] O problema da 
semente, por exemplo, é fazer brotar uma árvore. A semente “é” esse 
problema, mesmo que não seja somente isso. Isto significa que ela 
“conhece” exatamente a forma da árvore que expandirá finalmente sua 
folhagem acima dela [...]” (p.15-16). 
 

 

 Tomando como base a metáfora acima, é possível entender que o virtual é 

absolutamente real, apesar de não estar presente fisicamente. O ambiente virtual 

já faz parte de nossa vida cotidiana há algum tempo, se pensarmos, por exemplo, 

no telefone. Lévy (1996:21) fala que a ligação telefônica ocorre e tem um lugar, 

porém não é um lugar físico, e conclui dizendo que a força e a velocidade dessa 

virtualização nos empurram dos nossos locais de conforto para estradas a serem 

desbravadas (Lévy, 1996:149). 

É essa não-presença física que vem modificar nossos conceitos. No trecho 

abaixo, Lévy (1996) fala dessa realidade: 

 
“Uma comunidade virtual pode, por exemplo, organizar-se sobre uma base 
de afinidade por intermédio de sistemas de comunicação telemáticos. Seus 
membros estão reunidos pelos mesmos núcleos de interesses, pelos 
mesmos problemas: a geografia, contingente não é mais nem um ponto de 
partida, nem uma coerção. Apesar de “não-presente”, essa comunidade 
esta repleta de paixões e de projetos, de conflitos e de amizades. Ela vive 
sem lugar de referência estável: em toda a parte onde se encontram seus 
membros móveis... ou em parte alguma. A virtualização reinventa uma 
cultura nômade, não por uma volta ao paleolítico nem às antigas 
civilizações de pastores, mas fazendo surgir em meio de interações sociais 
onde as relações se configuram com um mínimo de inércia” (p.20-21). 

 

 Cabe, então, aos formadores de professores não só uma reflexão sobre 

suas próprias práticas, mas também sobre como o ambiente virtual contribui para 

o desenvolvimento de pessoas; ou seja, mais do que entender sobre programas e 

técnicas avançadas, o desafio é como as relações sociais contribuirão para a 

construção conjunta de conhecimento, não sendo mais essencial o aqui e o agora, 

ideia que vem ao encontro do que afirma Lévy (1999): 

 
“O ponto principal aqui é a mudança qualitativa nos processos de 
aprendizagem. Procura-se menos transferir cursos clássicos para formatos 
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hipermídia interativos ou “abolir a distância” do que estabelecer novos 
paradigmas de aquisição dos conhecimentos e de constituição dos saberes 
[...] 
[...] os professores aprendem ao mesmo tempo que os estudantes e 
atualizam continuamente tanto seus saberes “disciplinares” como suas 
competências pedagógicas (A formação contínua dos professores é uma 
das aplicações mais evidentes dos métodos de aprendiz aberta e a 
distância). 
[...]principal função do professor não pode mais ser uma difusão dos 
conhecimentos, que agora é feita de forma mais eficaz por outros meios. 
Sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a 
aprendizagem e o pensamento. 
[...]sua atividade será centrada no acompanhamento e na gestão das 
aprendizagens: o incitamento à troca dos saberes, a mediação relacional e 
simbólica, a pilotagem personalizada dos percursos de aprendizagem, etc“ 
(p.170-171). 

 
 Ao destacar o trecho acima, acredito que uma primeira questão a ser 

abordada pelo professor de hoje é a mudança dos processos e do lócus da 

aprendizagem. A construção dos saberes se dá também no virtual, a distância. 

Mas acredito que além do local onde se dá a aprendizagem, existe o aspecto que 

se refere ao fato de que, diferentemente de anos atrás, quando o professor 

aprendia e depois ensinava, hoje alunos e professores podem aprender ao mesmo 

tempo, as mesmas coisas ou não, e de que ainda os alunos, muitas vezes, são os 

que ensinam. Disso, surgem os novos papéis de professor e aluno na sociedade 

digital. 

  

1.3  Transferindo a muda 

Com o solo preparado, transferimos a muda para o local escolhido e a 

plantamos, usando uma mistura da terra adicionada a uma série de vitaminas e 

nutrientes, para que ela tenha condições de crescimento. Isso faz parte do 

processo de adubação. 

A realidade atual apresenta ao professor um novo contexto acrescido de 

várias misturas, tais quais o próprio aluno, o novo saber, as diferentes formas de 

ensinar e aprender, mas sem desconsiderar as experiências, crenças e valores 

que cada professor traz consigo, possibilitando assim a atuação do novo professor 

e suas reflexões. 
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Ramal (2000), em uma série de artigos, retoma o papel do professor, 

enfatizando que ele não é mais o detentor do saber, mas um parceiro na 

aprendizagem. A autora ressalta as importantes contribuições que as novas 

tecnologias trazem, permitindo ao professor que tenha cada vez mais claro e que 

coloque em prática que a aprendizagem é via de mão dupla e que o aluno, muitas 

vezes, pode estar muito mais familiarizado com essa nova realidade do que o 

professor. 

A informação antes centrada no professor, hoje está online. Assim, os 

papeis não são mais tão determinados. Ramal (2000a) explicita isso em um de 

seus artigos, ao questionar quem é o sujeito da educação hoje em dia e que 

mudança isso gera no papel do professor: 

 
“[...]pela primeira vez na história, a tecnologia da dominação é mais 
conhecida pelo dominado. Em outros termos: até hoje o professor trazia o 
saber, a norma culta, a escrita correta [...]. Hoje, ocorre um paradoxo: 
aquele a ser educado é o que melhor domina os instrumentos simbólicos 
do poder, o aparato de maior prestígio: as tecnologias. O que ocorrerá na 
sala de aula? Parece-me que as parcerias e a aprendizagem em conjunto 
são inevitáveis” (p. 8). 

 

 Concordo com a autora ao falar de uma reinvenção da nossa profissão, 

seja pela pedagogia pós-método (Kumaravadivelu:1994,2001), que modifica o 

ensinar, seja pelos desafios que o professor enfrenta para que o aluno construa 

conhecimento, ajudando-os a encontrar os caminhos para chegar ao saber e à 

formação de consciência crítica no mundo atual. 

 Ramal (2000b) também aborda o papel do professor-educador, afirmando 

que: 

 
“[...] ele deverá ser um profissional capaz de aprender sempre, um ser 
consciente e crítico, que dialogue com as diferentes culturas e diversos 
saberes, que saiba trabalhar de forma cooperativa e que seja flexível, 
empreendedor e criativo para administrar sua carreira e sua vida pessoal, 
social e política” (p.3). 

 

 O novo papel do professor justifica-se pelo fato de que a escola com grupos 

homogêneos, na qual os alunos não tinham acesso aos saberes e o professor era 
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o único responsável pela transmissão da informação, acabou. A autora conclui 

que as necessidades dos alunos são individuais e, assim, a educação precisa ser 

personalizada e que dessa forma, grupos surgirão a partir de parcerias, gerando a 

aprendizagem cooperativa. 

 Essa aprendizagem cooperativa está, na minha opinião, além do conceito 

de ajuda. Entendo que a nova proposta de educação tem, como uma de suas 

principais características, um olhar que sai do ensinar e caminha cada vez mais 

para o aprender. Porém, não me refiro, aqui, ao aluno que supostamente 

apresente resultados de aprendizagem, mas sim, ao professor que, para ensinar, 

primeiramente aprenda e que, como mencionado anteriormente neste capítulo, vai 

aprender com o outro, sendo esse outro o contexto social, o aluno, o virtual.  

Pensando sobre as questões tecnológicas, Ramal (2000c), em seu artigo O 

computador vai substituir o professor?, afirma que a tecnologia hoje está na escola 

e que, em breve, o professor acomodado e burocrático será certamente 

substituído. A autora descreve o que podemos ganhar com a tecnologia: 
 
“[...]Está em nossas mãos a construção de uma escola mais feliz. Feita por 
mestres e alunos que saibam, juntos, propor um link e janelas para a sala 
de aula [...] 
Então será preciso que cada mestre se despeça da figura de professor-
transmissor de conteúdos que há em si mesmo, e que os alunos 
abandonem seu papel de receptores passivos... 
Vamos tentar algo novo. É claro que nós, professores, vamos precisar de 
ajuda: os alunos saberão nos dizer como fazer. Será que eles aceitam ser 
nossos mestres? [...] Nessa nova sala de aula, na verdade todos serão 
mestres. 
E, curiosamente, a gente vai aprender como nunca.” 

 

 Acredito então, que a nova sociedade e o contexto de atuação do professor, 

com seus avanços tecnológicos, com o ambiente virtual que já chegou à escola e 

com alunos que estão muito além do conhecimento que temos sobre esses 

progressos, têm tornado ser professor um desafio ainda maior a cada dia. 

 O estereótipo do professor como detentor do saber que mencionei no início 

desse capítulo contribui, ao meu ver, para a dificuldade que o professor pode 

enfrentar ao assumir o papel de aprendiz; mas, também creio que seja um desafio 

para o aluno assumir o papel daquele que ensina. Essa ruptura de paradigmas 
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quanto aos papéis do professor e do aluno abrange também a questão social, 

como menciona Sacristán (2007): 

 
“Não se trata de educar para uma nova sociedade que deve chegar, mas 
de educar em uma sociedade existente e ver que papel cabe às instituições 
escolares desempenhar nela [...]” (p.45). 

 

 Vivemos, hoje, na sociedade da informação, caracterizada pela rapidez e 

facilidade a todo tipo de informação. O mundo hoje é considerado sem fronteiras, 

fato esse que, há cerca de vinte anos, talvez fosse impossível ou sequer 

imaginado. Esse mundo globalizado faz-se real, também em virtude do acesso às 

redes de comunicação, presentes em nossa vida cotidiana. Porém, infelizmente, 

há ainda uma grande parcela da população que não tem acesso às inovações 

tecnológicas, fato que contribui ainda mais para o desafio do professor ao lidar 

com essas diferenças, muitas vezes dentro da mesma sala de aula. 

 Contudo, o acesso em si não é suficiente. É preciso saber qual informação 

buscar e o que fazer com ela, pois sem isso, apenas ter a tecnologia (e aqui refiro-

me somente aos computadores e máquinas) não trará avanços qualitativos nos 

resultados de aprendizagem. É necessário trabalhar na formação e 

desenvolvimento do professor, privilegiando a reflexão sobre a própria prática e o 

contexto de trabalho. 

O novo papel do professor na sociedade em que vivemos, de acordo com 

Lopes (2005:40), abarca as transformações do que já existe em sua prática, sendo 

que tais mudanças ocorrerão a partir do que o professor já experienciou, como 

também das relações que são estabelecidas no mundo atual. Em outras palavras, 

não é a adaptação de um modelo antigo, mas sim um novo paradigma na forma 

de ensinar. A autora (Lopes, 2005) ainda complementa: 

 
“Lidar com processos educativos nas tecnologias digitais é estar diante de 
singularidades construídas na e pela coletividade. Neste contexto, um outro 
desafio surge – lidar com a imprevisibilidade e, por consequência, 
reconhecer-se como um eterno aprendiz do conhecimento e das formas de 
aprender e conhecer. Ou seja, é alguém que aprende porque reconhece a 
evolução constante do conhecimento e também porque sabe que o 
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pressuposto para cumprir seu papel de professor é aprender tal como 
aprendiz (aluno)” (p.45-46). 

 

 Assim, nesse novo contexto, o professor é também aluno. Há uma nova 

maneira de ensinar, ideia essa expressa por Freire (1982), de maneira ímpar: 

 
 “O educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 
educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa 
[...] ninguém se educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, 
mediatizados pelo mundo” (p.78,79). 
 

 
 Com base nessa ideia, Freire (1982:4) apresenta o conceito de práxis, que 

articula “a ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo”. De 

acordo com o autor, a práxis pressupõe diálogo e o intercâmbio entre as partes 

envolvidas. 

 Entendo, então, que no contexto desta pesquisa, cada coordenador, ao 

compartilhar suas experiências com os outros coordenadores, terá a possibilidade 

de refletir sobre suas próprias práticas. Por essa razão, acredito que ao investigar 

a experiência de participar de reuniões pedagógicas para coordenadores nos 

ambientes digitais e virtuais, reflexão e prática se encontram, em vários 

momentos. 

 A articulação entre ação e reflexão, remete-me a Schön (1983) que, por 

sua vez, apresenta questões pertinentes sobre a prática reflexiva. O autor afirma 

que nem sempre a reflexão é proveniente de alguma situação problemática, mas 

pode ocorrer a partir de algum fato que, na sua trajetória, suscite o desejo e/ou 

necessidade de investigação, o que o autor chama de fator surpresa.  

Schön (1983) complementa que a reflexão pode não gerar uma mudança 

imediata, mas com certeza poderá trazer novas interpretações, ou mesmo a 

confirmação sobre as ações. 

  Nesse sentido, Dewey (1938/1963) discorre sobre a importância da 

experiência para a reflexão. O autor apresenta a ideia de contínuo experimental, 

na qual o professor pode ser beneficiado ao resgatar suas próprias experiências e, 

a partir da percepção da articulação entre elas, traçar um novo caminho para a 

sua atuação, tendo, então, um novo olhar. 
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É nessa linha que o autor (Dewey,1938/1963) estabelece que as 

experiências educativas são aquelas que estão ligadas a outras experiências, 

promovendo então a experiência contínua, a qual ele define como: 

 
“From this point of view, the principle of continuity of experience means that 
every experience both takes up something from those which have gone 
before and modifies in some way the quality fo those which come after” 
(p.35). 

 

 Dewey (1938/1963:25) acredita que a educação genuína se dá a partir da 

experiência, mas que ainda assim nem toda experiência é educativa. Portanto, 

educação e experiência não podem ser diretamente igualadas.  

 Um aspecto importante ao pensar nas experiências educativas é que cada 

experiência é, de alguma maneira, influenciada pela qualidade da experiência 

anterior e, assim, o desafio para o educador se torna ainda maior, como Dewey 

(1938/1963) sugere, no excerto abaixo: 

 
“The effect of an experience is not borne on its face. It sets a problem to the 
educator. It is his business to arrange for the kind of experiences which, 
while they do not repel the student, but rather engage his activities are, 
nevertheless, more than immediately enjoyable since they promote having 
desirable future experiences. Just as no man lives or dies to himself, so no 
experience lives and dies to itself. Wholly independent of desire or intent, 
every experience lives on in further experiences” (p.27). 

 

 

 Concordo com o autor ao abordar os diferentes tipos de experiência, uma 

vez que acredito que uma mesma experiência pode ser entendida de diferentes 

maneiras por seus participantes e que, ainda que ela seja agradável e que instigue 

uma atuação para modificações nas experiências futuras, não há qualquer 

garantia de que as práticas serão alteradas (Dewey, 1938/1963:26). 

 Considerando as diferentes interpretações sobre as experiências, acredito 

que para que haja uma reflexão e posterior re-pensar sobre a prática, tal 

experiência necessita ser relevante para cada participante, o que não significa, 

como mencionei anteriormente, que o será para todos, mas que essa relevância, 
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ao meu entender, refere-se também a uma percepção de ganho e de como a 

aprendizagem é construída ao longo de um momento específico. 

 Segundo Dewey (1938/1963:39), as experiências de cada um e suas 

reflexões não acontecem de maneira tão simplista. É importante considerar que, 

ainda que as experiências estejam ocorrendo, cabe ao educador olhar para cada 

um de seus alunos e observar como cada um deles está vivenciando essa 

aprendizagem, além de outros fatores que vão desde questões atitudinais, até a 

própria estrutura física do local onde a experiência acontece. 

 Retomando a metáfora escolhida para apresentar este estudo, neste 

capítulo, focalizei o plantio, abordando a germinação da semente, e sua 

transferência, como pequena muda, para o solo. No próximo capítulo, discorro 

sobre as condições de desenvolvimento dessa, que agora é uma pequena planta. 
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Momento 2 O desenvolvimento da planta 
 No capítulo anterior, apresentei a fundamentação teórica que sustenta este 

trabalho, metaforicamente representada como o plantio da semente.  Dedico-me, 

agora, ao momento do desenvolvimento da planta, abordando uma série de 

procedimentos, a fim de dar à ela a possibilidade de se desenvolver de forma 

situada e, assim, crescer e, potencialmente, florescer. No caso desta pesquisa, os 

procedimentos adotados estão respaldados na linha metodológica escolhida, a 

qual determina a maneira pela qual este trabalho será conduzido. Na sequência, 

abordo a linha metodológica em si, o contexto de pesquisa, o perfil dos 

participantes, os procedimentos e instrumentos para os registros textuais, além 

dos procedimentos de interpretação.  

 

 2.1  A desbrota 

 Assim que a planta começa a crescer, é necessário que algumas folhas ou 

galhos sejam eliminados para que ela possa se desenvolver, sem apresentar 

envergaduras comprometedoras. Esse procedimento é chamado de desbrota e é 

a primeira etapa no processo de desenvolvimento da planta. 

 Seguindo essa mesma linha de raciocínio, ao iniciar esta pesquisa, foi 

necessário optar por uma linha metodológica, a qual me daria suporte na 

condução do trabalho e, por isso, decidi por trabalhar com a Abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica. 

A adoção da Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica como linha 

metodológica justifica-se pelo fato de a mesma possibilitar a descrição e 

interpretação de como se constituiu a experiência vivida pelos coordenadores nas 

reuniões pedagógicas nos ambientes presenciais e digitais, sem deixar de levar 

em consideração a minha própria experiência, seja como coordenadora desse 

grupo e condutora das reuniões, seja como observadora no papel de 

pesquisadora.Trata-se de um enfoque investigativo que busca compreender 

experiências humanas a partir da perspectiva de quem as vive, buscando 

descrevê-las e interpretá-las para tentar aproximar-se de sua essência, de sua 

identidade (van Manen, 1990; Freire, 2010). A adoção da referida orientação 
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metodológica também se justifica por minha filiação e participação no GPeAHF – 

Grupo de Pesquisa sobre a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica, 

cadastrado no CNPQ e coordenado pela Professora Doutora Maximina Maria 

Freire. Esse grupo tem se dedicado a aprofundar a investigação sobre a 

abordagem, utilizando-a em pesquisas na área da Linguística Aplicada. Nesse 

sentido, meu estudo trará contribuições relevantes ao grupo e um maior 

aprofundamento à compreensão que buscamos, especialmente no que se refere à 

utilização de metáforas. 

 A Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica2 procura estabelecer a 

junção de duas linhas filosóficas: a hermenêutica e a fenomenologia, como 

sugerem em diferentes momentos e com nuances um pouco distintas, Ricouer 

(1986/2002), van Manen (1990) e Freire (2006, 2007, 2010). 

 De acordo com van Manen (1990:5), a fenomenologia busca descrever o 

modo como se dá a experiência humana no mundo em que vivemos, linha essa 

também defendida por Sokolowski (2004): 

 
“Além do mais, nosso mundo não contém somente as coisas que temos 
experienciado diretamente. Também intencionamos, de modo vazio, muitas 
coisas que tomamos por reais embora nunca as tenhamos 
experienciado”(p.52). 

 

 Ainda que os autores acima tratem inclusive da experiência vicária, 

pretendo nesta pesquisa compreender como foi a experiência de participar das 

reuniões para os coordenadores, experiência da qual participei ativamente, tanto 

no papel de condutora das reuniões, como pesquisadora. 

Concordo que a fenomenologia acabe por revelar como o conhecimento 

desse mundo se realiza para cada pessoa, tendo como foco a experiência 

individual, e vejo que esse olhar para esta pesquisa vai ao encontro do que van 

Manen (1990:9) estabelece como a pergunta que norteia o estudo 

fenomenológico: “O que é essa experiência?” 

                                                 
2 A grafia hifenizada é proposta por Freire (2007), com o intuito de enfatizar sua proposta de dar às 
duas vertentes filosóficas, igual tratamento e importância. 
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 A fenomenologia procura descrever a experiência humana, ao passo que a 

hermenêutica procura interpretá-la, por meio da leitura dos registros textuais que a 

documentam para a busca de possíveis sentidos e significados. Moustakas 

(1994:9) apresenta que a ciência hermenêutica envolve a arte da leitura de um 

texto para que a intenção e o significado por trás das aparências sejam 

completamente entendidos. 

 Seguindo na linha de que há muito mais no texto do que aquilo que ele 

parece expressar, Hermann (2002) afirma que nem sempre a linguagem é 

explícita, conforme explicita no excerto a seguir: 

 
“[...]a hermenêutica carrega consigo a ideia de tornar explícito o implícito, 
de descobrir a mensagem, de torná-la compreensível, envolvendo a 
linguagem nesse processo. A linguagem aparece no contexto, do qual 
emergem possíveis sentidos verdadeiros, como é próprio da interpretação 
[...]. Ao inserir-se no mundo da linguagem, a hermenêutica renuncia à 
pretensão da verdade absoluta e reconhece que pertencemos às coisas 
ditas, aos discursos, abrindo uma infinidade de interpretações possíveis” 
(p.24). 

 
 Citando o que Ricouer apresenta com relação a tais interpretações, a 

autora complementa: 

 
“Procurar sentido, não é soletrar a consciência do sentido, mas decifrar 
suas expressões. A interpretação ultrapassa o texto escrito e se refere a 
uma manifestação vital que afeta as relações dos homens entre si e com o 
mundo” (Hermann, 2002:25). 

 

 Com base no que foi apresentado até aqui, conclui-se que a hermenêutica 

busca compreender o que está além do texto, ou seja, é a busca pela intenção e 

significado do que está escrito, considerando a experiência de cada um e, 

consequentemente, exigindo do pesquisador um despir-se de pré-conceitos ou 

verdades absolutas, para que venham a emergir dos textos infinitas possíveis 

interpretações. 

 Conforme mencionado no início deste capítulo, a Abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica tem como base a junção dessas duas linhas 

filosóficas, sendo que a fenomenologia busca descrever a experiência humana e a 

hermenêutica busca interpretá-la.  
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Assim sendo, são as experiências de cada um e de todos que nos permitem 

uma melhor compreensão da experiência humana. A partir do individual, atuando 

no coletivo, temos insumos para refletir e entender a experiência humana como 

um todo. É nessa linha que van Manen (1990) destaca as experiências pessoais 

como pontos de partida, e complementa que a experiência do outro também 

contribui para o entendimento da experiência humana como um todo: 

 
“[…]in phenomenological research the emphasis is always on the meaning 
of lived  experience. The point of a phenomenological research is to 
“borrow” other people´s experiences and their reflections on their 
experiences in order to better be able to come to an understanding of the 
deeper meaning or significance of an aspect of human experience, in the 
context of the whole human experience […]” (p. 62) 

 

 Mas é importante ressaltar que ainda que a fenomenologia busque 

entender como se dá a experiência humana e a hermenêutica a descreva, faz-se 

necessário que haja o registro textual de tais experiências: tanto as 

compartilhadas pelos participantes da pesquisa, quanto a que representa o 

percurso investigativo e interpretativo do pesquisador. 

Ricouer (1986/2002:151) menciona a importância do texto escrito, do 

registro da experiência do participante, como forma de capturar o que foi dito para 

que possa ser acessado, retomado, lido e relido, quantas vezes necessário, na 

busca hermenêutica que conduzirá à interpretação. 

van Manen (1990), ao enfatizar a relevância da textualização de 

experiências, o faz, contudo sob um outro prisma: o do pesquisador. O autor 

explicita como o texto que apresenta a investigação realizada é fundamental para 

o trabalho do próprio pesquisador, como forma de engajá-lo no processo reflexivo: 

 
“[...]Writing forces the person into a reflective attitude – in contrast to face-
to-face conversation in which people are much more immediately involved. 
This reflective attitude together with the linguistic demands of the writing 
process place certain constraints on the free obtaining of lived-experience 
descriptions” (p.64). 
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 Bleicher (1980) também enfatiza a importância do registro textual e como 

ele possibilita o distanciamento e retomada do texto durante a interpretação, 

conforme destaco abaixo: 

 
“Em primeiro lugar, a <<a autonomia do texto>>  em face da intenção do 
autor, do seu contexto sócio-cultural e dos seus destinatários originais, 
permite a condição prévia do distanciamento do intérprete e do texto. Em 
segundo,  a leitura de um texto implica um elemento de reconstrução, que 
deve ser encarado sob a forma de uma análise semiológica que precede a 
apropriação do seu conteúdo e visa o sentido contido nele, i.e., a sua 
organização interna, em vez de visar a sua referência a um <<mundo>> 
exterior a ele. Por último, dada a superioridade do texto em relação ao 
leitor, este tem de estar receptivo à sua mensagem e entrar com ela num 
processo de metamorfose mútua. Ao <<experimentar>> uma série de 
possíveis interpretações, o leitor tem de se manter num estado de 
distanciamento em relação ao texto e é este elemento de espaço de 
manobra permitido que lhe possibilita testar e rever criticamente as suas 
próprias preconcepções, ilusões e preconceitos” (p.325). 

 

 Esse processo, que prevê leituras, distanciamento e releituras, reafirma que 

a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica está intrinsecamente ligada ao 

processo investigativo e reflexivo, ideia essa também citada por van Manen 

(1990:124-125). 

 As inúmeras leituras, com o respaldo metodológico da Abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica, nos dão uma possível interpretação de um 

aspecto da vida humana, não sendo possível, entretanto, chegar a uma conclusão 

final (van Manen, 1990:18). 

 Para a interpretação da experiência humana, van Manen (1990:78,93) 

propõe a identificação de temas. De acordo com o autor, os temas apresentam a 

estrutura do fenômeno e emergem dos registros textuais, fornecidos pelos 

participantes que vivenciam a experiência em estudo. A importância da 

identificação dos temas, está no fato de que, de acordo com van Manen (1990:87), 

eles revelam o significado mais essencial da experiência humana estudada, 

trazendo à tona os elementos que a constituem e que revelam a sua identidade. 

 Para van Manen (1990:93), o processo de tematização inicia-se de forma 

mais geral par e vai aos poucos sendo refinado, seguindo os passos a seguir: 
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1 - Inicia-se com uma leitura holística do texto, buscando o sentido principal 

do texto como um todo, sempre tentando formular frases que expressem 

esse significado; 

2 – Na sequência, passa-se a uma leitura mais seletiva a partir das frases 

iniciais. Essas leituras devem ser repetidas inúmeras vezes, buscando-se 

agora frases que revelem o fenômeno ou a experiência estudada; 

3- Por fim, faz-se a leitura detalhada, com base na fase anterior, buscando-

se o que cada uma das frases selecionadas pode revelar sobre o 

fenômeno. 

 

 Operacionalizando o processo de tematização, Freire (2006, 2007, 2010) 

propõe rotinas de organização e interpretação, identificando as unidades de 

significado a partir dos textos originais, as quais são refinadas e reduzidas a 

unidades menores, passando então a serem associadas, com base em seus 

significados. Esse processo acontece por meio de um movimento constante de ir e 

vir aos textos que garante a validade das escolhas lexicais feitas e, assim, 

materializa o ciclo de validade proposto por van Manen (1990). A seguir, o 

processo de tematização proposto por Freire (2010): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 38

                                                                                                                                                                                                                                            
  
  
  

TTEEXXTTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  
 

  
  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO::  
IIDDEENNTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  
DDAASS  PPRRIIMMEEIIRRAASS  
UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  
SSIIGGNNIIFFIICCAADDOO  

  

  
  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO  EE  
RREESSSSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

 

  
  

RREEFFIINNAAMMEENNTTOO  EE  
RREESSSSIIGGNNIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  

  
  

  

  
  

DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO  DDEE  
TTEEMMAASS,,    

SSUUBBTTEEMMAASS,,......  
  
  

 
Transcrição literal dos 
textos que capturam as 
experiências vividas pelos 
participantes e as 
informações por eles 
fornecidas 
 

 
Primeiras leituras e início 
da identificação das 
primeiras unidades de 
significado (as mais 
claramente perceptíveis) 

 
Releituras, 
questionamento da 
relevância das unidades 
de significado já 
estabelecidas e 
estabelecimento das 
primeiras articulações 
entre elas. Esse 
procedimento pode incluir 
a identificação de novas 
unidades de significado ou 
a exclusão de unidades 
anteriormente indicadas. 
 

 
Novas releituras e maior 
refinamento com 
possibilidade de 
confirmação/descarte das 
unidades de significado 
e/ou  articulações 
definidas anteriormente.  
As abstrações obtidas vão 
sendo nomeadas por meio 
de substantivos 
 

 
A partir da confirmação 
dos refinamentos e 
abstrações obtidos 
anteriormente, 
identificação da relação 
temática entre as 
nomeações resultantes. A 
partir delas, definição dos 
temas, subtemas, sub-
subtemas, sub-sub-
subtemas,... 
 

Quadro 1: Rotinas de organização e interpretação propostas por Freire (2010) 
 

É por meio dos procedimentos apresentados na proposta de Freire (2010), 

que o diagrama final é elaborado, o qual ilustrará o fenômeno estudado. 

 

2.2  Conhecendo o solo 

Uma vez que o contexto é onde a pesquisa acontece, entendo ser 

pertinente associá-lo ao solo, pois é o local que abrigará a planta fornecendo-lhe 

condições de crescimento. 

Conforme já mencionei na introdução desta pesquisa, trabalho como 

coordenadora pedagógica regional em uma rede de institutos de idiomas, a qual 

atua sob o sistema de franquias, e é nessa realidade que a pesquisa se deu. Os 

coordenadores participantes, que trabalham para as escolas dessa rede, embora 

venham de diferentes contextos, tenham uma bagagem experencial diversificada e 

trabalhem em escolas diferentes, estão no mesmo solo, ou seja, atuam em uma 

mesma instituição. 

Meu trabalho pressupõe, entre outras coisas, a formação contínua dos 

coordenadores, sendo que esses são os responsáveis pela formação e 

desenvolvimento da equipe de professores em suas escolas. 

TTEEMMAATTIIZZAAÇÇÃÃOO  

CCIICCLLOO    DDEE    VVAALLIIDDAAÇÇÃÃOO  
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No momento da pesquisa, estavam sob minha responsabilidade duas 

regiões de São Paulo, que aqui nomearei como Região A e Região B. No quadro a 

seguir, constam os números de escolas e de coordenadores de cada região: 

 
REGIÃO ESCOLAS COORDENADORES 

A 13 13  
B 51 42 

Total  64 55 
 Quadro 2 – Relação escolas x coordenadores 
 

No caso da Região B, o número de escolas e de coordenadores diverge, 

pois na ocasião, alguns coordenadores atuavam em duas escolas, assim como 

outras estavam sem coordenador ou em processo de contratação. 

Para a realização desta pesquisa, utilizei a minha própria rotina de trabalho, 

ou seja, a partir dos encontros presenciais e virtuais com os coordenadores 

pedagógicos, conduzi as reuniões já programadas para o trabalho contínuo com o 

grupo sob minha orientação. 

As reuniões presenciais aconteceram na sede nacional do franqueador da 

instituição e tiveram duração de seis horas cada. As reuniões virtuais ocorreram 

em forma de chat, no portal que a rede possui, e tiveram uma hora de duração 

cada uma. 

Esta pesquisa busca entender e descrever como se constituiu para os 

coordenadores participantes a experiência de participar de reuniões pedagógicas 

nos ambientes presenciais e virtuais. Apesar das reuniões já estarem planejadas, 

fiz a opção de que os momentos de reunião selecionados para a pesquisa fossem 

aqueles em que não havia qualquer obrigatoriedade quanto à participação dos 

coordenadores, ainda que o grupo todo estivesse convidado a participar. Dessa 

forma, foi possível verificar o quanto a presença dos coordenadores oscilou, 

conforme quadro a seguir, sendo que os critérios para as reuniões e formatos 

serão abordados posteriormente neste capítulo: 
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REUNIÃO NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

 

DE UM TOTAL DE 
Presencial novos 8 11 

Presencial completo 29 44 
Virtual novos 5 8 

Virtual completo 11 29 
 Quadro 3 – Participantes por reunião 
 

Vale ressaltar que apesar da participação não ter sido total, nem todos 

estiveram presentes nos dois ambientes, e que as reuniões foram conduzidas por 

mim. Esclareço, ainda, que tanto as reuniões presenciais como as virtuais tiveram 

públicos distintos, caracterizadas pelo comparecimento exclusivo dos 

coordenadores iniciantes na instituição ou pela presença do grupo, sem distinção 

de tempo de serviço e experiência no cargo. 

 

2.3  Conhecendo as plantas 

Apresento agora os participantes desta pesquisa, os quais, tendo todo um 

caminho percorrido tanto na sua formação inicial como também na vida 

profissional, atuam agora como coordenadores, pressupondo-se portanto dotados 

de uma maior maturidade e preparação para o cargo, sendo que é a atuação 

desse grupo que gerará possíveis frutos, ou não. 

Apresento, no quadro a seguir, o perfil dos coordenadores que autorizaram3 

a utilização das informações colhidas nas reuniões para esta pesquisa, lembrando 

que por questões éticas os nomes adotados são fictícios: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Os procedimentos adotados nesta pesquisa estão de acordo com a resolução n° 196/96 da 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde e 
Ministério da Saúde, em que os critérios da relevância social e da autonomia dos sujeitos 
pesquisados foram preenchidos. No entendimento do Comitê de Ética e Pesquisa da PUC-SP, a 
pesquisa foi aprovada, recebendo o Protocolo n° 203/2010, conforme anexo 1. 
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NOME IDADE FORMAÇÃO TEMPO 
COORDENAÇÃO 

Ana 25 Letras 6 meses 
Renata 27 Letras 6 meses 

Vanessa 27 Pedagogia (em 
andamento) 6 meses 

Andréa 29 
Propaganda e 

Marketing/Extensão 
COGEAE 

6 meses 

Renato 29 
Letras / Especialização 

em Língua Inglesa – 
lato sensu 

2 anos 

Juliana 30 Letras/Mestrado em 
Língua Inglesa 2 anos 

Cristiane 49 Psicologia / Letras 2 anos 
Luis 36 Comunicação Social 2 anos e 6 meses 

Laís 27 
Letras/Pós em 

Psicopedagogia – lato 
sensu 

3 anos 

Felipe 26 
Letras/ Mestrado em 
Linguística Aplicada – 

strictu sensu 
5 anos 

Marcela 27 Letras 3 anos e 8 meses 
Lívia 40 Letras 8 anos e 6 meses 

Isabela 37 Letras 9 anos 

Gustavo 36 Letras / Pós em Língua 
Inglesa – lato sensu 10 anos 

Quadro 4 – Perfil dos participantes 
 

Como evidenciado no quadro, trata-se de um grupo heterogêneo tanto em 

relação ao tempo de atuação na coordenação pedagógica, como também em 

relação à idade dos participantes. Por assim ser, optei por trabalhar com dois 

grupos, obedecendo ao mesmo critério de agrupamento de coordenadores que já 

faz parte da rotina do meu trabalho, que é o tempo de atuação na função. 

Desta forma, há um grupo de coordenadores novos, os quais têm até dois 

anos na função, e outro, que aqui nomeio grupo completo, do qual todos os 

coordenadores participam, independentemente do tempo de atuação na 

coordenação. 

Um aspecto importante com relação ao perfil dos coordenadores é que 

todos já estão familiarizados com o ambiente virtual, uma vez que este já faz parte 

da sua rotina de trabalho, seja na própria escola onde atuam, ou ainda na 

interação comigo. Ainda assim, dos membros deste grupo, apenas Vanessa e Ana 

nunca haviam participado de uma reunião virtual, até então. 
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Ao serem questionados sobre as reuniões pedagógicas em suas escolas, 

todos os participantes responderam que realizam reuniões mensalmente, as quais 

têm em média três horas de duração e o número de participantes, por escola, 

oscila de cinco a treze professores. 

Uma vez que conhecemos as plantas, a partir do perfil do grupo de 

participantes, é sabido que a planta está em desenvolvimento. O passo seguinte é 

o momento de dar forma a ela, ou seja, a pesquisa agora, começa a ganhar corpo. 

Apresento na sequência, os instrumentos e procedimentos de registro dos textos 

que utilizei para descrever e interpretar o fenômeno em foco neste estudo. 

 

2.4  A poda 

É chegada a hora de podar a planta; ela já está em crescimento, mas com a 

ajuda de alguns procedimentos, a sua forma ficará mais evidente. À medida que 

se desenvolve, cria formas novas, evidencia questões ainda não previstas ou 

imaginadas. São os registros dos textos que definem os rumos, que sinalizam 

como e a partir de quais informações esta pesquisa irá acontecer. 

Devido ao fato de ter sido realizada em minha própria rotina de trabalho, os 

instrumentos e procedimentos de registro de textos foram realizados durante as 

reuniões pedagógicas já planejadas, conforme as etapas que descrevo, na 

sequência: 

 

2.4.1   A investigação 

Ainda que as reuniões fossem opcionais quanto à participação dos 

coordenadores, houve de minha parte uma preocupação em relação à seleção 

dos assuntos abordados em cada uma delas. Por essa razão, primeiramente foi 

enviado um email aos coordenadores, questionando não apenas os tópicos que 

eles gostariam de tratar, mas também se os coordenadores tinham experiência em 

reuniões nos ambientes presenciais e virtuais, e qual seria a preferência quanto ao 

formato das mesmas. 
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Com base nas respostas obtidas, foi possível adequar previamente a pauta 

dos encontros aos assuntos sugeridos pelos coordenadores. Para tal consulta, 

enviei a mensagem reproduzida abaixo: 

  
De: Carla Gallego 
Para: Coordenadores Pedagógicos 
Data:dd /mm/aa 
Assunto: Oi 

  
  Queridos OPs, 
  

Tudo bem com vocês? 
  

Temos feito tantas coisas no nosso dia a dia, cuidando dos nossos alunos e 
professores, que muitas vezes não sobra tempo para o nosso próprio 
desenvolvimento, e isso faz muita falta para a nossa atuação, certo? 

  
Pensando sobre isso, gostaria que vocês respondessem algumas perguntas para 
podermos organizar as reuniões de OPs e CPR. 

  
1- Como você definiria as nossas reuniões? 

  
2- Quais assuntos você gostaria de trabalhar em nossas reuniões neste semestre? 

  
3- Você prefere que nossos encontros sejam: 

      (  ) virtuais 
      (  ) presenciais 
      (  ) virtuais e presenciais 
      Justifique: 
  

4- Você já participou de reuniões presenciais. Como você se sentiu? Qual a sua 
opinião sobre reuniões presenciais? 

  
5- Você já participou de reuniões virtuais? Se sim, como você se sentiu? Se não, 
qual a sua opinião sobre isso? 

  
6- Existe diferença entre reuniões presenciais e virtuais? Explique essas 
diferenças: 

  
Aguardo suas respostas até dia dd/mm para podermos dar início aos nossos 
trabalhos, ok? 

  
Beijos, 

  
Carla 

 
Email 1 - Questionário inicial 
 

Das cinquenta e cinco mensagens enviadas, obtive respostas de vinte e 

oito coordenadores, sendo que não houve qualquer cobrança para o retorno dos 
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questionários. Com base no grupo que o respondeu, o formato presencial foi a 

escolha da maioria, pois sete coordenadores disseram preferir exclusivamente a 

reunião presencial, enquanto que os demais consideraram os dois formatos 

importantes para a realização das reuniões.  

Cabe ressaltar que, além do formato das reuniões escolhido, alguns dos 

participantes justificaram que diferentes ambientes para esses encontros seriam 

essenciais devido ao fato de haver, na região, coordenadores com diferentes 

experiências e necessidades, e que, ao separar o grupo, os resultados poderiam 

ser melhores. 

 

2.4.2  Preparando as reuniões 

O grupo de coordenadores, heterogêneo em relação ao tempo de atuação, 

mostrou nas respostas aos questionários iniciais diferentes necessidades a serem 

atendidas. Na condição de coordenadora e pesquisadora, meu intuito foi privilegiar 

a interação desse grupo, para que houvesse construção de conhecimento por 

meio dela. Por essa razão, optei por formar dois grupos de coordenadores, sendo: 

 

1- Grupo de coordenadores novos: composto por coordenadores 

com tempo de atuação na coordenação de até 2 anos; 

2- Grupo completo: composto por todos os coordenadores das 

regiões com as quais trabalho, visando à integração de todos os 

participantes, independentemente de sua bagagem exprencial. 

 

Tal critério, já utilizado em minha rotina, justifica-se pelo fato de que os 

novos coordenadores ainda buscam uma familiarização com suas atribuições e 

necessitam de um acompanhamento mais específico e próximo e, neste sentido, o 

assunto solicitado por eles foi, justamente, relativo ao papel do coordenador na 

instituição, uma vez que esses profissionais, coincidentemente, não tinham 

qualquer experiência prévia em atividades de coordenação. 

Quando a mesma pergunta foi feita ao grupo completo, devido a este ser 

composto por profissionais que estão na função há mais tempo, a solicitação de 
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pauta foi relativa à própria atuação do coordenador frente à sua equipe de 

professores, incluindo aspectos referentes à liderança. 

 

2.4.2.1  Reunião presencial com os novos coordenadores 

O critério de iniciar o trabalho com os coordenadores com uma reunião 

presencial deu-se em função de ter sido esse o formato escolhido pela maioria, 

conforme mencionado anteriormente. Foi agendada, então, uma reunião 

presencial com os novos coordenadores, os quais totalizavam, na ocasião, onze 

pessoas. O convite foi feito pelo email que está reproduzido a seguir: 

 
 De: Carla Gallego 

Para: Coordenadores Pedagógicos 
Data: dd/mm/aa 
Assunto: Reunião de Novos OPs 
Queridos Novos Orientadores Pedagógicos, 

 
Tudo bem? 

 
Vocês já estão participando do Programa de Acompanhamento de Novos OPs, o 
qual visa o alinhamento de práticas, fundamentação teórica e também a parte 
gerencial da atuação pedagógica. 
Por essa razão, no dia dd/mm, das 10h às 17h, na Sede Nacional, você está 
convidado para participar de uma reunião que pretende discutir a atuação do OP 
revendo os conceitos gerenciais e teóricos. 

 
Tenho certeza de que a sua participação contribuirá para o sucesso desse 
encontro. 

 
Aguardo a sua resposta confirmando presença até dia dd/mm. 

  
Beijos, 

 
Carla 
 

  Email 2 - Convite reunião presencial com os novos coordenadores 
 

De um total de onze coordenadores convidados, oito compareceram e três 

justificaram a ausência, sendo que durante a reunião foram discutidos os assuntos 

pertinentes à atuação do coordenador, tais como observação de aula, reuniões 

pedagógicas, acompanhamento e desenvolvimento do professor, monitoramentos. 

Durante o encontro, para detalhar o papel do coordenador, houve 

momentos de discussão sobre cases, reflexão sobre possíveis ações e retomada 

de instrumentos de monitoramentos (os quais haviam sido apresentados no 
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treinamento4 inicial de coordenadores).  As discussões foram feitas em pequenos 

grupos e com o grupo todo de participantes. 

 

2.4.2.2 – Reunião presencial com o grupo completo 

A reunião presencial com todos os coordenadores foi agendada e o assunto 

foi, conforme solicitado pela maioria do grupo: liderança ou como lidar com 

equipes de professores. 

Um convite via email (reproduzido abaixo) foi enviado para todos os 

coordenadores sob minha responsabilidade, e, desta vez quarenta e três 

coordenadores responderam à mensagem, seja para confirmar a presença ou 

justificar sua ausência. É importante lembrar que nessa reunião presencial, vinte e 

nove coordenadores compareceram. 
 
De: Carla Gallego 
Para: Coordenadores Pedagógicos 
Data: dd/mm/aa 
Assunto: Reunião de OPs 

 
  Queridos OPs, 
 

Tudo bem? 
 

Primeiramente quero agradecer a todos que responderam o questionário sobre os 
assuntos a serem trabalhados na reuniões CPR e OPs. 

 
Analisando as repostas, percebemos que há um grande trabalho a ser realizado 
com as nossas equipes de professores, o qual vai desde o perfil desse profissional, 
atuação do OP no desenvolvimento de cada professor, até o atingimento das 
metas. 

 
Por essa razão, gostaria de convida-lo para uma oportunidade de troca e 
aprendizagem sobre este assunto, no dia dd/mm, das 10h às 17h, na Sede 
Nacional, em São Paulo. 

 
Para confirmar sua presença, por favor respondam essa mensagem com cópia 
para xxxx@xxxxxx, (pois as vagas são limitadas) até o dia dd/mm, ok? 

 
Beijos, 

 
Carla 

 
Email 3 - Convite reunião presencial com o grupo completo 

                                                 
4 A utilização desse termo, aqui, não contém conotação teórica; apenas reproduz o que é 
institucionalmente utilizado. 
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De maneira similar à reunião com os novos coordenadores, houve 

momentos de reflexão individual, em pequenos grupos e também com o grupo 

todo. Diferentes textos foram abordados durante a reunião, os quais foram lidos e 

discutidos em pequenos grupos, e, depois apresentados para o grupo todo. 

Também houve atividades com vídeos. 

Neste encontro, também foram levadas em conta as diferentes realidades 

de cada um dos coordenadores, por meio de uma atividade, na qual cada um 

elaborava um plano de ação para a sua equipe pedagógica por meio de discussão 

em pequenos grupos. 

 
2.4.2.3  Reunião virtual com os novos coordenadores  

Para que eu pudesse investigar o fenômeno a experiência de participar de 

reuniões pedagógicas para coordenadores nos ambientes presenciais e virtuais, 

utilizei o critério de convidar para a reunião virtual apenas os coordenadores que 

tinham participado da reunião presencial. Na minha opinião, dessa maneira, eu 

teria mais condições de observar a experiência de participar de reuniões 

pedagógicas considerando a atuação dos coordenadores nos dois ambientes, 

ainda que sua presença não fosse obrigatória. Além disso, a reunião virtual visava 

dar continuidade ao assunto tratado na reunião presencial e, portanto, retomou a 

discussão anterior e aprofundou esclarecimentos sobre questões relativas ao 

papel do coordenador. Por esse motivo, tornou-se pertinente convidar, apenas, 

quem havia participado do encontro presencial. 

Assim, o convite para a reunião foi feito via email, conforme segue: 
 

De: Carla Gallego 
Para: Coordenadores Pedagógicos 
Data: dd/mm/aa 
Assunto: Reunião de Novos OPs 

 

Queridos Novos Orientadores Pedagógicos, 
 

Tudo bem? 
 

Conforme havíamos combinado, teremos nossa reunião virtual essa semana ☺ 
 

Será na 5a feira, dia dd/mm, às 9h30min, na Sala A do Teachers´ Lounge. 
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Para estar lá é só seguir o seguinte caminho: 
 

Depois de entrar na House > Teachers´ Lounge > Community > Sala A 
 

Por favor confirmem sua presença até amanhã, respondendo a esse email, ok? 
 

Beijos, 
Carla 

Email 4 - Convite reunião virtual com os novos coordenadores 
 

Dos oito coordenadores convidados, seis confirmaram presença, mas 

apenas cinco compareceram. 

 

2.4.2.4  Reunião virtual com o grupo completo 

A reunião virtual deste grupo foi agendada em dois horários pela manhã, 

em virtude do alto número de participantes na reunião presencial, o qual 

impossibilitaria um acompanhamento mais próximo em um chat. O critério para 

envio do email convite (abaixo) teve como base os participantes na reunião 

presencial: 

 
De: Carla Gallego 
Para: Coordenadores Pedagógicos 
Data: dd/mm/aa 
Assunto: Reunião Virtual de OPs 
 
Queridos OPs, 
Tudo bem com vocês? 

 
Conforme havíamos combinado, faremos nossa reunião virtual, tendo como 
referência o encontro do dia dd/mm ☺ 

 
Será 3a feira, dia dd/mm, na Sala A do Teachers´Lounge (às 9h OU às 11h). 

 
Para estar lá é só seguir o seguinte caminho: 
Depois de entrar na House > Teachers´Lounge > Community > Sala A 

 
Por favor confirmem sua presença até dia dd/mm, respondendo a esse email e 
mencionando a opção de horário, ok? 

 
OBS.: Por se tratar de um chat, as vagas serão preenchidas por ordem de chegada 
e caso haja necessidade, teremos mais um horário, o qual será agendado 
posteriormente.  

 
Beijos, 
Carla 

 
Email 5 - Convite reunião virtual com o  grupo completo 
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Do grupo convidado, onze coordenadores participaram da reunião virtual, 

sendo que além desses, mais oito coordenadores enviaram email justificando a 

ausência. Esse índice mostra uma participação alta, uma vez que muitos 

coordenadores só iniciam suas atividades no período da tarde e as reuniões 

aconteceram de manhã. 

Neste encontro, foram retomados os assuntos abordados na reunião 

presencial, abrindo espaço para reflexões e também para que os coordenadores 

pudessem falar sobre suas experiências, sobre o quanto do que havia sido 

discutido anteriormente já havia sido colocado em prática e sobre suas 

percepções sobre tais ações. 

 

2.4.3  Questionários 

Após cada momento de reunião (presencial ou virtual), foi aplicado o 

questionário abaixo. Tal instrumento tinha como objetivo verificar se as 

percepções do grupo, nos dois ambientes, seriam diferentes e como seriam essas 

experiências para os coordenadores: 

 
REFLETINDO.... 
 
Nome: 
Escola: 

 
Pensando no nosso encontro presencial/virtual responda as perguntas abaixo: 
 
 

1- Como você viu a interação do grupo? Explique: 
 

2- Como você viu a sua interação com o grupo? Explique: 
 

3- O assunto discutido foi relevante para você? Justifique: 
 

4- O que você leva desse momento para a sua prática? Exemplifique: 
 

Quadro 5 - Questionário pós-reunião (virtual ou presencial) - modelo 
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2.4.4  Procedimentos de organização do material coletado 

Além dos questionários, as reuniões presenciais foram gravadas em áudio 

e para as reuniões virtuais há o script dos chats. 

É importante lembrar que tais instrumentos deram origem ao registro dos 

textos interpretados nesta pesquisa e por meio deles busquei investigar o 

fenômeno: a experiência de participar de reuniões pedagógicas para 

coordenadores nos ambientes presenciais e virtuais, uma vez que o foco não está 

no ambiente em si, mas em como a experiência da reunião é vivenciada para cada 

coordenador. 

Assim, a pesquisa vai tomando sua forma, indicando de que maneira se 

desenvolve, passando então a uma nova fase de procedimentos que é a da 

utilização do tutor.  

 

2.5  Tutor 

Durante o processo de desenvolvimento da planta, faz-se necessária a 

utilização de um tutor, o qual é uma espécie de vareta que é fincada no solo e 

amarrada à planta para que possa orientar o seu crescimento. Entendo, assim, 

que posso considerar como tutor de minha pesquisa os procedimentos de 

interpretação, os quais estão calcados nos fundamentos da Abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica. Porém, não vejo a abordagem como um tutor que 

conduz a planta para uma direção pré-estabelecida, rígida e inflexível. O tutor 

hermenêutico-fenomenológico que, metaforicamente adoto, é a orientação que me 

permite ver além das aparências, que me mantém fiel aos princípios 

metodológicos, mas sensível às condições climáticas, aos ventos, ao sol, à chuva, 

aos brotos, à emergência de uma promessa de folha ou fruto. Esse tutor me guia e 

orienta; nunca me tolhe ou me restringe. 

A interpretação dos textos coletados foi realizada por meio de leituras e 

releituras, conforme as orientações de van Manen (1990) e Freire (2010). Para tal, 

iniciei então a busca por palavras, frases, ou seja, as primeiras unidades de 

significado que pudessem me levar ao entendimento da experiência de participar 
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de reuniões pedagógicas para coordenadores nos ambientes presencias e 

virtuais. 

 Foram inúmeras as leituras necessárias dos textos, e para isso apoiei-me 

nas rotinas de refinamento e ressignificação propostas por Freire (2006, 2007, 

2010), que sugerem que, a partir do texto original, o pesquisador faça a 

identificação das unidades de significado, e que a cada volta ao texto original faça 

um refinamento, e busque ressignificações até que não seja mais possível a 

redução, e, assim, identifique os temas que constituem o fenômeno pesquisado. 

Simultaneamente, utilizei-me do ciclo de validação de van Manen (1990), 

levando-se em consideração as partes e o todo do fenômeno estudado, o qual, 

após a elaboração do diagrama final, foi confrontado com os mapas de nuvem, 

ferramenta esta que descrevo a seguir, tanto do ponto de vista de sua utilização, 

como também de seu papel em minha pesquisa. 

Enquanto me dedicava às muitas leituras, contei com o auxílio tecnológico 

de um software5 de uso gratuito para criação de mapas conceituais. Escolhi o 

formato mapa de nuvem. Um dos fatores que chamaram minha atenção ao tomar 

ciência de mapas conceituais, é que cartografar refere-se ao processo de 

representação gráfica de interpretações, no qual é necessário desconstruir, 

ressignificar, reconectar, reconstruir (Okada:2008), e foi esse processo que 

vivenciei ao deparar-me com o mapa de nuvem. 

A contribuição desse software está também na facilidade da operação, uma 

vez que o programa aceita que coloquemos todo o corpus de uma pesquisa, e que 

ele, a partir da recorrência das palavras nos textos, as apresenta com tamanhos 

de fontes maiores ou menores, sendo que palavras próximas a elas podem estar 

relacionadas no texto original.  

Por essa razão, mesmo estando no processo de leitura e releituras dos 

textos, decidi testar esse recurso e transferi todos os questionários e mensagens 

para o software, e, paralelamente às etapas já descritas anteriormente, pude 

confirmar, em algumas situações, o que já tinha observado em minhas leituras e 

releituras, como em outros casos refletir e fazer novas descobertas por meio de 

                                                 
5  http://manyeyes.alphaworks.ibm.com 
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um retorno ao texto original. Em outras palavras, ao visualizar as nuvens, pude ter 

novos insights. 

Para uma melhor ilustração, coloco a seguir o mapa referente aos textos 

coletados a partir das respostas ao primeiro email enviado aos coordenadores, no 

qual a palavra “presenciais” aparece com a fonte de tamanho maior, confirmando 

a minha percepção sobre a preferência do grupo de coordenadores com relação a 

esse formato de reunião. O mesmo mapa, no entanto, possibilita uma nova 

reflexão sobre a palavra “virtuais”, não está muito menor do que a palavra 

predominante, confirmando o que já foi mencionado anteriormente neste capítulo: 

das vinte e oito repostas obtidas, apenas sete escolheram exclusivamente o 

formato presencial. A seguir, apresento o mapa de nuvem que obtive: 

 
 Mapa 1 –  Questionário inicial 

 
Outro exemplo da utilização do mapa é a palavra “tempo”,  que não tinha 

chamado minha atenção nas leituras. No entanto, ao olhar o mapa, ela aparece 

com considerável destaque. Esse fato me possibilitou voltar aos textos originais e 

verificar que alguns dos coordenadores disseram que a reunião virtual seria o 

melhor formato em virtude do tempo, seja em função de agenda ou até mesmo de 

deslocamento ao local da reunião. 
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É importante ressaltar que o mapa foi um recurso que surgiu durante o 

processo desta pesquisa, quando as primeiras leituras já tinham sido iniciadas. 

Esclareço que não são os itens lexicais que surgem no mapa e suas interrelações 

que determinam o caminho a ser percorrido na tematização, ou mesmo as 

possíveis interpretações; mas o recurso visual permite um contato com o texto sob 

um ângulo inédito, promovendo uma nova reflexão. 

Concordo com Moreira (1997), quando, ao apresentar os mapas conceituais 

e sua importância na aprendizagem relevante, mostra que os mapas contemplam 

relações e não hierarquizações, ou seja, faz-se necessária a interpretação dos 

mapas pelo pesquisador para a construção de ideias a partir deles. É o olhar do 

pesquisador, aliado às novas descobertas a partir de uma reflexão baseada no 

que surge nesses mapas, que determinará os possíveis caminhos para o estudo 

em questão. 

Para uma melhor compreensão sobre a utilização dos mapas de nuvem em 

minha pesquisa, acredito ser importante listar abaixo a ordem em que foi realizado 

este trabalho: 

 

1 – início das leituras dos textos originais; 

2 – primeiros insights a partir das leituras dos textos originais; 

3- elaboração dos mapas de nuvem, e, assim distanciamento dos textos e 

contato com itens lexicais emergentes; 

4- leituras e releituras dos textos para o processo de tematização; 

5- elaboração do diagrama final do fenômeno; 

6- releitura dos mapas de nuvem e diagrama do fenômeno. 

 

Com base no exposto acima, fica evidente que os mapas contribuíram para 

que eu, na condição de pesquisadora, tivesse insights sobre os textos já lidos e 

que não necessariamente viriam a se configurar como temas desta pesquisa. Os 

mapas permitiram a mim, um distanciamento diferenciado, possibilitando assim 

um olhar por outro prisma, uma vez que além de pesquisadora, participei das 

reuniões e também as coordenei. 
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 Os mapas tiveram seu papel em diferentes fases do processo de 

interpretação, repercutindo nos movimentos de refinamento, de ressignificação, do 

ciclo de validação, e, mais especificamente, nos momentos mais finais da 

interpretação, quando o diagrama final é elaborado.  

Acredito, então, que o principal papel do mapa nesta pesquisa foi o de 

proporcionar o distanciamento da pesquisadora dos textos literais, exibindo novas 

relações entre as escolhas lexicais feitas e, simultaneamente, abrindo novos 

ângulos de visão para que fosse possível ler nas entrelinhas, buscando, assim, a 

essência a partir da aparência. 

Ainda que com diferentes focos ou recursos tecnológicos utilizados, não 

poderia deixar de mencionar aqui que esta pesquisa se insere no âmbito do 

projeto de pesquisa da Professora Doutora Maximina Maria Freire: A Abordagem 

Hermenêutico-Fenomenológica em Pesquisa na Área da Linguística Aplicada e 

que este projeto também vem a contribuir com o trabalho do GPeAHF – Grupo de 

Pesquisas e Estudos sobre a Abordagem Hermenêutico-Fenomenológica, do qual 

faço parte, como explicitado anteriormente. 

Após ter explorado as questões teóricas e também o desenvolvimento 

desta pesquisa, apresento a seguir, minha interpretação para o fenômeno a 

experiência de participar de reuniões pedagógicas para coordenadores nos 

ambientes presenciais e digitais; ou seja, minha percepção do que vejo florescer. 
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Momento 3  O florescimento 
É chegado o momento de florescer. Após um longo percurso, 

procedimentos envolvidos, as flores desabrocham e frutos surgem a partir delas. 

Abordo então, neste capítulo, o processo de interpretação dos textos coletados 

durante esses encontros, percorrendo todo o caminho realizado para poder 

compreender o fenômeno a experiência de participar de reuniões pedagógicas 

para coordenadores nos ambientes presenciais e digitais. 

 

3.1  Nascem as primeiras folhas 

 Ainda que a definição literal sobre reunião seja apresentada como um 

agrupamento ou junção de pessoas (Houaiss e Villar, 2001:2450), nesta pesquisa, 

por ser de cunho qualitativo, a menção da definição literal do termo favorece 

também uma reflexão sobre os encontros realizados, observando-se se, em algum 

momento, a descrição da experiência vivida pelos coordenadores participantes 

desta pesquisa está relacionada à definição encontrada no dicionário. 

Considerando minha atuação como coordenadora regional, as reuniões 

fazem parte do processo de formação contínua dos coordenadores pedagógicos, 

como uma maneira de prover insumos práticos e teóricos para a sua atuação na 

escola e também promover oportunidades de reflexão sobre o seu papel e suas 

responsabilidades frente ao grupo do professores. Assim, entendo que a reunião 

é, sim, uma via de mão dupla: espero, a cada encontro, que os coordenadores 

aprendam comigo e eu com eles e que o mesmo se dê nas escolas entre esses 

coordenadores e os professores.  

Por essa razão, considerando a definição do dicionário, vejo que as 

reuniões são muito mais do que um momento de agrupamento de pessoas. Na 

minha opinião, a reunião pressupõe um agrupamento de pessoas, mas o que 

torna esse momento relevante, ou não, é a atuação de todos durante o encontro. 

Acredito ser importante, para uma compreensão mais clara deste capítulo, 

relembrar aqui a ordem em que as reuniões aconteceram e como foi feita a coleta 

dos textos, os quais descrevo a seguir: 
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1- Reunião presencial com os coordenadores novos 

2- Reunião presencial com o grupo completo 

3- Reunião virtual com os coordenadores novos 

4- Reunião virtual com o grupo completo 

 

As reuniões presenciais aconteceram em dois períodos do dia, totalizando 

seis horas cada, sendo que ao final da parte da manhã havia um questionário a 

ser respondido pelos coordenadores, o qual foi novamente aplicado ao final do 

dia. Portanto, foram dois questionários por reunião presencial, além da pesquisa 

de satisfação6. Os encontros virtuais (chats) tiveram duração de uma hora, e o 

mesmo questionário utilizado na reunião presencial foi aplicado ao final dos chats, 

além da aplicação da pesquisa de satisfação. 

Tendo como foco o processo de tematização, como primeiro passo, li e reli 

os textos inúmeras vezes, sendo que nessa primeira fase optei por não fazer 

qualquer classificação dos textos quanto aos participantes, formato de reunião ou 

mesmo se estavam relacionados aos questionários respondidos ao final da 

reunião ou após a primeira parte, como foi o caso das reuniões presenciais.  

A partir das leituras iniciais, surgiram os primeiros insights, os quais 

apresento abaixo: 

 

- Apesar de minha posição hierárquica em relação aos coordenadores e de 

ser responsável por sua formação contínua, além de estar conduzindo as 

reuniões, não fui mencionada nos questionários, fato esse que demonstra 

que o grupo participou dos encontros sem a preocupação de fazer 

comentários associados a mim. O grupo mostrou por meio dos 

questionários o quanto estava valorizando a troca entre os participantes, e, 

por essa razão, ressalto a não citação de meu nome. 

 

                                                 
6 A pesquisa de satisfação aplicada ao final de cada reunião, não fez parte dos textos utilizados 
para esta pesquisa, uma vez que ela busca saber o grau de satisfação sobre o local, condutor e 
satisfação geral, sendo que as perguntas da pesquisa de satisfação são de múltipla escolha. 
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- A grande maioria dos coordenadores afirmou o quanto aprendeu com as 

trocas proporcionadas durante as reuniões; porém, chamou mais a minha 

atenção o fato de que aprender com os outros e a partir das diferenças foi 

predominante entre os coordenadores com mais anos na função, enquanto 

que eu, como coordenadora/pesquisadora, esperava que isso fosse mais 

comum entre os novos coordenadores. 

 

- Ao ler os questionários sobre as reuniões virtuais, os coordenadores 

também perceberam a ocorrência de trocas de ideias e aprendizagem 

nesse novo formato de reunião.  

 

- Outro aspecto importante sobre as reuniões de forma geral foi a incidência 

com que a palavra respeito apareceu nos textos. Os participantes se 

sentiram respeitados, independentemente das diferentes experiências ou 

tempo de atuação como coordenadores pedagógicos, e disseram sentir-se 

acolhidos durante os encontros. 

 

- De forma geral, na reunião somente com os novos coordenadores, havia 

uma preocupação sobre a atuação do coordenador, suas obrigações, suas 

rotinas, entre outros, enquanto que nas reuniões do grupo completo o foco 

maior esteve na troca de ideias. 

 

3.2  As flores começam a surgir 

Como dito anteriormente, após as primeiras leituras, foi possível fazer as 

primeiras observações a partir dos textos, as quais me levaram a refletir ainda 

mais sobre a pesquisa. Prossegui nesse processo, ainda com mais leituras e 

releituras.  

Nesse momento de minha pesquisa, decidi então utilizar o mapa de nuvem. 

Tal recurso tecnológico que possibilitou, como mencionado anteriormente, 

distanciamento dos textos e maior contato com itens lexicais emergentes. Para a 

elaboração dos mapas, foi necessário organizar todos os textos: primeiramente, 
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selecionei os textos de acordo com o formato das reuniões, ou seja, presencial ou 

virtual; após isso, a separação foi feita por tipo de reunião, isto é, com novos 

coordenadores e reuniões que tiveram a participação do grupo completo. 

Ao fazer isso, eu tive a seguinte divisão: 

 

1- Reunião Presencial 

a- Novos Coordenadores 

b- Grupo Completo 

 

2 – Reunião Virtual 

a- Novos Coordenadores 

b- Grupo Completo 

 

Conforme mencionado no capítulo anterior, as reuniões presenciais tiveram 

dois momentos de aplicação do questionário, sendo a primeira após o período da 

manhã e a segunda ao final do dia, e que no caso das reuniões virtuais, apenas 

um questionário foi aplicado ao final da reunião. 

Após essa organização dos textos, digitalizei-os, respeitando as etapas 

acima citadas, e transferi as informações para o mapa de nuvem, também de 

acordo com os momentos de aplicação do questionário, formato da reunião e 

participantes.  

É importante mencionar que foi criado um mapa para cada momento de 

aplicação do questionário e que, além desses momentos isolados, no caso das 

reuniões presenciais, criei um novo mapa a partir dos textos dos dois momentos, 

sendo esse procedimento foi aplicado tanto para a reunião com os novos 

coordenadores quanto para a com o grupo completo. Foi criado também um mapa 

de nuvem para a reunião virtual, sendo utilizado como critério os participantes do 

encontro. 

Após esse passo, criei um outro mapa tendo como foco o formato das 

reuniões e, então, passei a ter dois mapas: um mapa para as reuniões presenciais 

e outro para as reuniões virtuais. 



 59

Para uma melhor ilustração do que foi descrito, segue abaixo o quadro com 

os mapas a partir de cada momento da reunião, formato e participantes: 

 

Reunião Presencial 

Novos Coordenadores Grupo Completo de Coordenadores 

1a parte (manhã) 1a parte (manhã) 

2a parte (tarde) 2a parte (tarde) 

1a e 2a partes (manhã e tarde) 1a e 2a partes (manhã e tarde) 

Novos Coordenadores + Grupo Completo = Mapa Presencial Geral 
Quadro 6 – Organização de mapas de nuvem – reunião presencial 

 

Reunião Virtual 

Novos Coordenadores Grupo Completo 

Virtual Novos Coordenadores Virtual Grupo Completo 

Novos Coordenadores + Grupo Completo = Mapa Virtual Geral 
Quadro 7 – Organização de mapas de nuvem – reunião virtual 

 

É importante explicar que a razão pela qual optei por fazer um mapa geral 

das reuniões utilizando o critério de formatos foi a de poder compreender um 

pouco mais essa experiência, e também de observar se o ambiente seria um 

aspecto a ser destacado pelos coordenadores. 

Passo então, à interpretação dos mapas abaixo, seguindo, a título de 

orientação, a sequência dos mesmos, apresentada acima. 
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3.2.1 - Reunião presencial com os novos coordenadores 

Primeiramente, apresento o mapa e, a seguir, minha percepção sobre o 

mesmo: 

 

 
Mapa 2 – Reunião presencial com os novos  coordenadores – 1a parte 

 

O mapa acima refere-se aos textos do questionário aplicado após a 

primeira parte da reunião presencial com os novos coordenadores ao final da 

manhã. 

Por se tratar de um grupo que tinha na época em média seis meses de 

atuação, entendo que o destaque dado à palavra “pois”, remete a uma busca por 

esclarecimentos sobre a atuação como coordenador ou ainda a uma confirmação 

da mesma. A partir do mapa, pode-se afirmar que o grupo mostrou uma 

preocupação e interesse pelos “professores” (que representam a equipe com a 

qual cada coordenador atua nas escolas); ao mesmo tempo, a palavra “dúvidas” e, 

ao lado desta, a palavra “expor”, mostram um ambiente propício para esse 

compartilhamento. As palavras “ideias” e “todos” também foram bastante 

importantes, fato esse confirmado ao retomar os textos originais, quando os 

coordenadores registram a importância de todos na construção da reunião e 

também como se sentiram à vontade para expor suas ideias.  
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Os verbos apresentados no mapa são: observar, discutir, expor, ajudar, 

levar, compreender, fazer, alinhar, ser, dar, perceber, os quais me revelam o tipo 

de interação que aconteceu nessa reunião. Mais uma vez, ao retomar os textos 

originais, esses verbos descrevem não só o tipo de interação ocorrida durante a 

reunião, mas também questões pertinentes às dúvidas quanto à atuação dos 

novos coordenadores, reforçando a busca por explicação ou ainda a confirmação, 

interpretada por mim através da lata recorrência da palavra “pois”. 

As palavras que emergem dos mapas não constituirão necessariamente os 

temas do fenômeno a experiência de participar de reuniões pedagógicas para 

coordenadores nos ambientes presenciais e digitais, mas o mapa é usado, como 

dito anteriormente,  como um artifício de distanciamento do texto original, ainda 

que este me remeta novamente ao próprio texto inicial – esse movimento também 

me proporciona oportunidade de aprofundamento e me permite ir além da 

aparência. 

Por essa razão, continuei a olhar os mapas seguindo a ordem de reuniões 

realizadas e trato, na sequência, do questionário aplicado ao final do dia da 

reunião presencial com os novos coordenadores: 

 

 Mapa 3 – Reunião presencial com os novos coordenadores  - 2a parte 
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 Ao final da reunião no período da tarde, o mesmo questionário foi aplicado 

e, a palavra “planejamento” é apresentada com o maior destaque. Apesar dela, o 

que mais chama a minha atenção é a palavra “confiante” que, em fonte bem 

menor, mostra uma relação com a palavra “planejamento”, revelando uma relação 

entre as duas. 

 O mapa também mostra que apesar de algumas “preocupações”, o grupo 

se sente “melhor” para resolver algumas “questões” e saem da reunião com 

muitas “ideias”. 

Foi interessante observar esse grupo interagir, pois expressaram estar 

confortáveis não só para fazer questionamentos, mas também para expor seus 

pontos de vista, como inclusive foi colocado por Ana: 

 
[...] “todos” trocaram ideias e experiências de formas claras. Pude tirar 

algumas dúvidas e adquirir novas ideias a partir das experiências dos 

outros. 

 

 Após olhar os mapas da reunião presencial com os novos coordenadores, 

utilizei os questionários aplicados no período da manhã e da tarde e criei um único 

mapa, o qual apresenta a reunião presencial como um todo, e que destaco a 

seguir: 

  
 Mapa 4 – Reunião presencial com os novos coordenadores – 1a e 2a partes  
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 Ao olhar o mapa que reflete os dois momentos da reunião presencial com 

os novos coordenadores, a palavra que mais ficou em evidência foi “ideias”, a qual 

aparece graficamente relacionada a “planejamento” e “dúvidas”. 

 É importante olhar não só para os itens lexicais neste mapa, mas 

considerar o perfil do grupo que participou dessa reunião, para que possamos 

compreender um pouco mais as possibilidades que o mapa apresenta e, assim, 

voltar aos textos originais. 

 Por se tratar de um grupo de coordenadores recém iniciados na função, era 

esperado que houvesse dúvidas por parte deles. Esse terceiro mapa mostra o 

momento da atuação profissional desses coordenadores. Ele reflete um pouco das 

inseguranças que os coordenadores ainda apresentam em virtude de não estarem 

familiarizados com rotinas e/ou processos envolvidos no trabalho, e até com a 

própria atuação. 

Ao mesmo tempo, o mapa mostra que parece ter havido construção coletiva 

de conhecimento, uma vez que cada coordenador leva para sua própria prática 

algo que ainda não havia pensado. Além disso, o mapa também mostra como o 

grupo foi valorizado pelos coordenadores participantes da reunião. 

Esses aspectos parecem ser confirmados ao olhar de Ana que escreveu: 

  
Eu sinto uma pressão muito grande em cima de mim, exatamente por estar 
substituindo um ótimo OP7. E devido a isto, esta conversa me fez perceber 
que não sou a única com este sentimento, o que me deixa mais aliviada. 
Ao mesmo tempo, vejo as coisas na escola se encaminhando, e estou 
ansiosa. 
Depois de conversar com todos, levo a experiência trocada por todas nós, e 
conceitos tb. 

 

 Após olhar a reunião presencial com os novos coordenadores, passo agora 

da mesma maneira, a refletir sobre os momentos da reunião presencial na qual 

todos os coordenadores participaram. 

 

 

 
                                                 
7 OP significa Orientador Pedagógico. 
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3.2.2 Reunião presencial com o grupo completo 

Similarmente ao procedimento adotado anteriormente parto da 

apresentação do mapa para, em seguida, compartilhar minhas percepções: 

 
 Mapa 5 – Reunião presencial com o grupo completo  - 1a parte 

 

 O primeiro mapa da reunião com todos os coordenadores me surpreendeu 

positivamente, pois as escolhas lexicais que emergiram foram “pessoas”, “grupo”, 

“experiências”, ”interação”, “equipe”, e todas elas inter-relacionadas. Essa 

disposição gráfica chamou a minha atenção primeiramente por ter me remetido 

aos primeiros insights a partir das leituras dos textos originais, quando não foi feita 

qualquer menção a mim. Na minha concepção, essas palavras remetem a uma 

maneira de expressar a importância dada pelos coordenadores aos participantes 

da reunião, o que também foi observado por meio da própria atuação dos 

coordenadores na reunião. 

 Voltando aos questionários para mais uma leitura com o intuito de 

confrontar as respostas com o mapa, os coordenadores com mais tempo na 

função eram os que mais valorizavam a atuação de cada pessoa durante a 

reunião, enfatizando a importância das trocas a partir das diferentes experiências, 

conforme vemos na sequência: 
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Vários OPs novas, ideias novas e OPs + experientes com outras ideias. 
Importante essa troca de experiência, diferentes pontos de vista (Lívia). 

 
Apesar das pessoas do grupo terem experiências diferentes e também de 
estar vivendo momentos diferentes nas escolas, as diferenças foram 
enriquecedoras e tratadas com respeito também (Marcela). 

 

 Na condição de pesquisadora, antes de olhar os questionários, acreditava 

que essa valorização seria dada mais enfaticamente pelos novos coordenadores, 

uma vez que ainda estão aprendendo sobre a atuação e a rotina de ser 

coordenador. Assim, a cada passo, acredito estar fazendo descobertas sequer 

imaginadas anteriormente, em virtude, inclusive, das respostas obtidas no 

questionário inicial. Apresento a seguir o questionário aplicado ao final da reunião 

presencial: 

 Mapa 6 – Reunião presencial com o grupo completo – 2a parte 
 

 No segundo momento da reunião, conforme o mapa mostra, a palavra 

“liderança” emerge com grande destaque. Isso era esperado, já que esse era o 

tópico da reunião. Porém, próximas a ela, estavam as palavras “equipe”, “grupo”, 

“diferentes”, “experiências”, o que reforça a valorização dada aos membros desse 

grupo, enfatizando a ideia apresentada no mapa anterior. 
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 Diferentemente da reunião presencial com os novos coordenadores, desta 

vez, ao aplicar o questionário na parte da tarde, muitos coordenadores se 

expressaram da seguinte forma: 

 
  Idem à 1a parte (Gustavo). 
  Muito rica. (Idem à 1a parte) (Renato). 
  Muito melhor do que a 1a parte (Isabela). 

Nessa 2a parte mudamos bastante de grupos e gostei pela diversidade 
(Renata). 

 

 Foi justamente essa forma de se expressarem que deu destaque à palavra 

“parte” no mapa; mas, ao retomar os textos originais, ela se mostrava ora uma 

satisfação com o encontro, ora o desenvolvimento da reunião, e, assim, o mapa a 

seguir, reflete os textos dos dois momentos já apresentados: 

 

 Mapa 7 – Reunião presencial com o grupo completo – 1a e 2a partes 

 

 O mapa 7 apresenta a reunião como um todo e fica mais evidente ainda, 

por meio dele, a importância que esse grupo dá aos seus membros. “Pessoas”, 

“diferentes”, “equipes”, “ideias”, “grupo” são as palavras que retornam nesse 

momento, reforçando a percepção que, em alguma instância, os coordenadores 

aprendem através da atuação de todos. 
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 Ao me deparar com esse mapa, o mesmo me remeteu aos questionários 

iniciais, quando alguns coordenadores chegaram, inclusive, a sugerir que as 

reuniões fossem separadas em virtude das diferentes experiências e 

necessidades.  

Assim, observo que o pré-conceito referente à reunião mudou para esse 

grupo e para mim também, o qual passa a ser um momento de aprendizagem, que 

é constituído e construído pelos participantes através de suas contribuições, como 

destaco abaixo: 

 
[...] Valorizar o que cada um já possui e contribuir p/ o desenvolvimento de 
todos (Lívia). 

 

É importante ressaltar que não há qualquer menção sobre a atuação da 

condutora da reunião ou ainda ao “tempo”, palavra que tinha relevância no 

questionário inicial, uma vez que aparentemente o grupo de coordenadores 

assumiu sua co-responsabilidade pelas oportunidades de construção de 

conhecimento oferecidas nas reuniões pedagógicas. 

 Por fim, com o cruzamento dos mapas 4 e 7, os quais se referem aos 

mapas gerais de cada uma das reuniões presenciais, resultou no seguinte: 

 

 
Mapa 8 –  Reuniões presenciais (novos coordenadores e grupo completo)  
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 Ao organizar um único mapa a partir das duas reuniões presenciais, o 

grupo me surpreendeu ao confirmar a cada mapa a importância que foi dada aos 

seus participantes. 

Palavras como “grupo”, “todos”, “diferentes”, “pessoas”, na minha 

interpretação, validam o conceito de aprendizagem com base em Vygostsky 

(1984/2007,1987/2008), o qual pressupõe a aprendizagem pela e na interação, o 

que, ao retornar aos textos originais, parece ter ocorrido nesse grupo, de maneira 

muito natural, tornando esta experiência ainda mais gratificante para mim. 

 De acordo com os coordenadores, as reuniões mostraram ser 

absolutamente relevantes para o desenvolvimento de cada um dos coordenadores 

participantes desse processo. 

 Dessa maneira, tendo em mente as reuniões pedagógicas presenciais, as 

informações colhidas nesses encontros, por meio de questionários e também das 

transcrições, parecem mostrar que os coordenadores ficaram satisfeitos, 

interagindo, valorizando cada um do grupo, respeitando-se mutuamente, e, 

segundo eles, aprendendo uns com os outros, como destaco abaixo: 

 
[..] e que posso aprender muito com a opinião dos outros do grupo 
(Marcela). 

 

As duas reuniões presenciais aconteceram antes das virtuais, em virtude de 

terem sido mencionadas como preferência da maioria dos coordenadores, ainda 

que por uma diferença pequena.  

Acredito ser importante ressaltar que as reuniões virtuais aconteceram na 

forma de chat, e, para minha surpresa, ao transferir os textos para o mapa de 

nuvem, não há qualquer menção ao virtual por parte dos novos coordenadores, 

uma vez que eu, como pesquisadora, acreditava que algum comentário surgiria 

em virtude de mudarmos o formato da reunião. 

Seguindo a mesma ordem das reuniões presenciais, trabalhei 

primeiramente com os novos coordenadores e, em outro momento, com o grupo 

completo, o que abordarei na sequência. 
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3.2.3  Reunião virtual com os novos coordenadores 

 

 

Mapa 9 –  Reunião virtual com os novos coordenadores 

 

Como mencionei, ainda que a reunião tenha acontecido no ambiente digital, 

o mapa não faz menção a isso. No caso da reunião com apenas coordenadores 

novos, ao ler os textos originais, o que chamou a atenção foi a preocupação com o 

papel do coordenador; porém, a partir do mapa, a palavra que teve maior 

incidência foi “escola”. 

Esse foi um aspecto que provocou reflexão, pois eu, na condição de 

pesquisadora, não havia visto a palavra “escola” com essa importância durante a 

minha leitura inicial dos textos, ou mesmo como algo relevante na fala dos 

coordenadores. 

O mapa mostrou também preocupação com a “equipe”, a qual deve ser 

bem preparada e alinhada para a gerar bons resultados na “rema” (que se refere 

ao índice de rematrícula de alunos), ideia reforçada pelas palavras “semestre” e 

“momento”, que aparecem com destaque no mapa, afirmando assim questões 

relativas à rematrícula, a qual acontece em determinados momentos do período 

letivo . 
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Por se tratar de uma reunião de novos coordenadores, acreditava que o 

mapa traria a palavra OP (Orientador Pedagógico, que é o termo utilizado na 

instituição), evidenciando preocupação dos novos coordenadores com o 

desempenho de sua função. 

Mas, ao olhar mais detalhadamente para os textos, acredito que a palavra 

“escola” representa todos os grandes desafios que os coordenadores enfrentam 

diariamente, já que acreditam que são os resultados da escola que demonstram a 

qualidade de sua atuação, como destaco abaixo: 

 
[...] Entendo que a qualidade da nossa equipe está diretamente ligada com 
o sucesso da escola, inclusive no que diz respeito as remas. 
[...] Trabalharei ainda mais no semestre que vem para que possamos 
colher melhores resultados em relação a fidelidade dos alunos a escola 
(Vanessa). 
 

O trecho acima reafirma, na minha opinião, que a palavra “escola” envolve 

muito mais do que a instituição em si. É como se ela representasse todas as 

atribuições do coordenador, além do fato do coordenador ver na sua própria 

atuação um dos fatores para o sucesso da escola. 

O mapa seguinte traz a reunião virtual realizada com todos os 

coordenadores. Esclareço que ela aconteceu em dois momentos, devido ao 

número de participantes, mas que decidi unir os textos em um só mapa por 

tratarem do mesmo assunto abordado na reunião presencial. 
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3.2.4 Reunião virtual com o grupo completo 

Primeiramente, apresento o mapa gerado pelos chats feitos com todos os 

coordenadores para depois, comentá-lo: 

 

Mapa 10 – Reunião virtual com o grupo completo 

 

Diferentemente do mapa anterior, com o grupo completo a palavra “chat” 

aparece, mas não como determinante para a reunião, ou seja, não é o formato 

que conta, mas a experiência em si. Esse fato foi confirmado ao retornar aos 

textos originais, a fala dos coordenadores apresenta uma satisfação ao final da 

reunião, como destaco o que Marcela disse: 

 
Esse chat foi muito proveitoso, muito focado. Um dos melhores que já 
participei (de verdade)... 

 

A palavra “ideias” foi a de maior incidência, seguida de “todos”, “grupo”, 

“novas”, “reunião”, as quais eu associo à troca, interação, construção de 

conhecimento, aprendizagem, que foram as observações feitas a partir da leitura 

dos questionários, como ilustro abaixo: 

 
 [...] O grupo foi bastante participativo (Laís). 
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Achei o grupo super interativo, trocando experiências, pedindo sugestões, 
escutando uma a outra (Andréa). 

 

Outra palavra que apareceu com destaque no mapa foi “sempre”. Ao 

retornar aos textos originais, os coordenadores expressaram que consideravam as 

interações com o grupo sempre importantes e também que sempre precisam estar 

focados no desenvolvimento da equipe de professores. 

Por fim, utilizando os textos das reuniões virtuais dos dois grupos, 

apresento a seguir o último mapa de nuvem desta etapa: 

 

  Mapa 11 – Reuniões virtuais (novos coordenadores e grupo completo) 
 

Vale ressaltar que as reuniões virtuais aconteceram após as reuniões 

presenciais e tiveram como pauta a retomada do mesmo tema tratado 

presencialmente e suas discussões – o que foi bem aceito pelos participantes, 

como ilustra o seguinte comentário: 

 
Bem positiva, com reflexões interessantes acerca dos temas abordados 
anteriormente na reunião presencial (Renato). 

 

Ao unir os textos dos dois momentos, a palavra “ideias” tem maior 

incidência, reafirmando a importância do que se ganha com o grupo, que pode ser 

ilustrado conforme abaixo: 
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Achei que todas participaram dividindo seus problemas, dúvidas, 
ansiedades, e também contribuíram com sugestões e ideias (Vanessa). 

 

Há destaque também para as palavras “reunião”, “grupo”, “professores”, 

“escola”, “equipe” que, ao retomar os textos originais, associo a uma reflexão pós-

reunião, a partir da atuação de cada membro desse grupo de coordenadores. 

 

 3.3  Finalmente os frutos 

 Ainda que os mapas tenham me possibilitado um distanciamento dos textos 

originais, para o processo de tematização, retomei cada um dos questionários, fiz 

inúmeras leituras e releituras, apoiando-me na sequência do ciclo de validação 

apresentado no capítulo metodológico. 

 Foram muitas idas e vindas ao texto original e, nesse processo, foram 

muitas descobertas, surpresas e convicções revistas. Sem dúvida, essa pesquisa 

contribuiu para mim como pesquisadora, em busca de aprender sempre mais, e 

como profissional pois, a partir dos textos e interações durante os encontros, tive 

com certeza minha prática modificada.  O fenômeno a experiência de participar de 

reuniões pedagógicas para coordenadores nos ambientes presenciais e digitais 

apresentou-se por meio dos textos nesta pesquisa como uma experiência única, 

de todos e de cada um. 

O processo de tematização, apoiado em van Manen (1990) e Freire (2010), 

pressupõe uma série de procedimentos a partir das leituras e releituras dos textos, 

nos quais busca-se primeiramente extrair frases que possam expressar a ideia do 

fenômeno. Na sequência, as frases selecionadas são lidas e relidas, e vai-se 

gradualmente refinando-as, reduzindo-as a unidades de significado, 

ressignificando-as e assim sucessivamente, até que não seja mais possível 

qualquer redução. Essas nomeações finais são chamadas de temas. É nesse 

momento que a essência do fenômeno é determinada, lembrando que ela revela 

uma das possíveis interpretações, pois se considerarmos outro contexto, outro 

momento, outro pesquisador, a interpretação poderia não ser a mesma. 
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Ao buscar pelos temas e suas subdivisões (subtemas, sub-subtemas, sub-

sub-subtemas, etc) do fenômeno a experiência de participar de reuniões 

pedagógicas para coordenadores nos ambientes presenciais e digitais, percebi 

que todos estão relacionados, ou seja, não há como isolá-los, pois um interfere em 

outro, lembrando que foi a combinação de todos que gerou os frutos que veremos 

a seguir. Ilustrarei essa relação ao abordar o primeiro tema, o qual não só 

repercute em outros, mas está associado aos outros temas que serão abordados 

posteriormente neste capítulo no qual a divisão é, meramente, didática. 

  

3.3.1 – Encontro 

 O primeiro tema que emerge dos textos coletados é encontro. Ainda que 

essa escolha lexical não apareça nos questionários, é a ideia de encontro que é 

expressa quando os coordenadores mencionam a interação, a voz do grupo, o 

momento para falar, ouvir, compartilhar, refletir, que, ao longo deste capítulo, farão 

parte da tematização do fenômeno a experiência de participar de reuniões 

pedagógicas para coordenadores em ambientes presenciais e digitais. 

 Para que haja a reunião em si, primeiramente faz-se necessário que haja 

esse encontro de pessoas e é a partir do encontro que será desencadeada a 

discussão. O encontro pressupõe inclusive a integração entre os participantes, 

pois é no encontro que os membros se conhecerão, farão contatos e assim, 

atuarão, como demonstra o trecho a seguir: 

 
Já conhecia alguns outros não. Com o passar do tempo e esses contatos 

mais frequentes (presenciais e virtuais) nos soltamos mais, o que é ótimo 

(Luiz). 
 

Acredito que assim como Luiz, os encontros possibilitam um maior 

entrosamento entre os coordenadores, deixando-os mais à vontade para 

participar. É essa ideia que mais uma vez reforça a relação dos temas 

identificados. Não é possível falar sobre o encontro, seja ele virtual ou presencial, 

sem que as pessoas atuem, falem, discordem.  
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Complementando a ideia de encontro e retomando o que já foi mencionado 

por Luiz, nesta pesquisa a reunião aconteceu no ambiente virtual e também 

presencialmente.  Os dois formatos de reunião foram valorizados pelos 

coordenadores e não houve restrição com relação à atuação dos mesmos durante 

os encontros, ainda que aparentemente houvesse uma preferência por um desses 

formatos. 

Como subtemas de encontro, temos reunião virtual e reunião presencial, os 

quais foram as maneiras como os encontros aconteceram. Sigo, agora, 

detalhando cada um deles. 

 

3.3.1.1 – Reunião Virtual 

Por ser o fenômeno estudado a experiência de participar de reuniões 

pedagógicas para coordenadores nos ambientes presenciais e digitais, busquei 

também entender como o encontro virtual foi interpretado pelos coordenadores. 

Por mais familiarizados que os coordenadores estejam com recursos tecnológicos, 

ainda assim uma reunião virtual (para eles) não é algo rotineiro. 

Os coordenadores não apresentaram qualquer resistência ao participar do 

encontro virtual, porém o número de participantes foi menor do que na reunião 

presencial, ainda que muitos tenham justificado sua ausência.  

Acredito que isso se deve ao fato de que, ainda enfrentamos o desafio da 

quebra de paradigmas, pois existe ainda hoje um pré-conceito sobre o ambiente 

digital como forma de aprendizagem e formação contínua. O uso da tecnologia na 

educação ainda não está formatado, ou seja, ainda falta a formação tecnológica 

do professor, ele ainda está no processo de construção do que fazer com esses 

novos recursos.  

Essa ideia me remete a Ramal (2002), quando a autora aborda a questão 

tecnológica e como usá-la na educação. Ramal defende que não basta usar as 

novas tecnologias, mas o uso que fazemos delas é que faz a diferença. 

Retomando os textos originais, destaco abaixo um trecho que percebo 

conter a ideia acima: 
 



 76

[...] A impressão que tive é que tudo o que era dito e lido e respondido, e 
não houve confusões [...] não foi confuso, tudo acabava sendo amarrado no 
final (Marcela). 
 

 A ideia expressa por Marcela mostra que ela gostou da reunião virtual, mas 

também que, em alguma medida, contava com a possibilidade de uma certa 

confusão durante a condução da reunião. 

 

 3.3.1.2 – Reunião Presencial 

 A reunião presencial é o formato com o qual todos estão acostumados. No 

caso dos coordenadores, é dessa maneira que eles fazem as reuniões com suas 

equipes de professores. 

 Por essa razão, acredito que ao realizar os encontros nesse formato, os 

coordenadores tenham não só mais familiaridade com o ambiente, mas que 

também seja um pouco mais compreensível ir (no sentido de deslocamento 

geográfico) para uma reunião. 

 Outro ponto que acredito ser importante ao falar da reunião presencial é o 

de que o coordenador, em virtude de suas atribuições, ao mesmo tempo que está 

cercado de pessoas, tem uma atuação um pouco mais isolada e solitária. Por essa 

razão, creio que sair para um encontro com outros coordenadores é também um 

momento esperado por eles, uma vez que já interagem eletronicamente entre si e, 

agora, podem se conhecer presencialmente, como ilustro abaixo:  
 
Conheci pessoalmente OP que só havia conversado por email. Isso mostra 
a importância da reunião presencial. Foi muito bom! (Isabela)  

 

 Considero relevante chamar a atenção para a percepção dos participantes, 

pois de acordo com os coordenadores não é o ambiente que determina a atuação 

durante as reuniões pedagógicas, mas que os ambientes são complementares. 

Ana e Marcela, por exemplo, afirmaram ter recebido feedback do grupo, mesmo 

estando em ambientes distintos.  

 
Participei de quase todos os assuntos que surgiram no chat, obtive 
respostas e feedback dos meus comentários (Marcela). 
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[...] pude expressar minhas dúvidas e ideias, e receber um feedback 
satisfatório de todo o grupo (Ana). 

 

 Os temas e subtemas que apresentarei a seguir têm algo em comum com 

os apresentados acima: não é o ambiente que determina como se constituiu a 

experiência de participar da reunião pedagógica.  

Por essa razão, passo aos próximos temas, considerando a participação 

das reuniões como uma experiência, não fazendo então distinção entre formatos, 

momentos ou participantes. 

 

3.3.2  Interação 

 O segundo tema que apresento aqui é interação. A palavra interação ou 

mesmo o verbo interagir surgiram nos textos sempre de maneira positiva em 

relação aos dois ambientes. A interação mencionada pelos coordenadores se 

traduz primeiramente pela maneira como atuaram durante as reuniões. Os 

coordenadores falaram da importância de estarem juntos, ressaltando que a 

atuação de todo o grupo foi o que enriqueceu a reunião e que como cada um com 

sua experiência pode contribuir para o crescimento de todos.  

A interação apresentada pelo grupo de coordenadores, pressupõe a 

integração entre os coordenadores, o respeito às individualidades e, também a 

linguagem que é comum a todos, permitindo a construção a partir do grupo, além 

de estar relacionada com a acolhida que cada um dá e recebe nesse grupo: 

 
Interagi com pessoas que não conhecia e gostei muito de ver que jovens 
OPs estão na rede com ótimas idéias e atitudes bem positivas (Lívia). 

 
Positiva. Todos contribuíram com suas opiniões e experiências (Cristiane). 

 

3.3.2.1  Integração 

 Assim como mencionado na interação, o grupo intensificou aspectos da 

integração entre coordenadores antigos e novos e essa integração contribui não 

só para a reunião em si, mas principalmente para a construção de conhecimento 

juntos: 
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Gostei, acho que as pessoas se integraram ainda mais o que traz uma boa 
perspectiva para novas reuniões (Renata). 

 
Excelente também. Há pessoas que eu já conheço e respeito muito e 
outras que conheci agora e que também trouxeram contribuições muito 
interessantes (Juliana). 
 
[...] O que mais me chamou a atenção, foi a interação de novos OPs com 
OPs mais antigos (Cristiane). 
 

 A integração mencionada aqui pelos coordenadores me remete a dois 

conceitos, o primeiro sobre o par mais experiente discutido por Vygotsky 

(1984/2007, 1987/2008) e o segundo sobre a atuação periférica de Lave e Wenger 

(1991). 

 Considero importante observar que no excerto acima, Cristiane, menciona 

interação de novos coordenadores e antigos, o que reforça o que foi mencionado 

anteriormente, sobre haver uma relação direta entre temas e subtemas. 

  Ainda que haja um ambiente propício para a atuação tão participativa do 

grupo, é importante ressaltar que as diferenças desse grupo são valorizadas e 

mencionadas todo o tempo, o que também é observado na interpretação dos 

subtemas individualidade e linguagem, que serão tratados a seguir. 

 

 3.3.2.2  Individualidade 

 Por trabalhar com um grupo de coordenadores de escolas de uma rede de 

institutos de idiomas que atua sob o sistema de franquias, faz parte das minhas 

atribuições promover o alinhamento de práticas. 

 Considero alinhamento de práticas quando há parâmetros e respaldo para 

determinada ação; porém, as ações não são tomadas aleatoriamente, mas sim 

com base no contexto de cada coordenador, por meio de reflexão e negociação do 

coordenador com sua equipe. 

 Acredito que nesse alinhamento de práticas, a individualidade deve ser 

respeitada. Apesar de atuar em uma rede de escolas sob o sistema de franquias, 

não pretendo desconsiderar as diferentes realidades de cada unidade, pois são 

muitos os aspectos envolvidos nas tomadas de decisão por parte do coordenador. 
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Além do perfil do próprio coordenador, poderia citar questões 

administrativas, organização da grade horária, perfil da equipe pedagógica, entre 

outros. Por essa razão, vejo como fundamental que cada coordenador seja crítico-

reflexivo para poder ponderar suas ações. 

 Esse aspecto foi também mencionado pelo grupo de coordenadores, que 

soube identificar a partir da interação, questões que poderiam ou não ser 

coerentes e possíveis em suas realidades: 

 
Gosto muito de falar e expor minhas ideias e opiniões e nesta manhã não 
foi diferente. Ouvi coisas que passarei a adotar e outras que não concordo 
(Lívia). 

 
Eu acho que foi boa e afinada com as ideias, sem deixar de ter as 
diferenças individuais (Renata). 

 
Acredito que tivemos mais trocas, pois passamos a discutir casos mais 
individuais de cada OP, ao invés de conceitos (Marcela) 

  

Após apresentar o tema interação e seus subtemas integração e 

individualidade, abordo agora o terceiro subtema, linguagem, o qual, 

paradoxalmente, é, na minha opinião, o contraponto da individualidade, porém 

absolutamente pertinente ao tratar de integração e, claro, de interação. 

 

3.3.2.3  Linguagem 

Assumo como linguagem não só termos comuns ao grupo (como por 

exemplo: rema ou OP), mas sim uma identificação de sua condição, e 

consequentemente, situações enfrentadas e compartilhadas com o grupo.  

A linguagem proporcionou ao grupo de coordenadores uma identificação, 

um senso de pertencimento, e facilitou a interação entre eles. É como se, ao ouvir 

um outro coordenador expondo algo, cada um já pudesse compreender essa 

experiência, ainda que se tratando de uma experiência vicária, fato esse que me 

remete a van Manen (1990) ao abordar que a experiência do outro, ainda que não 

vivida por nós, contribui para a nossa própria experiência. 
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Assim, a linguagem utilizada pelo grupo atuou como uma ferramenta de 

identificação, criando um ambiente favorável para a construção dessa experiência 

do grupo: 

 
Muita sintonia. Todos falando a mesma linguagem, de igual para igual. 
[...]Pude diagnosticar e compartilhar fatos, acontecimentos e/ou casos 
comum a todos (Cristiane). 

 
Eu achei boa, temos os mesmo desafios, o que facilita a identificação dos 
problemas a serem enfrentados (Renata). 

 
[...] Perceber que não sou um caso a parte me deu forças para continuar 
em frente, firme e forte, disposta a fazer as mudanças necessárias 
(Vanessa). 

 

Com base nos excertos acima, há aspectos comuns entre os 

coordenadores, seja na atuação, seja na identificação da condição ou problemas a 

serem enfrentados, e ainda o desafio de um desenvolvimento contínuo deles e de 

suas equipes. Ao abordar o tema interação e seus subtemas, faço uma relação 

com a definição de comunidades que Barab e Duffy (2000) utilizam: 

 
“[...] We described communities as having three components: a common 
cultural and historical heritage, including shared goals, understandings, and 
practices; individuals becoming a part of an interdependent system; and the 
ability to reproduce as new members work alongside more competent 
others” (p.49). 
 

Acredito que a definição dos autores descreve o processo pelo qual os 

coordenadores passaram, trazendo uma retomada, inclusive, do papel da reunião 

pedagógica no desenvolvimento dos coordenadores. 

Retomando a ideia das relações dos temas entre si, entendo que o 

desenvolvimento contínuo pressupõe a aprendizagem, a qual acontece na e pela 

interação, conforme já abordada anteriormente e exploro a seguir esse como 

sendo o próximo tema. 
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3.3.3  Aprendizagem 

 Durante o processo de tematização, acredito que identificar o tema 

aprendizagem,  tenha sido um dos momentos mais gratificantes desta pesquisa.  

Tendo como fenômeno a ser estudado a experiência de participar de 

reuniões pedagógicas para coordenadores nos ambientes presenciais e digitais, 

um dos meus grandes desafios foi olhar para o texto e deixar que os temas 

emergissem dele.  O desafio deve-se ao fato de que, na minha trajetória 

profissional, já atuei como coordenadora pedagógica de uma escola da mesma 

rede de franquias em que trabalho e também fui a condutora das reuniões em 

questão. 

 Por essa razão, acredito que identificar o tema aprendizagem, passa 

primeiramente por uma desmistificação sobre o pré-conceito do que vem a ser 

uma reunião pedagógica. Além desse fato, que por si, já considero importante, 

entendo que o aprender com os outros complementa essa ideia. 

 
[...] muitos assuntos para compartilhar e aprender com outros OPs do grupo 
como eles lidam/lidaram/lidariam com determinadas situações (Renato).  

 
  Saí da minha zona de conforto (Marcela). 
 

 A teoria sociointeracionista de Vygotsky (1984/2007, 1987/2008) pressupõe 

que a aprendizagem acontece pela e na interação, considerando a interação dos 

membros do grupo, não deixando de lado o conhecimento prévio que cada um já 

traz e também como o conhecimento é construído pelo grupo. Mas para a 

aprendizagem que Vygotsky (1984/2007, 1987/2008) defende, faz-se necessário 

que a relação entre o aluno e a aprendizagem seja mediada, como enfatiza 

Polifemi (2007:28).  

 A mediação trata das diferentes maneiras de levar os alunos ao seu 

desenvolvimento; para tal, o processo prevê um diagnóstico da zona de 

desenvolvimento real e propõe um trabalho a ser feito, para então chegar à zona 

de desenvolvimento proximal. Marcela afirma ter saído da zona de conforto, o que 

significa reconhecer questões ainda a serem trabalhadas. A teoria de Vygotsky 

(1984/2007, 1987/2008) prevê um diagnóstico do estado atual do conhecimento, 



 82

para a partir dele estabelecer-se o plano de ação a ser desenvolvido para que se 

atinja a zona de desenvolvimento proximal. 

 Ler nos textos que os coordenadores aprenderam uns com os outros 

expressa, na minha opinião, uma apropriação do que considero ser a principal 

atribuição de um coordenador, que é estar na posição de aprendiz para ser 

professor de seus professores, e complemento essa ideia ao citar Polifemi (2007): 

 
“[...]ao meu ver, uma das melhores coisas em ser professor é que para 
desempenhar cada vez melhor nossa tarefa de ensinar, temos que 
desempenhar, cada vez mais e melhor, a tarefa de aprender” (p.28). 

 

 Pelo fato de que a aprendizagem ocorre na e pela interação, o que nos 

remete a um tema já abordado, ao falar da aprendizagem durante as reuniões, 

duas ações foram valorizadas pelos coordenadores como essenciais nesse 

processo: compartilhar e trocar, razão pela qual os subtemas de aprendizagem 

são: compartilhamento e troca. 

 

3.3.3.1  Compartilhamento 

 Entendo como compartilhamento o momento em que divido com outros 

algo, mesmo que não receba algo deles. Considero que o compartilhamento na 

aprendizagem pressupõe um papel onde cada um contribui com suas opiniões 

e/ou experiências, assumindo-se como agente desse processo.  

 Acredito que o processo de compartilhamento esteja também associado a 

uma valorização do outro, e que ao compartilhar minhas experiências, posso 

contribuir para a aprendizagem do outro, valorização essa inclusive já citada 

anteriormente, retomando a ideia de que cada um tem algo a contribuir nesse 

processo. 

 
 Sempre temos coisas novas para aprender, compartilhar e colocar em 
prática. [...] Acho que todos contribuíram e compartilharam suas 
experiências (Laís). 

  

Pensando nos coordenadores, os textos trazem que o grupo assumiu uma 

postura de que há sempre algo a aprender. Essa aprendizagem ocorre na 
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interação ao compartilharem questões teóricas, bem como suas aflições, 

expectativas, desafios, conforme inclusive mencionado por Renato anteriormente, 

mas que torno a destacar: 

 
 [...] muitos assuntos para compartilhar e aprender com outros OPs do 
grupo como eles lidam/lidaram/lidariam com determinadas situações 
(Renato).  

 

Entendo que o compartilhar está também como que complementar ao 

próximo subtema que é troca e, ainda, afeta outro tema que será abordado na 

sequência. 

 

 3.3.3.2  Troca 

 Participar da reunião não significa contar o que acontece com cada um, 

mas principalmente conseguir avaliar o ganho real a partir desse momento, o que 

significa que, além de compartilhar, há também a troca de ideias, sugestões, e 

sem dúvida, este foi um dos momentos mais valorizados pelo grupo. 

 Por acreditar na aprendizagem como uma via de mão dupla, entendo que 

compartilhamento e troca se complementam no tema aprendizagem. Ao 

compartilhar algo, eu divido com os outros, porém, ao pensar na troca existe um 

movimento de dar e receber. Entendo que quando tratamos o termo troca, a ideia 

que permeia essa ação é que ao contribuir com algo, também serei beneficiado 

em contrapartida. 

 
Procurei trocar experiências. Passar o que tenho e também estar aberto 
para aprender novas coisas, ter novas idéias. A troca foi rica porque todos 
têm algo a passar. Isso nos ajuda a amadurecer, a revisar a maneira como 
lidamos com a orientação pedagógica para mudar ou continuar (Gustavo). 

 
[...] Muitas vezes nos sentimos sem idéias e esta troca é muito rica. Saímos 
com outra visão e cheia de ideias (Laís). 

 
Depois de conversar com todos, levo a experiência trocada por todas nós, e 
conceitos tb (Ana). 
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 Os excertos ilustram a ideia de que ao contribuir com suas ideias ou 

experiências, os coordenadores não só ajudam ao grupo, mas principalmente 

saem com algo do qual serão beneficiados diretamente.   

Vale ressaltar que para que os coordenadores compartilhassem e 

trocassem suas ideias e experiências, era preciso que se sentissem à vontade 

para falar durante os encontros. Nessa linha, apresento o próximo tema que é 

abertura, tendo como subtemas exposição e acolhimento. 
    

 3.3.4  Abertura 

Assim como mencionado pelos coordenadores, a importância da interação 

e o quanto cada um aprende com ela, a participação dos coordenadores 

aconteceu porque cada um sentiu abertura para tal.  

Pretendo aqui abordar uma abertura que não está vinculada apenas ao não 

estar preso a pré-conceitos, mas principalmente a abertura que dá a cada um a 

possibilidade de se expor e que interfere na exposição e no acolhimento dentro 

desse grupo.  

Concordo com Polifemi (2007:13) ao evidenciar a necessidade de um 

espaço onde os coordenadores possam não só refletir, mas também expor seus 

pontos de vista, visando ao desenvolvimento profissional. O autor complementa 

fazendo uma comparação com a atuação dos professores (que tem seus pares 

para interagir) e os coordenadores que, em detrimento de uma série de 

atribuições, acabam que por ter uma atuação solitária, reforçando assim, a 

necessidade de um espaço que proporcione a abertura para falar, refletir e 

crescer. 

A ideia acima vem ao encontro dos comentários de dois participantes:  
  

Senti todo mundo a vontade p/ se colocar e contribuir (Luiz). 
 
  [...] e se sentiu à vontade para expor seu ponto de vista (Isabela). 
 
 

 A abertura que os coordenadores trazem à tona refere-se às possibilidades 

de falar, ouvir e ser ouvido, a um tratamento respeitoso. 
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 3.3.4.1 – Exposição 

 O coordenador, que é também professor, está acostumado à exposição 

quando leciona, ou mesmo quando conduz uma reunião pedagógica. Vale 

ressaltar que nesses momentos, há uma questão hierárquica do coordenador para 

com a sua equipe de professores e, aparentemente, ou até por uma questão 

cultural, o coordenador, ao conduzir esses encontros, determina o assunto, ou 

mesmo conhece mais sobre o que vai ser trabalhado.  

 Porém, a exposição pressupõe um despir-se do que se sabe ou não, 

problemas a serem enfrentados, inseguranças ou simplesmente diferentes pontos 

de vista. Ainda é raro perceber o coordenador atuando dessa maneira, até porque 

isso poderia implicar em um julgamento por parte da sua equipe de liderados. 

 Por outro lado, ainda quando em pé de igualdade, ou seja, na atuação de 

coordenadores entre si, nem sempre essa exposição é tão tranquila, pois ainda 

trazemos o medo do errar, de falar algo que não está certo ou que não era a 

resposta esperada. Por essa razão, ao perceber nos textos que os coordenadores 

se expuseram, acredito ser este também um aspecto relevante ao pensar nas 

reuniões, pois cada um falou o que julgava pertinente, e por meio dessas 

intervenções contribuiu com o grupo: 

 
  Procurei expor minha opinião sobre os temas propostos [...] (Laís). 
 

Acredito que pude contribuir com algumas ideias e aprender ao ouvir o 
outro (Felipe). 

 
[...] espero ter contribuído algumas vezes falo um pouco além da conta rs! 
mas no intuito de ajudar ou tirar minhas dúvidas (Renata). 

 
Fui capaz de interagir, expor idéias e problemas, e também compartilhar 
sugestões [...] (Ana). 

 

 Apesar de ter a fala de alguns coordenadores com relação à sua própria 

exposição durante a reunião, temos também outros que tiveram uma participação 

um pouco mais silenciosa. Mas, concordando com Freire (2003), quando diz que o 

silêncio não significa ausência, acredito que esse comportamento vai além do 

perfil pessoal de cada um. Com base nas leituras dos textos, parece-me que a 
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atuação de cada membro do grupo foi percebida, havendo exposição verbal ou 

não, conforme destaco a seguir: 

 
  Alguns permaneceram quietos... como ouvintes (Ana). 

 

 Assim, quase que como uma resposta ao comentário feito por Ana, surge o 

trecho abaixo: 

 
Nessa troca sempre ouvimos colocações importantes e que nos fazem 
refletir/repensar nossa prática e nossas ações (Luiz). 

 

É justamente a partir dessa observação que chego ao segundo subtema de 

abertura, que é acolhimento. 

 

 3.3.4.2  Acolhimento 

 Ao explicar o subtema acolhimento, inicio com a definição do dicionário 

Houaiss de Língua Portuguesa (2001:61): 

 
 acolhimento: 
  1 – ato ou efeito de acolher, acolhido, acolho 

1.1 - maneira de receber ou de ser recebido; recepção, 
consideração 
1.2 – abrigo gratuito; hospitalidade 
1.3 – local seguro; refúgio, abrigo 

 

 Considero pertinente trazer aqui a definição de acolhimento, uma vez que 

por meio das leituras parece estar na fala dos coordenadores o sentimento de 

sentir-se acolhido, à vontade para atuar. 

 É uma hospitalidade não planejada que parece ter acontecido durantes os 

encontros, de acordo com a definição acima um receber e ser recebido, e entendo 

que esse fato está relacionado a outros temas e subtemas já mencionados nesta 

pesquisa, como por exemplo: interação, abertura, integração, individualidade e 

outros. 
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 O acolhimento parece ter possibilitado aos coordenadores, falar, ouvir, ser 

ouvido, sentir-se confortável para agir de uma ou de outra maneira, mas 

principalmente respeitando os momentos de cada um, como destaco a seguir: 

  
Em um primeiro momento fiquei + quieta tentando entender a todos e ver 
se todos os questionamentos de Ops que já tem mais experiência que eu, 
eram parecidos com os meus e foi bem confortante ver que sim. aí fiquei + 
a vontade para expor meus questionamentos (Andréa). 

 
Eu acho que fiquei um pouco mais quieta porque havia muitas ideias novas 
vindas de OPs mais antigos. Fui um pouco mais “passiva” mais gostei 
porque absorvi o conteúdo da discussão (Renata). 

 
[...] as diferenças foram enriquecedoras e tratadas com respeito também 
(Marcela). 

 

 Com base nos excertos acima, tenho a impressão de que cada 

coordenador pôde atuar de maneira tranquila, sendo respeitados os diferentes 

momentos ou experiências de cada um, e também, que ao participar, viu como 

pertinente a sua contribuição para o grupo, seja para questionar ou ainda ouvir. 

 Dando continuidade à apresentação dos temas do fenômeno a experiência 

de participar de reuniões pedagógicas para coordenadores nos ambientes 

presenciais e digitais, passo ao próximo tema que é pertinência. 

  

3.3.5   Pertinência 

 Tudo o que foi exposto até aqui não teria acontecido se os assuntos 

abordados na reunião não fossem relevantes para o grupo de coordenadores. 

Acredito que essa pertinência começou com o processo em si para o início das 

reuniões, o qual passou por um questionário inicial, através do qual cada 

coordenador poderia sugerir o assunto que gostaria que fosse abordado durante 

as reuniões. 

 Ressalto que houve abertura para a negociação e sugestões sobre os 

assuntos discutidos, não sendo decididos aleatoriamente ou com base no que a 

coordenadora do grupo considerou importante. Por isso, a pertinência dos 

assuntos buscou atender ao grupo, considerando, na medida do possível, suas 

solicitações. 
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 Por essa razão, a pertinência dos assuntos passou por duas vertentes que 

são elas: interesses e prática, sendo que associo à primeira questões mais 

reflexivas, como desenvolvimento de equipe, atuação do próprio coordenador, e à 

segunda, sugestões mais práticas, como monitoramentos, ações que possam já 

ser implementadas, considerando, é claro, as diferentes realidades. 

 
Sim, ele [o assunto] reflete a realidade da minha escola e há certos pontos 
que precisam ser modificados e isso deve partir de mim (Felipe). 

 
Altamente relevante uma vez que o repensar/refletir a prática do OP e sua 
capacidade de liderança faz-se necessário para “lapidar” uma melhor 
atuação (Renato). 

 
Muito relevante. Trocar ideias e discutir sobre a equipe e como desenvolvê-
la é sempre essencial para que os resultados aconteçam de forma 
satisfatória (Isabela). 

  

 Assim, os coordenadores parecem ter considerado os assuntos pertinentes, 

uma vez que os mesmos iam ao encontro das realidades enfrentadas por eles nas 

escolas, proporcionando um momento de reflexão sobre a própria atuação. 

 

 3.3.5.1  Interesses 

 Conforme mencionado anteriormente, ao tratar aqui do subtema interesses, 

o mesmo não significa trazer para a reunião assuntos que os coordenadores 

gostem apenas, mas que estejam relacionados à atuação do coordenador, 

possibilitando reflexões, e que possam ser, inclusive, referentes a pontos ainda a 

serem trabalhados. 

 Esses assuntos devem estar inseridos no dia a dia do coordenador; dessa 

maneira, a discussão poderá ser muito mais proveitosa para cada um dos 

participantes. 

 
O assunto vem de [sic] encontro com a minha necessidade atualmente: o 
desenvolvimento da equipe (Isabela). 

 
  Foco no trabalho de OP (Marcela). 
 

Gostei de tudo! Me ajudou a refletir sobre a minha atuação enquanto OP e o 
quanto preciso ajustar algumas questões (Laís). 



 89

 
[...] Tudo o que discutimos aqui foi de grande importância, pois contribui 
muito para o meu crescimento profissional, me auxiliando em certas áreas 
com as quais tenho problemas (Ana). 

  

 Com base nos excertos acima, os coordenadores expressam seus 

interesses e contribuições para a própria atuação, sendo que os assuntos 

parecem ter promovido reflexão. 

  Um assunto de interesse permite uma reflexão sobre a própria prática, e é 

nessa linha que Schön (1983) aborda questões referentes a reflexão, seja sobre 

uma ação já vivenciada, a partir da qual o coordenador faz descobertas, ou ainda, 

ao ter como base suas experiências vividas, traça novos caminhos. 

 Por essa razão, não basta ter interesse e ficar na discussão. O que os 

coordenadores mostraram é que essa discussão tem que ser colocada em prática, 

por isso o outro subtema identificado é prática, focando o aspecto atual e futuro. 

 

 3.3.5.2  Prática 

 Como disse anteriormente, de nada adianta apenas discutir um conceito ou 

texto. Para que as discussões sejam relevantes, elas devem tomar forma, e é este 

o aspecto levantado pelos coordenadores. Está na fala do grupo, que o ganho 

dessas reuniões, ao passar por todo o caminho já descrito aqui, é que as 

ideias/sugestões se tornarão reais em suas escolas, ou seja, serão colocadas em 

prática: 

 
Levo os diferentes pontos de vista, levo a teoria que será trabalhada na 
prática e como em várias reuniões, saio ansiosa para rever minha atuação 
como OP e consequentemente a atuação dos meus professores (Isabela). 

 
Ansiedade em chegar na escola e colocar em prática o que vi e ouvi neste 
encontro. Com certeza me fez rever a minha atuação frente a minha equipe 
(Laís). 

 

 A partir dos textos acima, os coordenadores reforçam a ideia de que os 

assuntos e discussões são pertinentes, uma vez que são plausíveis de 

aplicabilidade em suas escolas. Ainda assim, é interessante observar que este 

subtema se relaciona a outros temas e subtemas já abordados nesta pesquisa, 
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como troca, individualidade, além do rever a prática, que entendo remeter a uma 

reflexão, sendo esse o último tema identificado a partir das vivências do fenômeno 

investigado. 
 
 3.3.6  Reflexão 

 Por mais que a discussão seja relevante e ideias surjam, para que 

mudanças ocorram, faz-se necessário, primeiro, a reflexão, a qual tem seu 

processo iniciado na reunião, mas que continua ao chegar à escola. É a reflexão 

sobre a ação de Schön (1983) mencionada anteriormente, acrescida da ideia de 

reflexão na prática proposta por Dewey (1938/1963), que a partir das leituras dos 

textos, parecem estar presente na fala dos coordenadores. 

 Acredito que durante os encontros, devido ao fato dos coordenadores 

estarem reunidos seja presencial ou virtualmente, há um possível distanciamento 

real das situações do cotidiano da escola, que permite essa primeira reflexão, que 

não pode parar, mas propõe o início de um processo reflexivo contínuo. 

 A reflexão proposta por Dewey (1938/1963:40) pressupõe que a 

experiência não ocorre no vácuo e concordo com o autor quando ele afirma que 

essa experiência é a força que nos move e, de certa forma, fomenta a ação de 

cada um, como destaco abaixo: 

 
“On the other hand, if an experience arouses curiosity, strengthens initiative, 
and sets up desires and purposes that are sufficiently intense to carry a 
person over dead places in the future, continuity works in a very different 
way. Every experience is a moving force. Its value can be judged only on 
the ground of what it moves toward and into “ (p.38). 

 

Com base no exposto acima, a reunião pode ser o ponto de partida, mas a 

ação será ou não modificada. Destaco abaixo o que alguns dos coordenadores 

disseram: 

 
Na prática, penso que está relacionado a “afinar/refinar” meus sentidos 
para enxergar os potenciais, para daí saber onde todos podem chegar e 
motivá-los a exercer as tarefas nas quais mostram maior 
interesse/desenvoltura (Renato). 
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Olhar para nossa (prática) c/ a ajuda de outras pessoas que fazem a 
mesma coisa nos ajuda a ver onde estamos acertando ou errando 
(Gustavo). 

 
O quanto tenho a aprender e refletir, mais sobre determinados assuntos e 
ações (Cristiane). 

 
As reuniões me levam a refletir na minha carreira e buscar novas ideias 
para desenvolver “meu trabalho e minha atuação” (Isabela). 

 
Levo a reflexão que sempre nos leva à novas práticas. Com o 
conhecimento que eu já tinha e o trocado nesta reunião reforcei e 
reconstruí muita coisa e ainda tem uma porção de questionamentos que 
me levarão a refletir mais e nunca parar (Andréa). 

 

 Assim, olhando novamente o que os coordenadores registraram, acredito 

que a reflexão proposta por Dewey (1938/1963) vem ao encontro da ideia 

expressa por eles. Mas como tenho descoberto ao longo desta pesquisa, nada 

acontece sozinho, é sempre uma combinação de fatores, contextos, pessoas, 

conceitos – as experiências mais recentes sempre estão relacionadas às 

experiências anteriores.   

Entendo que a experiência em si, aliada à interação e a todos os temas e 

subtemas abordados neste trabalho, podem promover a reflexão ou não, e esta 

poderá gerar mudanças ou não. Destaco aqui mais uma vez Dewey (1938/1963): 

 
“[...] The two principles of continuity and interaction are so separate from 
each other. They intercept  and unite. [...] As an individual passes from one 
situation to another, his world, his environment, expand or contracts. He 
does not find himself living in another world but in a different part or aspect 
of one and the same world. […] The process goes on as long as life and 
learning continue” (p.44).  

 

  Como disse anteriormente, todos os temas e subtemas do fenômeno 

estudado estão interligados e, na minha opinião, não há como falar de um sem 

que outro seja mencionado ou afetado. 

Dessa maneira, levando em conta que essa experiência é única e 

constituída pelos participantes que estiveram nas reuniões, a partir dos temas e 

subtemas abordados nesta pesquisa, apresento um possível diagrama de 

tematização do fenômeno a experiência de participar de reuniões pedagógicas 
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para coordenadores nos ambientes presenciais e digitais, observando que não há 

hierarquização entre eles. Esclareço que o diagrama abaixo também procura 

materializar a visão metafórica da qual lanço mão neste trabalho: 

 

 
 Diagrama 1 – O fenômeno 
 

 A ideia do diagrama acima reforça a não hierarquização entre os temas, e 

também que cada um dos temas e subtemas encontra outros, não sendo possível 

distinguir qual inicia ou termina, mas que o conjunto deles é que floresce na 

experiência de participar das reuniões pedagógicas. 

Por mais gratificante que essa experiência tenha sido para mim, como 

profissional e pesquisadora, tenho certeza de que, ainda, há um longo caminho a 

ser percorrido. Da mesma maneira que os coordenadores interagiram, 

aprenderam e refletiram, também trago comigo o que ouvi, li e falei, mas que ouso 
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simplificar ao dizer que todos participaram, contribuíram, aprenderam, construíram 

juntos. E foi assim. 

 A experiência de participar de reuniões pedagógicas para coordenadores 

nos ambientes presenciais e digitais aconteceu com todos os coordenadores, e 

com cada um de nós. Cabe agora a cada um continuar esse processo, refletindo, 

mudando suas práticas ou não, mas, acima de tudo, mantendo abertura para 

aprender sempre mais, e claro, nas reuniões, sejam elas aqui, lá ou na 

ciberespaço. 
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Reiniciam-se outros ciclos 
A semente foi germinada, se transformou em uma planta, cresceu, se 

desenvolveu, transformou-se em árvore, deu flores e, por fim, os frutos. É chegado 

então o momento dessa árvore ser também uma nova matriz, ou seja, produzir 

novas sementes, e novos ciclos se iniciarem. 

Acredito que essa metáfora tenha conseguido ilustrar um pouco da ideia do 

processo não só da pesquisa, mas também do papel do coordenador pedagógico 

e sua missão, pensando em sua formação continuada por meio da participação 

das reuniões pedagógicas. Porém, ainda fica a incerteza se cada árvore produzirá 

sementes ou não. 

 Com relação às reuniões, nenhum coordenador tinha tido, até o momento 

em que as reuniões aconteceram e também dos envios dos registros textuais, a 

experiência de conduzir uma reunião com sua equipe no ambiente virtual, e a 

justificativa para tal foi unânime ao afirmarem que não sentiram ou perceberam 

necessidade para tal, ainda que familiarizados com o ambiente. 

 Tendo como objetivo de pesquisa investigar e descrever o fenômeno a 

experiência de participar de reuniões pedagógicas para coordenadores nos 

ambientes presenciais e digitais, considero ter descoberto aspectos não 

imaginados por mim e que me surpreenderam, razão pela qual acredito ter 

atingido o meu objetivo. 

 Conforme já mencionado, não busquei neste estudo investigar o momento 

da reunião em si ou propostas a partir dela mas, sim, como o participar das 

reuniões era percebido e vivenciado pelos coordenadores. 

  Para mim, como pesquisadora, foi gratificante descobrir, ao longo desta 

pesquisa, que os ambientes em que aconteceram as reuniões não foram os 

fatores determinantes para os coordenadores, mas como o grupo construiu esse 

momento, tornando-o importante para cada um deles. 

 Acredito, então, que esta pesquisa registra uma ruptura de paradigma, 

segundo a qual a reunião deixa de ser uma obrigatoriedade e que seus 

participantes não percebem qualquer benefício ao participar dela, para ser um 

momento construído pelo grupo, o qual proporciona aprendizagem, interação, 
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reflexão, entre outros, que inclusive podem não ser percebidos durante o 

processo. Nessa linha, os coordenadores participantes afirmaram que os 

ambientes podem ser complementares, mas o importante é que haja a reunião, 

pois ela contribui para o desenvolvimento de cada um, e que participar significa, 

compartilhar, trocar, refletir, colocar em prática. 

   Mas ainda assim, vivenciar essa experiência não significa multiplicá-la. Por 

essa razão, ao terminar de coletar os textos para esta pesquisa, resolvi enviar 

mais um email aos coordenadores, questionando mais detalhadamente sobre o 

perfil de cada um (idade, experiência, professor, etc..), e ao final desse novo 

instrumento, acrescentei a pergunta: Você já fez reuniões virtuais? Por quê? 

 Por já estar trabalhando com mapa de nuvem, decidi então tabular as 

respostas à pergunta acima, o que me trouxe o resultado abaixo: 
 

 
 Mapa 12 – Questionário final 

 

 Para minha surpresa, o mapa mostrou com muita evidência a palavra 

“Nunca” e também “nunca”, ou seja, com fontes maiúscula e minúscula.  

No primeiro caso, isso mostrou a resposta imediata à pergunta, o que 

significa que, por mais significativa que a experiência tenha sido para os 

coordenadores, eles nunca haviam experienciado esse formato de reunião com 

suas equipes, e a justificativa apresentada foi que não sentiram necessidade para 



 96

tal, além do fato de que temiam que os professores não participassem como na 

reunião presencial. 

 Apesar desse cenário, aproximadamente quinze dias depois de ter feito 

esse levantamento, recebi a solicitação de Gustavo, um dos coordenadores que 

participou desta pesquisa, pedindo ajuda e também esclarecimentos sobre o 

funcionamento de uma reunião virtual. 

 Após a realização da reunião, Gustavo me relatou o quão bem sucedida a 

reunião tinha sido, pois além do gerenciamento do tempo e discussões, a 

participação dos professores tinha superado qualquer expectativa de sua parte, 

sendo que o feedback que ele recebeu foi altamente positivo. 

 Vale ressaltar que até o momento só um dos coordenadores havia iniciado 

o processo de reuniões virtuais, mas isso não significa que em um futuro próximo 

outros coordenadores venham a adotar o ambiente digital para a condução de 

suas reuniões, tornando assim essa prática mais comum. 

Fica, então, a reflexão sobre a nossa própria atuação, sendo que, no meu 

caso, e dos coordenadores com quem trabalho, o ambiente digital faz parte de 

nossa rotina, mas, ainda assim, não o utilizamos em todas as suas possibilidades 

e potencial. 

 Encerro, então, esse ciclo, considerando que houve um primeiro fruto desta 

pesquisa, o qual, na minha opinião, é que o momento da reunião agrupa as 

pessoas, mas a interação entre elas é que determina como e se haverá 

construção conjunta de conhecimento, reflexão e, quem sabe, modificação de 

suas práticas. O que realmente importa não é mais o momento em si, ou o local, 

mas o quanto cada um aprende com o outro. 

 Ainda assim, enfrentamos atualmente o desafio da quebra de paradigmas, 

pois apesar do nosso discurso defender as novas tecnologias, ainda não nos 

apropriamos dos avanços tecnológicos e da nova cultura. 

 Não sei dizer, neste momento, o que poderia ter sido diferente na condução 

desta pesquisa, mas sei que aprendi e continuo aprendendo com ela. Aprendi ao 

preparar as reuniões, aprendi ao conduzí-las, aprendi ao refletir sobre elas mas, 

acima de qualquer dúvida, aprendi com as pessoas que a constituíram. Aprendi o 
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que não estava previsto ou planejado, mas que brotou e floresceu nas discussões 

e continua vivo na pergunta para a qual ainda não tenho a resposta: Quando será 

então, o dia em que seremos matrizes, e que as sementes produzidas por nós 

também florescerão e por sua vez serão outras matrizes?  

Tal experiência foi sem dúvida única para mim, e meu pai, ao me explicar 

como a árvore floresce, tenha talvez, na sua simplicidade, definido essa 

experiência:  

 
“Cada planta tem seu tempo, seu momento, é única; não existe padrão. A 
árvore floresce ou não, do seu jeito, mas tudo é um conjunto de coisas: é o 
solo, a semente, o adubo. Acho que aprender é assim, cada pessoa é de 
um jeito e cada um aprende mais ou menos, uma coisa ou outra”. 
 

Não tenho a resposta e não pretendo tê-la, mas com certeza sei que cabe a 

cada um começar esse processo presencial e virtual, ainda que não tenha claro 

como será o resultado, mas apenas convicto de que isso tudo seja REAL. 
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PARECER sobre o Protocolo de Pesquisa, em nível de Dissertação de Mestrado, intitulado A 
experiência de reuniões pedagógicas para coordenadores nos ambientes presenciais e 
digitais 

  

CONSIDERAÇÕES APROVADAS EM COLEGIADO 

Em conformidade com os dispositivos da Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 e 

demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS), em que 

os critérios da relevância social, da relação custo/benefício e da autonomia dos sujeitos da 

pesquisa pesquisados foram preenchidos. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido permite ao sujeito compreender o 

significado, o alcance e os limites de sua participação nesta pesquisa. 

A exposição do Projeto é clara e objetiva, feita de maneira concisa e fundamentada, 

permitindo concluir que o trabalho tem uma linha metodológica bem definida, na base do qual 

será possível retirar conclusões consistentes e, portanto, válidas. 

No entendimento do CEP da PUC-SP, o Projeto em questão não apresenta qualquer 

risco ou dano ao ser humano do ponto de vista ético.  

 

CONCLUSÃO 

Face ao parecer consubstanciado apensado ao Protocolo de Pesquisa, o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP – Sede Campus 

Monte Alegre, em Reunião Ordinária de 09/08/2010, APROVOU o Protocolo de Pesquisa nº 

203/2010. 

Cabe ao(s) pesquisador(es) elaborar e apresentar ao CEP da PUC-SP – Sede Campus 

Monte Alegre, os relatórios parcial e final sobre a pesquisa, conforme disposto na Resolução nº 

196 de 10 de outubro de 1996, inciso IX.2, alínea “c”, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do 

Ministério da Saúde (MS), bem como cumprir integralmente os comandos do referido texto legal 

e demais resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS). 

 
 

São Paulo, 09 de agosto de 2010. 
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Prof. Dr. Edgard de Assis Carvalho  
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP


