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RESUMO: O artigo em questão propõe a refl exão sobre a Formação Continu-
ada de docentes, com o objetivo de estabelecer a relação entre a Formação 
Continuada destes profi ssionais e a importância do coordenador pedagógico no 
sucesso desta formação dentro do ambiente escolar. Dos temas educacionais 
abordados nas institucionais pelo Brasil, congressos e discussões pedagógicas, 
a formação docente é um dos campos do conhecimento mais debatidos e ana-
lisados no momento, demonstrando a relevância que essa questão tomou nos 
últimos anos. Retomando-se os caminhos já percorridos, no processo histórico 
tanto do coordenador quanto da formação continuada dos professores para que 
juntos possam, buscar novos caminhos para suas práticas pedagógicas.  Assim, 
percebe-se a responsabilidade e relevância da Coordenação Pedagógica como 
articulador desta formação dentro das escolas, contribuindo signifi cativamente 
para o sucesso do trabalho do professor e consequentemente do ensino apren-
dizagem. 
Palavras-chave: formação continuada de docentes. Coordenação pedagógica. 
Processo histórico.  Ensino aprendizagem.

TEACHER CONTINUING X EDUCATIONAL TRAINING COORDINATION

RESUME: The article in question proposes a refl ection on the Continuing Edu-
cation of teachers, in order to establish the relationship between the Continuing 
Education of these professionals and the importance of the pedagogical coordi-
nator in the success of this training within the school environment. Educational is-
sues addressed in institutional Brazil, conferences and educational discussions, 
teacher training is one of the fi elds of the most debated and analyzed at the time 
knowledge, demonstrating the importance that this issue has taken in recent ye-
ars. Returning to the paths already traveled, in the historical process both as co-
ordinator of continuing education of teachers so that together we can, seek new 
paths to their teaching practices. Thus, we see the responsibility and importance 
of Pedagogical Coordination as an articulator of this training within schools, con-
tributing signifi cantly to the success of the teacher’s work and consequently the 
teaching learning.
Keywords: continuing education of teachers. Pedagogical coordination. Histori-
cal process. Teaching and learning.
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INTRODUÇÃO

 Na atualidade a formação de qualquer profi ssional se faz primordial para 
seu acesso, permanência e ascensão profi ssional no mundo do trabalho. E nas 
escolas não se faz diferente, está cada vez mais presente na vida dos professo-
res e dos demais envolvidos no fazer educacional. 
 O professor é o principal responsável pela sua formação continuada, pelo 
seu aprimoramento profi ssional, portanto, precisa acompanhar as mudanças, 
pois as mesmas, com certeza terão impacto sobre a sua prática e tomar consci-
ência de que esse processo se tornará presente ao longo de toda sua atuação, 
preparando-se para os novos e crescentes desafi os desta geração que nunca 
esteve tão em contato com novas tecnologias e fontes de acesso ao conheci-
mento, como hoje. Se tornando capaz de enriquecer a sua prática, e propiciar 
mudanças em si, a nível curricular, no ensino aprendizagem que proporciona e 
até organizacional da escola.
 É comum encontramos professores que devido ao longo tempo que atu-
am na sala de aula. Alcançando a condição confortável de “experiente”, adquirin-
do resistência à formação continuada, achando que não há o que acrescentarem 
a sua prática. Segundo Nóvoa (2001), “a experiência não é nem formadora nem 
produtora. É a refl exão sobre a experiência que pode provocar a produção do sa-
ber e a formação”.  Compreende-se que a formação continuada de professores 
é pensada para a melhoria da qualidade da prática pedagógica junto aos alunos 
e para acrescentar novos conhecimentos aos professores que atualizaram na 
superação de entraves confl itos na sala de aula.
 A escola não pode ser eximida da responsabilidade e competência, na 
orientação e acompanhamento da capacitação constante dos docentes e toda 
equipe escolar. É preciso criar condições para que todo professor tenha acesso 
a uma formação de qualidade de modo que a profi ssão ganhe mais credibilidade 
e dignidade. Portanto uma formação de qualidade não se limita à atualização 
profi ssional, onde o docente se converte num mero espectador. Necessita-se 
oportunizar condições e ambiente motivado e técnicas com especialistas no as-
sunto, aos quais é atribuídos a função de iluminar os professores com seus co-
nhecimentos pedagógicos para que sejam reproduzidos. 
 Libâneo (2013) acredita que a formação continuada consiste de ações 
realizadas e executadas dentro da jornada de trabalho, pois ajuda a professores 
iniciantes, a participarem no projeto pedagógico da escola, entrevistas, reuniões 
e orientação pedagógico-didático, grupos de estudos, seminários, conselhos de 
classe e trocar experiências, programas de capacitações a distâncias etc.
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O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação 
inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teó-
ricos e práticos destinados à formação profi ssional, completados por 
estágios. A formação continuada é o prolongamento da formação ini-
cial, visando o aperfeiçoamento profi ssional teórico e prático no próprio 
contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral mais 
ampla, para além do exercício profi ssional. (Líbâneo, 2013 pag. 187)

Processo histórico da formação dos docentes

 Para melhor compreensão acerca da formação dos docentes nos reporta-
mos ao processo histórico desta formação no Brasil. 
 A lei da educação elementar, de 15 de outubro de 1827, é a que primeiro 
estabelece exames de seleção para mestres e mestras. Os professores seriam 
examinados em sua profi ciência na aplicação do método do ensino mútuo, no 
qual deveriam se aperfeiçoar, às suas expensas. A instrução no domínio do mé-
todo caracteriza uma primeira intenção de preparar docentes, ainda que de for-
ma exclusivamente prática e sem base teórica. 
 Com base na lei da educação elementar, de 15 de outubro de 1827 o De-
creto Federal nº 52.682, em 1963, criou, ofi cialmente, o Dia do Professor, tornan-
do esta data comemorativa dia tão importante para o professor. Outra inovação 
que esta lei trouxe foi à inclusão de meninas no mundo educacional, ou seja, 
escolas de meninas nas cidades e vilas mais populosas.
  Os anos, décadas e séculos passaram-se sempre na busca da melho-
ria na formação. E na década de 1980. Percebe-se um esforço no sentido de 
melhorar a formação dos professores para as séries iniciais, consoante a uma 
progressiva remodelação pela qual passou o Curso de Pedagogia, de modo a 
procurar adequar-se também à preparação do professor para as séries iniciais, 
tarefa essa que vinha desempenhando sem estar devidamente instrumentado. 
Nos anos 1990, algumas experiências relativas à formação docente, em nível 
superior, de professores para o início da escolaridade vieram se desenvolvendo 
em alguns estados brasileiros, em Institutos Superiores de Formação de Profes-
sores. Embora em escala reduzida. Não houve registro também, na política de 
formação, ações governamentais adequadas pertinentes à carreira e à remu-
neração do professor, o que acabava por se refl etir na desvalorização social da 
profi ssão docente, com consequências drásticas para a qualidade do ensino em 
todos os níveis.
 Na década de 90, a formação de professores foi se constituindo enquan-
to parte fundamental da profi ssão docente em nosso país, através da LDB nº 
9.394, aprovada em dezembro de 1996:
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Art. 61. A formação de profi ssionais da educação, de modo a atender 
aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às ca-
racterísticas de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como 
fundamentos:
1.a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacita-
ção em serviço;  
2.aproveitamento da formação e experiências anteriores em institui-
ções de ensino e outras atividades.
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-
-se-á em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 
em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade Normal. 

 É sabido que na atualidade com a graduação acadêmica, não se encerra 
a formação docente, ao contrário, se torna o início deste aprimoramento, tornan-
do essencial a formação continuada para garantir-se a efi ciência dos docentes 
em sua prática pedagógica. Conforme se comprova no Artigo 67 da LDB, que 
ressalta a importância de um período destinado a estudos dentro do ambiente 
escolar visando contribuir para a efi ciência do trabalho do professor.

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profi s-
sionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos es-
tatutos e dos planos de carreira do magistério público:
1.ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
2.aperfeiçoamento profi ssional continuado, inclusive com licenciamen-
to periódico remunerado para esse fi m;  
3.piso salarial profi ssional;  
4.progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na ava-
liação do desempenho;  
5.período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 
carga de trabalho. 

 Assim cursos de extensão, palestras e outros momentos de exposição 
sobre assuntos relacionados às áreas de interesse tornam-se importante para 
que ocorra a qualifi cação. Na obra intitulada, “Saberes Docentes e Formação 
Profi ssional” de Maurice Tardif discorre a respeito dos saberes docentes e a sua 
relação com a formação profi ssional dos professores e ainda com o próprio exer-
cício da docência.

São os saberes que resultam do próprio exercício da atividade profi s-
sional dos professores. Esses saberes são produzidos pelos docentes 
por meio da vivência de situações específi cas relacionadas ao espaço 
da escola e às relações estabelecidas com alunos e colegas de profi s-
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são. Nesse sentido, ‘incorporam-se à experiência individual e coletiva 
sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber 
ser’(p. 38).

Formação de Professores a luz da coordenação pedagógica

  Os primeiros registros históricos  no Brasil só começam a partir de 1549, 
com a chegada e atuação dos Jesuítas. Em seguida registra-se, depois de 1570, 
o plano de ensino em vigor foi o Rátio Studiorum, este norteava como deveria ser 
deveria ser oferecido os estudos orientando para tal, sendo reformulado algu-
mas vezes, foi fi nalizado e promulgada em 1599, essa versão vigoraria em todos 
os colégios da Companhia de Jesus. No plano a função supervisora é mencio-
nada, embora não se manifestando a ideia de supervisão.  O Rátio tratava da 
função por meio de uma fi gura denominada Prefeito Geral dos Estudos, ditava 
também como seriam todas as atividades diretamente ligadas ao ensino, desde 
as regras do provincial, as do reitor, do prefeito de estudos, dos professores de 
modo geral, de cada matéria de ensino, das regras das diversas academias, das 
provas escritas e da premiação.
 O supervisor (prefeito geral de estudos) desempenhava a função igua-
lada hoje a de Vice-gestor, um assistente do reitor, que deveria ser obedecido 
pelos professores e alunos. Havia ainda, um prefeito de estudos inferiores e 
um prefeito de disciplina, subordinado ao prefeito geral. O prefeito de estudos 
deveria organizar os estudos, orientar e dirigir as aulas, visando o aproveita-
mento dos alunos, ouvir e observar os professores assistindo suas aulas e lendo 
apontamentos de alunos e se necessário comunicar o procedimento indevido do 
professor ao reitor. Neste plano foi dada a função supervisora um destaque das 
demais funções educativas. O prefeito de estudos assume um papel específi co, 
diferente do papel do reitor ou dos professores (SAVIANE, 2003).
 Surge a reforma educacional comandada pelo Marquês de Pombal, intitu-
lada Reforma Pombalina. Culminou-se com a expulsão dos jesuítas precisamen-
te das colônias portuguesas, a educação muda das mãos destes e passando 
para as mãos do Estado. Os motivos que nortearam a administração pombalina 
a tal reforma, foram: um imperativo da própria circunstância histórica. Extintos os 
colégios jesuítas, o governo não poderia deixar de suprir a enorme lacuna que se 
abria na vida educacional tanto portuguesa como de suas colônias.
 Com a expulsão dos jesuítas o país perde, entre outras coisas, o único 
sistema de ensino existente no país.  Através das palavras de explica-se como 
isto repercutiu e fi cou a educação no Brasil:
 

A organicidade da educação jesuítica foi consagrada quando Pombal 
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os expulsou levando o ensino brasileiro ao caos, através de suas fa-
mosas ‘aulas régias’, a despeito da existência de escolas fundadas por 
outras ordens religiosas, como os Beneditinos, os franciscanos e os 
Carmelitas. (Niskier, 2001, p. 34)

 Com o fi m do sistema de ensino extinguiu-se também, o cargo de prefeito 
de estudos, havendo um retrocesso nos aspectos educacionais. Nesse período 
foram admitidos professores leigos para as aulas régias. Cria-se o cargo de di-
retor geral de estudos e a designação de comissários para fazer em cada local, 
o levantamento do estado das escolas. A função e o ideal da supervisão conti-
nuavam presentes, englobados nos aspectos político-administrativos represen-
tada no papel do diretor geral e a parte da direção, coordenação e orientação 
do ensino foi delegada a comissários ou diretores de estudos, em nível local. E 
somete em 1886 viu-se novamente à necessidade da organização de um Siste-
ma Nacional de Educação. Para isso tornava-se necessário à criação de órgãos 
centrais e intermediários de formulação das diretrizes e normas pedagógicas e 
um serviço de supervisão pedagógica no âmbito das unidades escolares. 
  Com reforma de 1928, no estado do Pernambuco foi o primeiro a tratar a 
parte técnica e a parte administrativa da educação de forma separada, surgindo 
assim à fi gura do supervisor como distinta da do inspetor. E com o Movimento 
dos Pioneiros da Educação em seu manifesto de 1932, por meio do ideário es-
colanovista destaca a contribuição das ciências para racionalizar os serviços 
educacionais, dotando de efi ciência e efi cácia o processo educativo. É tratado 
com relevância então, os técnicos ou especialistas em educação, entre eles o 
supervisor. 
 Faz-se necessário nesta retomada histórica, ressaltar que o modelo de 
supervisão que mais infl uenciou em nosso país, foi o dos Estados Unidos, que 
surgiu no século XVIII durante o governo de Juscelino Kubitscheck, como Ins-
peção Escolar, no bojo do processo de industrialização, e mais recentemente 
ganhando força e contorno legal, num contexto nada favorável. Nesse período 
foi fi rmado um convênio do MEC, com o referido país, onde foi criado o Plano de 
Assistência Brasileira - Americana no Ensino Elementar-PABAEE, de 1957 até 
1964. 
 No âmbito educacional brasileiro supervisão escolar primava pela espe-
cialização da função, mas isso acabou por desqualifi car o trabalho, pois como 
esse profi ssional era reprodutor de mandos e desmandos pré-estabelecido, sem 
sua participação crítica no processo, sua atuação histórica passou a ser descon-
textualizada e sua visão anacrônica sobre o processo de ensino e de aprendiza-
gem. No início da década de 80 com a derrocada do regime do governo militar e 
a busca pela redemocratização, a discussão em torno da educação pautava-se 
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sobre a necessidade da participação mais signifi cativa deste profi ssional na or-
ganização da escola. As bandeiras dos educadores concentravam-se na expan-
são da educação, Educação para Todos, com qualidade e a gestão democrática 
nas escolas. 
 Assim com a Constituição Federal de 1988 implanta-se o regime político 
democrático no Brasil, com isso todas as leis devem ser adequadas. A lei da edu-
cação, a 2ª Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394, 
vai ser homologada somente no ano de 1996. Mediante as mudanças latentes 
no cenário educacional, a função da supervisão escolar passa a ser revista e 
repaginada, surge a fi gura do coordenador pedagógico. Essa função poderia ser 
ocupada por um professor que, dependendo da proposta do sistema de ensino, 
deveria ter uma formação, em nível de especialização (lato sensu), na área da 
didática.

Art. 64º. A formação de profi ssionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou 
em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garanti-
da, nesta formação, a base comum nacional.

 Segundo Libâneo (2013, p.180). O coordenador pedagógico responde 
pela viabilização, integração e articulação, do trabalho pedagógico-didático em 
lida direta com os professores, em função da qualidade do ensino. Junto ao cor-
po docente o coordenador tem como principal atribuição à assistência didática 
pedagógica, refl etindo sobre as práticas de ensino, auxiliando e construindo no-
vas situações de aprendizagem, capazes de auxiliar os alunos ao longo da sua 
formação.
 De acordo com Rosa (2004, p. 142-144), o coordenador pedagógico é 
responsável pela formação continuada dos professores na escola, procurando 
atualizar o corpo docente, buscando refl etir constantemente sobre o currículo, 
atualizando as práticas pedagógicas dos professores estando sempre atento às 
mudanças existentes no campo educacional. Neste caso, defende Rosa, que o 
coordenador deve estar em constante processo de auto formação, juntamente 
com a aprendizagem e constante uso das novas tecnologias, principalmente no 
campo da informática. 

Docentes e Coordenadores Pedagógicos- esforços conjuntos em prol um 
ensino aprendizagem efi ciente e efi caz

 Em meio às demandas educacionais, as exigências por um ensino efi -
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ciente, que alcance resultados efi cazes com índices de aprovação que atendam 
os anseios sociais e políticos. É possível criar um espaço coletivo para profes-
sores e coordenadores com produtividade para alcançar os objetivos esperados 
através da formação continuada? Como gerir e fazer acontecer essa inteiração 
tão necessária na rotina das escolas?
 Alguns entraves são diagnosticados de acordo com Schön, autor de Edu-
cando o profi ssional refl exivo (Artmed, 2000, edição esgotada), a relação entre 
instrutor e aprendiz (interpretados por especialistas como coordenador e profes-
sor) pode ser um sucesso ou um fracasso dependendo de como a hierarquia, 
o poder e o controle transparecerem na comunicação. Ele descreve duas situa-
ções. Na primeira, o coordenador deixa claro o seu poder como superior na hie-
rarquia em relação ao professor. O resultado mais ocorrido é o rebater de pontos 
de vista adversos e não sucesso da aprendizagem.
 A Segunda situação, conforme relata Tânia Romero em sua tese de 
doutorado: A interação coordenador e professor: um processo colaborativo? O 
aprendizado mútuo, volta-se ao “entendimento, colaboração e questionamen-
to das visões e interesses dos participantes envolvidos: um jogo de cartas na 
mesa, sem mistérios ou intenções ocultas”. 

Encoraja-se que sejam criadas condições para livre troca de informa-
ções, mesmo aquelas mais sensíveis e difíceis, que haja conscienti-
zação dos valores em jogo, bem como conscientização das limitações 
da própria capacidade, que haja comprometimento interno dos partici-
pantes quanto às decisões tomadas, comprometimento este baseado 
em satisfação intrínseca em vez de recompensa ou punição externa. 
O clima de confi ança mútua que se estabelece (...) propicia um relacio-
namento colaborativo favorável a oportunidades de refl exão, escreve 
Tânia.

 Defende-se neste artigo a mudança dos alhares focados em dois persona-
gens fundamentais do contexto escolar, coordenador e professor para alcançar 
o êxito no ensino aprendizagem efi ciente e efi caz.  O primeiro, o coordenador, 
precisa mudar o olha que tem de se mesmo, conscientizando-se da necessidade 
de uma nova postura, acreditar mais na possibilidade de transformar a realidade 
e também acreditar na escola como um espaço adequado para isso, dado que, 
assim, por meio de um movimento dialético de ruptura e continuidade, deixando 
claro assim a que veio e a relevância de sua função inovadora. 
 O segundo, o professor, lida todos os dias letivos com uma pesada co-
brança. Dele, é esperado o do sucesso do aluno e uma prática pedagógica com-
petente, em vista de amenizar este anseio, o professor procura no coordenador 
pedagógico o apoio e soluções para tais objetivos. Então, quando encontra nes-



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 3, nº 3, jan. 2015.ISSN: 2317-7284

60

te uma postura e implantação de uma prática curricular inovadora, um indicador 
de um caminho seguro, motivador e em sintonia com suas necessidades. For-
ma-se, então uma nova consciência, que aponta para novas necessidades, gera 
novas interrogações, propicia novas construções e novas transformações.

Não há ensino de qualidade, nem reforma educativa, nem inovação 
pedagógica, sem uma adequada formação de professores. Esta afi r-
mação é de uma banalidade a toda prova. E, no enquanto, vale a pena 
recordá-la num momento em que o ensino e os professores se encon-
tram sob fogo cruzado das mais diversas críticas e acusações. (Nóvoa, 
1992, p.17)

 Para gerir estas transformações, a formação continuada dos docentes 
pelos coordenados deve norteia-se no modelo clínico de formação continua-
da, citado por Libâneo (2013, p.261) este modelo é um trabalho preventivo de 
orientação do professor na sala de aula, que permite a prática refl exiva sobre o 
trabalho em desenvolvimento e previne para que as difi culdades encontradas 
sejam superadas. Pode ser aplicado em um ou mais professores, porém ele 
sugere a aplicação em todo o grupo de docentes, onde são levantadas todas as 
necessidades de desenvolvimento profi ssional através de observação das aulas. 
Também segundo Philippe Perrenoud (1993), o método clínico é baseado na 
articulação entre prática e refl exão sobre a prática.
 Faz-se necessário também, que o coordenador utilize diversos procedi-
mentos e técnicas como: Planejamento e elaboração de projetos, reuniões, en-
trevistas, seminários, dias coletivos, conselhos de classe e feedbacks. Todo o 
trabalho do coordenador, portanto, só é possível a partir de um espaço coletivo 
de debate com os professores. Só a partir dessa interação a fi gura do coordena-
dor pode exercer a sua principal função, a de formador que promove a refl exão 
contínua junto aos professores sobre a prática pedagógica.  É de vital importân-
cia que os coordenadores compreendam que a construção de conhecimento jun-
to aos professores não acontece porque o coordenador ensina o professor como 
ensinar, e sim porque existe o intercâmbio, a inteiração, o 0bjetivo em comuns 
entre eles: o ensino e a aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Deixa-se claro neste artigo que o trabalho do coordenador pedagógico 
será mais efi caz se ele tiver clareza e fundamentação conceitual, teórica e meto-
dológica sobre a função global da escola. A mesma refl exão, aliás, vale para todo 
educador. Ressalta-se ainda, que estamos longe de uma formação continuada 
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efi ciente, porém temos que continuar pesquisando o assunto para proporciona-
mos à refl exão com ações efetivas não só dentro do ambiente escolar.  Com-
preende-se que a tarefa do coordenador de gerenciar a formação continuada 
docente, não é fácil porque, não existem fórmulas mágicas ou receitas prontas, 
padronizadas a serem reproduzidas sendo necessário criar soluções de acor-
do com a realidade de cada escola, pois este cenário é composto de pessoas 
que sofrem intervenções e infl uências físicas, emocionais e sociais. Porém, a 
formação continuada dos professores não é útil somente no cumprimento das 
atividades descritas no planejamento ou programas escolares, mas, para o en-
frentamento de desafi os não previstos enfrentados no cotidiano.
   É essencial corrigir sérias defi ciências na formação inicial de professores 
que estão em atuação. Somos sabedores que tais defi ciências podem ser ame-
nizadas nas formações e que as políticas educacionais ainda estão em desen-
volvimento para se tornarem satisfatórias e sanarem os problemas e enfrenta-
mentos cotidianos, como também dar mais condições de trabalho a professores 
e coordenadores.  Nota-se algumas tentativas do governo em contribuir com a 
formação continuada através de programas como:    
 •  Formação no Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Cer-
ta - Curso presencial de 2 anos para os Professores alfabetizadores, com carga 
horária de 120 horas por ano, metodologia propõe estudos e atividades práticas.
 • ProInfantil -  Que é um curso em nível médio, a distância, na mo-
dalidade Normal. Destina-se aos profi ssionais que atuam em sala de aula da 
educação infantil, nas creches e pré-escolas das redes públicas e da rede priva-
da, sem fi ns lucrativos, que não possuem a formação específi ca para o magisté-
rio.
 • Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Bá-
sica – Parfor - fomenta a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, 
para professores em exercício na rede pública de educação básica, 
 • Proinfo Integrado – Trata-se de um programa de formação voltado 
para o uso didático-pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação 
no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos equipamentos tecnológicos 
nas escolas e à oferta de conteúdos e recursos multimídia e digitais oferecidos 
pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo Domínio Público e 
pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais.
 • e-Proinfo - O e-Proinfo é um ambiente virtual colaborativo de 
aprendizagem que permite a concepção, administração e desenvolvimento de 
diversos tipos de ações, como cursos a distância, complemento a cursos pre-
senciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas 
de apoio a distância e ao processo ensino-aprendizagem.
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 • Pró-letramento - O Pró-Letramento é um programa de formação 
continuada de professores, voltado para aprendizagem da leitura/escrita e ma-
temática nos anos/séries iniciais do ensino fundamental. Sendo realizado pelo 
MEC, em parceria com universidades que integram a Rede Nacional de Forma-
ção Continuada e com adesão dos estados e municípios.
 • Gestar II - O Programa Gestão da Aprendizagem Escolar oferece 
formação continuada em língua portuguesa e matemática aos professores dos 
anos fi nais (do sexto ao nono ano) do ensino fundamental em exercício nas es-
colas públicas. 
 • Rede Nacional de Formação Continuada de Professores - A 
Rede Nacional de Formação Continuada de Professores foi criada em 2004, 
com o objetivo de contribuir para a melhoria da formação dos professores e alu-
nos. O público-alvo prioritário da rede são professores de educação básica dos 
sistemas públicos de educação.
 Uma mudança do olhar voltado para o coordenador pedagógico que res-
salto sua importância e signifi cativa contribuição, uma melhor defi nição de sua 
função e atribuições desempenhadas no contexto escolar, por parte da gestão, 
secretarias educacionais pode contribuir de forma signifi cativa para esta luta 
formadora. O acúmulo de funções, exagerado tempo dispensado aos tramites 
burocráticos, indisciplina e a falta de recursos tecnológicos para pesquisas e 
assessoramento aos professores são algumas das muitas frustrações deste pro-
fi ssional. 
 Não esquecendo ainda, que o professor também precisa de mais valo-
rização, salários condizentes e justos para obter a devida motivação em sua 
formação que não deve ocorrer somente no ambiente escolar, mas nos investi-
mentos como pós-graduações, mestrado e doutorado. Comprova-se através de 
resultados em outros países que, assim estaríamos trilhando um caminho mais 
seguro e propício a resultados qualitativos na educação brasileira.
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