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                         RESUMO 

 
É comum nos espaços escolares os professores se depararem 
com alunos que apresentam algum tipo de dificuldade. A 
temática Mediação pedagógica (professor e coordenador 
pedagógico) junto ao aluno que apresenta dificuldade de 
aprendizagem na leitura e na escrita, convida apensar como os 
professores lidam em sala de aula com os alunos que 
apresentam tais dificuldades e os desafios encontrados pelo 
coordenador pedagógico para mediar esse processo. Os 
principais teóricos utilizados foram; Teberosky & Colomer 
(2003), Tebar (2011) e Domingues, (2014). A pesquisa foi  

realizada em seis escolas da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Para a coleta de dados foi 
utilizado um questionário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas a onze professoras 
distribuídas nas seis escolas, incluídos cinco coordenadores pedagógicos.  Diante dos relatos das 
professoras percebeu-se como uma das principais queixas foi à ausência da família no âmbito 
escolar como: falta as reuniões, não acompanham nas atividades de casa e principalmente a 
infrequência desses alunos prejudicando consideravelmente a rotina escolar. Quanto ao 
coordenador pedagógico, são sobrecarregados com afazeres da escola que distância do cunho 
pedagógico comprometendo o acompanhamento do trabalho do professor. Conclui-se que é 
dever de toda a comunidade escolar proporcionar um espaço acolhedor a todas as crianças; para 
isso faz-se necessário encurta a relação entre professores e coordenadores pedagógicos, escola 
e família onde os mesmos possam refletir sobre sua prática, decidindo coletivamente o melhor 
caminho para o alcance do progresso do aluno.  
 
Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem. Leitura e escrita.  Mediação 
 
ABSTRACT 

 
It is common in school spaces that teachers encounter students who have some kind of difficulty. 
The theme Pedagogical mediation (teacher and pedagogical coordinator) with the student who 
presents learning difficulties in reading and writing invites us to think about how teachers deal in 
the classroom with students who present such difficulties and the challenges encountered by the 
pedagogical coordinator to mediate this process. The main theorists used were; Teberosky & 
Colomer (2003), Tebar (2011) and Domingues, (2014). The research was carried out in six 
schools of the Municipality of Fortaleza. For data collection, a semi-structured questionnaire was 
used with open and closed questions to eleven teachers distributed in the six schools, including 
five pedagogical coordinators. In front of the teachers' reports, one of the main complaints was the 
absence of the family in the school environment as: lack of meetings, do not accompany in the 
activities of the home and especially the infrequence of these students, considerably harming the 
school routine. As for the pedagogical coordinator, they are overloaded with school tasks that 
distance from the pedagogical point of view, jeopardizing the monitoring of the teacher's work. It is 
concluded that it is the duty of the whole school community to provide a welcoming space for all 
children; for this it is necessary to shorten the relationship between teachers and pedagogical 
coordinators, school and family where they can reflect on their practice, deciding collectively the 
best way to reach the progress of the student. 
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INTRODUÇÃO 

 

É comum nos espaços escolares os professores se depararem com alunos que 

apresentam algum tipo de dificuldade, porém um número significativo de professores 

segrega esses alunos por não estarem preparados para atender a esse público.  

O interesse pelo tema surgiu a partir da experiência profissional, pois é possível 

perceber que alguns alunos apresentam mais dificuldades do que as outras crianças em 

compreender o processo de aprendizagem da leitura e escrita.    

As crianças que apresentam dificuldades de leitura e escrita fracassam nas 

disciplinas, repercutindo também na relação entre os companheiros de sala de aula, 

pois uma das queixas por parte dos professores dessas crianças é a rejeição pelo fato 

dos colegas criarem resistência para trabalhar em grupo com esses alunos, que 

acreditam que são menos hábeis para execução das atividades.   

A pesquisa teve como objetivo analisar a mediação pedagógica utilizada pelo 

professor junto ao coordenador pedagógico diante das dificuldades de aprendizagem no 

aspecto da leitura. Portanto, é notória que as dificuldades de aprendizagem dos alunos, 

não diz respeito somente ao professor de sala de aula, tal reflexão perpassa aos muros 

da sala de aula e vai ao encontro do coordenador pedagógico, não como um ser 

fiscalizador do professor, e sim um parceiro que compreende e colabora e fornece 

suporte pedagógico para superar as dificuldades encontradas nesse percurso. Cabe ao 

coordenador pedagógico ter a sensibilidade de perceber a realidade da turma para 

auxiliar o professor desde o planejamento ao acompanhamento dos instrumentos de 

avaliações para averiguar e direcionar a evolução desse processo de mediação 

pedagógica.  

A pesquisa foi realizada com onze professoras que lecionam em escolas da 

Rede Municipal de Fortaleza no 2º ano do ensino fundamental e com cinco 

coordenadoras pedagógicas, como enfoques: quali-quantitativo. Para a coleta de dados 

foi realizada através do questionário com perguntas semiabertas, e para sua 

concretização e aplicação da mesma.   

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Antecedentes ao tema 

 

As discussões de dificuldades de aprendizagem foram efetuadas por Franz 

Joseph Gall em 1800 quando realizou seus estudos sobre as dificuldades de linguagem 
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(afasia) em pacientes com lesões cerebrais. Cita-se   as contribuições de Orton, em 

1917 quando trouxe a estudo o termo estreforimbolia que   caracterizou como alteração 

ou troca de sinais, a inversão de letras como p/q e d/b, contextualizou dessa forma 

dificuldades de aprendizagem na leitura e com essa linha de pesquisa em 1949 fundou 

a Sociedade Orton de Dislexia. (FONSECA, 1995, apud SILVA, 2008, p. 3).     

  

Dificuldades de aprendizagem: aspectos conceituais    

  

Os conceitos sobre dificuldades de aprendizagem avançaram ao longo dos anos, 

assim segue uma panorâmica de discussões nas quais os pesquisadores 

contextualizaram as dificuldades de aprendizagem.  

Segundo Fonseca (1995, p. 197) “as dificuldades de aprendizagem são 

relacionadas às crianças e adolescentes com inteligência normal, sem nenhum 

problema sensorial ou motor”, ou seja, não são indivíduos deficientes e não devem ser 

confundidas com crianças desprovidas ou privadas culturalmente, apenas não 

aprendem com a mesma facilidade com seus iguais. Enquanto, o conceito de 

incapacidade de aprendizagem está relacionado aos distúrbios, comprometendo 

significativamente no aspecto motor, visual, auditivo, emocional entre outros.        

Vale lembrar que muitos teóricos tendem a confundir dificuldade de 

aprendizagem com distúrbio de aprendizagem considerando que ambos têm o mesmo 

significado. Porém, Furtado (2012, p. 15) esclarece a diferença de tais termos:  

Constata-se que o temo distúrbio está quase sempre associado a 

disfunções e lesões neurológicas, que acabam acarretando prejuízos e 

danos à aprendizagem. Já a dificuldade de aprendizagem geralmente 

está relacionada aos fatores metodológicos e internos do sujeito, como 

aspectos emocionais e familiares.   

   

Considera-se que Furtado (2012) relaciona o distúrbio de aprendizagem às 

questões patológicas devido a problemas neurológicos, enquanto a dificuldade de 

aprendizagem está voltada para questões metodológicas utilizadas pelos professores 

devido ao ambiente físico e social na qual a criança esteja inserida.  

  

Dificuldade de aprendizagem e a mediação pedagógica: no processo de ensino-

aprendizagem     

  

A discussão das dificuldades de aprendizagem permeia a mediação 

pedagógica no processo de ensino aprendizagem de modo que a redefinição dos 

processos educativos que objetivam a interação para que haja construção de 

conhecimento, conduz a relação professor - coordenador pedagógico e aluno  a uma 

renovação pedagógica, de modo que a mediação ocorre desde a definição do professor 
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como mediador da aprendizagem ao enriquecimento da ação pedagógica dos 

professores  e por meio dos recursos pedagógicos,  por meio de  técnicas e estratégias 

e intervenção do coordenador pedagógico.  

Ainda é uma realidade nos espaços escolares professores focados unicamente 

no ensino, ou seja, o professor transmite os conteúdos aos alunos e não se sentem 

responsabilizados quando o conteúdo recebido passivamente pelos alunos não é 

absorvido satisfatoriamente.  

Todavia, já é perceptível que esse modelo de educação não se enquadra mais 

no contexto atual. A cada dia o professor, apesar da resistência, vem refletindo sobre 

sua prática e ao invés de focar unicamente no ensino já vem se preocupando de como o 

aluno aprende.   

Tebar (2011, p.74) contextualiza que “a mediação tem o objetivo de construir 

habilidades no sujeito a fim de promover sua plena autonomia”. Essa atitude é de 

extrema importância, pois faz com que o professor mediador esteja sensível as 

dificuldades do aluno em aprender, buscando outras metodologias que melhor se 

adequa, criando um espaço interação onde o professor não é mais o detentor do 

conhecimento e passar a ser um mediador da aprendizagem.   

Por isso, é imprescindível que a escola seja um lugar de mediação pedagógica 

intencional que favoreça o desencadeamento do processo ensino-aprendizagem e o 

papel do professor é provocar avanços nos alunos e isso se torna possível com 

interferência na zona de desenvolvimento proximal. Vale ressaltar que a informação 

advinda do meio social não se faz de forma linear e sim ocorre de um processo ativo em 

que a criança se apropria do social de uma forma particular com a sua própria 

autonomia.   

  

 

Dificuldades de aprendizagem e a mediação do coordenador pedagógico   

  

Não se pode negar a importância da função do coordenador pedagógico para o 

bom andamento e melhoria da qualidade do ensino. São atribuições do coordenador de 

acordo com Domingues (2014, p. 15):  

  
[...] responder pelas atividades pedagógicas da escola; acompanhar na 

sala de aula a atividade do professor; supervisionar a elaboração de 

projetos; discutir o projeto político-pedagógico; prestar assistência ao 

professor; coordenar reuniões pedagógicas; organizar as turmas de 

alunos e acompanhar os processos de avaliações; organizar a 

avaliação da escola; cuidar da avaliação do corpo docente e do plano 

pedagógico; atender a pais e alunos em suas dificuldades; propor e 

coordenar ações de formação contínua do docente na escola, 
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considerando a relação intrínseca entre o fazer pedagógico e a 

reflexão sobre a prática educativa.  

  

Diante das inúmeras atribuições para colocá-las em pratica não é uma tarefa 

fácil. Afinal, a função do coordenador pedagógica é marcada por embate que devem ser 

solucionadas a cada momento. É comum nas falas dos coordenadores pedagógicos a 

distância entre o real e ideal para a execução do seu trabalho.   

O coordenador pedagógico ao iniciar as suas atividades acaba se perdendo do 

foco devido aos conflitos existentes na escola, conflitos entre: professor/professor, 

professor/aluno, professor/família, professor/gestão, dentre outros problemas. Sugado 

por tantos problemas acabam finalizando o dia com a sensação de não ter rendido 

satisfatoriamente o seu trabalho; deixando o pedagógico para último plano. Portanto, 

cabe ao coordenador pedagógico ter a sensibilidade de perceber a causa dos conflitos e 

lançar ações preventivas com o intuito de minimizar os danos. Vale ressaltar que os 

conflitos não irão desaparecer, mas se tornarão menos danoso.   

A maneira como o coordenador pedagógico irá conduzir o seu trabalho fará 

toda a diferença. Criar um clima de parceria entre os professores, onde os interesses da 

escola sejam também os interesses dos professores, que possa existir intencionalidade 

na execução dos trabalhados a serem desenvolvimentos, onde o professor possa se 

sentir acolhido, apoiado diante das dificuldades tanto individual quanto ao coletivo. 

Placco e Souza ( 2012, p. 31) afirmam que:    

  
O sujeito se constitui na relação com outros, em um movimento 

permanente e constante, em que  o outro vai revelando o que somos, 

via interação. O coordenador deve fazer a mediação dessa relação, 

oferecendo oportunidade de expressão aos sujeitos singulares que 

constituem o coletivo, sempre via trabalho, ou seja, mantenho os 

objetivos pautados no projeto coletivo como norteador do trabalho com 

os professores.   
  

O coordenador pedagógico deve ter clareza diante de seus afazeres, não se 

deixando abater diante das dificuldades. Para isso deverá compreender que não poderá 

dar conta de tudo sozinho. Portanto, refletir, decidir, planejando através da troca de 

experiência, incentivando a colaboração de todos, lançando metas a serem alcançadas 

faz com que o professor reflita sobre sua prática sem se sentir pressionado na busca 

pelos resultados. Orsolon (2001, p. 22) ressalta a necessidade de o coordenador 

pedagógico mediar a competência docente ao afirmar que:    

  
O coordenador medeia o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber 

agir do professor. Essa atividade mediadora se dá na direção da 

transformação quando o coordenador considera o saber, as 

experiências, os interesses e o modo de trabalhar do professor, bem 
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como cria condições para questionar essa prática e disponibiliza 

recursos para modificá-la, com a introdução de uma proposta curricular 

inovadora e a formação continuada voltada para o desenvolvimento de 

suas múltiplas dimensões.  

  

  

Enfim, a atuação do coordenador não pode se restringir apenas nos aspectos 

burocráticos da escola e sim deve ser compreendido como um agente de mudança, 

pensar juntamente com o professor a melhor estratégia utilizada com os alunos que 

apresentam maiores dificuldades em aprender. Fazer com que o professor reflita sobre 

sua prática, onde a avaliação da aprendizagem possa ser encarada com o melhor 

caminho em busca do sucesso.  

  

MARCO METODOLÓGICO  

    

A presente pesquisa tem como enfoques: quali-quantitativo. Quanto ao nível de 

investigação foi utilizada a investigação descritiva que teve como objetivo descrever 

situações.   

Quanto a população e amostra foi realizada com onze professoras que 

lecionam em seis escolas da Rede Municipal de Fortaleza do ensino fundamental e com 

cinco coordenadoras pedagógicas. Foi uma amostragem não pro balística. Tais escolas 

atendem da educação infantil ao ensino fundamental I, localizados nos bairros Jardim 

Iracema, Jardim Guanabara, Barra do Ceará, Quintino Cunha e Alvaro Weyne.  

A análise de dados utilizou-se a análise do conteúdo, fundamentada em Minayo 

(1994, p. 74), que fala:  

Que através da análise de conteúdo, podemos encontrar respostas 

para as questões formuladas e também podemos confirmar ou não as 

afirmações estabelecidas antes do trabalho de investigação (hipótese), 

podendo ser aplicada a partir de princípios da pesquisa quantitativa ou 

da qualitativa.   

  

O interesse por essa análise é pela flexibilidade e por proporcionar a 

exploração dos dados em toda sua riqueza e possibilidades e utilizando para sua coleta, 

a aplicação de um questionário semiestruturado na qual as respostas dos mesmos 

foram divididas em seis blocos, com perguntas semiabertas, e para sua concretização, a 

aplicação da mesma. O interesse por esse instrumental foi devido a facilidade de 

obtenção das respostas, com um menor risco de dúvidas e distorções. Além de manter 

o anonimato dos entrevistados, tendo uma maior liberdade e sinceridade nas respostas.   

Já Ludke e André (1986, p.18) ressalta a importância dessa análise por se 

tratar de um “estudo qualitativo que se desenvolve numa situação natural, é rico em 

dados descritivos, possui um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de maneira 
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complexa e contextualizada”. Os resultados obtidos nas entrevistas com as professoras 

e com as coordenadoras pedagógicas foram organizados e analisados em blocos. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

  

Perfil do Professor  

 

A pesquisa apontou que 27% dos professores situam-se entre os 25 a 35 anos, 

de 36 a 45 anos representam 18% e mais de 45 anos representam 46 % dos 

entrevistados.   

  

Dados dos alunos e as dificuldades que apresentam na leitura e escrita 

  

Ao professor  

  

No tocante a identificação dos alunos fez-se necessário saber o desempenho 

dos alunos em cada sala. Portanto, 46% apresentaram maiores dificuldades, 27% tendo 

rendimento bom, 18% desempenho  ruim  e 9% não responderam .  

Percebe-se diante dos relatos das professoras que a maioria dos alunos 

apresenta dificuldades de aprendizagem. Um número bastante significativo que merece 

uma atenção não apenas por parte da professora, mas de todos que estejam envolvidos 

no processo educativo, desde os órgãos superiores, quanto gestores da escola e da 

própria família.   

Questionou-se que tipo de dificuldades os alunos apresentam na leitura. A 

pesquisa apontou que a maior dificuldade ficou centrada na relação do discurso oral 

com o texto escrito representando 31%.  

A compreensão textual representou 19% da dificuldade de leitura e no que se 

refere ao ritmo da leitura e a segmentação das palavras representaram 6% .  

De uma forma geral a aprendizagem da leitura é considerada muito difícil para 

maioria das crianças e não apenas para aquelas consideradas com dificuldade de 

aprendizagem, pois o ato de ler é muito complexo e exige da criança novas habilidades 

que até então não faziam parte de sua vida diária.   

Portanto, é importante que a criança descubra que as palavras e as sentenças 

da escrita estão integradas as unidades da fala. Por isso a necessidade da criança ter 

um bom desenvolvimento no aspecto da consciência fonológica porque as letras do 

alfabeto representam normalmente os fonemas. Teberosky e Colomer (2003, p. 99) 

definem a consciência fonológica como: “a reflexão explícita sobre a propriedade da 

segmentação das unidades sonoras da língua, ou seja, os fonemas”.  
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Perguntou-se sobre que tipo de dificuldade o aluno apresenta na escrita.  

Segundo os relatos dos professores os alunos apresentam uma maior dificuldade na 

troca de letra, representando 42%. Outro ponto levantado pelos professores é a questão 

da ortografia representando 17%. As demais dificuldades são: espaçamento em branco 

8%, uso da letra maiúscula 8%, dificuldade de localizar-se no caderno quando 

transcreve da lousa 8%, dificuldade no momento de elaborar textos e pontuá-los, dentre 

outros.   

Portanto, foi possível verificar que uma das principais dificuldades no aspecto 

da leitura e escrita é troca de letras. Lembrando que as crianças no início do processo 

de alfabetização cometem “erros” que fazem parte desse processo, pois a criança ao 

início da escrita cria suas hipóteses e à medida que vão se apropriando desse processo 

tende a avançar de nível até escrever ortograficamente.  

É pertinente que o professor identifique em qual nível de escrita o aluno se 

encontra conforme a psicogênese da escrita de Emília Ferreiro, elaborando estratégias 

que o faça avançar de nível. Isso não ocorre com um “piscar” de olhos, faz-se 

necessário aplicar atividades que despertem certo conflito fazendo com que a mesma 

busque respostas, deixando claro que o professor não deve jogar o aluno a “própria 

sorte”, deverá utilizar a mediação para que o ajude a refletir sobre a escrita.  

Outra dificuldade citada pela professora são os espaços em branco entre as 

palavras, isso se dá porque no início do processo da alfabetização a escrita da criança 

está apoiada na oralidade então não encontram sentido algum nos espaços em branco.   

De acordo com as professoras alguns alunos apresentam dificuldades no 

momento de transcrever do quadro para o caderno.  Portanto, cabe ao professor 

orientar o aluno quanto ao uso, já que existe uma conversão social quanto à forma 

correta de usá-lo. Segundo Miranda (2009, p. 81) algumas habilidades são necessárias 

que interferem de fazê-lo com êxito:  

 Copiar do quadro é, no início, um grande desafio. trata-se de uma 

atividade que envolve diferentes habilidades: coordenação visomotora, 

noção espacial e sequencial, percepção e discriminação visual. O tipo 

de letra utilizado pelo professor, assim como o ritmo exigido para a 

conclusão da atividade e o tamanho do texto a ser copiado, são fatores 

que interferem nas possibilidades de fazer uma cópia do quadro com 

êxito [...]  

  

Quando os professores foram indagados quanto às intervenções pedagógicas 

disponibilizadas com os alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, 37% 

afirmaram utilizar trabalho individual, 19% utilizam letra móvel como intervenção, 13% 
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utilizavam jogo, atividades diferenciadas 13%, conversa com a família 6%, escrita do 

nome 6% e leitura e interpretação de pequenos textos, 6%.  

As ações citadas pelas professoras são de extrema importância para garantir o 

sucesso do aluno. Também é importante que o professor esteja sensível as suas 

dificuldades, respeitando suas limitações e trabalhando para favorecer suas 

potencialidades.  

O professor deve certificar-se sobre a compreensão do aluno diante das 

atividades propostas, caso contrário, reforce a explicação e tenha a certeza que foi 

compreendida. Por isso, a necessidade de se trabalhar dentro de uma proposta 

inclusiva contemplando um ambiente diversificado que atenda as reais necessidades 

dos alunos, proporcionando situações em que a criança sinta segurança, confiança 

onde haja interação entre aluno-professor, aluno-aluno. Garantir um espaço que 

assegure o direito de aprender apesar de suas limitações.  

O trabalho de intervenção na leitura e escrita não pode se esquecer de explorar 

vários portadores de textos. Miranda (2009, p. 99) afirma “um texto contém as 

informações e oportunidades necessárias para o ensino e a aprendizagem da língua, 

dispostos dos elementos necessários para a reflexão da linguagem: noções gramaticais, 

ortográficos, léxicos, sintáticos etc.”.  

Outro ponto determinante para o sucesso do aluno é a integração da família x 

escola. É comum relatos dos professores de associar a indisciplina e as dificuldades de 

aprendizagem, a ausência da família na escola. Normalmente nas reuniões de pais e 

mestres existe uma frequência maior dos pais dos alunos que são considerados bons 

conforme as normas escolares.   

 

Perfil do coordenador pedagógico  

  

Quanto ao perfil dos entrevistados são do sexo feminino, entre 30 a 60 anos de 

idade. A pesquisa apontou que todos os coordenadores pedagógicos entrevistados são 

do sexo feminino, portanto, representando 100%. Normalmente, a maioria dos 

coordenadores das séries iniciais é graduada em pedagogia; um curso 

predominantemente feminino.  

  

Atuação do Coordenador Pedagógico e os Principais Desafios 

  

É notória nas falas das coordenadoras pedagógicas, clareza quanto as suas 

respectivas atribuições sendo primordial o acompanhamento dos planejamentos com 

27%, 20% seria assessorar tecnicamente nas atividades, formar professores 13%, 
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atendimento aos pais 13%, acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem 13%, 

elaborar e acompanhar a execução das avaliações interna e externas, 7%.  

Observou-se que o item trabalhar em sintonia com a direção 7%, percebeu-se 

nível baixo e se torna preocupante, pois quando a direção e a coordenação “falam a 

mesma língua” facilita o andamento dos trabalhos. Portanto, manter uma relação de 

companheirismo onde as decisões são resolvidas coletivamente, melhores serão as 

chances de obter resultados positivos.  

Portanto, cabe ao coordenador pedagógico organizar um espaço onde as 

decisões possam ser tomadas coletivamente. O coordenador deverá fazer o exercício 

da “escuta”, estar atentos desde as dificuldades do grupo e também às questões 

individuais.  

Vale lembrar que alguns professores são resistentes a mudança, acreditam 

que anos de experiência são suficientes para garantir um ensino de qualidade. Todavia, 

percebe-se a fragilidade desse pensamento mediante os resultados das avaliações.   

Para reverter essa situação o coordenador pedagógico deve ter embasamento 

teórico capaz de fornecer um bom suporte pedagógico aos professores, diagnosticando 

e buscando soluções para as dificuldades encontradas tanto no que se refere ao grupo, 

quanto individualmente, investindo de forma maciça na formação inicial obtendo, 

portanto, condições de atender com segurança e propriedade a formação continuada 

dos professores.  

Foi possível perceber que os coordenadores pedagógicos entrevistados são 

conscientes de suas atribuições, porém, mediante a demanda da escola desviam-se de 

sua função comprometendo o seu trabalho pedagógico. Os coordenadores pedagógicos 

quando questionados sobre se as atribuições são colocadas em prática, percebeu-se 

uma fragilidade nas falas, não tendo uma precisão de resposta com afirmações 

positivas como mostra as falas dos entrevistados logo abaixo:  

“Não, serviços burocráticos”   

“Não, são muitas as atividades comprometendo o trabalho do Coordenador”  
“Nem sempre é possível”   
“Há dias que não, reunião de demanda no distrito  
“Algumas vezes sim”     

 

O coordenador tendo que atender a demanda da Secretaria de Educação 

como: avaliações externas, lançar o gabarito das avaliações no sistema, ligar para 

família de alunos faltosos, entrega de livros, fardamentos dentre outros; compromete 

sua ação pedagógica. Todavia, existe no trabalho do coordenador, a distância entre o 

ideal e real, ideal significa colocar em prática suas atribuições, quanto ao real o trabalho 

do coordenador se resume em resolver conflitos entre professor x professor, professor x 



 

 

      Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014          p. 108, nº 6, Jan/2019 

108 

aluno, professor x responsável, professor x gestão, ou seja, sua função acaba sendo em 

“apagar incêndios”. A autora Domingues (2014, p. 121) contribui: 

A escola é um lugar de embates, de jogos de poder, tensões e de 

contradições, que interferem nos projetos e nas relações interpessoais 

estabelecidas. Pensar o espaço formativo é considerar essas e outras 

questões que podem comprometê-lo de alguma forma.  

  

De acordo com a autora supracitada a maneira que o  coordenador pedagógico 

vai conduzir o trabalho irá fazer a diferença, ou seja, se agir de  forma impositiva diante 

de tantos conflitos a situação tende a se  agravar, enquanto se essa ação ocorre dentro 

de um espaço que leve a reflexão, onde  as decisões são tomadas coletivamente,  

compreendendo que  independente das  diferenças entre os sujeitos, o respeito pelo o 

outro  deve ser preservado, maiores serão as chances  de resolução dos conflitos.  

É fato que diante dos inúmeros afazeres do coordenador pedagógico o apoio 

ao professor fica comprometido. Seu trabalho fica voltado a resolver os problemas de 

urgências e quando termina o expediente tem a sensação de dever não cumprido. As 

autoras Cunha e Prado (2012, p. 44) reconhecem as dificuldades encontradas pelo 

coordenador pedagógico e sugere que:  

[...] transforme muitas urgências em rotinas, prevendo algumas 

eventualidades, situações inesperadas e incidentes; que as atividades 

de importância envolvam todos os educadores da escola, garantindo 

um planejamento que valorize o projeto político-pedagógico; que as 

causas sejam traduzidas em encontros de comunicação, compreensão, 

solidariedade e parcerias entre os atores envolvidos com a escola.  

  

Enfim, diante das falas das autoras supracitadas é necessário um olhar 

cuidadoso do coordenador pedagógico voltado para prevenção e intervenção, caso 

contrário irá atuar somente na resolução de conflitos tornando-se em um trabalho que 

fora de suas atribuições.  

Como discutido anteriormente a demanda que o coordenador pedagógico 

enfrenta na escola, distância consideravelmente o seu trabalho pedagógico que se 

configura como os maiores desafios em 25% para diversas atribuições tais como 

porteiro, professor substituto, 12% excesso de demanda externa, 12% de desmotivação 

dos funcionários e professores. Falta de professor em 13%. Falta de interação professor 

versus coordenador 13%, desinteresse da família 12%, e 13% mediar os conflitos no 

ambiente escolar.  

Diante dos dados foi possível perceber que o seu trabalho não se limita 

unicamente a coordenação pedagógica. Um dos pontos problemáticos da escola é o 

alto índice de absenteísmo dos professores, o coordenador pedagógico se ver obrigado 

a substituí-lo em sala de   aula para que os alunos não fiquem sem aula.  
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Considera-se outro problema surgido na escola são as demandas externas, o 

coordenador perde muito tempo lançando dados no sistema das avaliações sugeridas 

pela secretaria de educação e pelo distrito de educação, muitas vezes não dando tempo 

entre o intervalo das avaliações, realizar intervenções para melhoria dos índices.  

Percebe-se também o que agrava o trabalho escolar é a desmotivação dos 

professores e funcionários. Infelizmente, a cada dia os professores da rede municipal de 

Fortaleza se sentem desrespeitado em que os direitos conquistados com muita luta 

estão se perdendo diante de uma gestão que estão preocupados apenas com os 

índices de aprovação sem se preocupar com as condições de trabalhos que são 

ofertados aos professores. As escolas estão com um quadro reduzido de funcionários 

tanto da limpeza do prédio quanto a questão da segurança.  

  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A presente pesquisa teve como objetivos analisar a mediação pedagógica do 

professor diante das dificuldades de aprendizagem no aspecto da leitura e da escrita, 

verificando as intervenções utilizadas pelos professores para alfabetizá-los com o intuito 

de perceber se são eficazes para sanar as dificuldades encontradas nesse processo. 

Também se fez necessário perceber os desafios do coordenador pedagógico junto ao 

professor mediante as dificuldades de aprendizagem dos alunos.  

Portanto, foi possível perceber que as dificuldades de aprendizagem no 

aspecto da leitura estão centradas na relação do discurso oral com o texto escrito 

representando 31%. Quanto a escrita predomina a troca de letras.   

No início do processo da alfabetização são comuns tais dificuldades devido às 

hipóteses que a criança pensa sobre a escrita. Contudo, faz-se necessário que o 

professor se aproprie das hipóteses da escrita para que possa ajudá-lo a avançar no 

que concerne cada etapa desse processo.  

Vale ressaltar que o conceito de direita e esquerda se torna importante para o 

processo de alfabetização, caso esses conceitos não estejam consolidados, a criança 

não poderá respeitar o sentido direcional da leitura e da escrita que se realiza no sentido 

da esquerda para a direita. Outro problema é que poderá apresentar dificuldade para 

discriminar letras que diferem quanto à posição espacial como exemplo b-d, p-q, etc.  

A ausência da família na vida escolar da criança é outro ponto que dificulta a 

aprendizagem da leitura e conteúdos devido à falta de rotina nas aulas.  

Quanto às intervenções utilizadas pelos professores contribuem para ajudar as crianças, 

porém não são suficientes para sanar as dificuldades, pois segundo os professores, 



 

 

      Revista PLUS FRJ: Revista Multidisciplinar em Educação e Saúde, ISSN - 2525-4014          p. 110, nº 6, Jan/2019 

110 

46% da turma apresentam maiores dificuldades; um número expressivo que merece 

atenção tanto dos professores quanto do grupo gestor da escola.  

Percebe-se que o professor trabalha sozinho, pois devido as múltiplas 

atividades que o coordenador pedagógico enfrenta, acaba comprometendo o lado 

pedagógico junto ao professor. Entretanto, quando se trabalha dentro de uma proposta 

de parceria, onde todos que compõe a escola estejam envolvidos na busca incessante 

do sucesso do aluno, as dificuldades existentes tendem a ser superadas.  

No que diz respeito ao planejamento deve estar voltado para atender as 

necessidades de seus alunos, com atividades diversificadas que atendam as reais 

especificidades dos alunos, proporcionados situações em que a criança se sinta em 

segurança, confiante onde haja interação entre aluno-professor, aluno-aluno.  

Ao coordenador pedagógico foi possível perceber as angustias que enfrentam 

para colocar o seu trabalho em prática devido aos embates surgidos na escola e no 

desvio de função que distância do cunho pedagógico. Portanto, para reverter essa 

situação deverá conduzir o seu trabalho em clima de parceria entre os professores onde 

haja intencionalidade na execução dos trabalhados a serem desenvolvidos, em que   

professor se sinta acolhido, desde as dificuldades individuais e coletivas.  

A pesquisa apontou a necessidade pertinente ao trabalho do coordenador 

pedagógico que ao acompanhar o nível de aprendizagem dos alunos; deve conhecer de 

perto as dificuldades aluno por aluno, incluindo as dificuldades do professor em lidar 

com tais alunos. Para isso deverá ter um bom embasamento teórico, romper com as 

convicções engessadas dos professores, realizar junto ao professor com frequência, 

avaliações diagnósticas para verificar o nível de leitura e escrita em que as crianças se 

encontram e lançar estratégias intencionalmente possibilitando as mesmas de refletir 

sobre a escrita oportunizando o avanço de nível.  

Conclui-se que é dever de toda a comunidade escolar proporcionar um espaço 

acolhedor a todas as crianças; para isso faz-se necessário a interação entre professores 

e coordenadores pedagógicos, escola e família onde os mesmos possam refletir sobre 

sua prática, decidindo coletivamente o melhor caminho para o alcance do progresso do 

aluno.  
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