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EIXO TEMÁTICO 8: POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO EDUCACIONAL E 

ESCOLAR NA EJA  

 

RESUMO 

 

A  Educação de Jovens e Adultos, dentre seus vários aspectos, está alicerçada num  

processo de  construção de conhecimentos diversos que não se limitam ao ambiente de sala de 

aula, também, está envolvida em outros condicionantes que podem ou não potencializar no 

aluno possibilidades de conhecimentos que o  permitam perceber que suas aprendizagens 

adquiridas ao longo da vida devem ser  respeitadas de verdade  pelos professores, 

coordenadores, gestores e por toda a comunidade escolar e local. Nessa perspectiva, cabe-nos 

atentar para a compreensão de que o processo de formação do estudante não está centrado  

apenas  na relação professor-aluno, mas pertence à dinâmica escolar como um todo, incluindo 

a gestão e a coordenação pedagógica. A relação entre a gestão escolar e a coordenação 

pedagógica, pode possibilitar diálogos de construção a partir da concepção  de que a 

aprendizagem é baseada em trocas e construções coletivas, considerando claro a qualidade de 

tal relação. Esses agentes precisam perceber  quão importantes são suas ações para o reflexo no 

corpo docente e discente, sendo de forma harmoniosa ou fruto de discussões democráticas, em 

prol de um processo de ensino-aprendizagem de qualidade. Dentro do contexto da Educação de 

Jovens e Adultos, além disso, as especificidades que os alunos dessa modalidade trazem, 

exigem um trabalho pedagógico que tenha real significado para toda unidade escolar. Cabe 

salientar que diante de tal realidade, há a necessidade de se pensar e refletir sobre aspectos 

diversos da educação não formal e a possibilidade de seu aproveitamento dentro das unidades 

escolares, desmistificando uma visão dicotômica e preconceituosa deste tipo de educação. 

Repensar o próprio conceito delas, enquanto tipos de educação, que seria desenvolvida fora do 

espaço escolar, é condição “sine qua non” para uma nova ótica, onde fizesse parte e se 

relacionasse de maneira complementar com a educação formal, realizada dentro das escolas. 

Mesmo considerando-se as mudanças da própria concepção de educação e dos meios que 
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sustentam as relações interpessoais e o momento político, onde  o alunado desta modalidade de 

ensino representa o anseio de um momento histórico que infelizmente valoriza só o desempenho 

cognitivo e intelectual,  deve-se ter um olhar sensível para um processo anacrônico, no qual se 

valorize os conhecimentos prévios do aluno e o seu querer ao procurar uma escola regular. 

Assim este estudo nasce das  inquietações dos autores, fruto de reflexões de suas experiências 

em gestão escolar e  coordenação pedagógica na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede 

Municipal de Ensino de  Salvador-BA, sendo contemplado na perspectiva da relação dialógica, 

identificando os possíveis entraves de ordem das atribuições administrativas e pedagógicas e 

os possíveis conflitos que venham ecoar na qualidade do processo de aprendizagem. Para tanto, 

teve como problemática a seguinte questão central: a relação entre a coordenação pedagógica e 

a gestão escolar influencia no processo de construção de metodologias adequadas e 

consequentemente na aprendizagem dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos? O estudo 

objetivou  analisar os reflexos da qualidade da relação coordenação pedagógica e gestão escolar 

no processo de ensino-aprendizagem na Educação de Jovens e Adultos, sob a ótica dos 

profissionais que estão em exercício nessas funções. A metodologia baseou-se num estudo de 

campo, de abordagem qualitativa, e a coleta de dados feita por meio de um questionário aplicado 

a coordenadores e gestores de quatro escolas da rede municipal de ensino de Salvador –Bahia. 

Com prévia análise das produções bibliográficas, no processo de construção deste estudo 

buscamos apoio em de pesquisadores que já vêm discutindo a temática. Libâneo (2015) 

contribuiu com a análise da gestão frente aos desafios atuais diante dos sistemas de educação. 

Além de trazer importantes contribuições na contextualização do gestor nas várias tessituras 

envolvendo administração escolar, além de ajudar na compreensão histórica e etimológica dos 

termos gestão, direção, organização, participação e cultura organizacional. Também, traçou 

diretrizes das atribuições do coordenador pedagógico e suas especificidades contextuais, a partir 

das atribuições que enfatizam  a promoção e participação de momentos de discussões em prol 

da elaboração dos documentos legais da unidade de ensino, estabelecendo diálogo entre os 

sujeitos atores da comunidade escolar. Amorim (2012), traz a educação como direito inalienável 

a cidadania, cabendo ao Estado brasileiro manter este direito dotando as instituições de ensino 

de condições humanas, materiais e financeiras. Ainda Amorim (2007) faz menção a importância 

da gestão participativa. Além deles, buscamos apoio também em Almeida,  Souza e Placco 

(2011),  contribuindo para a construção da identidade e função do coordenador pedagógico em 

suas várias dimensões. Almeida e Sarmento (2009) que trazem a dimensão relacional da função 

do coordenador pedagógico. Freire (2016) e  Gadotti (1995) trouxeram a importância da relação 

da prática  do educador associada a uma visão científica e política ideológica. O trabalho foi 

desenvolvido com interfaces a vários aspectos educacionais e  as várias realidades vivenciadas  

por gestores e coordenadores pedagógicos, considerando as especificidades locais das unidades 

escolares e das equipes de gestão. Os resultados evidenciaram que o tipo de relação estabelecida 

entre  a gestão escolar e a coordenação pedagógica  pode  influenciar diretamente  no processo 

de ensino e aprendizagem, dificultando ou facilitando  as ações do coordenador pedagógico e 

da gestão escolar. O estudo também  revelou a necessidade  de investimentos em formação, 

tanto para a gestão quanto para a coordenação,  possibilitando  a conscientização do exercício  

das atribuições das respectivas funções, sem com isso  suscitar  sentimentos de delimitação, 

invasão ou tolhimento da função do outro. Tal mover deve  permitir uma relação dialógica e 

construtiva que reflita na qualidade da relação do corpo docente, discente e em toda comunidade 

escolar. A pesquisa ainda expôs  que, apesar  dos reflexos da relação gestão – coordenação no 

processo de aprendizagem dos alunos, é louvável o grau de comprometimento dos gestores e 

coordenadores, diante das  várias dificuldades enfrentadas, como falta de material , falta de 

professor , problemas estruturais, dentre outras. Inclusive, são sensíveis e favoráveis a 

formações conjuntas para as equipes gestora e pedagógica. Outra especificidade exposta com a 
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pesquisa é que muitos  coordenadores assumem atribuições de vice-diretor e vice-versa, 

especialmente quando pela falta de um deles na unidade, sendo que  os dois assumem sala de 

aula nas escolas que estão faltando professor. Claro que tal situação dificulta a qualidade do 

processo de aprendizagem e dirimi a formação da identidade profissional do coordenador 

pedagógico. Ante ao exposto, fica evidente que a relação entre coordenação e gestão 

pedagógica é um importante fator para a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Os 

profissionais que atuam nessas funções precisam estar alinhados quanto às prioridades da 

escola, realizando suas atribuições de forma conjunta e concatenada, visando favorecer as 

construções, tanto do trabalho docente, oferecendo condições para a realização das propostas, 

quanto dos estudantes, enquanto atores do seu processo de aprendizagem, sendo auxiliados para 

fazê-las de forma significativa e eficaz. 

 

Palavras-chave: Gestão Escolar 1. Coordenação Pedagógica 2. Processo ensino-aprendizagem 

3.    
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