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RESUMO: Este texto apresenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida a nível de 
mestrado, no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da UNEB – 
Universidade do Estado da Bahia, que pretendeu apreender as representações sociais dos 
professores sobre o saber-fazer do coordenador pedagógico, com vistas a compreender a 
relação estabelecida entre estes dois profissionais, e perceber como a relação tecida entre eles 
pode interferir no ato educativo. O marco teórico se fundou na teoria das representações 
sociais de abordagem processual, e nos autores que discutem sobre o coordenador pedagógico 
e a supervisão educacional. O método trilhou pelos caminhos da abordagem qualitativa, os 
instrumentos utilizados para a coleta de dados foram a observação, a entrevista em 
profundidade e o desenho.  
 
Palavras-chave: Representação social. Coordenador Pedagógico. Saber-Fazer  
 
RESUMEN: Este trabajo presenta los resultados de las investigaciones realizadas a nivel de 
maestría, el Programa de Posgrado en Educación y la Contemporáneo - UNEB - Universidad 
del Estado de Bahía, que trató de comprender las representaciones los profesores sobre las 
consecuencias sociales know-how del coordinador pedagógico, con el fin de entender la 
relación entre estos dos profesionales, y ver cómo las relaciones se tejen entre ellos puede 
interferir con el acto educativo. El marco teórico se basó en la teoría de las representaciones 
sociales de enfoque de procedimiento, y los autores discuten el coordinador pedagógico y 
supervisión educativa. El método recorrió el camino de un enfoque cualitativo, los 
instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron la observación, entrevistas en 
profundidad y el dibujo.  
 
Palabras clave: Representación social. Coordinador Pedagógico. Saber-hacer.  
 
 
ABRIR SEM FECHAR 

O nome é uma representação que constitui um conhecimento ou uma prática. Nos 

quereres técnicos, sociais e políticos que regem a nossa sociedade, a função do coordenador 

pedagógico parece ser muitas vezes, contraditória, marcada pela falta de formação adequada, 

desvio de função, disputa de poder e consequentemente, falta de identidade e fragilização 

profissional. Parece que o coordenador esquece-se de querer ser o que é para atender ao 

“querer ser” que o outro quer, e nesse jogo de quereres, encontra-se perdido entre a liderança 
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e o autoritarismo, entre a direção e o professor, entre a emergência e a formação, entre o afeto 

e a relação. 

Embora na contemporaneidade, o conceito que se tem do coordenador pedagógico seja 

de gestor do Projeto Político Pedagógico da instituição, este profissional ainda é visto e, 

muitas vezes, mantêm uma postura de fiscalizador do trabalho do professor e do 

comportamento dos alunos. Segundo Ferreira (2007, p. 114) “Por mais que se tente maquiar 

ou argumentar, a supervisão continua a ter o estigma do controle burocrático que tanto a 

caracterizou desde a sua origem legitimada pela resolução 02/71”. Mantendo assim, uma 

postura baseada numa educação arcaica, na qual a transferência de informações e o controle 

do trabalho pedagógico são os seus principais objetivos. 

As transformações rápidas e profundas pelas quais passam a escola na 

contemporaneidade exigem que o coordenador pedagógico adote novas teorias e práticas, 

diferentes das adotadas no sec. XX, aprendendo a lidar com novos problemas cotidianamente, 

entre os quais destacam-se os conflitos relativos a diferentes modelos e normas culturais. 

Diferente da modernidade, o novo panorama caracteriza-se por mudanças estruturantes na 

família e na escola, que passam a exigir outra forma de conceber as relações de ensino e 

aprendizagem.  

Nesse sentido, esse estudo objetivou apreender a representação social do professor 

sobre o saber-fazer do coordenador pedagógico, com interfaces a revelar o que necessita ser 

ressignificado para se chegar a um projeto pedagógico que atenda às necessidades do ato 

educativo. Além disso, pretendeu compreender a relação estabelecida entre coordenador 

pedagógico e professor, e, perceber como a relação tecida entre coordenador e professor pode 

interferir no ato educativo. Para tanto, o problema investigado girou em torno dos seguintes 

questionamentos: Qual a representação social que o professor tem do coordenador pedagógico 

e do seu saber fazer? Qual a relação estabelecida através dessa representação? E de que 

maneira essa relação pode influenciar no ato educativo? Quais são os processos cognitivos e 

afetivos nos quais essas representações se assentam? Quais as atitudes, imagem e informação 

gerados a partir dos mesmos? 

A escolha do tema se deu a partir de experiências profissionais, enquanto 

coordenadora pedagógica de diferentes níveis de ensino, nas quais pude perceber como a ação 

pedagógica, tomando como base a escuta do fazer deste profissional pelo professor, pode 

enredar as relações dentro da escola. E por sua vez, como essas relações implicam no ato 

pedagógico. 
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Outra justificativa plausível é que o Estado da Bahia baixou uma portaria – 2868/10 – 

que dispõe sobre a organização dos coordenadores pedagógicos, na qual, o coordenador, 

deverá ficar à disposição das Diretorias Regionais de Educação (DIRECs), e de acordo com a 

sua carga-horária, atender mais de uma escola. Segundo essa portaria, “Cabe a DIREC 

elaborar o cronograma de horário dos Coordenadores Pedagógicos que contemple turnos de 

funcionamento e porte das unidades escolares integrantes de cada Regional (...)” (Art. 3°).  

De acordo com o disposto acima, o coordenador pedagógico se torna responsável por 

pensar sobre a função de várias escolas e gerir as equipes de trabalho de maneira a atingir os 

objetivos de projetos escolares distintos. Essa forma de coordenação é contrária ao conceito 

de Libâneo (2006, p. 336): “Há necessidade, pois, de uma ação racional, estruturada e 

coordenada de proposição de objetivos, de estratégias de ação, de provimento e ordenação de 

recursos disponíveis, de cronograma e de formas de acompanhamento e avaliação”. Essa 

medida tomada pelo Estado parece ser impossível, se partirmos do pressuposto de que a 

construção das práticas educativas é resultado da ação coletiva e interativa dos seus 

profissionais, cada um exercendo suas respectivas funções, que se configuram entre 

semelhanças e diferenças e dão sentido ao ato educativo. Essa atitude, portanto, regride os 

avanços conquistados pela educação nos últimos anos, restringindo o lugar do coordenador a 

uma burocracia (des)necessária, pois a redução de seu tempo numa determinada escola 

implica na limitação de seu trabalho de aprofundamento no universo desta instituição. 

Placo (2006) cita que o coordenador pedagógico, ao assumir o contexto escolar, 

interfere significativamente na comunidade escolar, principalmente na ação professor, pois 

existe uma tensão permanente entre o que a escola pode realizar e o que a sociedade espera 

dela. Assim, ele é responsável por pensar a função da escola e gerir a equipe de trabalho de 

maneira a atingir os objetivos do projeto escolar, vez que esta se caracteriza por ser um 

sistema de saberes, relações humanas e sociais com fortes características interativas, logo, sua 

organização define-se como unidade social que fomenta o conhecimento e o processo ensino-

aprendizagem. 

 

O SABER E O FAZER DO COORDENADOR PEDAGÓGICO  

As discussões acerca do saber-fazer do coordenador pedagógico giram em torno de 

muitas questões distintas, mas às vezes pouco definidas: supervisão, relação, comunicação, 

inspeção, construção, formação, autoridade, orientação, entre outras. Este ítem tratará não 

apenas de explicitar as funções delegadas ao coordenador pedagógico, pois por não ser uma 
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profissão regulamentada, e sim uma ‘função’, fica a cargo do Estado ou da empresa, no caso 

das escolas privadas, definirem as suas atribuições. Mas também de refletir sobre esse savoir-

faire, em quais bases ele está erguido e de que componentes ele se constitui na busca da sua 

autonomia. 

André e Vieira (2010) realizaram um estudo sobre o coordenador pedagógico e a 

questão dos saberes, o qual faz indagações importantes sobre o assunto: Que saberes são 

mobilizados pelos coordenadores pedagógicos na sua prática cotidiana?; Quais relações são 

estabelecidas entre esses saberes e o seu contexto de trabalho? Ou seja, de que saberes é 

constituído o fazer do coordenador pedagógico? 

Tardif (2002) conceitua o saber como: “um sentido bem amplo, que engloba os 

conhecimentos, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, tudo o que foi 

muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser” (p. 212). Ressalto que essa 

tentativa de conceituação se refere aos saberes docentes, porém, o conceito pode se estender a 

outras dimensões pedagógicas.  

Na tentativa de endossar essa ideia, cito André e Vieira (2010) quando destacam que o 

conceito de saberes docentes se adéqua perfeitamente ao coordenador pedagógico:  

 

(...) na medida em que suas reflexões e ponderações podem ser 
perfeitamente adaptadas ao contexto de trabalho do coordenador pedagógico, 
que também é um docente e desenvolve suas atividades junto com os 
professores, com o propósito bem claro de favorecer o processo de ensino e 
aprendizagem no espaço escolar (p. 14).  
 

Dessa forma, os saberes profissionais são dinâmicos e estão em constante 

transformação, se constituem nas interações entre os pares. Logo, o sujeito aprende a partir da 

tríade ação-formação-investigação. 

Os conceitos expostos acima refletem os escritos de Ferreira (2008, p. 238), quando 

cita sobre o papel do coordenador pedagógico na contemporaneidade: 

 

Não se esgota, portanto, no saber fazer bem e no saber o que ensinar, mas no 
trabalho articulador e orgânico entre a verdadeira qualidade do trabalho 
pedagógico que se tornará mais verdadeira em seus compromissos 
humanizadores, quando expressar e servir de pólo-fonte de subsídios para 
novas políticas e novas formas de gestão na intensidade espaço-temporal de 
transformações que a ‘era da globalização’ ocasionou. 
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Ultrapassa, portanto, o conceito de técnica como modelização do fazer, e se configura 

como ação criativa que se (re)faz de acordo com as realidades apresentadas. 

 Para discutir sobre o saber-fazer do coordenador pedagógico, se faz necessário 

compreender o significado da palavra ‘coordenar’. Coordenar vem do latim ‘coordinare’ e 

significa dispor em ordem, organizar, ligar. Observando a etimologia ‘co + ordenar’, o 

prefixo ‘co’ significa juntamente, mutuamente, parceria. Dessa forma, coordenar é ordenar em 

parceria, organizar mutuamente. Já o verbete coordenação significa “Relação entre objetos 

situados na mesma ordem” (ALBBAGNANO, 2007, p. 244). Assim, coordenação indica 

disponibilidade de troca, possibilidade de negociação e diálogo. Rangel (2008) também 

conceitua a coordenação, quando diz: “A coordenação implica criar e estimular oportunidade 

de organização comum e de integração do trabalho em todas as suas etapas. (...) O qualitativo 

pedagógico tem, como significante, o estudo da prática educativa” (p. 77).  

 Estas falas confirmam a necessidade de que o coordenador pedagógico, ao assumir o 

seu fazer, precisa assumir a responsabilidade de gerir o projeto político pedagógico, mediante 

o trabalho em conjunto com professores, alunos, pais e administrativo. Como citado, essas 

ações incluem basicamente a gerencia do projeto político pedagógico da instituição. Parece 

simples, mas é uma atividade complexa porque aí estão envolvidos aspectos políticos, éticos, 

metodológicos e administrativos. Além disso, essa atividade pedagógica traz a tona dezenas 

de outras tantas que só são possíveis ser realizadas, se fundamentadas num trabalho conjunto 

e de formação continua.  

Por isso, é preciso ter claro, em primeiro lugar, que o projeto é de responsabilidade 

coletiva, levar em conta que cabe ao coordenador pedagógico estimular e criar situações de 

debates e ações sobre este projeto, o que exige sensibilização e formação do professor, no 

intuito de mostrar a importância da colaboração, do compromisso e do diálogo para o 

funcionamento do mesmo.  

Assim, coordenar significa assumir a responsabilidade por fazer o Projeto Político 

Pedagógico da escola funcionar, sem deixar de lado os outros atores escolares. Porém, o 

trabalho da coordenação é limitado, muitas vezes, pelo grau de participação e de abertura do 

professor para com este profissional. Se não há abertura, o trabalho da coordenação pode ficar 

restrito. Para Almeida (2007, p. 78),  

 

(...) o trato satisfatório com os relacionamentos interpessoais é condição sine 
qua non para o desempenho de suas atividades, dado que a função primeira é 
a de articular o grupo de professores para elaborar o projeto político 
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pedagógico da escola. Levar os professores a definir objetivos comuns e a 
persegui-los em conjunto é tarefa que não será atingida se não houver a 
constituição de um grupo coeso (...).   

  

Perrenoud (2000) destaca que o trabalho da coordenação é limitado, muitas vezes, pelo 

grau de participação e de abertura do professor para com este profissional. Se não há abertura, 

o trabalho da coordenação fica restrito:  

 

(...) a coordenação limita-se à vigilância do recreio, à elaboração dos 
horários, à divisão de algumas tarefas de interesses geral, como, por 
exemplo, a manutenção da máquina de fotocópias, os primeiros socorros 
(...). A coordenação estende-se eventualmente à organização de uma festa 
anual ou de uma jornada esportiva (PERRENOUD, 2000, 104). 
 

Libâneo (2006) contrapõe esta citação de Perrenoud, porque é possível que a equipe 

escolar invista na mudança das relações autoritárias para a democrática, nas quais o diálogo e 

o consenso sejam primados, em favor da construção do processo de ensino-aprendizagem. Em 

que pesa saber que há coordenadores que exercem a função como disse Perrenoud: pensam 

que a fiscalização do planejamento e do cumprimento dos programas esvazia sua ação. 

Enquanto que a ação pedagógica do coordenador deve ser de oferecer suporte pedagógico–

didático ao professor, acompanhando, assessorando, apoiando e avaliando as atividades 

curriculares, a fim de perceber se estas desenvolvem as habilidades e capacidades que estão 

(in)previstas no projeto da escola.  

 

A Coordenação Pedagógica, desempenhada pelo pedagogo escolar, responde 
pela viabilização do trabalho pedagógico-didático e por sua integração e 
articulação com os professores, em função da qualidade do ensino 
(considerando o ideal e o possível), ajudando-os a conceber, construir e 
administrar situações de aprendizagens adequadas às necessidades 
educacionais dos alunos (LIBÂNEO, 2006, p. 373). 
 

Dessa forma, o Coordenador Pedagógico assume o papel de coordenar ações voltadas 

para objetivos coletivamente estabelecidos, além de assegurar as condições necessárias para a 

sua realização. Partindo desta ideia, a gestão do Projeto Político Pedagógico, do currículo, do 

ensino, da avaliação e da formação profissional envolve todos os componentes da equipe 

escolar, mas cabe ao coordenador pedagógico fazer a mediação entre os setores da escola.  

 Nesta perspectiva, “Ser ‘especialista’ é dedicar-se às questões específicas do seu 

trabalho – conhecimento, formação e prática – enquanto pares de um todo, de um projeto 
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comum” (RANGEL, 2008, p. 95). Professor e coordenador são especialistas com diferentes 

ações, mas com reflexões e objetivos convergentes.  

Assim, a prática educativa na contemporaneidade extingue com a função de controle e 

fiscalização do trabalho do professor, pois demanda por cooperação e interatividade, exigindo 

do coordenador pedagógico formação, competência e engajamento. Diante das discussões 

expressas, entende-se que a supervisão escolar nasce de uma função, mas evolui para uma 

profissão responsável por uma educação referenciada. A coordenação pedagógica surge da 

função autoritária de controle e, posteriormente, começa a se perceber como elemento chave 

para a mediação das práticas educativas escolares na contemporaneidade, o que exige dela o 

reconhecimento das urgências cotidianas, a consideração da sua incompletude, o respeito às 

diferenças, o fortalecimento da escuta e a formação continuada de professores.  

 

‘O CONCEITO QUE ESCAPA’ 

A opção teórico-metodológica pela teoria das representações sociais, criada por 

Moscovici e originada da sociologia e da psicologia, permite apreender os conhecimentos 

sobre os saberes partilhados pelos sujeitos num determinado grupo social. 

 

Por representações sociais, entendemos um conjunto de conceitos, 
proposições e explicações originados na vida cotidiana no curso de 
comunicações interpessoais. Elas são o equivalente, em nossa sociedade, aos 
mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais; podem também ser 
vistas como a versão contemporânea do senso comum (MOSCOVICI, 1978, 
p. 181).  
 

 Para complementar esse conceito, destaco a fala de Jodelet (2001) quando afirma que 

representação social: “(...) é uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, 

com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social” (p. 22).  

 Podemos considerar então que as representações sociais são importantes na vida 

cotidiana, uma vez que não estamos isolados na sociedade, o nosso mundo é cercado de 

objetos, pessoas, fatos, informações e ideias que nos servem de base para compreendê-lo, agir 

sobre ele e transformá-lo.  

 

A representação social é um conhecimento do senso comum e é formada em 
razão do cotidiano do sujeito. É uma abordagem que se encontra hoje no 
centro de um debate interdisciplinar, na medida em que se tenta nomear, 



8 

 

fazer relações entre as construções simbólicas com a realidade social e dirige 
seu olhar epistêmico para entender como essa realidade constrói a leitura dos 
símbolos presentes no nosso cotidiano (ORNELLAS, 2009, p. 120). 
 

É na interação entre sujeito e mundo que as experiências acontecem, e cada 

experiência é elaborada, interpretada e simbolizada de maneira ímpar pelo mesmo. Segundo 

Pinto (2009, p. 24), “O senso comum das elaborações mentais, decorrentes das interações dos 

grupos sociais, é fundamental para entender a racionalidade das ações individuais e coletivas 

dos sujeitos”. Portanto, a representação social é sempre de alguém ou de alguma coisa, uma 

construção ou expressão do sujeito, como nesse estudo: a representação social do professor 

sobre saber-fazer do coordenador pedagógico. 

Do ponto de vista epistêmico, a representação social tem foco nos processos 

cognitivos; Do ponto de vista psicodinâmico, nos mecanismos intrapsíquicos e motivacionais; 

E por fim, do ponto de vista social, analisa os processos de pertencimento e participação 

social e cultural do sujeito (SÁ, 1996). Ainda enquanto forma de saber, se apresenta como 

modelização do objeto. Nesse sentido, se faz relevante conhecer as representações sociais do 

professor sobre o saber-fazer do coordenador pedagógico, no intuito de revelar como este 

objeto está sendo tratado e quais as conseqüências dessa representação para o 

desenvolvimento das práticas educativas escolares. Uma vez que, segundo Moscovici (1978) 

a representação social se estrutura a partir de três construtos: informação, imagem e atitude. O 

primeiro construto diz da organização dos conhecimentos que o grupo tem do objeto social; A 

imagem corresponde à idéia que se faz desse objeto associada a um conteúdo selecionado e 

preciso sobre o objeto, fornecendo-lhe uma unidade; Já a atitude é a posição tomada frente à 

informação e à imagem, logo, configura-se como uma dimensão em que a representação 

social fornece a orientação global para ação, favorável ou desfavorável, em relação ao objeto 

da representação.  

Assim, as representações sociais como fenômenos cognitivos, envolvem experiências, 

práticas, modelos de comportamento com implicações afetivas e normativas, transmitidas pela 

comunicação social (JODELET, 2001). Para Placco (2003, p.48), 

 

(...) o trabalho do(a) coordenador(a) pedagógico-educacional visa ao melhor 
planejamento possível das atividades escolares, faz-se necessário que ele(a) 
seja capaz de analisar suas ações, no dia-a-dia, identificando quais aspectos – 
e em que medida – podem e devem ser aperfeiçoados ou organizados 
melhor.  
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Dessa forma, a partir das representações sociais pode-se perceber a ideia que um 

determinado grupo faz de um objeto, a favor de criar um mecanismo de melhoria das práticas. 

Isso é possível graças ao caráter de comunicação presente na representação social. A 

comunicação é um vetor de transmissão da linguagem, portadora de representação, que incide 

sobre os aspectos estruturais e formais do pensamento social (JODELET, 2001).  Neste caso, 

perceber como os professores vêem o fazer do coordenador pedagógico, como as relações 

entre eles são tecidas, a partir dessas representações, e em que medida essas relações 

interferem no trabalho pedagógico, no intuito de buscar soluções para atender da melhor 

forma às necessidades do projeto político pedagógico da instituição.  

Dessa forma, o estudo das representações sociais na área educacional pode ser muito 

relevante, pois, segundo Pinto (2009, p. 32-33), “(...) oferece uma contribuição significativa 

para se pensar sobre os conhecimentos que orientam tanto o processo educativo, sua estrutura, 

seus mecanismos e suas leis quanto à forma de pensar e agir dos atores envolvidos nesse 

processo”. Assim, entende-se a representação social como instrumento justificatório e ao 

mesmo tempo condutor de práticas sociais. 

 

COMO UMA BRINCADEIRA DE RODA: EXPONDO AS REGRAS DO MÉTODO 

Este ítem, apresenta a metodologia que possibilitou a apreensão do objeto delimitado 

neste estudo. Desse modo, descreve-se as regras dessa brincadeira de roda, configurada aqui 

como a pesquisa. Assim, ora dentro da roda, ora fora da mesma, segue-se o ritmo da 

brincadeira, no intuito de “descobrir”, pelo menos em partes, o objeto que escapa. 

Para a realização deste estudo, foi utilizada a abordagem qualitativa. Flick (2009, p. 

23) destaca que: 

  

As ideias centrais que orientam a pesquisa qualitativa, diferem daquelas da 
pesquisa quantitativa. Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa 
consistem na escolha de métodos e teorias convenientes; no reconhecimento 
e na análise de diferentes perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a 
respeito de suas pesquisas como parte do processo de produção de 
conhecimento.  
 

Logo, nesta abordagem, deve-se considerar que os dados coletados são carregados de 

valores, representações e intenções, que merecem ser interpretados, não podem apenas serem 

reduzidos dados numéricos. Não se trata de contrapor ou defender o uso de um método, mas 

de poder investigar profundamente a natureza do conhecimento humano (GALEFFI, 2009). 

“A terminologia pesquisa qualitativa é logicamente distinta de pesquisa quantitativa. O 
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qualitativo aqui faz toda a diferença” (GALEFFI 2009, p. 17).  Pois permite elucidar o 

conhecimento humano, a partir de si próprio. Neste caso, permitirá o aprofundamento no 

universo dos significados, das ações e das relações do professor e do coordenador 

pedagógico.  

Como método de pesquisa foi utilizado o estudo de caso, considerando que esta é uma 

possibilidade de análise mais completa para responder às questões norteadoras em um 

contexto real. Segundo Yin (2005), um estudo de caso é uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Assim, este 

método, tenta explicar as ligações causais nas interações da vida real que são muito 

complexas para serem explicadas pelas estratégias experimentais. Ludke (1986) destaca que 

os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma completa e profunda. O pesquisador 

procura revelar a multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação ou 

problema, focalizando-o como um todo. Esse tipo de abordagem enfatiza a complexidade 

natural das situações, evidenciando a inter-relação dos seus componentes. 

Para a construção da pesquisa escutou-se os atores diretamente ligados ao objeto da 

pesquisa: professores de Ensino Fundamental – anos finais e do Ensino Médio, de ambos os 

sexos, com idade entre 23 e 50 anos, pertencentes à classe média, com formações em 

licenciaturas variadas, de uma escola de grande porte da rede Estadual de Ensino de Feira de 

Santana, que atende alunos dos diferentes bairros e também dos distritos.   

Esses sujeitos, atores críticos da realidade pesquisada, foram indispensáveis para, 

através dos instrumentos de coleta de dados, ajudar a compreender melhor as rotinas, as 

relevâncias e os conflitos da realidade pesquisada.  

 Porém, esse estudo não se resumiu ao uso de instrumentos apurados de coleta de 

informações para buscar respostas a questão proposta, mas de interpretar e refletir sobre esses 

dados coletados à luz das produções teóricas.  

Nesta perspectiva, os instrumentos aplicados para a coleta de dados foram: a 

observação, que permitiu coletar dados em situações impossíveis de usar outras formas de 

comunicação, além de proporcionar o contato pessoal do pesquisador com o fenômeno 

pesquisado; entrevista em profundidade, por considerar que é um instrumento flexível, no 

qual o entrevistador pode aprofundar o que foi observado; e por fim, o desenho, como forma 

expressiva que revelou o que o olhar e a escuta não conseguiram registrar. 
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Terminada a coleta de dados, foi realizada a análise dos mesmos à luz da análise do 

discurso de vertente francesa, permitindo que questões subjacentes fossem levadas em 

consideração. Os dados foram categorizados, a fim de objetivar e ancorar as representações 

sociais do professor sobre o saber-fazer do coordenador pedagógico. 

 

DESVELAM-SE AS FALAS, APREENDEM-SE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Após a coleta de dados, procedeu-se a leitura e a construção das categorias descritivas 

sobre o que representa o saber-fazer do coordenador pedagógico para os professores, e assim 

foram nomeadas: Prática, conteúdo do professor; O que sei, aprendi na escola; Omissão 

velada; Tempo de fazer, Polivalência do sujeito; Orientação: queixa e conselho; Ser toda na 

escola; Denegação do plano de curso; Intervalo: entre-lugares; Da sedução ao retorno; 

Saber não sabido; Coordenador tem saber; Coordenador pedagógico tem conteúdo; 

Coordenador pedagógico: o esperado; Uma coitada; Soma e motiva; e Relação de afeto; Elo, 

ponte de aproximação e Solidão na escola. Escutar o ato, a fala e o traço dos sujeitos, revelou 

o quanto o professor parece saber sobre o saber-fazer do coordenador pedagógico. 

A denominação destas representações vai falar da fonte, da origem que as mesmas 

foram construídas, através das falas dos sujeitos enlaçadas com meu olhar de pesquisadora. 

Mas cada uma delas tem uma profundidade e estão apresentadas de maneira dialógica e quiçá 

ambivalente, nas falas dos sujeitos, que ao falar de saber-fazer do coordenador pedagógico, 

falam de mediação, forma-ação, escuta, co-ordena e (im)possibilidade. Forma pela qual, os 

dados foram organizados e categorizados em categorias interpretativas, as quais representam 

os resultados desta pesquisa. 

As representações ancoradas na mediação revelaram um papel importante para o 

coordenador pedagógico, uma vez que mostrou a aproximação com os saberes cognitivos e 

afetivos do professor, e que este não é colocado apenas como um alguém que cumpre o 

quadro de funcionários da escola. As falas dos sujeitos revelaram que essa mediação não 

pacifica o professor, ao contrário, o coloca como um ser ativo no processo de ensinar e 

aprender, e respeita as necessidades e limitações dos mesmos. Ademais, o coordenador é 

colocado como um elo que media, não apenas saberes, mas os autores escolares – professores, 

alunos, família, direção – o que revela o ato educativo como um processo de relações 

interativas, nas quais os diferentes se comunicam, mas necessitam de um mediador que 

facilite essa comunicação. 
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A forma-ação mostra que nem todo professor a considera como importante para o ato 

educativo, porém, confirma a premissa de que o trabalho de formação na escola possibilita a 

aliança entre teoria e prática, diminuindo o abismo que existe entre os saberes adquiridos na 

formação inicial e a prática em sala de aula. Esta categoria publica ainda a necessidade do 

coordenador como formador de saberes pedagógicos, uma vez que os professores do Ensino 

Fundamental e Médio evocaram não ter acesso a esses saberes em sua formação inicial, que 

prioriza o conteúdo específico da área.  

A ancoragem na escuta demonstrou a abertura ao outro, à sua fala, à sua postura, às 

suas necessidades e saberes. Por outro lado, demonstrou que a abertura ao outro só acontece 

quando este dá possibilidade recíproca, revelando um entrevero entre o par – se não há 

concordância, não há escuta, e se não há escuta, não há coletivo, e sim individualismo. Essa 

categoria desvenda, em partes, a relação coordenador pedagógico-professor, quando mostra 

que a coordenadora escuta os que a escutam, os que colaboram, os que cumprem os 

combinados, mas aqueles que negam o seu papel na escola, são excluídos dessa relação. Isso 

termina refletindo no ato educativo, pois o professor deixa transparecer na sala de aula se o 

trabalho realizado por ele está ou não em consonância com o projeto da escola. E o 

coordenador por sua vez, demonstra ao aluno e à família, conhecer e acompanhar ou não o 

trabalho do professor. 

As representações ancoradas no co-ordenar dão ênfase numa perspectiva de 

motivação e valorização do trabalho do professor. Porém, ainda que de forma velada, 

simboliza o papel do coordenador pedagógico como fiscalizador do trabalho do professor, o 

que reduz o seu saber-fazer ao trabalho burocrático, de inspeção e de dar ordens, como foi 

pautada a sua função durante o período tecnicista, no qual se situava, de maneira hierárquica, 

acima do professor. Reflete sobre o papel do coordenador enquanto líder, mas não diminui a 

sua configuração de controle, uma vez que é responsável pelo projeto pedagógico da escola, e 

como tal, precisa estar atento à organização do ato educativo. 

Por fim, as representações ancoradas na (im)possibilidade podem ser observadas nas 

falas dos sujeitos, quando simbolizam que a escola é muito grande para apenas um 

coordenador, e que a mesma não tem condições de dar conta de todas as funções atribuídas à 

ela, isso pode ser constatado, também, durante as entrevistas. Além disso, revelam a falta de 

sistematização de uma rotina que busque viabilizar mais eficácia no trabalho a ser realizado, e 

a conscientização dos outros autores escolares sobre a importância do saber-fazer do 

coordenador pedagógico no espaço escolar. Colocando-se toda, a coordenadora estabelece 



13 

 

uma relação de coleguismo com os sujeitos escolares, mas, de outro lado, negligencia a 

importância do seu saber-fazer na escola. 

 

PARA NÃO TERMINAR 

Mediação, forma-ação, escuta, co-ordena e (im)possibilidade são representações 

sobre o coordenador pedagógico, simbolizadas pelo professor, e parecem refletir o saber-fazer 

deste profissional na ambiência da escola. Posto isso, essa pesquisa deixa um legado para um 

(re)pensar sobre a portaria 2868/10, que retira o tempo laboral do coordenador na escola, 

deixando um vazio no entre-lugares de várias instituições, e que os professores quando 

buscam o coordenador, ele escapa, como se fosse um jogo de fort-dá. Baseado nesta decisão 

do Estado, o coordenador é presente e ausente ao mesmo tempo, ora encanta, ora assombra, 

porque na medida em que aparece, desaparece, e o professor enfrenta esse dilema de mesmo 

acompanhado, encontrar-se sempre sozinho. 

Os dados encontrados revelam não apenas a necessidade de ter coordenador 

pedagógico na escola, mas, a necessidade de repensar a sua postura, atribuições e relações, 

bem como a dos outros sujeitos escolares. Revelam ainda, a necessidade de políticas públicas 

que visem o incentivo do trabalho deste profissional na escola, e não a redução do mesmo a 

uma burocracia (des)necessária, como proposto pela portaria 2868/10.   

Este estudo também conduz a pensar as representações sociais sobre a dicotomia 

teoria-prática, uma vez que os sujeitos, formados em licenciaturas diversas – História, Letras, 

Matemática, Geografia, Educação Física, Biologia – revelaram não ter aprendido, na sua 

formação inicial, os conteúdos referentes às práticas pedagógicas, mas apenas os conteúdos 

específicos da sua disciplina. Essa questão suscita também uma discussão sobre a valorização 

do saber da Pedagogia e da necessidade de profissionais desta área atuando na escola. 

Além disso, pensar no par coordenador pedagógico-professor é pensar em relação de 

poder, talvez, na contemporaneidade, pensar “no faz de conta que o tem” porque esta 

concepção hierárquica, citada por alguns professores sujeitos desta pesquisa, já deveria estar 

dizimada junto com o tecnicismo, e, em algum momento, coordenador e professor irão se 

frustrar ao perceber que se encontram no vazio furado, o que acontece quando não se 

reconhecem como sujeito da falta, estruturado borromeicamente no Real. Isso pôde ser 

comprovado pelas falas dos sujeitos, quando dizem necessitar de um co-ordenar ou mais 

poder nas mãos do coordenador, que parece não poder mais atender a esse desejo. 



14 

 

Portanto, não cabe ao coordenador pedagógico dizer o que o professor precisa ou 

deseja, assim como, determinar o seu como fazer. Cabe àquele, escutar esse professor e 

oferecer-lhe possibilidades de fazer, permitindo-lhe uma continuidade de erros e acertos, ou 

seja, prevendo seus tempos, lugares e saberes de (re)construção de suas práticas docentes, 

revelando, dessa forma, o desempenho do par para o desdobramento do ato educativo. 

Assim, essa pesquisa foi uma oportunidade de aprofundar os estudos e a produção 

acadêmica a respeito deste tema, já que existem poucas produções acerca do mesmo, 

principalmente no estado da Bahia, podendo esta contribuir de forma significativa para a 

melhoria da formação dos profissionais de educação e, consequentemente, apontar 

possibilidades de repensar os papéis dos sujeitos escolares e a gestão democrática.  

Dessa forma, a temática abordada aponta novos caminhos a respeito do fazer do 

coordenador pedagógico e da sua relação no âmbito escolar, a fim de pensar a educação sob 

uma perspectiva contemporânea, referenciada no cotidiano do aluno, voltada para atender as 

diferenças idiossincráticas, que coloque a produção do conhecimento como um projeto a ser 

construído, e não apenas como um modelo a ser sustentado pelo trabalho do coordenador e 

seguido pelo labor do professor. 
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