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RESUMO

“Coordenador Pedagógico: as entrelinhas de uma identidade profissional” é um ensaio científico que surgiu
com o intuito de refletir sobre a atuação do coordenador pedagógico nos espaços escolares. Referindo-se a
prática do coordenador, esse ostenta funções que não condiz com sua real obrigação na escola,
acumulando, muitas vezes, trabalhos de cunho não pedagógico, sendo que uma das funções significativas
é promover a formação continuada dos professores, ação que despertará a importância para repensar e
reconstruir as práticas educativas. Vale ressaltar que as discussões sobre a relação educacional, entre
coordenador e professor, devem ser baseadas nos afetos, para que os desenvolvimentos cognitivos sejam
contemplados no processo de ensino e aprendizagem. A metodologia adotada foi de cunho qualitativo, de
natureza exploratória, cujos dados foram coletados por meio de observação e entrevista, aplicada com 2
coordenadoras e 4 professoras na Educação Infantil de uma escola particular da cidade de Feira de
Santana. Neste caso, a análise de dados nos induziu a um olhar reflexivo para o coordenador pedagógico,
percebendo que as demandas equivocadas comprometem as relações humanas e consequentemente as
profissionais, pois falta a prática da escuta e da fala, que é de suma importância para estabelecer a
harmonia no ato de educar.

ABSTRACT

Coordinador pedagógico: entre las líneas de una identidad profesional "es una prueba científica que ha
surgido con el fin de reflexionar sobre el papel de coordinador pedagógico en espacios escolares. En
referencia a la práctica de la coordinadora, que cuenta con funciones que no responden a su necesidad
real en la escuela, la acumulación, a menudo trabaja con un no educativa, y una de las funciones
importantes es promover la formación continua de los profesores, una acción que va a despertar
importancia de repensar y reconstruir las prácticas educativas. Es de destacar que los debates sobre la
relación educativa entre el profesor y coordinador, deben estar basadas en el afecto, por lo que los
desarrollos cognitivos se incluyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La metodología utilizada fue
cualitativa, exploratoria, y los datos fueron recolectados a través de la observación y las entrevistas,
aplicadas con 2 coordinadores y 4 maestros de jardín de infantes en una escuela privada en la ciudad de
Feira de Santana. En este caso, el análisis de los datos nos ha llevado a una mirada reflexiva de
coordinador pedagógico, dándose cuenta de que las demandas erróneas comprometen las relaciones
humanas y por consiguiente, los profesionales, carece de la práctica de escuchar y hablar, que es de suma
importancia para establecer armonía en el acto de educar.
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“Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece como eu
mergulhei. Não se preocupe em entender, viver ultrapassa qualquer

entendimento”

Clarice Lispector

O presente trabalho é um ensaio científico que tem como objetivo refletir sobre a construção da identidade profissional do
coordenador pedagógico nos espaços escolares, com o intuito de desmistificar as imprecisões diante da sua prática, e ao
mesmo tempo compreendê-las.

Nesse sentido, o problema que norteia esse estudo está exposto na seguinte pergunta: Qual é a identidade do
coordenador pedagógico Partindo desse questionamento, convém lembrarmos que o conceito de identidade não é algo
simplório, devido à própria subjetividade no qual o ser humano está inserido. Neste sentido, vale ressaltar que a
construção da identidade é tecida através das ações, diálogos e relações, seja de cunho social ou profissional.

Sendo assim, a identidade profissional do coordenador pedagógico é algo elusivo no âmbito escolar, devido ao acumulo
de demandas e urgências que o impede de exercer sua real função, a formação docente. É válido ressaltar que, o papel
do coordenador pedagógico nas instituições de ensino deve ser respeitado, por se tratar de um profissional que embora
repleto de atribulações, deve possibilitar a formação do professor e não obstante influenciar e auxiliar a reorganização da
práxis educacional na sociedade atual.

Identidade: continuada

A busca por uma identidade profissional é constitutiva de cada ser humano, embora, na contemporaneidade, seja um
tanto quanto complexo. Partindo desse pressuposto, o sujeito passa por um processo de transformações, inserido na
sociedade como ser reflexivo crítico das suas ações, constituindo assim, sua autonomia no meio social.

No caso da identidade profissional do coordenador pedagógico, é necessário lançar um olhar sensível para sua práxis,
reconstruindo sua estima na educação brasileira, que se dissemina negativamente ante as demandas burocráticas e
urgências da prática. “O coordenador pedagógico deve buscar compreender a realidade tal como ela se apresenta,
reconhecendo seu caráter complexo” (Souza, 2010, p. 110). Adentrar nos anseios de uma identidade desvalorizada,
neste caso, a do coordenador pedagógico, construída nas carências, demandas e complexidades, é remodelar um
profissional fundamental nas mediações com os professores e na reconstrução de uma educação significativa diante dos
desafios das inovações. A autora continua mencionando que, a complexidade está embutida nas vivências humanas,
encontra-se na base do pensamento, da ação, da organização, e não se pode desviar dela.

Ainda como aspecto fundante da constituição da identidade desse profissional, assumem
relevância questões singulares do sujeito que exerce essa função, tais como sua história
pessoal, trajetória de formação, seus desejos e necessidades e, principalmente, o modo de
ingresso na função (PLACCO e SOUZA, 2012, p.17).

O coordenador pedagógico tem seu papel profissional incerto pela historicidade da sua função no meio educacional,
voltado de contradições e ambivalências nas suas experiências junto ao processo educativo. Este experimentará os
prazeres e (des)prazeres da sua função, mesmo estando reprimido pelos equívocos que os circundam.

Ao viver os sucessos e insucessos inerentes ao processo de se relacionar com pessoas, ao
vivenciar diferentes estratégias de formar professores, o coordenador se verá diante de
conflitos e incertezas que o levarão, muito provavelmente, a pensar e repensar o processo
de formação que desenvolve na escola (ANDRÈ e VIEIRA, 2009, p. 21).

Logo, é preciso repensar no papel profissional do coordenador pedagógico, visto que, este lida com a coletividade de
pensamentos e ações, que se funde em uma única identidade, a educacional. Neste sentido, é válido deixar ciente que o
coordenador necessita retomar a autonomia sobre sua prática e conduzir seus afazeres se desvinculando das amarras
deixadas pela historicidade da educação.

O despertar de um profissional
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Quando nos referimos a atuação do coordenador pedagógico nos deparamos com a seguinte pergunta: Função ou
Profissão. Reportamos-nos então ao surgimento da coordenação pedagógica no que diz respeito à nomenclatura, para
compreendermos sua importância na formação docente. O próprio termo coordenação pedagógica é desvalorizado por
muitos profissionais da área da educação. Por não ser uma categoria regularizada, muitas vezes é vinculada à inspeção,
ou seja, uma função que venha fiscalizar o processo educacional.

Dessa forma, a atuação do coordenador vai sendo impulsionada pelas contradições, pelos desvios de funções, pelas
subjetividades, quando na realidade essa profissão deveria caracterizar-se pela formação continuada do professor,
mediando suas práticas e dialogando sobre o contexto educacional e social.

Tomar decisões diante de tantas solicitações, tantas emergências, tantos conflitos que
representam o cotidiano escolar não é fácil. Usando de uma metáfora, como fizeram os
depoentes, o coordenador está sempre diante de um labirinto de escolhas. É preciso ter
sagacidade para definir alguns pontos e atacá-los com os recursos adequados, levando em
conta a situação concreta da escola, inserida num sistema escolar mais amplo, e os seus
próprios limites, profissionais e pessoais. (ALMEIDA, 2010, p. 45).

Como consequência disso, os coordenadores, muitas vezes, deixam de realizar as tarefas que lhes competem, ou seja, a
formação de professores, para solucionar as urgências tão decorrentes do cotidiano escolar. Segundo Souza (2010), a
realidade escolar conquanto complexa deve transcorrer pela reflexão, cabendo ao coordenador pedagógico buscar a
paridade de pensamentos e ações que venham sancionar o fazer educacional como algo coletivo, mas, constata-se que
as demandas desse cotidiano impede a realização dessa mediação. Dessa forma, retira o tempo da sistematização de
formação docente, e até a própria relação com o professor é deixada para segundo plano, reafirmando a postura de
supervisor tecnicista. No entanto, Placco e Souza (2010, p. 31) relatam 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”.

As grandes discussões acerca do ser coordenador pedagógico são vistas como algo delicado nas instituições, pois são
eles os responsáveis pela formação continuada dos professores, pela organização educacional que circunda o
desenvolvimento educativo. E, embora sejam repletos de funções, muitas vezes equivocadas, ainda são visualizados
como meros interlocutores do posicionamento da direção perante os professores e familiares. Segundo Geglio (2010, p.
116), “A condição do coordenador pedagógico como um agente de formação continuada do professor em serviço lhe é
conferida pelo cargo que ocupa”.

O espaço escolar é um ambiente pelo qual perpassa todas as mudanças sociais e educacionais, estando rodeadas por
diversos sujeitos que organizam as funções administrativas e pedagógicas. Assim, reforçamos a estima desse
profissional neste lugar, visto que ele é de suma importância para a compreensão das transformações sociais que afetam
o trabalho educacional, para mediar as reflexões sobre a práxis e para motivar os professores.

É necessário ressaltar que, as atividades exercidas pelo coordenador não se restringem à burocracia da instituição, deve
estabelecer, também, uma formação continuada dos professores, pautar reuniões, observar se os planejamentos estão
adequados ao que compete a cada segmento, além de se fazer presente na prática dos professores, dando sugestões,
trazendo inovações nas metodologias aplicadas, alertando quando essas não são condizentes com a proposta da escola:

Os coordenadores têm clareza de que contam com obstáculos para atender ao pedagógico,
sendo o principal deles as emergências que surgem, tanto decorrentes das necessidades do
cotidiano escolar como da indefinição de suas funções de coordenação. (ALMEIDA,
2010,p.30-31).

Por outro lado, é preciso refletir sobre as atribuições realizadas pelo coordenador e que postura ele deve adotar para
interagir no processo de ensino e aprendizagem com os professores. O descaso diante as diversificas funções é
constante, na educação, e o julgamento pode ser equivocado perante o trabalho realizado pelo coordenador. O seu
papel, embora muitas vezes não seja respeitado, reflete na visão conturbada dos outros atores da educação, e na sua
própria visão, sendo percebido apenas como intermediador das falas.

Certos impasses
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A necessidade dos coordenadores nas escolas não pode ser representada apenas pela formação continuada que venha
oferecer aos professores, mas, a motivação que esse pode proporcionar nos momentos conflitantes do trabalho
pedagógico. Custa percebermos a importância do coordenador pedagógico, ficando claro a permanência latente da falta
de valorização do trabalho desempenhado, tanto na administração como também no processo ensino e aprendizagem.

Segundo Santana (2012), o trabalho do coordenador pedagógico abrange ações de liderança, autoridade, relação,
formação, avaliação e articulação. Diante das demandas que esse profissional possui, é de suma relevância que ele
mantenha uma relação afetiva com seus professores, para que o trabalho seja voltado para o respeito e, assim, contribua
para o desenvolvimento significativo do processo educativo. Concordando com essa ideia, Almeida (2010) salienta que
as diretrizes para a formação de professores devem referir-se à indicação que levem a termo um projeto de formação que
considere que, antes de ser um profissional, o professor é um individuo integrado: corpo, afetividade, cognição.

É nítido perceber que em busca de relações harmoniosas no trabalho, o coordenador pedagógico para não se indispor
com os professores acabam se encarregando de outras funções a fim de promover uma ação participativa. Conforme
Almeida (2010), nesse emaranhado, formadores e formandos são uma combinatória de experiências, de informações, de
leituras, de relações, de sonhos, de imaginação, de desejos, de frustrações, e o formador não pode esquecer que o saber
e a prática do professor que quer formar vai se basear em todos esses processos.

Nas entrelinhas...

O dia a dia de um coordenador pedagógico perpassa por ações equivocadas, infligindo às atividades que estão regidas
na Lei 8261/02, as quais retratam o real papel deste profissional. O em que momento esse sujeito pensa/faz a prática
pedagógica Em que momento esse sujeito dialoga com os professores

O coordenador assume funções que desqualificam sua relevância na escola, transcorrem por limitações que interfere não
só nas relações como também nos seus saberes. Nesse sentido, o cotidiano é complexo e não permite que este sujeito
realize sua principal função, promover a formação continua.

Questionadas sobre a rotina profissional do coordenador pedagógico, os depoimentos evidenciaram que nem sempre
esse sujeito compreende suas funções diante do processo de ensino e aprendizagem. Nessa visão, o equívoco da
função pedagógica fica exposto na fala de um dos sujeitos:

Recepcionar professores, pais e alunos, acompanhar, avaliar, assessorar e construir com o
professor planejamentos, atividades e trabalhos diários. Atendimento individual aos alunos
quando necessário (SUJEITO 1).

No relato acima, percebemos que esse profissional não tem de forma condizente a real função do coordenador
pedagógico, no que se refere ao recepcionar professores, alunos e pais. Segundo Souza (2010, p.95):

A função de coordenador já é exercida, no caso da escola deve-se considerar que essa
complexidade assume níveis muito mais elevados e precisa ser considerada quando se
discute sobre o trabalho do coordenador pedagógico. Questão que necessita ser
contemplada nas propostas de formação inicial e permanente desse profissional.

Em contrapartida, outros sujeitos relataram que:

Geralmente é bastante agitado - Revisões de planejamento, atividades e projetos;
Organização do currículo; elaboração de cronogramas; organização de eventos;
atendimentos a pais, alunos e professores; reuniões pedagógicas e com a direção;
avaliações das relações de ensino e aprendizagem; orientação das ações dos professores...
(SUJEITO 2).

Fornecer subsídios que permitam aos professores aperfeiçoarem constantemente em
relação ao exercício profissional. Promover reuniões e discussões no sentido de melhorar o
processo educativo (SUJEITO 3).
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A fala dos participantes acima aborda as funções desse profissional de forma mais esclarecida, percebendo que ele se
apropria do desígnio que essa profissão estabelece no âmbito escolar. Os coordenadores pedagógicos devem se
apropriar das suas legítimas atribuições para contribuir de forma significativa no processo de ensino e aprendizagem, ou
seja,

A escola é um universo bastante complexo: há uma finalidade aparentemente conhecida e
consagrada em torno da qual se aglutinam pessoas frequentemente muito diferentes, que
desempenham funções variadas, com atribuições, expectativas e demandas diversas.
(GUIMARÃES E VILLELA, 2009, p 38).

Vale ressaltar que as definições sobre as funções do coordenador pedagógico são ainda despercebida, devido à falta de
entendimento sobre essa profissão, pois, fica a cargo das instituições escolares estabelecerem o cotidiano desse sujeito
no que implica às suas demandas.

Os demais sujeitos colocam que a concepção de coordenação pedagógica precisa ser baseada na parceria, na ética e no
amor pela profissão que exerce. Definem essa função como um cargo de muita responsabilidade, visto que visa
coordenar pessoas, frisando através dessa exemplificação uma das funções desse profissional. Além disso, expuseram
que as funções do coordenador pedagógico estão além de resolver problemas de emergência e explicar as dificuldades
de relacionamento ou aprendizagem dos alunos, ressaltando que o papel do coordenador é ajudar na formação dos
professores.

O coordenador pedagógico tem uma função formadora, uma articuladora e uma
transformadora; como formador, cabe-lhe oferecer orientação pedagógica pela via dos seus
conhecimentos e pela procura de interlocutores qualificados para seus professores, dentro
ou fora da escola, articulando os participantes da equipe escolar, cuidando tanto das
relações interpessoais como das relações com o conhecimento. Para que a formação seja
transformadora em conhecimentos, sentimentos e ações é preciso que a proposta de
formação tenha referência na atividade cotidiana do professor, que faça sentido para ele
(ALMEIDA, 2010, p. 44).

Podemos verificar essas afirmações sobre a concepção de coordenação pedagógica nas seguintes falas:

Orientação e apoio junto ao educador, diante das atividades a serem executadas (SUJEITO
4).

É o profissional responsável pela organização das ações pedagógicas e nas tomadas de
decisões e assim criando soluções adequadas a cada acontecimento (SUJEITO 5).

É o mediador da construção e o estabelecimento de relações entre todos os grupos
(SUJEITO 3).

Nesse sentido, a formação continuada dos sujeitos escolares é construída em diversos momentos do cotidiano, não se
estabelece apenas nas reuniões pedagógicas, como é citado pelos profissionais acima. A concepção de conhecimento
ainda é vinculada ao desenvolvimento cognitivo, porém, a formação de um sujeito está no entrelaçar das ações, nos
diálogos e ausência desse, embutidos nas constantes transformações que ocorrem perante as relações.

Algumas considerações

A construção de uma identidade profissional do coordenador pedagógico está em processo contínuo, e ao assumir sua
função não se estabelece a rela atuação desse sujeito, criando anseios e passando incertezas para os outros atores
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escolares.

Os equívocos diante do coordenador pedagógico ocorrem devido a falta de conhecimento sobre as funções pedagógicas
que este deve exercer, visto que, ele não está inserido na escola para resolver as urgências cotidianas, ou, para atribuir
novas obrigações, mas, para promover a formação docente. Salientamos que o coordenador deveria assumir um papel
de formador-transformador da prática docente, favorecendo ao professor um novo olhar para a educação e contribuindo
para a aprendizagem significativa do aluno.

Compete ao coordenador pedagógico, buscar sua identidade, resgatando sua autonomia para se fortalecer como
profissional que também atua no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, esperamos as reflexões perante a
construção da identidade do coordenador pedagógico seja reconstruída pelos próprios sujeitos que atua nessa função,
para se tornar significativa e respeitada por toda a comunidade escolar.
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