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“Precisamos conhecer o que fomos,  

para compreender o que somos 

 e decidir o que seremos”  

(Paulo Freire) 

 

 

RESUMO:  
Este artigo intitulado “Coordenador pedagógico: função de controle na modernidade, 
colaborador nas práticas educativas da contemporaneidade” é um estudo que visa identificar 
as Representações Sociais do coordenador pedagógico sobre a sua função na 
contemporaneidade, discutindo o processo de construção da mesma. O marco teórico se 
baseia na teoria das representações sociais e nos autores que discutem a supervisão 
educacional, a coordenação pedagógica, além dos teóricos que tratam da modernidade e da 
pós-modernidade. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi Associação Livre de 
Palavras. Os sujeitos foram dez coordenadores da rede pública dos municípios de Salvador, 
Feira de Santana e Riachão do Jacuípe. Dessa maneira, o artigo pretende mostrar a 
importância desse educador para as práticas educativas na atualidade.   
Palavras-chave: Coordenador Pedagógico – Função – Práticas Educativas 

 
RESUMEN:  
El presente artículo titulado "Pedagogía Coordinador: función de control en la modernidad, 
desarrollador de las prácticas educativas contemporáneas" es un estudio para identificar las 
representaciones sociales de la coordinadora pedagógica sobre su función en la sociedad 
contemporánea, discutiendo el proceso de construcción. El marco teórico se basa en la teoría 
de las representaciones sociales y los autores discuten la supervisión educativa, la 
coordinación, la enseñanza, y los teóricos que tratan con la modernidad y la postmodernidad. 
El instrumento utilizado para la recolección de datos fueron las palabras de libre asociación. 
Los sujetos fueron diez ingenieros del público en las ciudades de Salvador, Feira de Santana y 
el Jacuípe Riachão. Así, el artículo destaca la importancia de los educadores para las prácticas 
educativas en el mundo contemporáneo. 
Palabras claves: Coordinador Pedagógico - Función - Prácticas Educativas 
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PRA COMEÇO DE CONVERSA... 

 

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 (2004, 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. 

Este artigo visa identificar as representações sociais do coordenador pedagógico sobre 

o seu fazer profissional na contemporaneidade, na intenção de entender como e porque se deu 

o surgimento desse profissional, como a sua função foi delineada pela necessidade da 

sociedade e da sua importância para as práticas educativas escolares. 

As transformações rápidas e profundas pelas quais passam a escola na 

contemporaneidade exigem que o coordenador pedagógico adote novas posturas, 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.  

 

CONTEMPORANEIDADE: INVERSO DA MODERNIDADE? 

 

O período moderno data, para Berman (2007), do séc. XVI, mas é a partir da 

Revolução Francesa que a modernidade ganha vida. Segundo Rouanet (1993), o que 

chamamos de modernização, os filósofos do séc. XVIII chamavam de iluminismo: Uma 

tentativa de transformação de sociedades arcaicas em sociedades regidas pela razão. Dessa 

forma, o conhecimento era tido como verdade absoluta e a escola como transmissora e 

reprodutora dessas verdades. 

A contemporaneidade, para Nascimento (2006), não quer dizer fim da modernidade, 

mas emergência de modos de vida e formas de organização social diferentes das modernas. 

Essas diferenças são retratadas por Hobsbawm (1995): Primeiro o mundo deixou de ser 

eurocêntrico; segundo, o avanço da globalização, o que o autor chamou de unidade 
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operacional única: sistema financeiro, comercial, padrões sociais e comunicacionais; por fim, 

e talvez por conseqüência das duas primeiras diferenças, houve uma desintegração de velhos 

padrões sociais. 

Já Lyotard (1993), trata a contemporaneidade como pós-modernidade, que se 

caracteriza pela desconstrução das tradições sustentadas pelas metanarrativas do passado, 

chamando atenção para o fato do saber científico ser apenas uma espécie de discurso. Nesse 

sentido, discorda totalmente com o conceito de conhecimento da modernidade, o que faz da 

contemporaneidade um mundo de deslocamentos e incertezas. O que supunha criar uma 

certeza – o avanço do conhecimento da intervenção humana – está, na verdade, 

profundamente envolvido nesta impossibilidade (GIDDENS,1994). “(...) a informação 

produzida por especialistas – inclusive o conhecimento científico – não pode mais ser 

inteiramente confinada a grupos específicos, mas é rotineiramente interpretada e colocada em 

prática por indivíduos leigos no curso de suas ações cotidianas” (GIDDENS, 1994, p. 12). 

Dessa forma, a educação contemporânea precisa atender a algumas especificidades para tentar 

dar conta das necessidades do nosso tempo e a figura do coordenador pedagógico surge, neste 

cenário, como um mediador das práticas educativas. 

  

CONHECENDO O QUE FOMOS 

 

Assim como a sociedade foi se transformando ao longo da história, a educação e as 

posturas dos profissionais que nela atuam, também foram se modificando de acordo com a 

necessidade social e política. Fazendo recortes históricos e relacionando a pedagogia utilizada 

em cada período com as posturas assumidas no contexto escolar, pode-se entender melhor as 

funções do coordenador pedagógico.  

A coordenação pedagógica é uma função criada ainda muito recente. Na Bahia, data 

de 1997, e nasce com a função de abarcar as demandas da supervisão escolar e da orientação 

educacional. 2  

Os atuais cargos de Orientador Educacional e Supervisor Escolar, da 
estrutura do Magistério de 1° e 2° graus do Estado, mantidos os 
correspondentes quantitativos e nível de classificação, ficam transformados 
em cargos de Coordenador Pedagógico, cujas especificações abrangerão as 
atribuições das nomenclaturas ora transformadas, passando as mesmas a 
serem desempenhadas pelos ocupantes do cargo citado, de acordo com as 
necessidades dos estabelecimentos de ensino em que sejam lotados. (art. 7, 
lei 7.023/97) 
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Como vimos acima, a profissão do coordenador pedagógico deriva das funções antes 

realizadas pelo supervisor escolar e pelo orientador educacional. Porém, vale ressaltar que em 

outras regiões do país continuam existindo a figura do supervisor e do orientador. Ateremo-

nos neste estudo ao Estado da Bahia, mas utilizaremos o termo supervisão, uma vez que ele 

foi a origem da coordenação pedagógica. 

A supervisão escolar tomou impulso formal a partir do parecer 252/69 que reformulou 

o curso de Pedagogia ao estabelecer as “habilitações técnicas”. “(...) no âmbito do curso de 

pedagogia, ganhava espaço a idéia de que o técnico em educação se tornava um profissional 

indispensável à realização da educação como fator de desenvolvimento” (SILVA, 2006, p.23). 

Ou seja, a função de supervisão não tem especificidade pois não possui uma teoria própria, 

reduzindo assim, o fazer pedagógico à uma operacionalidade técnica de controle. Sobre a 

supervisão, Ferreira (2007, p. 39) cita que: “(...) explicita ou implicitamente, ela é reflexo de 

uma política, enquanto formadora de um tipo determinado de cidadania e, por isso, está a 

serviço de uma determinada política.” Isso quer dizer que a caracterização da supervisão 

educacional e da ‘função supervisora’ no Brasil não ocorreu de forma neutra. A função 

decorre do sistema social, econômico e político da realidade na qual está inserida. 

Naquele momento, os valores que permeavam a política e a sociedade eram valores de 

individualismo, domínio da razão e busca por uma verdade, por isso a necessidade de um 

profissional que controlasse o trabalho dentro da escola, se responsabilizando por checar o 

trabalho do professor. Se os conteúdos estavam sendo transmitidos a contento, se o 

planejamento, realizado por um profissional externo à escola, estava sendo cumprido e se a 

avaliação estava sendo aplicada como deveria. 

Nesse contexto, justifica-se a supervisão escolar como meio para garantir a 
execução do que foi planejado no centro, exigindo cada vez mais pessoal 
cada vez menos qualificado e, portanto, preparados em curso de menor 
duração, o que diminui os custos de mão-de-obra. Essa constatação é 
perfeitamente coerente com a racionalidade que tem caracterizado o modelo 
de desenvolvimento brasileiro desde 1964, e que foi expressa nas reformas 
educacionais de 68 e 71. (FERREIRA, 2007, p. 71) 

“A direção é centralizada em uma pessoa, as decisões vem de cima para baixo e basta 

cumprir um plano previamente elaborado sem a participação de professores (...). Hierarquia 

de funções, normas e regulamentos, centralização das decisões” (Libâneo, 2006, p.232). 

Assim, o professor cumpre as funções demandadas pelo supervisor, e este por sua vez, 

cumpre as decisões tomadas pelo diretor. Não há construção, e sim imposição. Supervisionar 

é diretamente proporcional à controlar. A educação esta pautada na seleção e transmissão de 
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conteúdos; na competição e classificação e por fim, como conseqüência das características 

listadas anteriormente, na segregação e no cultivo das desigualdades. 

Para Ferreira (2007, p. 88):  

(...) A relação planejamento e supervisão com a coerência do modelo real: 
dicotomia entre decisão e ação, necessidade de uma elite para planejar e 
controlar. Configura-se a supervisão como ‘função’ controladora e 
meramente executora, já nesse ponto, impregnada de ideologia do sistema.  

De acordo com Pimenta (2002, p. 184), “Não necessita ter domínio dos conhecimentos 

científicos, mas apenas dominar as rotinas de intervenção deles derivadas, desenvolvendo 

habilidades técnicas”. Nota-se novamente uma concepção de coordenação que valoriza o 

poder, o controle e o autoritarismo, pois,  

enfatizando relações de subordinação, rígidas determinações de funções, e 
supervalorizando a racionalização do trabalho, tende a retirar das pessoas a 
faculdade de pensar e decidir sobre o seu trabalho. Com isso o grau de 
autonomia e de envolvimento profissional fica enfraquecido (LIBÂNEO, 
2006, p. 326). 

Nessa perspectiva, o supervisor deixa de lado a sua responsabilidade como especialista 

da educação, que é trabalhar para o desenvolvimento humano. Corroborando com esta idéia, 

Nascimento (2006) cita que ao negligenciar a formação para a cidadania, a escola gera um 

fosso entre escolarização e educação. Isso ocorre porque os conteúdos transmitidos e as 

técnicas aplicadas, muitas vezes, não condizem com as necessidades dos sujeitos e da 

realidade em qual está inserido.  

Com o passar dos anos, a sociedade foi se modificando e com ela suas necessidades, 

possibilidades e limitações. Então, a escola precisa acompanhar o rumo da sociedade para dar 

conta da formação de um sujeito que atenda as demandas da mesma. 

Esta escola para inserir-se no processo global de transformação há de se 
transformar inteiramente. (...) Não mais os especialistas orientadores 
educacionais, supervisores escolares e diretor que sabem mais e usam o 
poder do seu saber sobre o professor que sabe menos e obedece aos que mais 
sabem. Não mais o sistema inflado em seu cume, impondo pacotes (...). Não 
mais o exercício hierarquizado de transmissão de saberes, ao qual subjazem 
relações de poder que apontam para uma sociedade autoritária, composta de 
homens conformistas. (GARCIA, 1994, p. 14) 

Isso exige uma postura diferenciada dos profissionais que atuam na escola, o que por 

sua vez, exige uma nova perspectiva de formação para o coordenador, e, a forma como esta 
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formação está posta no parecer 252/69 passa a não mais atender aos anseios dessa nova 

sociedade. 

Com o avanço do construtivismo, a concepção de educação e formação vem ganhando 

novo enfoque, como diria Pimenta (2002), enfoque reflexivo. “Uma formação que tome o 

campo social da prática educativa e de ensinar como objetivo de análise, de compreensão, de 

crítica, de proposição, que desenvolva no professor a atitude de pesquisador, como forma de 

aprender” (PIMENTA, 2002, p. 186). Nesta concepção, toda a equipe exerce participação e 

tem responsabilidade sobre o trabalho desenvolvido, é o que Libâneo (2006) chama de 

concepção democrático-participativa. Cada integrante da equipe assume o seu papel, 

aceitando a coordenação pedagógica como apoio e suporte para o melhor andamento do 

trabalho. 

“É o supervisor educacional um criador de cultura e de aprendizagens não apenas 

intelectual e/ou técnica, mas também afetiva, ética, social e política, que se questiona e 

questiona o circunstancial (...)” (FERREIRA, 2007, p. 101). Para tanto, é necessário que este 

profissional seja capaz de desenvolver e criar métodos de análise para detectar a realidade e 

gerar estratégias de ação, bem como, desenvolver e adotar esquemas conceituais autônomos. 

Segundo Lima (2008, p. 77-78), “Trata-se, portanto, de uma função que, contextualizada, 

insere-se nos fundamentos e nos processos pedagógicos, auxiliando e promovendo a 

coordenação das atividades desse processo e sua atualização, pelo estudo e pelas práticas 

coletivas dos professores”. Assim, ao se perceber como mediador e colaborador do ato 

educativo, o coordenador pedagógico passa a ser parceiro do professor, mesmo ocupando 

posições e funções diferentes dentro da escola.   

Desta forma, pode-se perceber que as concepções de educação vão se delineando 

conforme as diferentes posições políticas e sociais, assim como a profissão do coordenador 

pedagógico: “(...) emerge em dado contexto e momento histórico, tomando contornos 

conforme necessidades apresentadas pela sociedade, e constrói-se com base nos significados 

sociais que lhe são dados” (PIMENTA, 2002, p.198). Pois, o modo como eles pensam a 

educação, trabalham e se portam é fruto da cultura que vai se formando ao longo da suas 

vidas e dos espaços pelos quais circulam. 
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COMPREENDENDO O QUE SOMOS 

 

Para iniciar a discussão sobre o 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). Segundo Batista (2001, p. 110), “Coordenação pressupõe, 

portanto, uma disponibilidade para transitar em diferentes cenários e espaços (...) construindo 

caminhos de aproximação, negociação, diálogo e troca, entendendo os constituintes do grupo 

coordenado como pares legítimos”. Essa fala confirma 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. 

“Na coordenação é possível buscar parcerias, fazer conceituações, planejar, executar e 

acompanhar muito de perto o desenrolar das ações” (HASS, 2000, p. 123 APUD BATISTA, 

2001, p. 112). Como dito anteriormente, essas ações incluem basicamente a gerencia do 

projeto político pedagógico da instituição. Parece simples, mas essa atividade traz a tona 

dezenas de outras tantas que só são possíveis ser realizadas, se baseadas num trabalho de 

formação continua. É preciso ter claro, em primeiro lugar, que o projeto é de responsabilidade 

coletiva, levar em conta que cabe a ele 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. 

Um projeto de lei, que tenta regulamentar o exercício da profissão de supervisor 

educacional, no seu artigo 4°, lista as responsabilidades deste profissional. São elas:  

Coordenar o processo de construção coletiva e execução da Proposta 
pedagógica, dos Planos de Estudo e dos Regimentos Escolares; investigar, 
diagnosticar, planejar, implementar e avaliar o currículo na integração com 
outros profissionais da educação integrantes da comunidade; supervisionar o 
cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabelecidos legalmente; velar o 
cumprimento do plano de trabalho dos docentes nos estabelecimento de 
ensino; assegurar processo de avaliação da aprendizagem escolar e a  
recuperação  dos  alunos  com  menor  rendimento,  em  colaboração  com  
todos  os segmentos da comunidade escolar, objetivando a definição de 
prioridades e a melhoria da qualidade de ensino; promover atividades de 
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estudo e pesquisa na área educacional, estimulando o  espírito de  
investigação  e  a  criatividade dos profissionais da  educação; emitir  parecer  
concernente  à Supervisão Educacional;  (...) propiciar  condições  para  a  
formação  permanente  dos  educadores  em serviço; promover ações que 
objetivem a articulação dos educadores com as famílias e a comunidade,  
criando  processos  de  integração  com  a  escola;  assessorar  os  sistemas 
educacionais  e  instituições  públicas  e  privadas  nos  aspectos  
concernentes  à  ação pedagógica (VIEW, 2007, p. 13-14). 

Estas se assemelham bastante com as do Decreto Lei n° 6212/97, o qual estabelece as 

atribuições do coordenador pedagógico, profissional que desde a lei 7023/97, substituiu o 

antigo orientador educacional e o supervisor escolar, no estado da Bahia, abraçando assim, as 

funções de ambos. 

Dessa forma, gerir o projeto político pedagógico da instituição significa diagnosticar, 

registrar, refletir, orientar, avaliar, planejar, executar, supervisionar, comunicar. São inúmeros 

os objetivos deste profissional. Na sociedade contemporânea, sua função não se esgota no 

atendimento às demandas burocráticas exigidas pela secretaria de educação, nem às demandas 

administrativas em parceria com a direção, mas acolhe demandas das práticas formativas e 

pedagógicas junto ao professor, ao aluno e à família.  

 

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, no caso deste 

estudo, os coordenadores pedagógicos. 

“Por representações sociais, entendemos um conjunto de conceitos, proposições e 

explicações originados na vida cotidiana no curso de comunicações interpessoais. (...) podem 

também ser vistas como a versão contemporânea do senso comum” (MOSCOVICI, 1981 

APUD SÁ, 1996, p. 31). Podemos considerar então que as representações sociais são muito 

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.  

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. 
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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 

coordenador pedagógico sobre o seu fazer, 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; A imagem corresponde à idéia 

que se faz desse objeto; Já a atitude é a posição tomada frente à informação e à imagem. 

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”  

Dessa forma, a partir das representações sociais pode-se perceber a ideia que um 

determinado grupo faz de um objeto. No caso especifico deste artigo, as representações 

sociais permitem que o coordenador pedagógico perceba as funções demandadas ao seu fazer, 

criando um mecanismo de estabelecimento de prioridades que lhe permita aprimorar a sua 

prática de maneira a atender da melhor forma às necessidades do projeto pedagógico da 

instituição.  

 

DECIDINDO O QUE SEREMOS 

 

 Como esse estudo se baseia na teoria da representação social, busquei trilhar um 

caminho metodológico que desse conta desse arcabouço teórico, sem perder de vista o rigor, 

uma vez que as representações sociais são ao mesmo tempo estáveis e móveis, rígidas e 

flexíveis. Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado a técnica da Associação Livre de 

Palavras. Ribeiro e Araújo (2009, p. 67), conceituam esta técnica: “A Associação Livre de 

Palavras (ALP) é uma técnica projetiva que consiste em solicitar aos participantes que 
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escrevam os substantivos, adjetivos, verbos e expressões sinônimas de um determinado 

indutor”. No caso deste estudo, que visa identificar as representações sociais do coordenador 

pedagógico sobre as suas funções na contemporaneidade, foi solicitado dos sujeitos que 

escrevessem três palavras a partir da palavra ‘Funções’, e destacassem a que tivesse mais 

significância para eles, justificando a escolha. 

 A necessidade de destacar a palavra mais significativa surge da tentativa de encontrar 

o Núcleo Central dessa representação social. Toda representação está organizada em torno de 

um núcleo central, que determina sua significação e sua organização interna (ABRIC, 1994 

APUD, SÁ, 1996). A partir da escolha do núcleo central, pode-se estabelecer o sistema 

periférico, no qual as representações estão ancoradas. 

 Os sujeitos da pesquisa foram dez coordenadores pedagógicos do ensino fundamental 

de diversas escolas da rede pública dos Municípios de Salvador, Feira de Santana e Riachão 

do Jacuípe. De ambos os sexos, com idade entre 28 e 47 anos, com mais de três anos de 

atuação na área de coordenação pedagógica. A opção por escolher sujeitos de diferentes 

escolas e cidades, foi baseada no decreto lei n°. 6212/97, da Secretaria de Educação do Estado 

da Bahia, que estabelece as atribuições do coordenador pedagógico no Estado. 

 A partir do termo gerador ‘Funções’, os sujeitos evocaram 18 diferentes palavras. 

Após, a análise das palavras escritas, pude apreender que as representações sociais dos 

mesmos sobre as funções do coordenador pedagógico da contemporaneidade giram em torno 

das palavras: Formar, Orientar, acompanhar, planejar. Porém, o termo ‘Formar’ foi o mais 

repetido, sendo ele o núcleo central dessa representação social. Ou seja, a formação é a 

representação da sua função. Como justificou um dos sujeitos: “O coordenador deve ter como 

foco do seu trabalho a formação continuada do professor, visto que é através da reflexão do 

fazer pedagógico que é possível ressignificar a prática” (Sujeito 2).  

 Isso vem contrariar em partes a fala de Christov, quando ele diz que: “Toda 

emergência e imediatismo que marcam o cotidiano dos coordenadores impedem que estes 

percebam a si mesmos como formadores dos professores, atribuição relegada a terceiro ou 

quarto plano” (2008, p. 124). Embora nem sempre essa formação seja prioridade no seu fazer, 

o coordenador se reconhece enquanto formador e esta representação está ancorada no 

acompanhamento, na orientação e no planejamento, palavras citadas repetidamente pelos 

sujeitos.  

 Para Placco (2008, p. 99),  
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No entanto, para a finalidade desta discussão relativa ao papel do 
coordenador pedagógico-educacional e o seu inerente papel de formador de 
professores, faz-se necessário ressaltar a presença da sincronicidade no 
professor e às possibilidades de, por meio do trabalho formativo do 
coordenador, auxiliar o professor a tomar consciência das dimensões 
envolvidas na sua prática (...).  

 O que torna o coordenador um agente responsável pelas mudanças nas práticas 

docentes, pois o contexto formativo permite a ampliação do repertório de saberes, a reflexão 

sobre o conhecimento associado à prática profissional, desenvolve a flexibilidade das mais 

variadas formas de pensar e amplia a capacidade de convívio com a diferença e aceitação da 

diversidade inerente em todo grupo social.  

 Além disso, o trabalho de parceria entre professor e coordenador pedagógico 

constituído no processo de formação, facilita o alcance dos objetivos propostos no projeto 

escolar, como cita esse coordenador, sujeito desta pesquisa: “A formação continuada é uma 

ação altamente eficiente para o desenvolvimento produtivo de qualquer equipe, pois favorece 

a circulação de informações, de representações, opiniões, propostas e possibilidades” 

(sujeito 9).  

 Por outro lado, é importante ressaltar que se deve levar em consideração que as 

representações sociais são suscitadoras de mudanças, pois tem como uma das principais 

características a atitude. Além disso, a função de ‘Formar’ abarca diversas outras, não menos 

importantes, mas que servem de âncora para o seu funcionamento. Nesse sentido, conforme já 

dito anteriormente, podemos citar outras palavras, que foram evocadas durante a pesquisa e 

que não se repetiram com tanta freqüência, mas não deixam de ser importantes, pois formam 

o núcleo periférico da representação: Orientar, acompanhar, mediar, articular, compromisso, 

agir, planejar. 

 Dessa forma, espero que o estudo dessas representações sociais cumpra as funções 

estabelecidas por Abric (1998) a citar: Função de Saber, Identitária, de Orientação e 

Justificatória. A primeira permite explicar e compreender a realidade; a segunda define a 

identidade do grupo e preserva a sua especificidade; a função Orientação guia os 

comportamentos e as práticas; e por último, a justificatória que permite justificar práticas e 

comportamentos. Destarte, a função do coordenador pedagógico se efetiva na real relação de 

troca e construção de aprendizagens com seus professores e no acompanhamento mútuo dos 

planos de trabalho. Uma vez que o processo educativo é dinâmico e precisa de reflexões 

constantes sobre o seu fazer, o coordenador pedagógico torna-se um profissional 

indispensável nessa mediação. 
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PRA (NÃO) TERMINAR... 

 

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 competência e engajamento. 

Diante das discussões travadas, entende-se que a supervisão escolar nasce de uma 

função, mas evolui para uma profissão responsável pela garantia da qualidade da educação. 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. 

 

NOTAS 

 

1. Pedagoga, Mestranda em Educação – Universidade Estadual da Bahia – UNEB, 
Programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade. Pesquisadora do Grupo 
de Estudos em Psicanálise, Educação e Representação Social - GEPE-RS. Professora 
Substituta do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana - 
UEFS. E-mail: polianamms@gmail.com. 

2. Por vezes utiliza-se a denominação supervisor ou supervisão Educacional, por entender 
que as funções da coordenação pedagógica deriva das funções do supervisor 
educacional. Além disso, em alguma regiões do país o coordenador pedagógico ainda é 
chamado de supervisor educacional. 

 

REFERÊNCIAS 

 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. 5° Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
ABRIC, J-C. A abordagem estrutural das representações sociais. Tradução de Pedro 
Humberto Farias Campos. IN: Moreira, A. S. P. e Oliveira, D. C (org.). Estudos 
interdisciplinares de representação social. Goiânia, AB, 1998. 
 
BAHIA. Decreto n° 6.212, de 14 de fevereiro de 1997. Define critérios para a organização 
administrativa das Diretorias Regionais de Educação e Unidades Escolares da Rede Estadual 
de Ensino Público e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.sec.ba.gov.br/institucional/legislacao.htm. Acesso em: 01 jun. 2010. 
 
______. Decreto Lei nº 7023, de 23 de janeiro de 1997. Altera dispositivos da Lei 6.677, de 
26 de setembro de 1994, e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/85819/lei-7023-97-bahia-ba. Acesso em: 01 jun. 2010. 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

13

BERMAN, Marshall. Modernidade: ontem, hoje e amanhã. IN: Tudo que é sólido se 
desmancha no ar. SP: Companhia das Letras, 2007. 
 
CHRISTOV, Luiza Helena da Silva. Políticas Públicas para a coordenação pedagógica: 
aprendizados e novas configurações. IN: O coordenador pedagógico e os desafios da 
educação. São Paulo: Edições Loyola, 2008.  
 
FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Supervisão Educacional: Uma reflexão crítica. 13ed. 
Petrópolis: Vozes, 2007. 
 
GARCIA, Regina Leite. Especialistas em educação, os mais novos responsáveis pelo fracasso 
escolar. IN: O fazer e o pensar dos supervisores e orientadores educacionais. 9ed. – São 
Paulo: Ed. Loyola, 1994. 
 
GIDDENS, Anthony. Admirável mundo novo: O novo contexto da política. Cad. CRH, 
n21. P. 9-28, jul-dez. 1994. 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural da pós-modernidade. 10ª Ed. DP&A. 
 
HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos: o breve século xx: 1914-1991. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. 
 
JODELET, Denise. Representações Sociais: um domínio em expansão. IN: Representação 
Social. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2001. 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e Pedagogos, para quê? São Paulo: Cortez, 1998. 
 
________, José Carlos; OLIVEIRA, João Ferreira de; TOSCHI, Mirza Seabra. Educação 
Escolar: políticas, estrutura e organização. Cortez, 2006. 
 
LIMA, Elma Corrêa de. Um olhar Histórico sobre a supervisão. IN: RANGEL, Mary (Org). 
Supervisão Pedagógica: Princípios e práticas. 8 ed. Campinas, SP: Papirus, 2001. 
 
LYOTARD, Jean François. A condição pós-moderna. 7ed. Rio de Janeiro: José Olympio 
Editora, 2002.  
 
MOSCOVICI, Serge. A Representação Social da Psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
 
NASCIMENTO, A. D. Contemporaneidade: Educação, etnocentrismo e diversidade. IN: 
HETKOWSKI, T. M.; LIMA JR. A. S. (orgs). Educação e contemporaneidade: desafios 
para a pesquisa e a pós-graduação. RJ: Quartet, p. 47-60 
 
PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza. Formação de professores: o espaço de atuação do 
coordenador pedagógico-educacional. IN: FERREIRA, Naura Syria Carapeto; AGUIAR, 
Márcia Ângela da Silva. Para onde vão a orientação e a supervisão educacional? 5 ed. 
Campinas – SP: Papiros, 2002. 
 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

14

ROUANET, S. P. Iluminismo e contra-iluminismo (sobre a modernidade e seu projeto 
inadabado). Textos de comunicação e cultura contemporânea. FASE, n.25: p. 5-23. Salvador, 
1993. 
 
RIBEIRO, Marinalva Lopes; ARAÙJO, Anna Virgínia. Representações Sociais de 
estudantes de licenciatura sobre o ensino universitário. Revista da FAEEBA – Educação e 
Contemporaneidade. Salvador, v.17, n°. 30, p. 61-71, jul/dez. 2008. 
 
SÁ, Celso Pereira de. A teoria do núcleo central das representações sociais. IN: Núcleo 
Central das Representações Sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. 
 
SILVA, Carmem Silvia B. Curso de Pedagogia no Brasil: História e Identidade. 3ed. – 
Campinas, SP: Autores Associados, 2006. 
 
SONNEVILLE, J. J.; D’Ávila, C. M. A Formação de professores na contemporaneidade. IN: 
HETKOWSKI, T. M.; LIMA JR. A. S. (orgs). Educação e contemporaneidade: desafios 
para a pesquisa e a pós-graduação. RJ: Quartet, p. 109- 115. 
 
VIEW. D. O Trabalho do Coordenador Pedagógico como fator contribuinte do processo de 
Resiliência dos Professores no Ambiente Escolar. IN: Inovações na Gestão Pública 
Municipal da Cidade do Rio de Janeiro. Subsecretaria de Estudos e Pesquisa em 
Administração Pública. Disponível em: 
http://smaonline.rio.rj.gov.br/documentos/CSRH/ConcursoMonografia/Roberta_Bezerra_Brit
e_Destaque.pdf . Acesso em: 23 nov. 2009. 
 


