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RESUMO: Na atualidade, muito se fala sobre o coordenador pedagógico e sua atuação no âmbito escolar, como um
articulador, que tem como uma de suas principais funções auxiliar no desenvolvimento profissional do educador, para
que se consolide a aprendizagem do educando dentro de uma perspectiva democrática. Esta pesquisa de campo, com
abordagem qualitativa, teve como objetivo principal, analisar a atuação do coordenador pedagógico frente a articulação,
elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico de três escolas municipais em Santana, no oeste baiano. Os
resultados apontaram que a complexidade do cotidiano escolar que envolve o trabalho desenvolvido pelas
coordenadoras pedagógicas nas escolas pesquisadas ainda carece de maior atenção pelo poder público local, em que
se considere um olhar mais significativo ao Coordenador Pedagógico frente ao PPP, de modo que este possa contribuir
com sua democratização.
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ABSTRACT: At these days, there are lots of words about the pedagogical coordinator and his performance on school
ambit, as an articulator, who has one of his mains functions to help educators with their professional development, in
order to consolidate the learning of the educated inside a democratic perspective. This field research, with qualitative
approach, have as main goal, analyze the actuation of the pedagogical coordinator front to articulation, elaboration and
execution of the Political Pedagogical Project of three municipal schools in the Santana, of western Bahia. The results
have pointed that the complexity about the school diurnal who evolves the developed work by the pedagogical
coordinator at the observed schools still needs more attention from the political power, in which considers a more
meaningful look to the Pedagogical Coordinator in front of PPP, in a way that they can contribute with democratization of
process.
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TECENDO AS REFLEXÕES INICIAIS
O sujeito é o centro da vida cotidiana. É um sujeito histórico, inserido num tempo e num espaço e como tal determinado
pelo momento histórico, mas é, ao mesmo tempo, um sujeito ativo, dotado de razão e de vontade e como tal ator é
produtor desse momento histórico (ANDRÉ apud PLACCO, 2003, p. 13).
 
Atualmente vivemos em uma sociedade marcada por muitas discussões que nos leve a melhoria da qualidade na
educação pública. Podemos considerar que esta requer, cada vez mais, a presença de profissionais qualificados e
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preparados, inclusive, para novas situações que vão surgindo frente às novas realidades sociais, culturais e políticas.
Diante dessa realidade e da grandeza do universo escolar, temos a figura do coordenador pedagógico, que é o
profissional que atua na gestão do ensino, tendo como uma de suas funções, proporcionar um ambiente democrático e
participativo no âmbito pedagógico e, consequentemente, escolar. O coordenador pedagógico é o sujeito responsável
pela prestação de assessoria didáticopedagógica aos educadores de modo a viabilizar a aprendizagem dos educandos.
Nessa perspectiva, buscamos compreender os desafios e possibilidades na atuação do coordenador pedagógico como
articulador para a elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico (PPP) no município de Santana, no oeste
baiano. A pertinência desse tema se deu pelo fato de que a mediação da coordenação pedagógica tornase
fundamental à articulação dos profissionais e seus saberes, tendo em vista o planejamento coletivo e a
interdisciplinaridade. Nesse sentido, quando a organização de um trabalho pedagógico tem como base, articular a
elaboração e execução de um Projeto Político Pedagógico (PPP) emancipador, a definição de uma concepção de
educação democrática se revigora.
Durante o processo inicial de pesquisa, surgiram indagações pertinentes ao trabalho do coordenador pedagógico e sua
atuação, enquanto um mediador diferenciado no processo de ensino e de aprendizagem. Assim, buscamos responder
algumas questões que nortearam nossos estudos iniciais: Quais as atribuições desse profissional e como ele vem
desenvolvendoa no âmbito das escolas pesquisadas? Quais os desafios encontrados pelo Coordenador Pedagógico na
articulação do pessoal para a elaboração e execução do PPP, nesse contexto em estudos? Quais as possibilidades que
a elaboração e execução do PPP podem oferecer ao processo de democratização da escola pública?
Para alcançar maior compreensão dos resultados, nos respaldamos, principalmente, nos estudos de: Alarcão (2011);
Almeida (2012, 2003); Gadotti (2000); Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nª 9.394/1996; Libâneo (2004);
Lima (20070; Nóvoa (1992); Orsolon (2007); Placco (2003); Saviani (1992); Vasconcellos (2002); Veiga (2012, 1998).
Quanto à metodologia da pesquisa, tratase de um estudo com abordagem qualitativa a partir de uma pesquisa de
campo e análise documental. Como instrumentos de pesquisa considerouse a observação, o questionário aberto e
fechado e a entrevista semiestruturada. A pesquisa foi efetuada entre maio e julho de 2014, com três coordenadoras
pedagógicas que atuam em diversas escolas que fazem parte da rede municipal de ensino, no município de Santana, no
oeste baiano, localizada a 830 km da sua capital Salvador/BA. Todas as escolas estão localizadas na zona urbana do
município, em bairros distintos. Do total de doze Coordenadoras Pedagógicas que trabalham no município, foram
investigadas três (25%), por serem responsáveis pelas escolas que atendem da Educação Infantil ao 5º Ano do Ensino
Fundamental. No decorrer deste trabalho as Coordenadoras Pedagógicas serão denominadas de: CP1; CP2 e, CP3,
para mantermos sigilo sobre suas identidades, como combinado previamente à época da pesquisa.
Visto que estamos buscando a realização da pesquisa em outras localidades da região, salientamos que, estes estudos
estão em desenvolvimento e, em sua continuidade procuraremos uma parceria junto aos órgãos públicos responsáveis
pelas escolas, tanto do município investigado, quanto dos que serão, para que juntos, realizemos uma reflexão sobre as
possibilidades e desafios, para o coordenador pedagógico, na articulação para elaboração e execução do PPP. São
estudos que nos tem possibilitado compreensões mais significativas e que nos conduzem a outras reflexões, tanto no
que diz respeito ao processo democrático que se busca nas escolas por meio de ações pedagógicas, como sobre as
ações desenvolvidas pelo coordenador pedagógico na articulação para a elaboração e execução do PPP. De modo que,
são ações que envolvem a educação local e, até mesmo regional, visto que, temse encontrado características muito
semelhantes em outras localidades que estão em observação nesta mesma região, bem como apresentam índices
insatisfatórios na avaliação do Índice de Desenvolvimento Educacional Brasileiro (IDEB). A interpretação do contexto
investigado foi desenvolvida visando analisar a prática do coordenador pedagógico, não só no convívio e
relacionamento com os professores, mas como uma ação pedagógica que contribui para a mudança de
comportamentos sociais.
Assim, tendose a necessidade de esclarecer sobre suas práticas e, consequente reflexão da ação do coordenador
pedagógico na esfera escolar, discorremos sobre esse contexto, no que tange aos desafios e possibilidades na
articulação para a elaboração e execução do PPP como uma proposta que contribui com a democratização da escola
pública. Em seguida, teceuse uma discussão sobre as contribuições do coordenador pedagógico nesse processo
articulador dos diferentes segmentos da escola, na articulação, elaboração e execução de um Projeto Político
Pedagógico coletivo que pode promover as mudanças na educação pública.
 

1.O COORDENADOR PEDAGÓGICO FRENTE AS SUAS
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ATRIBUIÇÕES NO ÂMBITO ESCOLAR

 
“aqui a gente faz de tudo um pouco, substitui professor, ajuda na direção,
 na portaria, planejamento das atividades didáticas dos professores ...”. (CP2)
 
            Pensar na melhoria da qualidade de ensino implica em assegurar um processo pedagógico pautado na
eficiência, eficácia e efetividade social, cultural e econômica, de modo a garantir o ingresso, permanência e a qualidade
em educação em que se forme um outro modelo de cidadão brasileiro. Para que esse processo se efetive é preciso um
trabalho coletivo educacional escolar que estejam voltados para o mesmo objetivo, uma educação que atenda
possibilidades das tendências culturais, sociais e políticas atuais. Em meio a essas discussões encontramos a figura do
Coordenador Pedagógico, um profissional importante para assegurar, nas escolas, a integração e articulação do
trabalho pedagógico.
            Em decorrência das reformulações educacionais dos anos de 1990, o termo coordenador pedagógico passa a
ser utilizado com mais frequência. Em virtude desta alteração de nomenclatura, atrelado, anteriormente, ao poder e
controle autoritário, que refletia um papel negativo, foi entendida a necessidade do exercício do coordenador
pedagógico para assumir uma atividade diferenciada e inovadora, no intuito de conquistar a credibilidade dos
educadores. Sabemos que o tomar de consciência dos atores escolares, não é tarefa simples, mas que é possível, o
coordenador pedagógico precisa estabelecer uma conexão de proximidade com o coletivo de profissionais da escola, a
fim de alicerçar o seu papel de articulador e parceiro, não se deixando ser aquele técnico ou burocrata da educação de
tempos passados. Assim, o coordenador pedagógico diariamente está envolvido em conflitos, divergência de ideias
entre as pessoas, cabendolhe fazer a mediação de forma respeitosa, independente de hierarquia. Ser autoridade, sem
utilizar do autoritarismo, deve ser ético, responsável e conhecedor de suas funções.
            Nessa perspectiva, é necessário que o coordenador pedagógico tenha claro quais são as suas atribuições
dentro da escola. Em nossas pesquisas iniciais, observamos que existem divergências entre as atribuições legais do
coordenador pedagógico e as vivenciadas por ele, no contexto escolar. Durante as observações pudemos constatar o
desvio de função desse profissional, como a substituição de professores em sala de aula, ficar observando os alunos no
intervalo de aulas ou recreio, organizar a fila de entrada para as salas de aula, elaborar atividades burocráticas de
gestão e secretaria, dentre outras. Quando entrevistadas, notamos que as coordenadoras, apesar de saberem de
algumas de suas atribuições, ainda tem uma consciência ainda simplista e até mesmo limitada de sua função no
coletivo escolar.
“Entre algumas atribuições posso citar sugestões de atividades, orientação do professor e formação continuada que é o
ponto chave da coordenação. Porque tudo o que aprendo nos cursos eu trago para os professores, mas quando você
tem um contato melhor com o professor o trabalho é bem desenvolvido, também tem o fato de que temos muitas
atribuições” (CP1).
 
Quando essa coordenadora cita que uma das atribuições do coordenador é acompanhar o trabalho dos professores,
fornecendolhes orientações, quando estes encontram dificuldades em suas práticas pedagógicas, acreditamos que
esse trabalho precisa acontecer por meio de uma relação dialógica entre ambos, havendo um desejo de mudança e de
transformação da prática do professor. Ao se questionar sobre sua ação pedagógica, respondem:
 “É o meu primeiro ano como coordenadora, eu não tenho muito conhecimento sobre todas as atribuições do
coordenador, mas acredito que é acompanhar junto com o professor se os alunos de alfabetização estão conseguindo
alcançar os objetivos. O que acho mais interessante é o coordenador saber o que está acontecendo dentro da sala de
aula e o que o professor está trabalhando” (CP3).
No entanto, mesmo tendo sua formação reconhecida por lei, podese considerar que, na localidade pesquisada, o
coordenador pedagógico “vive crise de identidade”, visto que, em seu cotidiano, realiza tarefas que não estão de acordo
com suas funções tais como: cuidar de questões financeiras e burocráticas, substituir os professores que faltam ser o
ajudante do diretor, um inspetor que detecta problemas de comportamento dos discentes e docentes. Assim, afirma
Lima (2007) que, várias metáforas têm sido construídas resumindo as atribuições de coordenador pedagógico na
escola, com distintas rotulações como bombril, bombeiro, salvador da escola, etc.
            De acordo com Almeida (2003), o coordenador pedagógico precisa ir construindo sua prática, com vistas à
melhoria da qualidade de ensino ofertada pela instituição educacional na qual atua. Sua práxis deve se pautar em
algumas dimensões que são consideradas fundamentais para o desenvolvimento de seu trabalho, tais como: ser
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reflexiva, visto que auxilia na compreensão dos processos de aprendizagem existentes no interior da escola;
organizativa, quando tenta articular o trabalho dos diversos atores escolares; conectiva, possibilitando elos não só entre
os professores, mas também entre esses e a direção da escola e entre pais e alunos com os demais profissionais da
educação; interventiva, acontece quando o coordenador ajuda a modificar algumas práticas arraigadas que não
traduzem um ideal de escola pensado pela comunidade escolar; assume ainda, um caráter avaliativo, exigindo que o
processo educativo seja sempre repensado, buscando sua melhoria.
Percebemos que o coordenador pedagógico atua em um campo muito delicado, que lhe exige habilidades para se
relacionar com as diferentes formas de poder que ultrapassa sua função no espaço escolar. Durante a pesquisa,
questionamos, às entrevistadas, se o coordenador deveria ter uma formação específica para exercer a sua função, bem
como, se elas se atualizam e, como o fazem.
“Como já sou graduada em Pedagogia minha atuação fica mais fácil, mas o coordenador também deveria ter uma
formação em gestão Escolar. E para eu me atualizar pesquiso, porque ser pesquisador independe de qualquer
formação, se você quer mudar tem que buscar. Por isso sempre atualizo através de várias fontes como livros, internet,
buscando referências em outras escolas e através da formação continuada oferecida pela Secretaria de Educação a
cada 15 dias, mas acho pouco, por isso é importante pesquisar” (CP1).
 
 “Temos que nos atualizar em um pouco de tudo Psicólogo, Pedagogo, Psicopedagogo para ajudar tanto o professor
como os alunos e a nós mesmos porque o coordenador não é diferente do professor que enfrenta várias dificuldades. E
quanto a minha atualização conto com o apoio da orientação da Secretaria de Educação que oferece uma formação
continuada a cada 15 dias e a partir daí busco atualizar através de livros, internet porque é necessária esta formação e
uma auto avaliação constante do nosso cotidiano para realizamos bem nosso trabalho” (CP3).
 
Apesar de enfatizarem a importância de formação específica para os coordenadores pedagógicos exercerem suas
funções, entendem que o mais importante é estar em formação permanente, mas ainda numa contradição em relação a
essa formação específica. Sabem que o aperfeiçoamento e especialização trazem benefícios, ficou claro nas suas falas
que o profissional precisa continuar sua formação pessoal através da pesquisa constante. No entanto o conceito de
pesquisa e seus benefícios ainda se dão numa perspectiva descontextualizada.
Vêse, portanto, que novos significados se evidenciam em relação ao ser coordenador pedagógicos, um profissional que
tem como foco estar sempre comprometido com sua função, o que implica muita dedicação e, principalmente,
comprometimento com sua própria formação, entendendoa como fundamental para sua ação coordenadora de um
projeto democratizante. Aparece, então, a dimensão formativa no trabalho do coordenador pedagógico, tanto em
relação a sua própria formação quanto à formação dos professores. De acordo com Almeida (2003), o coordenador
pedagógico, ao fazer valer a dimensão pedagógica, deverá reunir as diversas ações realizadas na escola, aliandoas ao
eixo central do Projeto Político Pedagógico, o currículo.
            A escola tem se tornado um espaço cada vez maior e mais complexo, devido à plenitude que vai assumindo as
diversas modalidades de práticas educativas na sociedade, tem demandado uma maior e melhor organização de sua
estrutura, bem como de seus agentes. Nesse contexto, um dos atores educacionais que deve receber um olhar mais
significativo no sistema escolar, contribuindo para suprir as necessidades da escola é o coordenador pedagógico, com a
função de mediar o trabalho pedagógico junto à comunidade escolar e de articular a concepção de educação da escola
com a realidade social, política, histórica e cultural.
Cabe salientar que, é a atuação deste profissional no ambiente escolar que promove a integração dos envolvidos no
processo ensino aprendizagem, estabelecendo relações interpessoais de forma saudável. Dentre as dificuldades que
surgem diante dessa função, é importante que compreendamos que o coordenador pedagógico interage diretamente
com os professores, diretamente com seu trabalho docente em sala de aula e com o planejamento da escola via Projeto
Político Pedagógico. Assim, ele precisa desenvolver certas habilidades capazes de lidar com as diferenças, tendo como
objetivo auxiliar, efetivamente, na construção de uma educação que traga resultados mais significativos nesse processo
em que se espera mudanças de comportamentos, a partir do uso intencional dos recursos de coordenação e do esforço
coletivo, nos orienta Libâneo (2000). No contexto das relações profissionais, estabelecidas no ambiente escolar, retira a
sua atuação de um lugar meramente tecnicista e procedimental para elevála à condição de elemento fundamental para
a apropriação das trajetórias de vida de cada um dos envolvidos, com seus saberes e dilemas. Assim, as funções
formadora, articuladora e transformadora desse profissional no ambiente escolar, de modo que traduza o novo processo
político em curso na sociedade, promovendo as articulações necessárias e construindo alternativas que ponham a
educação a serviço do desenvolvimento de relações verdadeiramente democráticas. oferecendo à comunidade escolar,
uma educação dentro de um paradigma crítico, reflexivo e autônomo, no intuito de formar cidadãos mais participativos e
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conscientes da realidade em que se encontram.

2. ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PPP: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES  NO PROCESSO DEMOCRATIZANTE
DA ESCOLA PÚBLICA

Para que a construção do projeto político pedagógico seja possível não é necessário convencer os professores, a
equipe escolar e os funcionários a trabalhar mais, ou mobilizálos de forma espontânea, mas propiciar situações que
lhes permitam aprender a pensar e a realizar o fazer pedagógico de forma coerente. [...] o projeto político pedagógico
não visa simplesmente a um rearranjo formal da escola, mas a uma qualidade em todo o processo vivido. (VEIGA, 1998,
p.15).
            Apesar de ainda existir muita resistência dentro das escolas analisadas, em que várias vezes o coordenador
pedagógico se depara com situações de descrédito, por parte da equipe escolar, até mesmo banalizando seu trabalho,
ele precisa resistir e avançar, porque ele é capaz de promover mudanças relevantes ao processo educacional, ele pode
transformar. Como político, como um articulador que extrapola a esfera pedagógica, deve ir criando uma onda de
relacionamentos mais estreitos com os docentes, as famílias, a comunidade, o sistema e outros elementos que possam
se integrar à escola para buscar resultados mais significativos no processo de ensino aprendizagem dos educandos.
Um profissional para trabalhar com a dinâmica dos processos de coordenação pedagógica precisa antes de tudo ter
convicção de que qualquer situação educativa é complexa e permeada de conflitos, de valores e perspectivas
diferentes, mas um lugar onde se deve desenvolver um forte componente ético. Essas questões demandam um trabalho
integrado, com clareza de objetivos e com espaço constituído por autonomia profissional. Um grande desafio que ainda
é enfrentado, é o fato da função do coordenador já ser reconhecida e mesmo assim não ser regulamentada, é
importante salientar, que é muito comum confundir regulamentação profissional com o reconhecimento da profissão e a
garantia de direitos, quando, na verdade, regulamentar significa impor limites, ordenar competências, atribuições e fixar
responsabilidades, defende Vasconcelos (2004). Aos questionar as coordenadoras investigadas, notamos que suas
ações também se defrontam com a resistência da comunidade escolar em relação às suas atribuições, comprometendo
ainda mais seu trabalho.
“Acredito que todos os coordenadores tenham dito a mesma coisa que é a resistência do professor em aceitar a
mudança, por não querer ir além, não aceita que aquele trabalho esteja defasado, não aceita aquele empurrão que o
coordenador dá. Acredito que esse é o pior de todos os desafios” (CP1).
Este profissional só conseguirá desencadear um trabalho transformador, à medida que realizar o seu trabalho no intuito
de alcançar uma ação intencional, interligada com a organização e gestão escolar, integrado com a comunidade
escolar, cumprindo o papel de orientar, estimular e criar oportunidades de estudos coletivos, para a efetivação da prática
e suas questões. Envolvendo a formação continuada através de fundamentos teóricos que orientem suas pesquisas
sobre os problemas e possíveis soluções relacionadas ao seu contexto de trabalho. Importante ainda que se preze a
proximidade entre os pares, bem como a troca de relatos de experiências. Dessa forma, terá a possibilidade de
transformar a escola no exercício de uma função realmente comprometida com uma proposta política e não com o
cumprimento de um papel alienado assumido. Ele deverá ser o articulador dos diferentes segmentos da escola, no que
diz respeito a elaboração, execução e avaliação de um PPP coletivo.
Atualmente, a elaboração e execução do Projeto Pedagógico é imprescindível para a escola, além de se ter que atender
a legislação que rege a Educação no Brasil, fundamentalmente porque, consideramos ser a alternativa mais viável para
organizar as reflexões críticas do trabalho coletivo das instituições. Entendido como um processo dinâmico de ação
reflexão ação, que extrapola a simples confecção de um documento, defende Veiga (2007). Acima de tudo, ele torna
históricos os avanços já conquistados na escola, redimensionando novos caminhos para uma prática docente, discente
e técnica mais eficiente, que vai ao encontro das necessidades e perspectivas no mundo atual. O trabalho do
coordenador pedagógico é um dispositivo institucional fundamental para favorecer a concretização do PPP da escola
que, mediante uma leitura crítica da proposta da rede de ensino, mantém um diálogo com os docentes para construílo
em um trabalho cooperativo. Promove e articula os resultados obtidos na reflexão crítica através da explicitação dos
saberes e pelo próprio roteiro que norteia a construção do PPP: visão de homem, abordagem de ensino, concepção
teórica, perfil do educador, currículo e todo seu universo. Para o coordenador pedagógico, esta forma de construção,
enquanto prática social coletiva mobiliza a superação da fragmentação das ações existentes e a busca de uma prática
pedagógica clarificada para a educação que se oferta, defende Vasconcelos (2004).
Contudo, o processo de elaboração, implementação, avaliação e articulação do Projeto Político Pedagógico
configurase, em um dos momentos de trabalho do coordenador pedagógico em que estes vínculos e relações são,
claramente, manifestados. Isto porque todo planejamento participativo tem como pilar de sustentação o trabalho coletivo
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que busca conferir legitimidade ao trabalho pedagógico. Por vezes, são as formas de estabelecimentos dos vínculos e a
qualidade das relações interpessoais que contribuem para o êxito das atividades. O Projeto Político Pedagógico é um
processo de discussão e reflexão permanente da escola, lugar de concepção, realização e avaliação. Ao promover a
articulação da equipe escolar em torno do PPP, coordenando as discussões e análise sobre seus desdobramentos nos
planos de ensino, nos planos de curso, nos planos de aulas, o coordenador pedagógico assume o papel central no
planejamento escolar. Dessa forma, cabelhe instigar e viabilizar a participação docente em todas as etapas do
planejamento, especialmente na elaboração, implementação, avaliação e articulação desse importante documento
norteador dos rumos da ação educacional, o PPP, defende Veiga (2007).
A articulação em torno do Projeto Político Pedagógico permitirá que diferentes sujeitos escolares se movimentem na
direção dos objetivos e fins estabelecidos pelo coletivo da escola. Quando a organização escolar baseiase na
responsabilidade coletiva, ocorrendo a descentralização do poder na educação e participação direta de todos os
segmentos da instituição.  Neste processo o coordenador pedagógico também aprende, a partir das considerações
reflexivas e do feedback dos demais protagonistas da escola, que configurase como organização reflexiva e de
constante aprendizagem, enfatiza Alarcão (2011).
Estas ações também remetem à dimensão formadora do coordenador pedagógico, enquanto articulador de
aprendizagens na escola considerada espaço de construção de cultura e de interação social. Por isso é importante que
sua prática profissional envolva valores e atitudes concernentes à prática da justiça, da tolerância e da democracia.
Assim, o planejamento escolar norteado pelo Projeto Político Pedagógico não condiz com relações autoritárias ainda
presentes em muitas gestões escolares. Mudar essa cultura não é coisa fácil e o coordenador pedagógico pode
contribuir para relações mais respeitosas e democráticas na escola. A coordenação pedagógica em seu sentido estrito
deve garantir um espaço de diálogo, fortalecendo assim a vitalidade projetiva dos atores sociais na luta por uma
educação de qualidade, primando pela superação dos obstáculos que inviabilizam as ações coletivas. Cabe ao
coordenador pedagógico, junto com os demais educadores, exercer o ofício de coordenar para educar, no sentido de
possibilitar trocas de saberes e experiências e aprender a aprender, defende Almeida (2003).
O horizonte que vislumbro para o coordenador pedagógico é o do intelectual orgânico, qual seja aquele que está atento
à realidade, que é competente para localizar os temas geradores (questões, contradições, necessidades, desejos) do
grupo, organizálos e desenvovêlos como um desafio para o coletivo, ajudando na tomada de consciência e na busca
conjunta de formas de enfrentamento. O intelectual orgânico é aquele que tem um projeto assumido conscientemente e,
pautado nele, é capaz de despertar, de mobilizar as pessoas para a mudança e fazer junto o percurso.
(VASCONCELOS, 2002, p.71).
 
Como agente articulador do diálogo, o coordenador pedagógico deve estar atento à transformação da comunidade
escolar, promover a reflexão em torno das relações escolares e da transformação da prática pedagógica. Portanto, se o
Projeto Político Pedagógico está engavetado, desatualizado ou inacabado, é dever desse profissional mobilizar esforços
para resgatálo e repensálo. Assim, o Projeto Político Pedagógico se torna um documento vivo e eficiente na medida
em que serve de parâmetro para discutir referências, experiências e ações de curto, médio e longos prazos. Este
documento precisa estar em constante aperfeiçoamento e modificações, devendo ser analisado, discutido e
aperfeiçoado anualmente, ou sempre que necessário, devido à escola ser o meio primordial de construção e difusão do
conhecimento. A articulação para elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico é uma ação intencional,
resultado de um trabalho coletivo que busca metas comuns, que intervenham na realidade escolar. Traduzindo a
vontade de mudar, pensar o que se tem de concreto e trabalhar as utopias, permitindo avaliar o que foi feito e projetar
mudanças. Será nesse espaço de construção coletiva e de contradições que a escola desvelará seu papel mediador,
planejando seu presente e seu futuro, apostando na possibilidade de avançar na efetivação de uma educação que
incluiu e valoriza a qualidade do ensino dentro de uma perspectiva democrática.
Todo projeto supõe rupturas com o presente e promessas com o futuro. Projetar significa tentar quebrar um estado
confortável para arriscarse, atravessar um período de instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da
promessa que cada projeto contém de estado melhor que o presente. Um projeto educativo pode ser tomado como
promessa frente a determinadas rupturas. As promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo
seus atores e autores. (GADOTTI, 2000, p. 21).
 
Projetar, inovar, requer disponibilidade, desejo de mudança. Reformular o Projeto Político Pedagógico não significa
atualizálo de acordo com as novas teorias educacionais. Implica em rever a sala de aula, as características dos
educando, a influência da sociedade que vai além dos muros da escola de maneira a antecipar o amanhã, o futuro estas
questões fazem parte da rotina do coordenador pedagógico. Neste sentido, tornase fundamental ter clara a importância
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do Projeto Político Pedagógico como um documento norteador das práticas e ações realizadas na instituição escolar,
tendo em vista que possui uma intencionalidade, tornandose a identidade das instituições de ensino. Cabe a esse
profissional coordenar a elaboração, execução, avaliação, reelaboração e articulação do PPP.  Além de exercer papel
relevante na condução da filosofia político pedagógica da escola, articulando o processo de reflexão, debate e análise
das condições pedagógicas da comunidade escolar. O diálogo contínuo com o corpo docente e discente, assim como
com a comunidade externa a escola, visa obter subsídios e informações relevantes para a construção de um documento
capaz de contemplar a análise da realidade escolar, identificando suas potencialidades e fragilidades, em especial, no
que se refere às dimensões pedagógicas e as condições do trabalho docente, nos orienta Almeida (2003).
A própria organização do fazer pedagógico pressupõe que o coordenador pedagógico elabore também o seu plano de
trabalho em consonância com o Projeto Político Pedagógico e com as diretrizes gerais concernentes ao seu exercício
profissional. 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, no entanto cabe ao coordenador pedagógico
fazer a mediação entre os setores da escola em especial, na construção de planos de ensino articulado ao Projeto
Político Pedagógico. Sendo assim, o coordenador pedagógico, enquanto elemento fundamental na articulação e
coordenação dos processos educativos escolares deve ser capaz de compreender e atuar nessas dimensões que
estruturam e definem a escola, de modo a se garantir o direito de aprender como componente do direito à educação.
Além disso, essa capacidade é requisito imprescindível, também, para se construir na escola um ambiente educativo
que favoreça ao desenvolvimento da ética, da cidadania, da solidariedade, da inclusão, orientado por um PPP que tenha
como horizonte princípios da gestão democrática da educação e da escola. Uma das formas mais significativas ao
desenvolvimento do trabalho do coordenador pedagógico, diz respeito à escolha desse profissional. Fato este que se
comprova nas respostas das coordenadoras pesquisadas:
“Muitos são meus motivos, com certeza a minha paixão pelo o que faço, meu vínculo com a função foi através da
diretora da escola. Ela acreditou no meu potencial e me indicou à Secretária de Educação” (CP1).
Ainda no Brasil, a História da Educação, em alguns lugares, vem se processando por políticas educacionais
centralizadoras e autoritárias, permeada por questões antidemocráticas e ideológicas, gerando situações de conflitos,
resistências e desafios, inviabilizando assim a implantação de uma escola independente capaz de gerir
democraticamente sua construção pedagógica, se projetando para a liberdade e a autonomia. A partir da década de
1980, com o processo de (re)democratização da sociedade, cresceu a reivindicação pela participação e autonomia dos
sujeitos, iniciando maiores exigências para que a democracia acontecesse também no interior das escolas.
Entendese que a organização do trabalho pedagógico é uma estratégia educacional para democratizar o processo
ensino aprendizagem, sendo o PPP uma das vias para essa organização no contexto escolar.  Na instância Federal, a
base do Projeto Político Pedagógico está sedimentada na LDB, nº 9394/1996, que em seu artigo 12 afirma: “Os
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comum e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência de I –
“elaborar e executar sua proposta pedagógica”. Assim, a escolha desse profissional tem um enfoque relevante nesse
processo, garantindolhe mais credibilidade. Ao atuar na articulação para a elaboração do PPP, quando a escola é
capaz de construir, implementar e avaliar a sua proposta pedagógica coletivamente, ela propicia uma educação
diferenciada do modelo autoritário, exercendo a sua autonomia pedagógica, conforme trata o artigo 14 da Lei 9394/1996
que preceitua sobre a questão democrática do sistema de ensino público conforme o inciso I – “Participação dos
profissionais da educação na elaboração do PPP da escola”. Nesse sentido, consideramos que suas dimensões
políticas e pedagógicas estão legalmente reconhecidas, cabendo ao coordenador darlhe o caráter condutor de sua
ação pedagógica.
Ao se juntar as dimensões políticas e pedagógicas, o PPP, ganha a força de um guia, aquele que indica a direção a
seguir não apenas para gestores e professores, mas também funcionários, alunos e famílias. Ele precisa ser completo o
suficiente para não deixar dúvidas sobre essa rota. Necessita ser flexível o bastante para se adaptar às necessidades
de aprendizagem dos educandos. É esse compromisso com o PPP e com os interesses reais e coletivos da escola que
concretiza seu caráter político e pedagógico, visto que tratase de duas dimensões que são indissociáveis, como
destaca Saviani (1992, p. 93), “a dimensão política se cumpre na medida em que ela se realiza enquanto prática
especificamente pedagógica”. Na ação pedagógica da escola que se torna possível a efetivação de práticas sociais
emancipatórias, da formação de um sujeito social, crítico, solidário, compromissado, criativo e participativo. Assim, não
se constrói um projeto sem objetivos, sem direção, é uma ação orientada pela intencionalidade, sem um sentido
explícito, de um compromisso e, de um compromisso coletivamente firmado.
Compreender a dialética entre o político e o pedagógico tornase imprescindível para que o PPP não se torne um
documento pleno de intenções e vazio de ações, de pouco adianta declarar que a finalidade da escola é “formar um
sujeito crítico, criativo, participativo, ou anunciar sua vinculação às teorias críticas se, nas suas práticas pedagógicas
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cotidianas, perduram estruturas de poder autoritárias, currículos engessados, experiências culturais empobrecidas”,
afirma Gadotti (2000, p. 22). Ao contrário, é desvelando essas condições, afirmando seu caráter político, que a escola,
por meio de seu Projeto Político Pedagógico, pode mobilizar forças para promover mudanças dentro da escola. O
Projeto Político Pedagógico é proposto com o intuito de descentralizar e democratizar as decisões pedagógicas,
organizacionais e financeiras da escola, ou seja, uma estratégia para todos os envolvidos no ato educativo tornaremse
responsáveis pelo sucesso da escola. A descentralização das decisões representa um avanço rumo à democracia, visto
que auxilia a escola a aperfeiçoarse cada vez mais para oferecer uma educação de qualidade social. Esse documento
se constitui como um conjunto de intenções sócio educacionais pensadas, discutidas e postas em prática por todos
aqueles que compõem a escola. É papel do coordenador pedagógico oferecer condições ao professor para perceber a
importância de se colocar o Projeto Político Pedagógico em ação, estando essa ação pedagógica em suas mãos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos estudos inicialmente desenvolvidos, percebemos a complexidade e a importância da função do coordenador
pedagógico como um sujeito que tem papel fundamental na gestão educacional escolar, articulando e mediando as
atividades pedagógicas e, contribuindo para que se instale um processo de democratização a partir das ações
pedagógicas que se efetivarem na articulação para a elaboração e execução do PPP. Percebeuse o quanto este
profissional ainda é visto de forma errônea pela comunidade escolar, que acaba confundindoo com um profissional
multifuncional. Com isso, cometem uma série de enganos, deixando de lado a orientação pedagógica e, até mesmo a
formação continuada dos professores, com base no PPP. Entendemos que, uma das razões para esse desvio de
atribuições advém da carência de formação específica para o exercício da função, ou mesmo, por não se ter, ainda,
nesta localidade, um plano de carreira docente que atenda aos anseios profissionais, levando alguns professores a
assumirem funções gestoras, como uma forma de promoção. Consideramos que, muitos desses profissionais, saem das
salas de aula e assumem o cargo sem conhecer e dominar as competências, nem ao menos buscando estratégias
necessárias ao desempenho da função. 
Para que todos tenham direito a melhoria da qualidade da educação pública, é necessário que as políticas
educacionais, tanto nacionais quanto locais, sejam mais eficazes, atendendo aos anseios e necessidades das escolas
em seu município. A escolha de coordenadores pedagógicos, não tem sentido em ser por indicação, porque esse
processo fere aos princípios democratizantes que constam na Constituição Federal de 1988, bem como na Lei de
Diretrizes e Bases que rege a Educação Nacional (nº 9.394/1996). É imprescindível que haja uma escolha entre os
componentes da escola, ou por apresentação de projetos de atuação didáticopedagógico, mas que sejam escolhidos
pela própria comunidade escolar a qual se destinam.  Ser coordenador pedagógico é estar disposto a enfrentar desafios
de construir um perfil profissional que delimite seu espaço de atuação, tendo em vista que, organizar o trabalho
pedagógico em uma escola não é tarefa fácil, é algo abrangente, que requer uma formação específica e atuação
consciente desse papel. Esse profissional tem que ter claro sobre a importância de se construir a efetividade de um
trabalho coletivo por parte dos profissionais da escola. É preciso que se busque incessantemente a autonomia,
liberdade, emancipação e a participação como um comportamento socioeducativo através da articulação para
elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico. Para ser coordenador pedagógico é preciso dominar conceitos
que ultrapassam o aprendizado da graduação, visto que a formação e os cursos que costumam serem propostos pelas
Secretarias de Educação são quase inexistentes para essa categoria, considerandose o cuidado que a função exige.
O coordenador pedagógico realmente precisa aprender de fato, traduzir políticas públicas voltadas à escola, conduzir o
Projeto Político Pedagógico, fazer a mediação do currículo e realizar a formação continuada dos professores. Para que
este cenário mude, é preciso que esse profissional comece a ser verdadeiramente o norteador dessas ações, assim ele
estará dando um dos passos para a sua valorização profissional, o reconhecimento de sua existência. Nesse sentido,
afirmamos que a elaboração e execução, bem como a constante avaliação e as prováveis reelaborações do PPP são os
caminhos mais acertados para se reinventar a escola, ressignificando suas finalidades e objetivos. Este profissional
encontrará sua identidade a partir do momento que ele articular a elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico
em conjunto com os professores e demais sujeitos que fazem parte da comunidade escolar, tornandoo norteador de
suas ações pedagógicas. Para que isso realmente aconteça é necessário que as escolas desenvolvam mecanismos de
motivação à comunidade escolar, a fim de perceberem que a partir do momento em que a mesma adotar o PPP como
instrumento de trabalho, só terão benefícios na consolidação de uma instituição democrática, autônoma e, que
acompanha os anseios e as mudanças da sociedade.
Sem querer esgotar essas reflexões, esperamos que esses estudos contribuam para que a função do coordenador
pedagógico frente à articulação do Projeto Político Pedagógico deixe de ser visto como uma função burocrática e
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formalista, assumindose como forma de resgate do seu trabalho, de superação da alienação, de reapropriação da sua
identidade no campo educacional. A partir do momento que este profissional tiver maiores condições em articular e
implantar, de forma democrática o Projeto Político Pedagógico, poderá contribuir para o desenvolvimento de um
trabalho diferenciado, que contribua para a construção da democracia nas escolas por meio da participação da
comunidade escolar, na construção de uma escola reflexiva e investigativa de sua realidade. Entretanto, para que essa
ação se concretize em uma conquista efetiva, fazse necessário passar da determinação à concretização de suas
tarefas profissionais. Nesse sentido, o coordenador pedagógico deve ter conhecimento de que no processo de
articulação do Projeto Político Pedagógico, existem algumas especificidades, que exigem dele e de seus pares,
conhecimentos mais específicos que os levem a responder o porquê, para quê, como e para quem se faz a Educação
no interior da escola. Assim, a elaboração, implantação, vivência e reflexões sobre este documento (PPP), tornamse
excelentes ferramentas para a inovação da prática pedagógica, mudanças de comportamentos pela comunidade escolar
e, consequentemente, democratização da escola. Destacamos sobre a necessidade de um olhar mais atento sobre os
coordenadores pedagógicos nesta região, os quais, muitas vezes, precisam ser ouvidos e atendidos. Cabe aos órgãos
superiores, às escolas, prever meios de atendimento a esses profissionais, oferecendolhes melhores condições de
trabalho, para que este não seja um mero executor de funções previamente estabelecidas, mas alguém que pensa a
sociedade em que vive, tem opinião própria e é capaz de ser mediador pedagógico dentro da instituição onde
desempenha sua função. É crucial que o Coordenador Pedagógico perceba a importância de seu papel, da necessidade
de sempre galgar sua formação continuada, bem como a de seus pares, para que possa conquistar um desempenho
coletivo com maior discernimento sobre as questões democráticas que envolvem o cotidiano da escola, viabilizando o
exercício de sua função com maior eficácia e comprometimento em favor da educação escolar.
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