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Resumo
 
O presente artigo discute o papel do coordenador pedagógico nas escolas municipais de anos iniciais do ensino
fundamental de Itaberaba/BA, a partir de experiências vividas no cotidiano escolar e uma revisão da literatura, tendo
como objetivo desenvolver uma análise da atuação deste profissional no espaço escolar, bem como as dificuldades
encontradas. O embasamento teórico fundamenta-se em Géglio(2006), Placco(2003), Libâneo (2004), Saviani(2002),
dentre outros. Concluímos que o coordenador pedagógico vive uma crise de identidade e nem sempre tem clareza da
sua real função, devido, principalmente, ao acúmulo de tarefas que lhe atribuem, precisando repensar, redefinir o seu
papel.
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Resumen
 
En este artículo se analiza el papel de coordinador pedagógico en las escuelas públicas en los primeros años de la
escuela primaria Itaberaba / BA de las experiencias en la vida escolar cotidiana y una revisión de la literatura, con el
objetivo de desarrollar un desempeño profesional de este análisis en la escuela así como las dificultades encontradas.
El fundamento teórico se basa en Géglio (2006), Placco (2003), Libâneo (2004), Saviani (2002), entre otros. Llegamos a
la conclusión de que el coordinador pedagógico vive una crisis de identidad y no tiene siempre la claridad de su función
real, debido principalmente a la acumulación de tareas que se le asignen, necesitamos repensar, redefinir su papel.
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Introdução
 
Professora dos anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Itaberaba/ BA, a partir de julho de
2009, fui convidada a assumir a função de Coordenadora Pedagógica. Desde então, alguns aspectos começaram a me
causar inquietudes, tais como a perda da identidade profissional, pois ainda que o trabalho seja pautado no Regimento
Interno Escolar que fora revisado em 2010, a definição do campo de atuação da coordenação fica comprometida, diante
do ritmo ditado pelas rotinas escolares ou pelas crenças existentes, que muitas vezes nos fazem ser vistos como aquele
que “faz tudo”, “que resolve tudo”.
 
Portanto, as vivências e os desafios no exercício da função constituíram-se elementos motivadores para a análise do
papel do coordenador pedagógico nas escolas públicas municipais de anos iniciais do ensino fundamental de
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Itaberaba/BA, recorrendo à minha própria experiência e ao que já foi possível observar em momentos de encontros com
o grupo de coordenadores da rede municipal. Momentos estes, em que fica claro o conflito de gestão entre o
administrativo e o pedagógico, entre as demandas internas e as exigências externas, o que pode caracterizar um dos
porquês da indefinição do real campo de atuação.
 
Vale ressaltar que esse texto não tem a pretensão de esgotar este tema, mas sim de estimular reflexões acerca da
necessidade de repensar o papel do coordenador pedagógico, a partir da análise dos dilemas da atuação deste
profissional no cotidiano escolar e o quanto estes dilemas interferem na construção da sua identidade.
 
 
O papel do coordenador pedagógico e sua identidade profissional
 
Historicamente, a gênese da coordenação pedagógica é a figura do supervisor educacional que atuava como um fiscal,
no período da ditadura militar, por exemplo, tinha função tecnicista e controladora, planejava para os professores
executarem. Este estudo da origem do coordenador pedagógico, na Educação Brasileira, pode ser feito a partir das
contribuições de Saviani (2002).
 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, Lei Nº. 9394 de 1996, no Título VI (Artigos 61 a 67) trata da formação
dos profissionais da educação. No tocante ao Supervisor é pertinente destacar o Artigo 64
A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação
educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação,
a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação a base comum nacional. (BRANDÃO, 2007, p. 139).
 
O termo coordenador pedagógico não aprece na LDB 9.39496, mas ambos correspondem às mesmas atribuições
planejar, coordenar, gerir, acompanhar e avaliar todas as atividades pedagógico-didáticas e curriculares da escola e da
sala de aula, visando atingir níveis satisfatórios de qualidade cognitiva e operativa das aprendizagens dos alunos, onde
se requer formação profissional específica distinta da exercida pelos professores (LIBANEO, 2004, p. 221, 224)
 
Libâneo (2004, p. 75), afirma ainda, que “o coordenador pedagógico é aquele que durante o ano articula a equipe
pedagógica em torno do melhor cumprimento do que foi estabelecido no projeto-político pedagógico, coordenando seus
diversos desdobramentos em planos de curso, de currículo, de ensino ou de aula”.
 
Nos últimos anos tem se ampliado as investigações sobre o papel do coordenador pedagógico nas escolas públicas
municipais, as quais a partir das abundantes informações de base teórica e as reflexões sobre o cotidiano do exercício
profissional, permite observar a importância destas para descrever a identidade e a prática profissional. Ao realizar a
revisão da literatura, é possível destacar estudos realizados em âmbitos universitários, tais como artigos, ensaios e
teses de mestrado, ambos em concordância com o que aqui se propõe analisar, tal como as investigações de Lima e
Santos (2007), Oliveira (2008), Rabelo (2009), Silva e Arandas (2011), Eliana Cardoso e Carla Schuch, entre outros.
 
Estes estudos podem ser divididos em três grupos temáticos: desafios do papel do coordenador pedagógico; identidade
profissional do coordenador pedagógico; o coordenador pedagógico e a formação docente, e também são frutos de
inquietações e inconformidades com algumas situações do cotidiano escolar que descaracterizam a real função do
coordenador pedagógico.
 
Em relação ao primeiro grupo, é possível citar, por exemplo, a investigação de Lima e Santos (2007), que aborda os
desafios enfrentados pelo coordenador pedagógico na educação básica, através de uma entrevista com dez
profissionais, cujas falas ilustram o texto e especificam que o cotidiano das escolas e algumas crenças existentes em
seu interior, inviabilizam a realização de uma atuação mais sistematizada junto ao universo docente.
 
Quanto à identidade profissional, cabe destacar o estudo realizado por Gomes, Marques e Souza (2008), “O
coordenador pedagógico e sua identidade profissional”. Esta investigação resulta de uma análise do curso de graduação
em Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia-UNEB, Campus XVII, onde pretendeu-se conhecer os modelos
curriculares que delineiam a formação profissional e a influencia na construção da identidade profissional, entrevistando
quatro estudantes do último semestre e quatro que profissionais atuantes na área. Apresenta-nos como resultado que
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este profissional vive crise de identidade por dois motivos: desenvolver tarefas que não são suas no cotidiano escolar e
pela ausência de estudo específico sobre gestão pedagógica durante o curso de formação, já que há estágios apenas
de docência e não em gestão.
 
No que se refere à formação docente, as pesquisas revelam que as multi-funções, que são atribuídas aos
coordenadores pedagógicos, os enchem de demandas e estes acabam não conseguindo dar conta da sua função
prioritária: garantir a formação continuada, em serviço, dos professores e, por isso, tem como resultado uma crise de
identidade. Uma pesquisa realizada por Serpa (2011), através da Fundação Victor Civita, revela que a maioria dos
Coordenadores Pedagógicos não tem formação em gestão, ou seja, a maioria saem das salas de graduação e
assumem o cargo sem conhecer nem dominar competências e estratégias necessárias à função.
 
 
A atuação dos coordenadores
 
 
O Regimento Interno da Rede Municipal de Ensino de Itaberaba/BA (2010), aponta, em seu artigos 28, as atribuições
dos coordenadores pedagógicos e especifica no artigo 29 que estas podem ser acrescidas conforme a secretaria de
educação. Conforme, o regimento aos coordenadores compete:
I – Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação da Proposta Pedagógica do
estabelecimento educacional;
II – orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de execução, de implementação e de
avaliação da Proposta Pedagógica do estabelecimento educacional;
III – articular ações pedagógicas entre professores, equipes de direção e da Coordenação Básica e suas Modalidades,
assegurando o fluxo de informações.
IV – divulgar e incentivar a participação de professores em todas as ações pedagógicas promovidas pela escola, pela
Secretaria Municipal de Educação e pelo Ministério de Educação – MEC, inclusive as de formação continuada;
V – estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação das Orientações Curriculares da Secretaria
Municipal de Educação, por meio de pesquisas, de estudos individuais e em equipe e de ofícios pedagógicas locais;
VI – divulgar, estimular e propiciar o uso de recursos tecnológicos, no âmbito do estabelecimento educacional e com as
orientações metodológicas especificas;
VII – orientar os professores recém-nomeados e recém-contratados quanto ao desenvolvimento da Proposta
Pedagógica;
VIII – propor reflexão avaliativa da equipe, objetivando redimensionar as ações pedagógicas;
IX – propor ações educativas que visem o avanço de estudos e a recuperação do processo de ensino e aprendizagem.
 
Nos momentos de encontros dos coordenadores pedagógicos com a Gerente dos Anos Iniciais da Secretaria Municipal
de Educação, ficam evidentes, em relatos destes profissionais, os desafios do seu dia-a-dia no espaço escolar:
substituir professor que falta, resolver situações de indisciplina; receber e dialogar com os pais de alunos; auxiliar nas
ações administrativas; elaboração de convites, ofícios e realizar a entrega ao destinatário, para garantir a efetividade de
uma ação pedagógica; orientar e acompanhar a ação docente, envolvendo planejamento, execução e avaliação;
priorizar as solicitações da Secretaria Municipal de Educação; elaborar, implementar e orientar a execução de projetos
institucionais propostos em rede; vistoriar os diários de classe, dentre outras.
 
Estas múltiplas tarefas sobrecarregam os coordenadores e os fazem atender mais aos aspectos burocráticos do que
formativos junto à equipe docente, ocasionando a tal citada “crise de identidade profissional”, devido, principalmente, ao
sentimento de impotência frente aos desafios cotidianos. É comum ouvirmos, por exemplo, as seguintes considerações:
“o coordenador é o bombril da escola, o multi-uso”; “coordenador é o faz tudo, é quem tem a varinha mágica, até para
ensinar professor contratado a trabalhar”.
 
Diante deste panorama, como já fora citado no item anterior, fica inviabilizada a garantia da formação continuada dos
docentes, mesmo sendo este o papel de principal relevância dentro da instituição escolar, na medida em que cabe ao
coordenador pedagógico, estimular a troca de experiência entre si, proporcionando discussões e sistematização de
práticas docentes. O encontros de planejamentos, ocorridos nas sextas-feiras em menos de duas horas (pois,
dificilmente começa no horário por motivos diversos: professor ainda com aluno, professor organizando material de uso
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pessoal, coordenador atendendo pai de aluno, etc.), acontecem mais frequentemente com caráter informativo do que
formativo. “Se o profissional formado [...] não tiver possibilidade de continuar pesquisando, questionando sua área de
conhecimento, buscando novas informações, analisando-as e incorporando-as à sua formação básica, o que ocorrerá?”
(PLACCO e SILVA, 2003, p.26)
 
 
Considerações finais
 
De um lado, temos uma crise de identidade profissional identificada em diferentes pesquisas, e de outro, temos a
necessidade de olhar diferente sobre o  fazer do coordenador, que envolve a elaboração de um plano de trabalho que
leve em consideração a rotina e a formação continuada de professores, lançando mão de afazeres que não são seus
para conseguir delinear e desenvolver as atribuições que lhe competem.
 
Mas, isso não significa desprezar no seu trabalho cotidiano a existência das urgências, o que faz necessário ter uma
boa formação para saber lidar com situações inesperadas. Nóvoa (1995, p.17), explicita que o “processo indentitário
passa também pela capacidade de exercermos com autonomia a nossa atividade, pelo sentimento de que controlamos
o nosso trabalho”.
 
Conforme Géglio (2006), ainda que o coordenador se veja compelido a ocupar-se de atividades que não são da sua
responsabilidade, não pode permitir que as urgências e as rotinas do dia-a-dia, sucumbam a sua função principal:
formação continuada dos professores em serviço. Segundo Placco (2003), deve-se ter um plano de ação delineado para
que as urgências sejam melhor administradas.
 
As novas perspectivas da educação sugerem ao coordenador tornar-se um profissional pesquisador e capaz de
associar teoria e prática, ressignificando práticas e estimulando inovações, o que o auxiliaria, por exemplo, na efetivação
do que aponta o inciso oito, dentre as atribuições do coordenador pedagógico, no Regimento Interno da Rede Municipal
de Ensino de Itaberaba/BA: “propor reflexão avaliativa da equipe, objetivando redimensionar as ações pedagógicas”.
 
Mas em sentido prático, é necessário ater-se ao foco do seu trabalho enquanto gestor pedagógico. Desta maneira,
atuaria em três níveis: lidar com as situações problemáticas já existentes, prevenir situações previsíveis e promover
situações saudáveis do ponto de vista educativo e sócio afetivo, como agente facilitador para que as relações
interpessoais sejam favorecidas no ambiente escolar.
 
A crise de paradigmas vivenciada na educação dita, constantemente, as mudanças necessárias, principalmente, se
levarmos em consideração, por exemplo, as mudanças no mundo do trabalho e a era da tecnologia e informação, que
propõem assim, outras exigências às escolas. E como foi dito, inicialmente, a discussão sobre este tema não se encerra
aqui, pelo contrário, questões básicas surgem e proporcionam inquietudes suficientes para dar realização de uma
 investigação: Qual é o papel do coordenador pedagógico da rede municipal de ensino de Itaberaba? Qual a percepção
que tem em relação a sua identidade profissional e que desafios enfrentam? Qual deve ser o perfil do coordenador
pedagógico, diante destas novas demandas que se inserem na educação? O que inviabiliza sua efetiva atuação para
contribuir com a humanização no espaço escolar?
 
Com estes questionamentos, torna-se possível investigar e descrever a identidade e a prática profissional do
Coordenador Pedagógico, investigando não apenas para descrever  qual tem sido o papel do coordenador pedagógico
nos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal de ensino de Itaberaba (BA) nem somente refletir sobre os
porquês da sua atuação, mas com o propósito de contribuir para a percepção, da necessidade ou não, do repensar
sobre a atuação deste profissional.
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