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A PRÁTICA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NO CONTEXTO ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI:
UM ESTUDO DE CASO
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EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

The present work deals with the practice of the Pedagogical Coordinator in the school context. This is a qualitative
case-study research. In order to understand the practice of the pedagogical coordinator in the school context of the
Municipality of Teresina-PI, at the Esther Couto Municipal School. Participating in the research were the pedagogical
coordinator, titular director, deputy director, secretary and two teachers. The methodology of data analysis follows the
proposal of Bardin (1977). The results point to perspectives and possibilities of contribution through their pedagogical
practices developed within the school. Its function is to collaborate directly with the construction of a democratic,
participatory environment that encourages the knowledge production of all those involved in the educational process.
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1 INTRODUÇÃO

As decorrentes mudanças no contexto social, político e econômico requer da sociedade transformações significativas
no intuito de colaborar para o desenvolvimento dos seres humanos. Nesse sentido, a escola como espaço de
aprendizagem e formação dos sujeitos, torna-se elemento cada vez mais indispensável dentro do contexto social.
Diante de tais mudanças, é necessário focalizarmos sobre o papel fundamental daqueles que desenvolvem seu
trabalho dentro da escola, principalmente aquele que estabelece uma conexão diretamente com toda comunidade
escolar e dos sujeitos que nela trabalham, isto é, o coordenador pedagógico que assume um importante papel para
que aconteçam essas mudanças.

A escola como um lócus onde os alunos passam boa parte do seu tempo, possui vários profissionais como:
professores, diretores, técnicos-administrativos e pessoal de apoio, que desenvolvem um trabalho com um só objetivo,
que é formar e educar os seres humanos. Nesse cenário, a função do Coordenador Pedagógico é de suma
importância, pois ele é um mediador que, além de orientar, também dá o suporte necessário para que ocorra essa
formação e educação de forma mais prazerosa e significativa.

Dessa forma, a importância desse ator no ambiente escolar e com intuito de compreendermos mais sobre o fazer do
respectivo profissional, este trabalho traz a seguinte questão: Quais as práticas do Coordenador Pedagógico no
contexto escolar do município de Teresina-Piauí Na perspectiva de responder essa problemática, propomos o
seguinte objetivo geral: compreender a prática do coordenador pedagógico no contexto escolar do Município de
Teresina-PI, na Escola Municipal Esther Couto.

Considerando que na rede Municipal de Teresina existem no tocante cerca de 302 escolas municipais, escolhemos a
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Escola Municipal Esther Couto, por se tratar de uma escola a qual está localizada e organizada em área estratégica,
como também, possuir uma boa estrutura organizacional e funcional. Além dos requisitos explícitos, possui em seu
quadro funcional um Coordenador Pedagógico concursado, trabalhando em regime de dedicação exclusiva.

Para fundamentar nossas reflexões, dialogamos com autores como: Libâneo (2008), Lakatos (2008), Nogueira (2008),
Costa (2015), Paiva (2001), Baridn (1977), BRASIL (2006), LDB 9394/1996. Com base nas referências citadas, a
pesquisa aponta perspectivas e possibilidades de contribuição do Coordenador Pedagógico nas práticas pedagógicas
no contexto da educação básica.

Deste modo, destacamos algumas reflexões no que dizem respeito ao coordenador pedagógico seus saberes e
atribuições, desde sua formação até a legislação que rege seu trabalho, suas funções e suas práticas.

2. O COORDENADOR PEDAGÓGICO: SABERES, ATRIBUIÇOES E RELAÇOES NO CONTEXTO ATUAL

No atual contexto educacional, a formação do pedagogo é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB nº 9.394/96). Desde os princípios históricos, a indefinição de uma identidade e de um perfil concreto da
função desse profissional tem se pautado aos olhares daqueles que sonham com um futuro promissor para sua
carreira.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96) no seu artigo 64 dispõe sobre a formação desses
profissionais da educação:

Art. 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. (BRASIL, 1996).

Com a LDB 9.394/96 surge um novo olhar para o curso de Pedagogia. Iniciam-se os debates sobre a formação do
Pedagogo, entendendo que a formação docente sempre será base desse profissional da educação. Assim estando
definidas pela LDB 9.394/96 e disposta pela Resolução do CNE/CP n° 01, de 15 de maio de 2006 e esclarecida em um
de seus artigos que define:

Art. 2° As Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação inicial
para o exercício da docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional na área de
serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas nas quais sejam previstos
conhecimentos pedagógicos. (BRASIL, 2006)

Nesse sentido, um novo período se inicia para os futuros profissionais, onde o mesmo começa a ter sentido em sua
prática educacional, assumindo um perfil direcionador em suas ações, construindo novos significados relacionado à
sua atuação como pedagogo, assumindo funções que trazem resultados mais positivos, tendo em vista que saber
situar-se profissionalmente é de suma importância para o desenvolvimento de um trabalho realizado com sucesso.

Com essa nova significação, é ponderoso observar e determinar algumas definições que foram surgindo devido a
multiplicidade de tarefas atribuídas, ao longo do tempo as denominações foram sendo alteradas de acordo com as
funções. Sendo assim, estruturamos a partir da figura, as atribuições dadas ao pedagogo, na qualidade do seu serviço
como profissional do ensino.

Figura 1 - Denominações atribuídas ao profissional pedagogo. Fonte: Dados da pesquisa, 2016
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Com base na figura exposta, ao pedagogo quanto profissional do ensino, além da função da docência, outras funções
como técnico em educação lhe foram conferidas. Na função de organizar estas atividades educativas no espaço
escolar, é possibilitado ao Supervisor Educacional ainda o planejamento, orientação, coordenação do trabalho
pedagógico absorvido em todas as suas nuances.

Para orientar o corpo discente, os pais de alunos, os professores e diretores, com bases nos saberes pedagógicos,
cabe ao Orientador Educacional, dirimir essas questões no sentido de minimizar conflitos, equalizar o ambiente
escolar num clima de harmonia e tranquilidade.

Já para as funções de Administrador Escolar, as funções que lhe eram atribuídas diziam respeito ao serviço da
direção e controle do trabalho do professor. Atualmente, o Coordenador Pedagógico se situa no limite de todas as
funções, quando lhe são atribuídas atividades como supervisão, orientação, acompanhamento do trabalho cotidiano
dos professores, na instituição escolar.

Desse modo, o Coordenador Pedagógico se caracteriza como um agente técnico responsável, no sentido de orientar,
acompanhar, sistematizar e avaliar, constantemente, o trabalho da ação dos docentes na sala de aula.

A partir das novas concepções que surgiram com a LDB 9.394/96, o coordenador pedagógico passa a ter uma função
mais definida, fornecendo subsídios para sua própria ação que definem o seu trabalho como significativo. A atuação
do coordenador pedagógico neste momento assume um caráter mais reflexivo no ambiente escolar, a fim de trabalhar
com condições mais específicas que atenuam a importância de suas ações.

A seguir, discorremos sobre às práticas e funções desenvolvidas no ambiente escolar pelo Coordenador Pedagógico,
uma vez que este tem um papel relevante dentro da instituição escolar.

3. O COORDENADOR PEDAGÓGICO: práticas e funções no ambiente escolar

A coordenação pedagógica é um setor primordial no ato de gerenciar, coordenar, orientar e supervisionar todas as
tarefas relacionadas com o processo que envolve o ensino e aprendizagem, buscando sempre a melhoria e
permanência dos sujeitos. Partindo desses princípios, as funções desempenhadas por esse profissional dentro da
escola, tende a colaborar para o desenvolvimento e sucesso de toda equipe que o cerca. Nogueira (2008) define o
pedagogo no exercício da coordenação pedagógica como profissional que:

[...] precisa estar sempre atento ao cenário que se apresenta a sua volta, valorizando os
profissionais da sua equipe e acompanhando os resultados. Essa caminhada nem sempre
é feita com segurança, pois as diversas informações e responsabilidades, o medo e a
insegurança, também fazem parte dessa trajetória, cabe ao coordenador refletir sobre sua
própria prática para superar os obstáculos e aperfeiçoar o processo de ensino –
aprendizagem. O trabalho em equipe é fonte inesgotável de superação e valorização do
profissional. (NOGUEIRA, 2008, p.1)

Nesse sentido, tornar-se coordenador pedagógico requer muito, além das várias funções exercidas por esse
profissional no espaço onde atua, pois o mesmo necessita de um preparo para acompanhar as adversidades que
possam surgir no decorrer da sua atuação. Dessa maneira, poderá, de forma satisfatória, acompanhar todos que
fazem parte do ambiente escolar.

Para Libâneo (2008, p.219), “o coordenador pedagógico responde pela viabilização, integração e articulação do
trabalho pedagógico-didático em ligação direta com os professores, em função da qualidade do ensino”. É nesse
sentido que o trabalho realizado na escola depende não somente da atuação do pedagogo enquanto mediador dos
laços pedagógicos, mas uma interligação entre todos os que participam direta ou indiretamente do trabalho didático na
escola, de forma que este trabalho interligado desenvolva um modelo de ensino satisfatório na escola a fim de
angariar bons resultados.

Nessa mesma perspectiva, Andrade e Anjos (2007, p.4016), consideram que as funções do Coordenador Pedagógico
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variam conforme a legislação estadual e municipal: dependendo do local, as atividades de coordenação pedagógica e
orientação educacional são desempenhadas por uma só pessoa ou por professores. Desse modo, cabe a cada órgão
estadual e municipal definir as funções que correspondem ao Coordenador Pedagógico de acordo com a legislação.
As Diretrizes Curriculares Nacionais (2006) trazem em sua configuração para o Curso de Graduação em Licenciatura
em Pedagogia as exigências em relação ao Pedagogo:

I - atuar com ética e compromisso com vistas à construção de uma sociedade justa,
equânime, igualitária;

II - compreender, cuidar e educar crianças de zero a cinco anos, de forma a contribuir, para
o seu desenvolvimento nas dimensões, entre outras, física, psicológica, intelectual, social;

III - fortalecer o desenvolvimento e as aprendizagens de crianças do Ensino Fundamental,
assim como daqueles que não tiveram oportunidade de escolarização na idade própria;

IV - trabalhar, em espaços escolares e não escolares, na promoção da aprendizagem de
sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em diversos níveis e
modalidades do processo educativo. (BRASIL, 2006, p.2)

Estas são algumas das responsabilidades a serem assumidas pelo pedagogo diante de outras tantas especificadas
nas Diretrizes Nacionais. Assim, é preciso compreender que ser pedagogo é ser um profissional comprometido com a
formação do sujeito que frequenta o espaço escolar e também os contextos não escolares.

As atribuições desse profissional no espaço escolar são de suma importância para o desenvolvimento de um trabalho
significativo para pais, alunos e professores. Sua importância se dá no fato de ele ser responsável por uma ação
motivadora, articulada e que busque uma educação transformadora e significativa para a comunidade escolar.

É de suma importância não deixar de mencionar, obviamente, os desafios enfrentados por este profissional, suas
dificuldades, principalmente nas que dizem respeito à relação direta com o professor ou em seu próprio contexto
social. Afinal, há realidades completamente distintas onde o Coordenador Pedagógico que se vê em situações de
perigo extremo, como aqueles que trabalham com crianças em situações de risco. Nesta perspectiva Paiva (2001):

Transformar a escola num lugar onde se desenvolvam novas experiências e competências
é [...] um desafio de todos, diretores, pais, professores, alunos e funcionários. Dentre todos
estes, o coordenador pedagógico, acha se mais comprometido com a realização desse
desafio, pois buscar uma educação básica de qualidade é a principal finalidade de seu
trabalho. (PAIVA, 2001, p.4)

Sendo assim, o Coordenador Pedagógico dedica-se a desenvolver competências e habilidades no eixo escolar que
visem alcançar níveis de desempenho qualitativos, onde sua prática é fator determinante no que diz respeito às
soluções e desafios enfrentados no dia a dia. Espera-se deste profissional que suas escolhas e ações sejam, em sua
maioria, benéficas ao ambiente ao qual está inserido, uma vez que suas práticas devem estar sempre aliadas às
necessidades do contexto em que estão inseridos, podendo estas ser variadas, mas que estejam sempre
proporcionando subsídios teóricos e metodológicos aos professores, procurando manter com ele uma relação de
respeito e cumplicidade a fim de promover um ensino igualitário e significativo.

4. PERCURSO METODOLOGICO

Nessa perspectiva, o caminho metodológico da pesquisa refere-se à trajetória explorada na busca de informações
para responder ao problema estabelecido na pesquisa. Cabe reforçar ainda as características da pesquisa realizada
enquanto a sua natureza e operacionalização, que dizem respeito aos colaboradores envolvidos e quanto aos
procedimentos para realizar a produção de dados, bem como sob a análise de dados.
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A realização dessa pesquisa deu-se em meio social, mas especificamente em uma escola pública do município de
Teresina-PI, no intuito de compreender a prática do coordenador pedagógico no contexto escolar do Município de
Teresina-PI, nesse sentido, determinamos como abordagem a pesquisa qualitativa.

Segundo Lakatos (2011, p.269) “a pesquisa qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais
profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano”. Assim, a abordagem qualitativa possibilita ao
pesquisador aprofundar e descrever de forma a compreender os sujeitos pesquisados numa determinada situação
humana e social.

Nesse sentido, e com base na abordagem qualitativa, empregamos no desenvolvimento da pesquisa, o tipo Estudo de
Caso, em conformidade com os objetivos da pesquisa.

Segundo Gil (2011, p.57), define “O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de
poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa praticamente impossível
mediante os outros tipos de delineamentos considerados”. Dessa forma, entendemos que o estudo de caso propõe
investigar de forma minuciosa os objetos e suas características, possibilitando a obtenção do seu conhecimento
especifico do objeto em estudo.

Considerando o objetivo da nossa pesquisa, em investigar as compreender a prática do coordenador pedagógico no
contexto escolar do Município de Teresina-PI, nossos investigados da pesquisa conta com 6 (seis) participantes, que
são: o coordenador pedagógico, a diretora titular, a diretora-adjunta, uma secretária e duas professoras.

Para o desenvolvimento desta pesquisa optamos como técnica para analisar os dados da pesquisa a Análise de
Conteúdo. Bardin (1977, p. 38) afirma que a análise de conteúdo como “conjunto de técnicas de análise das
comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Deste
modo, análise de conteúdo é a técnica que o pesquisador utiliza para analisar sistematicamente os dados produzidos,
neste caso, com a aplicação da entrevista semiestruturada, questionário e gravador.

Como, a organização dos dados para análise está estabelecida sob a orientação de Bardin (1977), apresentamos na
seção seguinte a análise dos dados dos Interlocutores entrevistados, obtidas através dos questionários e entrevistas
semi-estruturadas, com auxílio de um roteiro.

O trabalho foi organizado em categorias, para que, dessa forma, os sejam analisados a partir de um diálogo com os
autores que dão sustentação ao estudo em pauta. Assim, passamos a exibir as categorias utilizadas como elementos
facilitadores para a compreensão e interpretação dos dados, produzidos no campo empírico.

5. A PRÁTICA DO COORDENADOR PEDAGOGICO: UMA REFLEXÃO DOS DADOS

5.1 Concepção de Coordenador Pedagógico

Nesta categoria buscamos responder ao primeiro objetivo da pesquisa que é identificar a concepção de Coordenador
Pedagógico. Para isso, através das entrevistas aqui exibidas, buscamos contemplar, nas linhas e entrelinhas, os
diversos conceitos emitidos pelos interlocutores da pesquisa. Qual a sua concepção de Coordenador Pedagógico

Manter o bom funcionamento entre todos da escola e sempre fazendo essa ponte entre
professor-aluno, professor-comunidade, professor-direção e sempre essa mediação entre
todos da equipe. (CP)

Analisando a fala do interlocutor CP, percebemos que este manifesta uma ideia pouco abrangente do conceito de
Coordenador Pedagógico. O interlocutor conceitua Coordenador Pedagógico como um agente que propicia interações
entre os diversos sujeitos. Omite, no seu conceito o aspecto formal do que vem a ser Coordenador Pedagógico.

De acordo com a concepção da LDB 9394/96, o Coordenador Pedagógico é o agente responsável, na instituição de
ensino, pelo constante acompanhamento das ações que influenciam direta ou indiretamente o desenvolvimento e
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desempenho do processo educativo.

Cabe, portanto, ao Coordenador Pedagógico assegurar, no dia a dia da sala de aula, em parceria com os professores
e com o desenvolvimento de práticas pedagógicas pautadas nas tecnologias educacionais, promovendo o processo
de ensino-aprendizagem, a inclusão e o desenvolvimento do espírito e crítico e criativo do educando.

O Coordenador Pedagógico é um mediador, um mediador de articulações com o professor.
(Diretora)

Parceria, na verdade nós temos é um Diretor Pedagógico, ele é o parceiro da escola, ele é
o parceiro da gestão sem ele o trabalho de certa forma ficaria parado em vários aspectos.
(Diretora-adjunta)

Analisando as falas dos dois interlocutores, Diretora e Diretora-adjunta, reconhecemos que ambas convergem para a
mesma ideia no tocante ao conceito de Coordenador Pedagógico. Por sua vez, a fala transcrita da diretora: “O
Coordenador Pedagógico é um mediador, um mediador de articulações com o professor”, realça a importância Desse
profissional como sendo um mediador.

O coordenador pedagógico como profissional que na unidade escolar responde
fundamentalmente pelo processo de formação continuada dos educadores e pelo projeto
de construção da relação entre teoria e prática docentes. É o mediador que articula a
construção coletiva do projeto político pedagógico da escola e que, em comunhão com os
professores, elabora a qualidade das práticas educativas, favorecendo também, nesse
processo, o crescimento intelectual, afetivo e ético de educadores e alunos. (BRUNO;
ABREU, 2012, p.105)

Na perspectiva da dimensão pedagógica do Coordenador, compreende-se que este venha a ser, verdadeiramente um
canal privilegiado de interlocução e formação de/com/ entre os professores, compreendendo como um espaço
imprescindível para formação de professores. Daí, a sua importância como este mediador que irá transitar entre os
universos da formação docente e da sala de aula, possibilitando a realização exitosa da díade ensino-aprendizagem.

[...] O Coordenador é um pedagogo que está sempre presente, nos auxiliando e
contribuindo com aquilo que é necessário para a administração ter um bom resultado.
(Secretaria)

Não diferente das falas dos demais interlocutores da pesquisa o depoente afirma que o Coordenador Pedagógico é
um profissional que está sempre presente ao longo do ano escola, não se concentrando em nenhum período
específico. Como os demais afirma “[...] é um pedagogo que está sempre presente, nos auxiliando e contribuindo com
aquilo que é necessário para a administração [...]”. De acordo com esse conceito, o interlocutor abre perspectivas para
uma enorme gama de tarefas que podem ser desenvolvidas pelo Coordenador Pedagógico, uma vez que envolve a
elaboração do acompanhamento e a avaliação de planos programas e projetos voltados para o desenvolvimento da
escola, em relação aspectos pedagógico, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais essa
prescrição legal sugere que essas atividades sejam executadas em conjunto com a direção da unidade escolar.

Figura 2 – Atribuições do Coordenador Pedagógico. Fonte: Dados da pesquisa, 2016.

Conforme as concepções elencadas pelos interlocutores participantes desse estudo, no que tange à primeira
categoria, observamos posicionamentos idênticos. Revelam, nas suas falas que o Coordenador Pedagógico tem
função preponderante no processo de ensino-aprendizagem.

As respostas dos diferentes segmentos sinalizam que é uma atividade de suma importância, devendo estar sempre
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aliada às demais instâncias escolares: diretores, professores, funcionários, alunos e pais de alunos devendo haver
sempre uma concentração maior em torno da promoção do ensino e da aprendizagem dos educando.
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