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RESUMO

O presente artigo se constitui em uma análise sobre a atuação do coordenador pedagógico nas escolas de
educação básica, a pesquisa foi realizada em três instituições cada uma representando segmentos diferentes:
rede pública, rede privada e Organização não governamental todas localizadas no estado de Alagoas, no
município de Maceió. O objetivo principal da pesquisa foi analisar o papel do coordenador pedagógico. O
referencial teórico utilizado parte dos estudos de Libâneo (2004; 2009), Placco, Almeida, Souza (2012),
Placco, Souza (2001), Freitas (2000), Santos (2002), entre outros. Os resultados da pesquisa mostraram que
os coordenadores pedagógicos apresentam um papel significativo na construção do processo de ensino e
aprendizagem.
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RESUMEN

Este trabajo constituye un análisis sobre el papel de coordinador pedagógico, la investigación se realizó en
tres instituciones que representen a diferentes sectores: red de organizaciones públicas, privadas y no
gubernamentales, todas ellas situadas en el estado de Alagoas, en la ciudad de Maceió. El objetivo principal
de la investigación fue analizar el papel de coordinador pedagógico. La base teórica de los estudios de Libâneo
(2004, 2009), Placco, Alemeida, Souza (2012), Placco, Souza (2001), Freitas (2000), Santos (2002), entre
otros. Los resultados del estudio mostraron que los coordinadores desempeñan un papel importante en la
construcción del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Palabras-clave: Coordinación Pedagógica; Participación; Cultura Organizacional.

1. Introdução

O presente artigo se constitui em uma análise sobre a atuação do coordenador pedagógico nos dias atuais. A
inquietação para pesquisar se deu a partir de discussões realizadas na disciplina “Histórico, Concepção e
Estratégias Metodológicas da Coordenação Pedagógica” do curso de pós-graduação lato sensu “Gestão Escolar
e Coordenação Pedagógica” do Centro Universitário CESMAC.

Ao compreender que “[...] a ação do coordenador pedagógico, tal qual a do professor, traz subjacente um
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saber ser e um saber agir que envolvem, respectivamente a dimensão técnica, humano-interacional e política
(PLACCO, 1994, p. 18) tornou-se necessário analisar qual o papel deste profissional no âmbito escolar e para
enriquecer a pesquisa foram escolhidas três instituições, os entrevistados mostraram suas ações
desempenhadas nas redes de ensino (público, privado e filantrópico).

A organização do ensino depende de algumas condições imprescindíveis a ser
propiciadas pela escola. Por exemplo: projeto pedagógico-curricular e plano de
trabalho bem definidos, coerentes, com os quais os profe0ssores se sintam
identificados; orientação metodológica segura por parte da coordenação pedagógica,
implicando assistência permanente aos professores, formas de agrupamento de
alunos, materiais de estudo e bons livros didáticos [...] práticas de gestão
participativa (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003, p. 367).

Os procedimentos práticos do coordenador pedagógico influenciam na cultura organizacional, desse modo à
atuação depende de alguns mecanismos da gestão escolar, a autonomia, a participação, o diálogo são
indispensáveis para o alcance de um trabalho eficaz.

A abordagem qualitativa foi utilizada na pesquisa, os seguintes procedimentos foram utilizados: a pesquisa
bibliográfica e a entrevista semiestruturada. Quanto à estrutura o presente trabalho organiza-se em três
tópicos. O primeiro, “Cultura organizacional: as atribuições do coordenador pedagógico” tem a finalidade de
apresentar quem é o coordenador pedagógico e quais são as atividades desempenhadas por este profissional.
O segundo “A análise da atuação dos coordenadores pedagógicos” traz a pesquisa realizada com 3 (três)
coordenadores de instituições diferentes (pública, privada e filantrópica).

As considerações finais apresentam uma síntese dos principais aspectos identificados ao longo do texto e
indica possíveis pesquisas no campo da educação de Alagoas.

1. Cultura organizacional: as atribuições do coordenador pedagógico

[...] A cultura organizacional das escolas é algo muito complexo, envolvendo
interesses distintos entre pessoas e grupos de diferentes bagagens culturais. Isso
constitui um desafio aos diretores, coordenadores pedagógicos e professores, pois
para se chegar a definições e decisões em torno de objetivos comuns, há de se
considerar a disputa de interesses, os significados, os valores, as diferenças, as
relações de poder externas e internas (LIBÂNEO, 2004, p. 110).

Para a organização do âmbito escolar é necessário a implementação de boas práticas (ou práticas
específicas), estas são desempenhadas com a atuação do diretor, do coordenador pedagógico o diretor muitas
vezes centraliza suas ações na parte burocrática e transfere o trabalho da parte pedagógica para o
coordenador, este fica responsável por estimular melhorias no processo de ensino dos professores por meio
do acompanhamento realizado diante dos planejamentos.

Orsolon (2001, p. 19) afirma que

O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola.
Para coordenar, direcionando suas ações para a transformação precisa estar
consciente de que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse coletivo,
mediante a articulação dos diferentes atores escolares, no sentido da
construção de um projeto político transformador.

A participação dos atores escolares (pais, professores, alunos, funcionários) deve ser a essência da/na
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construção do Projeto Político Pedagógico transformador, desse modo é possível existir uma socialização de
ideias para estabelecer uma tomada de decisão sobre a proposta que precisa ser adotada, isto é possível
ocorrer nos encontros e reuniões na própria escola. “A gestão democrática deve ser um instrumento de
transformação das práticas escolares, não a sua reiteração. Este é o seu maior desafio, pois envolverá,
necessariamente, a formulação de um novo projeto pedagógico” (SPÓSITO, 2005, p.55).

Implantar na escola a gestão democrática é um desafio porque “construir” a escola junto com a comunidade é
preciso ter um olhar para as necessidades buscando o equilíbrio entre os processos pedagógicos e
administrativos, sendo direcionados para a qualidade no desenvolvimento pedagógico sobre a distribuição do
poder entre as pessoas como diria Niskier e Cunha (1985, p. 12) “... quando se pretende uma administração
participativa, o primeiro obstáculo a enfrentar é a questão do poder. Mudam-se as regras do jogo quando se
desconcentra, descentraliza e delega-se competência”. A abordagem da realidade permite constantes
reformulações que levam ao crescimento do grupo deixando claro que a questão do autoritarismo faz parte de
um passado que não se encontra no presente vivenciado.

Orsolon (2001) em seu texto “O coordenador/formador como um dos agentes de transformação na/da escola”
enfatiza que para o alcance da mudança torna-se necessário que o coordenador pedagógico realize algumas
atribuições, entre elas: propiciar um trabalho coletivo, investir na formação continuada dos docentes,
incentivar práticas inovadoras, estabelecer parcerias de trabalho com o docente, propiciar situações
desafiadoras para o professor, entre outros aspectos.

Diante das atribuições acima é possível afirmar que este profissional é um dos responsáveis para a aquisição
de mudanças, no entanto, é possível afirmar que isto não se dá facilmente, pois o processo de mudança
requer planejamento para efetivar as ações almejadas.

1. A análise da atuação dos coordenadores pedagógicos

A abordagem qualitativa foi utilizada para realizar a pesquisa, a entrevista semiestruturada foi utilizada em
três momentos com 3 (três) coordenadores pedagógicos de diferentes instituições, a primeira entrevista foi
realizada numa instituição da rede estadual de ensino, a segunda entrevista numa instituição da rede privada
de ensino e a terceira entrevista numa Organização não governamental (ONG).

As instituições ficam localizadas em Maceió uma mesorregião do leste Alagoano no estado de Alagoas. Os
coordenadores pedagógicos entrevistados realizam o trabalho no Ensino Fundamental I por motivo de sigilo, a
identificação dos coordenadores ocorrerá da seguinte maneira: CP1 – Escola Estadual; CP2 – Escola Privada;
CP3 – Organização não governamental (ONG).

Os três coordenadores possuem formação em Pedagogia e pós-graduação lato sensu, o CP1 é graduado pela
Universidade Federal de Alagoas e especialista em Alfabetização e Letramento, o CP2 e o CP3 são graduados
pelo Centro Universitário CESMAC, o primeiro é especialista em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica e o
segundo afirmou que está cursando Educação Especial Inclusiva. O tempo de exercício da função do CP1 e do
CP2 é de aproximadamente 4 (quatro) anos e do CP3 cinco anos.

Placco e Almeida (2012, p. 12) afirmam que “é possível categorizar a ação coordenadora das escolas em três
dimensões: articuladora, formadora e transformadora”. Diante destas dimensões que as autoras classificam
tornou-se necessário entender como estas ações são desempenhadas no cotidiano escolar para isso foi
solicitado que os coordenadores descrevessem de forma resumida o seu dia de trabalho.

Estou sempre em contato com os alunos analisando as dificuldades de aprendizagem
para buscar melhorias para os mesmos, cada dia escolho uma turma para essa
análise (CP1 – Escola Pública).

Acompanhar o trabalho em sala dos professores, manter a organização e fazer com
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que o ambiente seja prazeroso para as crianças (CP2 – Escola Privada).

Na nossa escola o trabalho não só é do coordenador mais de toda a equipe escolar
que começa com louvor e oração. Após esse momento passo a visitar cada sala de
aula para avaliar o trabalho do professor e orientar o mesmo em suas dificuldades.
Como também verificar a participação dos alunos na sala de aula, a frequência
escolar, visita domiciliar aos pais dos alunos faltosos, observar o plano de aula do
professor, etc. (CP3 – ONG).

As dimensões que Vera Placco e Almeida (2012) destacam podem ser encontradas nas falas dos
coordenadores pedagógicos. Em relação, à dimensão articuladora, percebe-se que os coordenadores
articulam-se por meio das ações desempenhadas no cotidiano escolar tais como: o acompanhamento durante
a construção do planejamento bem como a efetivação do trabalho em sala de aula.

Dessa maneira é possível afirmar que a dimensão formadora pode estar intrinsecamente ligada neste
processo, pois o que prevalece é a troca de conhecimentos e análise do que foi planejado tendo como objetivo
garantir um melhor aprendizado. Sendo assim, o que se evidencia é a presença da dimensão transformadora
na qual estabelece a mudança necessária no planejamento do professor.

De acordo com Libâneo (2004, p. 75)

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.

Ao compreender o que Libâneo (2004) enfatiza sobre o papel deste profissional no ambiente de aprendizagem
tornou-se possível refletir sobre alguns problemas que o coordenador pode enfrentar sobre as diversas
demandas que uma escola atribui, como por exemplo, falta de professores ou de funcionários, falta de
segurança, falta de água, falta de materiais, entre outros. A partir desta reflexão houve a necessidade de
verificar se os entrevistados estavam cientes do seu verdadeiro papel/função que desempenhavam no dia a
dia.

Um das funções principais do coordenador é cobrar funções e ações decididas pelo
grupo e não fazer as coisas que os outros podem fazer. A cobrança desperta o senso
de responsabilidade e faz com que os profissionais levem a sério as decisões que eles
mesmos tomaram (CP1- Escola Pública).

Acompanhar o trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores,

participar e ajudar nas dificuldades apresentadas pelos alunos. (CP2 – Escola
Privada).

Planejar, coordenar, supervisionar, executar e avaliar as atividades pedagógicas
desenvolvidas. (CP3 - ONG).

Os coordenadores pedagógicos 2 e 3 apresentam a mesma visão sobre o trabalho exercido, ambos
demonstram estarem preocupados com o processo de ensino desempenhado pelos professores bem como a
aprendizagem dos alunos, em relação a fala do CP1, este expõe um papel divergente, pois ele remete uma
preocupação maior com o grupo, ou seja, ele enfatiza que a cobrança das ações é uma das principais funções
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do coordenador.

Segundo Libâneo (2009, p. 331)

A participação, o diálogo, a discussão coletiva, a autonomia são práticas
indispensáveis da gestão democrática, mas o exercício da democracia não significa
ausência de responsabilidade. Uma vez tomadas as decisões coletivamente,
participativamente, é preciso pô-las em práticas. Para isso a escola deve estar bem
coordenada e administrada.

O compromisso na “tomada de decisão” é um dos principais pontos para ter finalidade do interesse desejado
e o que equivale a isso são as alternativas ou possibilidades para a resolução de problemas a partir das
finalidades estabelecidas na gestão da educação do ensino público. Desse modo, a ação do planejamento e da
organização pode ser definida por meio da participação nas práticas educativas.

De acordo com Freitas (2000, p. 47)

Se os educadores não se empenharem, política e tecnicamente, em prol de uma
participação efetiva, a reorganização das funções administrativas e da gestão da
escola na rede pública continuará ocorrendo com sua ilusória participação nos
processos educativos.

É possível afirmar que não é tarefa fácil desenvolver um trabalho com a participação efetiva de todos (pais,
professores, funcionários) e este pode ser um dos problemas enfrentado pelos coordenadores.

O CP1 afirmou que não tem problemas com a equipe e nem com os pais, isso não vai de acordo com o que
ele afirmou anteriormente sobre a sua função na qual vem como destaque a cobrança das ações, esta
cobrança pode ser vista como um problema, pois se a equipe desenvolvesse um trabalho eficaz não seria
necessário ter como principal função do coordenador a cobrança de ações.

O CP2 e o CP3 apresentaram duas dificuldades:

A primeira é manter a disciplina do alunado e a segunda dificuldade é mostrar aos
pais que escola e família devem caminhar juntas (CP2 – Escola Privada)

A família pela falta de interesse em ajudar os filhos e a falta de interesse também
dos próprios educandos. (CP3 – ONG).

Os entrevistados mostraram que a falta de participação da família e dos professores refere-se a um problema
encontrado nas instituições. Prado (2011) revela que a gestão participativa e a gestão da participação, ambas
se referem a um processo distinto.

A gestão participativa é diferente da gestão da participação, embora seja muito
comum ouvirmos as duas expressões tratadas como se fossem sinônimas, reflexo de
um mesmo processo. A primeira relaciona-se à presença dos diversos sujeitos
envolvidos no processo educativo (representantes de educação, equipe gestora,
professores, funcionários, estudantes, pais e responsáveis, comunidade, etc.) de
forma ativa nas escolas. Enquanto a segunda, diretamente relacionada à anterior
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corresponde à forma como a equipe gestora organizará a participação de todos estes
sujeitos a fim de que a escola não perca sua essência e se transforme em uma arena
de disputa de interesses, por vezes assimetricamente diversos. (PRADO, 2012, p.
26)

Para realizar um trabalho voltado para a gestão da participação a equipe gestora necessita desenvolver
estratégias que possam envolver a participação dos pais, funcionários, estudantes, entre outros. As
estratégias podem ser reveladas nas reuniões pedagógicas.

Desse modo, “a melhoria da qualidade de ensino pode ser conseguida com mais eficácia se for fruto de ações
conjuntas e bem coordenadas pela equipe técnico-pedagógica, sobretudo pelo diretor, como líder do processo
co-participativo” (SANTOS, 2002, p.34).

Diante dos problemas apresentados pelos coordenadores, tornou-se necessário saber de que forma eles
possibilitam mudanças significativas, os mesmos afirmaram que:

Através de apoio junto com os professores. Sugestões para o alcance de melhorias
no aprendizado dos alunos. Uso da criatividade. (CP1 – Escola Pública)

Acompanhando todo o trabalho da equipe de professores contribuindo e apoiando o
seu desenvolvimento. (CP2 – Escola Particular)

Programando as ações que viabilizem a formação da equipe, para qualificação
continuada desses sujeitos. Conduzindo mudanças dentro da sala de aula e na
dinâmica da escola. (CP3 – ONG).

O acompanhamento do trabalho dos professores aparece de forma explícita nas três falas como mecanismo
de mudança significativa, que isto pode ser considerado como papel fundamental dos coordenadores
pedagógicos, pois a formação de professores é um dos mecanismos que deve ser trabalhado no ambiente de
aprendizagem para o alcance de melhorias no processo de ensino e aprendizagem.

De acordo com Placco, Souza, Almeida (2012, p. 758)

O coordenador pedagógico tem papel fundamental na gestão dos processos
escolares, sobretudo na formação de professores, e que o investimento na formação
continuada dos docentes é um dos caminhos para a melhoria da qualidade da
educação básica do país – o que exige também investimento na formação inicial e
continuada dos professores.

A formação inicial e continuada dos professores é necessária para o alcance do conhecimento, este possibilita
a obtenção da qualidade do ensino. Percebe-se que nos dias atuais os professores carregam consigo a
responsabilidade de realizar com as crianças e os jovens um trabalho que busque uma inserção crítica, esta
pode ser desempenhada por momentos de reflexão sobre os acontecimentos históricos, políticos e sociais que
marcaram vários episódios na sociedade brasileira. Diante de uma educação voltada para a transmissão

do conhecimento, ou seja, uma educação cujo modelo é designado como tradicional, a mudança torna-se um
desafio tanto para os professores como para os coordenadores.

Em relação às possíveis condições de trabalho que as instituições oferecem o CP2 e CP3 afirmaram que as
condições são vistas de maneira satisfatória, já o CP1 afirmou que:
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A escola possibilita sim condições, mas às vezes essas condições são limitadas.
Primeiro precisamos da opinião do diretor que nem sempre aceita as sugestões.

Santos (2002) vem enfatizar que o autoritarismo na prática pedagógica leva ao conformismo e ainda mostra
como isso pode sofrer mudança no modo de agir determinando um novo modelo que pode ser adotado sobre
as condições de trabalho quando diz que:

A mudança deve ser embasada nas modernas teorias de administração, com ênfase
na liderança, na tomada de decisões, nas estratégias e na flexibilidade e autonomia
da escola. O humanismo organizacional, a gestão de qualidade e a liderança
situacional podem provocar as mudanças necessárias no interior da escola. No novo
tipo de gestão devem prevalecer a liderança, a participação, a criatividade, a
iniciativa, a cooperação, a motivação. A educação escolar é algo muito sério para ser
administrado com autoritarismo, improvisação, o que a leva para a estagnação e o
conformismo. (SANTOS, 2002, p. 27)

O poder de decisão apenas pessoal tende a desaparecer quando a forma geral de organização está vinculada
à gestão democrática na rede de ensino, pois o controle de organização dá-se por um novo sistema de
participação e autonomia dos sujeitos envolvidos no âmbito educacional. A coragem, a confiança de fazer um
trabalho significativo compartilhando resultado e opiniões com o grupo é vivenciado no dia a dia, sendo assim
a individualidade para a realização do trabalho é dispensada.

Desse modo, entende-se que o processo de gestão democrática satisfaz para mudança e para inovação nas
deliberações que envolvem a qualidade de ensino dos sujeitos, mas nem sempre os gestores veem esse
caminho como uma solução para a melhoria da precariedade do ensino público.

Antes de finalizar a entrevista foi pedido aos entrevistados que eles apresentassem sugestões viabilizando
melhorias para o trabalho do coordenador pedagógico. O CP1 revelou que a busca do conhecimento e do
ânimo são essenciais, o CP2 afirmou que é fundamental a liberdade de ações e o CP3 anunciou que o trabalho
coletivo é o principal mecanismo para a construção de um Projeto Pedagógico transformador.

1. Considerações Finais

Buscou-se a partir deste presente trabalho discorrer sobre a atuação do coordenador pedagógico em
Maceió-AL, para isso foi necessário comparecer em três instituições diferentes, cada uma representando uma
rede de ensino (público, privado e filantrópico).

Os dados coletados e a posterior análise permitiram constatar que apesar dos desafios e das dificuldades
encontradas no cotidiano das instituições, os coordenadores entrevistados, apresentaram semelhanças quanto
ao papel realizado, como por exemplo, o acompanhamento na construção do planejamento dos professores,
dificuldade de realizar um trabalho coletivo com os profissionais e com a família dos alunos.

Portanto, a análise proporcionou o entendimento que as intervenções do coordenador pedagógico no âmbito
escolar propiciam condições de melhorias para o processo de ensino e aprendizagem evidenciando ações
transformadoras no Projeto Político Pedagógico.
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