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RESUMO: O presente artigo discute acerca do coordenador pedagógico, o seu processo identitário e por fim,
os percalços da função e atuação exercida por esse profissional nas escolas de educação básica. Para tanto foi
realizada uma pesquisa qualitativa com a utilização de entrevista semiestruturada e aplicada a coordenadoras
de duas instituições públicas, da rede municipal e estadual de Alagoas. O estudo também apresenta um
embasamento teórico em Franco (2008), Lima e Santos (2007), Placco (2002), entre outros. Concluímos que
o coordenador pedagógico enfrenta diversos entraves desde a não clareza de sua real função até a prática
que exerce em sua atuação profissional no âmbito escolar, derivado do acúmulo de tarefas, a falta de uma
política de formação e valorização da carreira.
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ABSTRACT: This article discusses about the pedagogical coordinator, your identity and finally process
mishaps function and activity exerted by this professional schools of basic education. For this qualitative study
was conducted using semi-structured interviews and coordinating applied to two public institutions, municipal
and state of Alagoas. The study also presents a theoretical basis for Franco (2008), Santos and Lima (2007),
Placco (2002), among others. We conclude that the pedagogical coordinator faces several obstacles since no
clarity of its actual function to practice exercising in their professional practice in schools, derived from the
accumulation of tasks, the lack of a policy of training and career enhancement.
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INTRODUÇÃO

Ser coordenador pedagógico não é tarefa fácil, principalmente quando se levado em consideração às
inúmeras dificuldades do dia-a-dia e junto a elas, as desilusões que muitos carregam consigo pelo fato de
estarem sobrecarregados, não terem reconhecimento profissional e pela baixa remuneração. Na maioria das
escolas brasileiras, encontram-se profissionais sobrecarregados de trabalhos de diferentes naturezas:
burocrático, disciplinar, pedagógico, administrativo, financeiro, etc. É de consenso entre pesquisadores e
estudiosos da área a importância da dimensão pedagógica como campo de atuação da coordenação
pedagógica.
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Com a transformação do ambiente escolar para um espaço democrático princípios de descentralização,
trabalho coletivo e participação da comunidade escolar na definição dos rumos da instituição foram
constituídos como as novas atribuições colocadas para este profissional. Se antes a orientação das aulas ou a
supervisão do trabalho docente lhe bastava, hoje a compreensão da escola como um todo é fundante para
que este profissional atue junto ao diretor e ao conselho escolar na gestão da instituição. No conceito de
democracia-participativa o coordenador pedagógico passa a exercer o papel de fomentar e garantir a
construção do ambiente democrático, bem como zelar pela garantia do direito à educação a todos os alunos.

Buscando compreender o real papel do coordenador pedagógico em uma instituição, vimos que este
profissional para atuar necessita ter clareza da função a ser desempenhada seja ela formadora, articuladora,
mediadora ou transformadora.

Ao realizar uma entrevista com duas coordenadoras pedagógicas de escolas públicas da rede municipal e
estadual de Alagoas, evidenciamos não só os pontos que ambas apresentaram em comum ou diferente, mas
também, as vivências e concepções acerca da função a qual exerciam em suas respectivas escolas.

A contribuição deste estudo reside nos entendimentos e esclarecimentos que esta pesquisa suscita aos
estudantes, professores e gestores. O desvelar do trabalho do coordenador pedagógico no dia-a-dia das
escolas mostrou-se um verdadeiro aprendizado para quem pensa em adentrar ou transformar este ramo da
educação. Entretanto, frisamos aqui que esse texto não tem a pretensão de esgotar este tema, mas de
clarear os pontos ainda obscuros para quem ver a coordenação pedagógica algo de menor importância na
gestão escolar.

A IDENTIDADE E FUNÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO

As ideias apresentadas nesse estudo remetem a uma discussão clássica sobre a coordenação pedagógica nas
últimas décadas. O incremento de pesquisas sobre o processo identitário e a análise do trabalho realizado
pelo coordenador pedagógico em escolas de diferentes regiões brasileiras (PLACCO; ALMEIDA SOUZA 2011;
2012) demonstra que o mesmo tem um papel fundamental na organização e gestão dos processos
educativos, sobretudo na formação continuada dos professores e dos profissionais da educação.

As atribuições desse profissional nas escolas são muitas, e vão desde o atendimento e parceria com os pais
até o apoio aos professores, passando pela liderança da construção/atualização do Projeto Político-Pedagógico
e o assessoramento a direção escolar. Entretanto, não tem sido tranquilo a designação do trabalho
desenvolvido por este profissional e o exercício diário de suas funções nas escolas, fato que tem colocado em
cheque a constituição de sua identidade profissional.

Quando a função de coordenador começou a ser idealizada em meados do século passado, sua valorização
tinha um peso bem mais acentuado. O cargo surgiu por volta da década de 60. Primeiro foi nomeado como
coordenador distrital, mas com pouco tempo depois veio ser chamado de orientador pedagógico. Apresentava
autonomia e era tido como um controlador dos métodos de ensino aplicados. Placco (2002, p. 96) recupera
esta fase nos alertando que está é “uma dicotomia que gostaríamos de ver superada: coordenador
pedagógico (ou supervisor escolar; ou orientador pedagógico) e orientador educacional.”

Para a autora, esta relação expõe a clássica divergência presente no cotidiano das escolas, entre o trabalho
do supervisor escolar –responsável pela supervisão, acolhimento e orientação aos professores- e do
orientador educacional – responsável pela orientação, vigilância e ameaça aos alunos. A divergência e a
segregação de ações entre esses dois profissionais no interior da escola foi considerada a mola propulsora
para o surgimento do professor coordenador pedagógico defendido por Placco (2002, p. 98): “é nesse
contexto que compreendemos a presença de um coordenador pedagógico-educacional na escola: com ações
possíveis de parceria, de articulação, de formação, de informação, de ajuda e de orientação” aos professores,
alunos e pais. Nessa vertente, a presença deste novo profissional passa a ser considerado de suma
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relevância, configurando um modelo de acompanhamento mais coeso e centralizado no conhecimento pleno
do processo ensino e aprendizagem, na garantida do sucesso escolar.

Passa-se, então, a designar que o coordenador pedagógico seja o pedagogo ou professor licenciado
especialista na área, que exerce um papel de significativa importância na escola, justamente por assumir uma
visão articuladora e integradora do sistema educacional na feitura do Projeto Político-Pedagógico, a partir da
democratização de opiniões, do trabalho em equipe e do redimensionamento do processo ensino e
aprendizagem.

A REAL ATUAÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NAS ESCOLAS PÚBLICAS

Diversos questionamentos surgem acerca do real papel do coordenador pedagógico em uma escola. Tanto os
sujeitos participantes da instituição escolar, como a comunidade envolvida. Para Lima e Santos (1998, p. 38)
a coordenação pedagógica é como uma assessoria permanente e continuada ao trabalho docente, e suas
atribuições podem ser apontadas em quatro dimensões:

a) acompanhar o professor em suas atividades de planejamento, docência e
avaliação;

b) fornecer subsídios que permitam aos professores se atualizarem e aperfeiçoarem
constantemente em relação ao exercício profissional;

c) promover reuniões, discussões e debates com a população escolar e a comunidade
com o intuito de melhorar o processo educativo;

d) estimular os professores a desenvolverem com entusiasmo suas atividades,
procurando auxiliá-los na prevenção e na solução dos problemas que aparecem.

.

É notória a importância de que no processo educativo todos os coordenadores pedagógicos, como também a
instituição escolar, deveriam estar cientes de tais dimensões supracitadas pelos autores, evitando os
equívocos existentes entre a teoria e a prática de um coordenador pedagógico.

Tendo em vista esta nova concepção, o coordenador pedagógico passa a exercer a função de coordenar,
supervisionar e gerenciar tudo que envolve o processo de ensino e aprendizagem do alunado, não se
caracterizando como uma relação de submissão na qual ocupa o topo do poder. A coordenação pedagógica
tem que se caracterizar numa relação coletiva, formando uma parceria com todos os sujeitos atuantes da
escola, permitindo-se opinar, discutir ideias e planejar, para se ter um melhor desenvolvimento da escola,
atendendo a todas as suas necessidades.

O coordenador pedagógico tem que ir além do conhecimento teórico, pois para oferecer de forma adequada
uma boa assistência didática pedagógica, opinando sobre o processo de ensino, deve ter conhecimento
prático reflexivo, a ponto de sugerir novas situações didáticas que auxiliam no processo de aprendizagem dos
alunos. É necessário a este profissional ter percepção e estar atento na identificação dos problemas
existentes. A atualização, o estudo e a disponibilidade para a mudança são aspectos determinantes a atuação
do coordenador pedagógico.

Todavia pesquisas recentes realizadas por Placco, Almeida e Souza (2011; 2012) vêm demonstrando que na
maioria das escolas brasileiras esses profissionais, encontram-se perdidos: ora porque a instituição os obriga
a desenvolver atividades que estão alheias a sua verdadeira função ora porque o próprio profissional ainda
busca resignificação e/ou reconstrução de seu papel em relação à práxis e a legislação vigente.
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Considerando a cultura do imediatismo e a banalização do ensino é perceptível que muitas escolas
tornaram-se recintos, nos quais não é comum se planejar e muitas práticas giram na base do improviso, sem
fundamentos específicos, onde em sua maioria são resolvidas em caráter de urgência. Diante disso, a
insatisfação dos coordenadores desvela a prática de realizarem atividades alheias as suas atribuições, ou de
reuniões, discussões e construção de relatórios que não mudam a realidade escolar, nem melhora a prática
docente.

Franco (2008) ressalta que “o trabalho do coordenador pedagógico é uma atividade voltada essencialmente a
organização, a compreensão e a transformação da práxis docente” (FRANCO, op.cit, p.120-121). A reflexão
dessa prática tem que ser uma constante, a ser construída, num incessante processo de
construção/reconstrução do papel gestor perante as relações sociais estabelecidas com a comunidade escolar.

Apesar da atuação desempenhada pelo coordenador pedagógico basear-se na ação de administrar, planejar,
inspecionar, supervisionar e orientar, nada pode ser desenvolvido se não houver envolvimento mútuo entre
os membros da escola no desempenho das ações a serem realizadas pelo coletivo da instituição. Se não
houver parceria, reciprocidade e respeito aos pontos de vista colocados, pelo coletivo da instituição, no
âmbito das discussões sobre os assuntos atrelados ao bom funcionamento da escola e durante a
construção/atualização do projeto político-pedagógico não se preserva a real função do coordenador
pedagógico.

Em pesquisa realizada por Placco e Souza (2012) diretores e professores visulizam o coordenador como o
braço de ferro da direção escolar, prejudicando ou anulando qualquer relação de parceria que poderia
estabelecer entre a gestão e os demais membros da comunidade escolar. Desse modo, o envolvimento direto
com o administrativo, integrado a participação direta nas questões organizacionais, tem ocasionado uma
imersão cotidiana das atividades burocráticas e administrativas, não sobrando tempo para dedicar-se aos
aspectos pedagógicos. Assim diretores e professores enxergam o coordenador pedagógico como extensão da
direção escolar, levando-o a assumir diversas responsabilidades que não são diretamente pedagógicas, a
atender as urgências do cotidiano escolar, a auxiliar em tarefas da secretaria e a fiscalizar a ausência dos
professores.

A forma dúbia de desenvolver tarefas pedagógicas tem ocasionado o enfraquecimento na função formadora,
articuladora e transformadora do coordenador pedagógico. A imagem de um profissional responsável pela
articulação do processo formativo e articulador do projeto político-pedagógico interfere nas ações e
idealizações do fazer pedagógico da coordenação.

Segundo Placco e Souza (2012) estabelecem-se neste conflito duas forças permeadas pela construção de uma
carreira e pelas concepções produzidas no campo acadêmico-teórico de quem é o coordenador pedagógico. É
visível o grau de importância que tem um trabalho de cunho pedagógico bem elaborado e articulado com os
interesses e anseios da comunidade escolar. O coordenador pedagógico torna-se um mediador nesse processo
e além de promover, planejar e desenvolver ações de formação continuada é o grande propositor da criação
de condições para a construção do projeto político-pedagógico na escola. A fim de compreendermos melhor
como este profissional torna-se essencial ao fortalecimento da escola democrática, de qualidade e equitativa,
é necessária a discussão da sua real função e atuação na escola, superando a fragmentação das antigas
habilitações que ainda assombram o universo educacional brasileiro.

CONHECENDO OS COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA.

A necessidade de refletirmos sobre os aspectos necessários a formação do coordenador pedagógico para
responder as necessidades impostas pela realidade escolar coloca-nos em concordata com as ideias
defendidas por Placco (2002). A formação inicial do coordenador pedagógico deve auxilia-lo na tarefa de
formação dos professores, a partir de uma concepção de prática reflexiva e transformadora. A capacidade de
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superar a reprodução e a alienação dos modelos de formação impostos, a serem seguidos por todas as
unidades escolares do sistema, põe em cheque o fazer social deste profissional.

As coordenadoras pedagógicas entrevistadas respondem sobre questões relacionadas ao perfil teórico e legal
colocado para o exercício da profissão. A primeira, da rede municipal de ensino é formado em Pedagogia,
portanto apresenta a formação inicial legalmente exigida para o cargo e a segunda coordenadora pedagógica
é da rede estadual tem formação em Ciências Sociais e especialização em Gestão Pública. ,

Ao serem questionadas o que faz um coordenador pedagógico na concepção das mesmas as respostas obtidas
foram:

“Desenvolve o planejamento com os professores; Coordena as atividades pedagógicas; Atende aos pais e
alunos; Trabalha em conjunto com a direção” (Coordenadora Pedagógico Municipal)

“É um faz tudo, resolve todos os problemas da escola”. (Coordenadora Pedagógico Estadual)

Percebe-se que a coordenadora pedagógica da rede municipal tem alguma definição sobre a função de um
coordenador pedagógico, já o da rede estadual, de certa forma, apresenta uma generalização, onde
demonstra não compreender de fato o real papel de um coordenador pedagógico, pois afirma que este deve
exercer múltiplas funções, ou seja, “resolver todos os problemas da escola”. A fala da entrevistada
demonstra que a mesma encontra-se extremamente equivocada, o que pode refletir em sua prática
pedagógica.

Tais atribuições que são dadas ao coordenador pedagógico, até mesmo pelos próprios profissionais que
atuam na área que demonstram não possuirem a clareza de sua real função, com vimos anteriormente na
fala da coordenadora supracitada, em sua maioria as definições ainda estão ligadas pela lembrança de um
modelo antigo de supervisão ou inspeção escolar. Muitos coordenadores constroem a imagem de que são
responsáveis pela escola inteira, desde o alunado até a parte burocrática e, que junto ou na ausência do
diretor não mede esforços para ajudar e resolver todos os problemas da escola. Acaba que, o trabalho
pedagógico desenvolvido torna-se superficial e fragmentado, fadado ao fracasso e a angústia de não
conseguir realizar sua real função.

O coordenador pedagógico deve ter claro que possui quatro funções: Formadora, Articuladora,
Transformadora e Mediadora (NOGUEIRA, RODRIGUES, 2012). Essas funções são de extrema importância
para que seu trabalho se desenvolva por completo.

A função Formadora, compete a oferecer condições ao professor de aprofundamento de conhecimentos em
sua área específica, possibilitando a pensar e teorizar ao mesmo tempo, possibilitando uma maior amplitude
de seus conhecimentos e um melhor desenvolvimento em seu trabalho.

A função Articuladora, que é instaurar o trabalho coletivo escola, para que isso aconteça antes de tudo o
coordenador pedagógico precisa traçar um plano de ação que envolva toda a comunidade escolar, se isso não
for feito o trabalho do coordenador se resumirá a resolver problemas do dia a dia, levando a uma ação sem
sentido e sem resultados. É necessário que se possibilite ações de parceria, uma dessas ações podem ser
feitas através do Projeto Político Pedagógico, em sua construção é de extrema importância que todos opinem
e participem, para a busca de uma melhor solução.

A função Transformadora, é trazer inovação, criatividade, estimulando sempre a participação no coletivo na
escola, questionando sempre se aquilo é o melhor para a instituição, só assim a escola passará a ser não só
um espaço de concretização do currículo, mas também um local onde se pode inovar e trazer mudanças
curriculares necessárias para que se possa alcançar o objetivo proposto.

E por fim, mas não menos importante, a função mediadora, que é discutir as propostas curriculares para ver
se algumas podem ser aplicadas com aqueles alunos, ou se não está adequada, tornando o trabalho de
cumprir obrigações curriculares em um trabalho mais aceito, podendo-se trabalhar com essas propostas de
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acordo com a turma, achando uma maneira de torna mais acessível.

A serem perguntadas acerca do planejamento para as ações desenvolvidas enquanto coordenadores, ambas
afirmam que o trabalho é planejado de forma coletiva.

“(...) tudo é planejado junto à equipe pedagógica da escola.” (Coordenadora Pedagógica Municipal)

“(...)geralmente um roteiro para a semana pedagógica, para auxiliar os professores a organizar o trabalho
deles em termos de calendário, carga horária e matriz curricular.” (Coordenadora Pedagógica Estadual)

Segundo Terzi (2010, p.105): “A partilha com os diversos amplia perspectivas, tece vínculos, permite que
cada um olhe para si e para os outros, identifique contradições”. Vale ressaltar que esse compartilhamento de
informações entre os sujeitos participantes da instituição escolar com o coordenador pedagógico é de grande
importância. Trabalhando em parceria os coordenadores se tornam mais capazes de articular o grupo de
professores, dando a oportunidade para cada um de melhoria no trabalho pedagógico da escola.

Esse processo de formação mútua (troca de informações), quebra o processo individual que muito se vê nas
escolas, tornando o que era uma formação individualista em uma formação de parceria, de articulação e de
orientação, ocasionando em uma formação muito melhor para os alunos e professores, trazendo um
profissional mais justo, consciente e crítico em suas decisões.

Em relação ao trabalho a qual desenvolviam em suas respectivas escolas como coordenadora e a escolha para
tal função , as respostas se diferem entre o negativo e positivo. A primeira entrevistada, menciona que:

“(...) desde o momento que fez Pedagogia, pois sempre teve habilidade e gosta de trabalhar com alunos e
professores”.( Coordenadora Pedagógica Municipal)

“Não, pois se identifico melhor como professora, apesar das pessoas acharem que estou no lugar certo e na
função certa. Chega a ser um incômodo”.( Coordenadora Pedagógica Estadual)

Este desabafo retrata uma discussão clássica de que em muitas escolas alguns professores assumem o cargo
de coordenador pedagógico, a convite da direção escolar, sem formação específica. Quando os coordenadores
que não são realmente formados para desempenhar com maestria sua função, não tem clareza do papel e da
função a ser desempenhada na: parceria, articulação, formação, informação, ajuda e orientação à
comunidade escolar sobre o projeto de escola a ser construído e as ações próprias da instituição, perde-se na
coordenação do trabalho a ser desenvolvido. Coordenar um trabalho envolve entender que o papel a ser
desempenhado modifica e amplifica a compreensão de práxis pedagógica e organiza espaços de debate onde
haja a reflexão crítica e compromisso com a formação.

Nesse sentido, em contrapartida as problemáticas existentes na função de coordenadora, ambas apresentam
a forma como lidam com tais dificuldades e angústias no trabalho que desenvolvem, e são apresentadas as
seguintes respostas:

“Tenta reorganizar as atividades, pois mesmo que não possam ser realizadas naquele dia, seja por qualquer
motivo, possam ser realizadas em outro momento, busco sempre alternativas que façam seguir com o que foi
planejado.”(Coordenadora Pedagógica Municipal)

“Procuro manter uma boa relação com todos através do diálogo e também tento incentivar com estímulos
positivos sempre que possível.” Coordenadora Pedagógica Estadual)

Ao analisar as falas é perceptível que ambas tentam se reorganizar, se estruturar da melhor maneira para
desenvolver seu trabalho, não só na organização das obrigações, como também na relação entre todos os
sujeitos participantes da instituição.
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Também foi realizada a seguinte pergunta: Qual a importância do trabalho do coordenador pedagógico neste
tipo de instituição?

“Na escola é muito importante, pois é um elo entre alunos, professores, direção e pais, porque coordena
principalmente a formação de professores, o planejamento de atividades pedagógicas além da construção
do PPP”. (Coordenadora Pedagógica Municipal)

“(...)trazer a educação, pois já teve muitos alunos assassinados por conta das drogas e também muitos
escaparam por conta da educação, já estão em faculdades, então isso é gratificante. Estando no papel como
liderança, já é gratificante poder salvar um, já que não pode salvar todos.( Coordenadora Pedagógica
Estadual)

A coordenadora pedagógica municipal ressalta que é importante para todos, e que é através dele que os
outros se guiam. Fazendo valer o que já foi dito anteriormente em nossa discussão sobre o papel do
coordenador na instituição. O coordenador pedagógico é sim um elo que liga todos os outros sujeitos da
escola, ele é o ponto de partida de todos, é ele quem dá as rotas para que os sujeitos escolham a melhor
saída. Por isso é importante que este coordenador pedagógico esteja capacitado para exercer essa função,
como também se é necessário que ele tenha em mente qual é seu real papel na instituição, sempre
lembrando das quatro funções do coordenador, com isto o coordenador pedagógico a sua atuação flui muito
melhor.

Na fala da coordenadora pedagógica estadual vemos uma grande realidade existente nas escolas, o
coordenador pedagógico além de sua função acaba assumindo a função de salvador das crianças que se
envolvem com drogas, ele se torna responsável por retirar as crianças dessa vida, atuando como psicólogo
juntamente como coordenador. Por isso a importância do desenvolvimento de projetos nas escolas, o
coordenador juntamente com os professores se aliam e desenvolvem projetos sobre este tema e expõem o
perigo e as causas que as drogas trazem, e muitas vezes é por causa destes projetos que muitos saem dessa
vida e mudam sua trajetória para uma vida sem drogas.

É assim que percebemos o quanto um coordenador pedagógico é importante nas escolas, ele é uma peça
fundamental na instituição escolar, sem ele a escola não funcionaria, deve-se dar valor a este sujeito tão
multifacetado que se desdobra a cada dia para que tudo ocorra bem e saia como planejado.

Finalizando a análise da entrevista realizada, perguntamos acerca da valorização do trabalho como
coordenadora na instituição escolar. Percebe-se a distinção existente entre as duas coordenadoras
pedagógicas, a coordenadora municipal se sente valorizada quando se há um interesse pelo seu trabalho
através da presença dos pais nas reuniões, através da realização do que foi planejado, como na fala da
mesma:

“Ás vezes, quando as pessoas demonstram interesse pelo seu trabalho, quando os pais comparecem as
reuniões, com a realização das propostas feitas no planejamento Já a coordenadora estadual, não se sente
valorizada.” (Coordenadora Pedagógica Municipal)

A outra coordenadora afirma não sentir-se valorizada no sentido de não demonstrarem reconhecimento pelo
seu trabalho. Nesse sentido a mesma afirma se autovalorizar, pois reconhecia a importância de sua função na
escola em que trabalha.Se considerarmos a realidade que predomina nas escolas públicas, podemos apontar
para a fala da segunda coordenadora que cita não ser valorizada como deveria.

Atualmente os coordenadores são vistos com múltiplas funções e utilidades e atuam de forma errônea,
tornando dessa forma sobrecarregados e sem estímulo e por conseguinte ainda não são reconhecidos como
cruciais no processo de construção e formação escolar no processo pedagógico e nas relações existentes no
âmbito escolar e social, através da articulação do Projeto Político Pedagógico, formação continuada dos
professores até funções administrativas de assessoramento da direção. Em Alagoas ainda não existem leis
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específicas que amparam este profissional, por isso há divergências em sua função e atuação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer desse estudo percebeu-se que o cargo de coordenador pedagógico escolar abrange diversos
quesitos, muitos desses estão ligados diretamente com a direção da escola – com Projeto Político Pedagógico
(PPP) e Formação Continuada dos Professores – não esquecendo as funções alheias a sua área e que o
mesmo exerce, tais como: inspeção escolar, responsabilidade com a evasão de alunos na escola e com a
própria (infraestrutura) do prédio.

Por não terem clareza da sua real função, acabam acumulando diversos problemas cotidianamente, pois
quando assumem o cargo de coordenador pedagógico não estão devidamente preparados, não são ofertadas
palestras, e muito menos cursos preparatórios para esclarecer qual trabalho deve ser exercido e desenvolvido
na escola; até porque se isso fosse ofertado seriam evitados os transtornos que são presenciados dentro da
instituição de ensino.

Porém existem nuances entre os mais variados casos já observados e pesquisados. A exemplo das duas
professoras mencionadas e comparadas no decorrer deste estudo. Uma não estava feliz com a sua condição
de trabalho e demonstrava claramente que não tinha as rédeas da situação, coisa que ficou muito evidente
quando a mesma contava o que acontecia durante a realização do seu trabalho. Já a outra, apresentava-se de
uma melhor maneira, com mais segurança e entendimento em relação a coordenação pedagógica. Em suma
percebe-se que é realmente preciso ter uma base para assumir este cargo, porém, por mais que não haja
esta base, existem pessoas que conseguem administrar com aprimoramento.

É importante salientar o grande valor desta comparação, pois, apesar de todas as dificuldades que circundam
o meio educacional, também é válido mostrar a outra parte, a parte que aprende com as dificuldades, que as
enfrentam utilizando as armas da melhor forma possível – tendo diálogo, paciência e compreensão com todos
que estão ao seu redor.

É isso que faz verdadeiramente um coordenador pedagógico, um mediador, um ator da área da educação que
tem em sua sina o dever de unir em um trabalho conjunto todas as qualidades e possibilidades de uma escola
para que a mesma se edifique cada vez mais forte. A importância dessa coletividade não só na parte da
desenvoltura como também na parte em se comunicar com os colegas de trabalho é de grande valor, pois o
coordenador que trabalha em coletividade exerce melhor sua função, o “peso” de outras funções são
devidamente exercidas pelas pessoas que realmente estão destinadas a tal cargo.

Neste estudo percebe-se que há uma grande necessidade de se ter uma formação preparatória antes de se
assumir a coordenação de uma instituição, muitos vão sem nem saber por onde começar e acabam exercendo
de uma forma embaralhada, sem saber realmente o que lhe compete e o que não. Por isso vale ressaltar que
se é importante que o coordenador tenha em mente que ele precisa obter e ser um coordenador que
desenvolva as quatros funções (Mediadora, formadora, transformadora e articuladora), só assim ele terá
definido em si qual seu real papel em uma instituição de ensino, tornando assim o desenvolvimento da escola
muito mais aproveitável.

O coordenador pedagógico de hoje, enfrenta muitos impasses em seu cotidiano como vimos nas entrevistas e
no decorrer das discussões apresentadas, é um campo de discussões muito complexo, pois é notório que
precisa urgentemente de uma mudança e conscientização dos órgãos de poder da educação, deve-se dar o
devido valor que essa profissão tem e não somente isto, como também atentar para um ponto que vem
sendo frisado a todo momento: qualificação profissional.

Um coordenador preparado assumirá seu cargo com plena consciência do seu papel, evitando transtornos e
acumulações de cargos alheios, como também irá desenvolver seu trabalho com empenho almejando
resultados satisfatórios para a comunidade escolar.
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