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RESUMO: O presente estudo tem por objetivo geral compreender a realidade, desafios e perspectivas das
práticas educativas no trabalho desenvolvido pelo profissional coordenador pedagógico, de uma escola
municipal de Mamanguape- PB. A metodologia empregada foi de cunho qualitativo por meio de entrevistas
semiestruturadas, observação participante e análise documental. E Nossos aportes teóricos constituíram-se
de autores como: Saviani (2006), Almeida (1989), Nogueira (1989), Libâneo (2002,2008), Pinto (2011),
Vasconcellos (2006) Clementi (2005), Guimarães (2006), Garrido (2007) e outros. Os resultados apontam
que os coordenadores trazem consigo a consciência da sua importância em articular e viabilizar as mudanças
necessárias para uma educação que promova a construção de conhecimento, com a participação coletiva dos
sujeitos que estão envolvidos, educadores, alunos, pais e demais funcionários. Em relação às dificuldades
destacamos a resistências dos professores ao novo, a falta de formação continuada e sobrecarga no tempo de
serviço diário.

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica. Trabalho do coordenador pedagógico. Formação do coordenador
pedagógico.

RESUMEN: El presente estudio tiene el objetivo de entender las realidades, los retos y las perspectivas de las
prácticas educativas en el trabajo del coordinador pedagógico profesional, una escuela municipal
Mamanguape-PB. La metodología utilizada fue un estudio cualitativo a través de entrevistas
semi-estructuradas, observación participante y análisis de documentos. Y nuestros aportes teóricos
consistieron en autores como: Saviani (2006), Almeida (1989), Nogueira (1989), Libâneo (2002,2008), Pinto
(2011), Vasconcellos (2006) Clementi (2005), Guimarães (2006), Garrido (2007) y otros. Los resultados
indican que los ingenieros traen consigo la conciencia de su importancia para articular y facilitar la educación
necesaria que promueve la construcción del conocimiento, con la participación colectiva de los sujetos
implicados, los educadores, los estudiantes, los padres y los cambios de personal. En cuanto a las dificultades
de poner de relieve los puntos fuertes de los nuevos maestros, la falta de formación continua y la sobrecarga
de tiempo en el servicio diario.
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Palabras clave: Coordinación Pedagógica. Trabajar el coordinador pedagógico. Formación de coordinador
pedagógico.

INTRODUÇÃO

Atualmente, diante das transformações econômicas, políticas, sociais e culturais na sociedade
contemporânea, a organização do trabalho pedagógico tem se tornado um desafio para atender as
emergências dos dias atuais. Hoje a emergência é de uma educação que possibilite aos sujeitos conhecimento
e capacidade para que de forma crítica e criativa, interfira e atue na sociedade.

Na atualidade o mercado de trabalho exige um trabalhador mais qualificado e que esteja atualizado nos
conhecimentos e no uso das novas tecnologias. Porém, a escola centrada no tradicionalismo, ainda não
atentou para estas novas realidades. Essas mudanças que ocorreram na sociedade levam a escola como
instituição de ensino e práticas pedagógicas, a enfrentar muitos desafios que comprometem a sua atuação
frente às exigências que surgem.

No entanto, acreditamos no trabalho do coordenador pedagógico como uma das iniciativas para mudar essa
realidade das escolas atuais, já que este profissional vai estar ligado diretamente com a formação dos
professores, e com a criação e execução de projetos que viabilizem as necessidades emergentes da sociedade
atual.

Nessa perspectiva, torna-se necessário à presença do coordenador pedagógico na escola, consciente da
importância do seu papel na formação continuada, além de manter parcerias entre pais, alunos, professores e
direção. Assim, o coordenador é a peça principal de articulação entre a escola e a comunidade, com a
finalidade de proporcionar aos educandos uma educação de qualidade, que tenha um pensamento crítico,
tornando-os capazes de repensar o mundo em que vivem, buscando valores éticos e morais.

Sendo assim, busca-se por meio desta pesquisa de cunho qualitativo, compreender como é visto o trabalho
do coordenador pedagógico no ambiente escolar tanto pelos professores como pelos diretores, bem como,
dialogar com os autores que trata dessa temática. Tudo isso para favorecer uma maior reflexão e discussão
sobre o trabalho desse profissional que tem sido um dos pilares na organização do trabalho pedagógico da
escola.

Tendo como pressuposto a realidade acima diagnosticada, nos propusemos a fazer este estudo em uma
escola de Educação Básica da rede Municipal de Ensino da cidade de Mamanguape, buscando compreender
como acontecem, as realidades desafios e perspectivas do trabalho do coordenador pedagógico.

Em suma, a pesquisa pretende ser uma fonte de reflexão sobre o cotidiano do coordenador pedagógico,
contribuindo assim para um maior entendimento sobre a práxis desse profissional que é um pilar na
articulação do ensino e aprendizagem da escola.

METODOLOGIA

É interessante explicar que caminhos foram trilhados no processo de alcance dos objetivos da nossa pesquisa,
cuja gênese remonta as nossas ansiedades quanto os desafios, realidades e perspectivas do trabalho do
coordenador pedagógico.

Uma vez delimitados nossos objetivos, foi iniciado a coleta de dados e informações necessárias, utilizando
fontes e instrumentos diversos, de acordo a concretização do trabalho de campo.

A nossa entrada no campo teve início em novembro de 2013, quando fizemos contato com os interlocutores
da pesquisa com o objetivo de esclarecermos o proposito da nossa pesquisa. Para tanto, nossa pesquisa
contou com a participação de 5 (cinco) interlocutores sendo estes:
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◦ Um representante da equipe gestora, sendo esta a diretora que desempenha o trabalho da gestão da
escola pesquisada;

◦ Uma coordenadora que desempenha a coordenação pedagógica na escola pesquisada;
◦ Três professoras que trabalham na instituição a mais de três anos, sendo elas pertencente ao quadro

efetivo da escola;

Fizemos também acertos com interlocutores para a realização das entrevistas semiestruturadas, as
observações e análise documental, sempre deixando claro o sigilo de suas identidades, para tanto os mesmos
receberam nomes de fictícios de flores. Já que todos os interlocutores são do sexo feminino e por relacionar o
trabalho destas profissionais, com a delicadeza e a beleza que as flores transmitem, resolvemos nomeá-las
dessa maneira trazendo assim, mais felicidade e admiração por quem as comtemplam.

De início nosso trabalho começou com uma conversa informal com a diretora e a coordenadora, sobre a
proposta da nossa pesquisa e também obter a devida permissão para a realização da mesma que prévia a
observação da prática pedagógica desenvolvida na escola e prontamente as duas concordaram em participar.
Fizemos contato também com alguns professores que trabalham na escola, a fim de que eles explicassem
como se dá o trabalho do coordenador pedagógico da escola.

Todas essas ações foram desenvolvidas no próprio espaço da escola de acordo com a disponibilidade dos
interlocutores de modo que não atrapalhasse a dinâmica da escola.

As entrevistas aconteceram individualmente com cada interlocutor, em horários previamente combinados, em
que os mesmo não estavam ocupados com suas atividades cotidianas, ficando assim, bastante a vontade ao
expor suas ideias e gravarem suas falas. Já em relação aos documentos o único que conseguimos analisar foi
o PPP que segundo a coordenadora ainda está em construção e com poucos indicadores que seriam
relevantes a nossa pesquisa para analisarmos.

COMO SURGE O PAPEL DO COORDENADOR

Para entendermos melhor sobre o coordenador pedagógico e como foi se configurando seu papel na escola,
iremos recorrer à história. Inicialmente observamos ao fazermos um rastreamento na história da educação
que várias nomenclaturas como: coordenador pedagógico, supervisor, especialista, suporte pedagógico, apoio
pedagógico, entre outros são utilizadas para indicar o profissional que no espaço educativo se torna o
mediador da prática pedagógica. Entendemos que como essas nomenclaturas, o papel do coordenador vai
sendo influenciado pelas mudanças econômicas, sociais e politicas da sociedade.

Através da história foi possível constatar que o coordenador pedagógico irá aparecer já nas comunidades
primitivas em uma função supervisora, ou seja, no papel do supervisor, e que as questões referentes à
supervisão mesmo informalmente irão acompanhar a ação educativa desde seus primórdios.

Segundo Saviani (2006, p. 14), “[...] vê-se que mesmo nas comunidades primitivas, onde a educação se dava
de forma difusa e diferenciada, estava presente a função supervisora.” Nas comunidades primitivas a
educação se dava de forma espontânea no próprio modo de vida do homem no seu agir com a natureza e se
relacionar com seus pares. Assim, o homem se educava e educavam os jovens e crianças da comunidade,
[...] “por meio de uma vigilância discreta, protegendo e orientando as crianças pelo exemplo e,
eventualmente, por palavras; em suma, supervisionando-as.” (SAVIANI, 2006, p. 15).

Ao discutir a função supervisora o autor destacar a experiência nas comunidades primitivas onde a supervisão
aparece timidamente conforme exposto anteriormente, ele mostra que na Idade Média a supervisão “[...] vai
assumir claramente a forma de controle, de conformação, de fiscalização e, mesmo, de coerção expressa nas
punições e castigos físicos.” (SAVIANI, 2006, p.16).

Entretanto na Grécia de forma distinta, dos outros contextos já citados. A função supervisora vai estar
presente em duas realidades: primeiro no papel do pedagogo que era responsável pelo ensino das crianças e
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de estar sempre junto a elas controlando, vigiando todas suas ações, ou seja, supervisionando-as, como
também na educação dos trabalhadores no papel do intendente escravo de confiança que era responsável
pelos lucros do seu patrão e de ensinar aos escravos para a submissão.

A supervisão escolar até então não era vivenciada no seu sentido estrito, pois a escola não existia de maneira
institucionalizada. A partir da exigência da generalização da escola, consequência da Reforma protestante que
tinha como plano ideológico a propagação da fé através da leitura das Sagradas Escrituras, emergiu a
necessidade de uma instituição que oportunizasse de forma sistemática e deliberada a cultura intelectual aos
indivíduos que implicou na organização da escola na forma institucionalizada.

É através da vinda da companhia de Jesus que segundo Saviani (2006, p.20) que se tem início a organização
da educação no Brasil, por meio do Ratium Studiorum código de ensino dos jesuítas. Esse código era
composto por um conjunto de regras que contemplava desde a organização, administração escolar e
hierarquia a ser respeitada por todos os membros que compõem a Companhia de Jesus.

O Ratio na sua hierarquização já trazia a figura e as atividades do supervisor, que era representado no plano
como prefeito de estudos. “O Ratio previa a figura do prefeito geral de estudos como assistente do reitor para
auxiliá-lo na “boa ordenação dos estudos”, a quem os professores e todos os alunos deveriam obedecer.”
como afirma Saviani (2006, p. 21).

Ao prefeito de estudos, varias funções eram atribuídas por meio de 30 regras, dentre as quais Saviani (2006)
dá destaque ás seguintes:

A regra nº1 estabelece que é dever do prefeito “organizar os estudos, orientar e
dirigir as aulas, de tal arte que os que as frequentam, façam o maior progresso na
virtude, nas boas letras e na ciência, para a maior gloria de Deus”. A regra nº5
determina que aos prefeitos incumbe lembrar aos professores que devem explicar
toda a matéria de modo a esgotar, a cada ano, toda a programação que lhe foi
atribuída. A regra de nº17, referente à função “ouvir e observar os professores”,
estipula: “de quando em quando, ao menos uma vez por mês, assista as aulas dos
professores; leia também, por vezes, os apontamentos dos alunos. Se observar ou
ouvir de outrem alguma cousa que mereça advertência, uma vez averiguada, chame
a atenção do professor com delicadeza e afabilidade, e, se for mister, leve tudo ao
conhecimento do P.Reitor”. (SAVIANI, 2006, p.21).

Assim, fica claro na citação acima a função supervisora sobre o exercício do professor, que muitas vezes
persiste até hoje na prática do coordenador pedagógico, que muitos o fazem de maneira errônea já que seu
trabalho não e supervisionar e sim auxiliar ao professor no seu fazer docente.

Portanto, com a reforma pombalina que resultou na extinção do Sistema de Ensino e com a expulsão dos
jesuítas em 1759, o cargo de prefeitos de estudos também foi extinto. Porém, a ideia de supervisão
permaneceu agora no cargo do diretor geral de estudos, já a direção, coordenação e orientação dos estudos
foram confiadas aos comissários locais.

Com a implementação do “método do Ensino Mútuo” no Brasil, através do artigo 5º da lei de 15 de outubro
de 1827, que instituiu as escolas de primeiras letras “em todas as cidades, vilas e lugares populosos do
império”, o professor vai assumir duas funções a docência e também a funções de supervisão. Como afirma
Saviani apud Almeida (2006, p.22):

Durante as horas de aula para as crianças, o papel do professor limitou-se á
supervisão ativa de circulo em circulo, de mesa em mesa, cada circulo e cada mesa
tendo á sua frente um monitor, aluno mais avançados, que ficava dirigindo. Fora
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destas horas, os monitores recebiam diretamente dos professores, uma instrução
mais completa, e não era raro ver os mais inteligentes adquirirem a instrução
primária superior. (ALMEIDA, 1989, p. 60).

Podemos observar na citação acima que os professores desenvolviam duas ações a de docência onde
ensinavam aos monitores o seu trabalho, e de supervisor onde supervisionar a aprendizagem dos alunos da
classe, através do ensino dos monitores.

Já no início no período republicano com a reforma da instrução publica paulista, observa-se a um conflito nas
atribuições das técnicas-pedagógicas. Saviani (2006) dá destaque á argumentação de Casemiro dos Reis Filho
que observa:

[...] a dominância de atribuições burocráticas sobre as técnicas-pedagógicas, nas
funções do inspetor. Considera que “a própria definição de fiscalização para a suas
atividades acarretava prejuízo pedagógico”. E conclui que esse defeito parece
insanável. Levando sempre a um mesmo resultado: “burocratizar a ação educativa e
fazer incidir sobre a rotina as preocupações do inspetor, que deveriam ser
orientadoras”. (SAVIANI, 2006, p. 24).

Esses conflitos ainda são refletidos nos dias atuais, sobre tudo na função do coordenador pedagógico que vive
o dilema em atender as questões administrativas e dar assistência aos professores.

E a partir da década de 90 que o supervisor vai se configurando como coordenador, devido a ressignificação e
valorização da função do supervisor que agora não age como controlador da prática do professor, ou exerce
função meramente técnicas. Assim, a nova configuração do supervisor é daquele preocupado com as questões
pedagógicas em uma ação democrática, ou seja, começa a fazer junto com o outro.

Esse novo perfil vai se construindo através das práticas escolares, e agora já não é um nome que vai designar
essa função, são vários nomes que vão mudar de acordo com a legislação do estado ou da escola. E as
atribuições que serão designadas a esses profissionais também vão variar de acordo com a legislação de cada
estado.

No entanto é importante destacar que o supervisor e o coordenador são profissionais que tem atribuições
diferentes. Porém, na realidade o que acontece em muitas escolas é a falta de pessoal, e esses profissionais
acabam desempenhando papeis que não são de sua responsabilidade. Desse modo, isso não se constitui
como regra geral nas escolas. Ainda vale ressaltar que embora tenham atribuições diferentes esses
profissionais possuem o objeto de trabalho comum que é a efetivação do processo de ensino e aprendizagem
na escola

Para concluir essa parte histórica, utilizamos a nomenclatura supervisor por acreditarmos que este foi à base
da função do coordenador e livros que tratam sobre a história do coordenador ainda são escassos, ficando
difícil o acompanhamento mais claro de uma linha histórica que mostre a constituição do coordenador
pedagógico.

A FUNÇÃO E ATRIBUIÇÔES DO COORDENADOR

Entendemos como função do coordenador pedagógico, coordenar dar apoio pedagógico e organizacional as
atividades dos docentes para que esses atinjam níveis satisfatórios e de qualidade. Como afirma 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”.
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Constatamos nas falas das professoras das entrevistas, que as mesmas entendem e têm uma visão positiva a
respeito da função do coordenador pedagógico:

O coordenador pedagógico tem como papel, gerenciar, coordenar e supervisionar as
atividades no processo ensino aprendizagem, com o objetivo de ajudar na
construção da educação (Professora Tulipa).

Já a professora Gardênia entende importância do trabalho do Coordenador junto ao professor:

O coordenador pedagógico dá suporte aos professores, orientando-os na sua prática
em sala de aula (Professora Gardênia).

De acordo com as falas mencionadas acima fica claro que a função do coordenador esta intimamente ligada
ao professor, tendo como objetivo maior a melhoria da aprendizagem dos alunos. “Dessa maneira, sua
contribuição em melhorar qualitativamente a aprendizagem dos alunos pode ser mais eficaz do que quando
ele atua diretamente junto a eles.” (PINTO, 2011, p.153).

No entanto acreditamos que para ter uma efetiva qualidade na sua prática, sobretudo no alcance do objetivo
maior da coordenação pedagógica que é a qualidade no processo de ensino-aprendizagem, o coordenador
deve trabalhar com três fatores da escola que são fundamentais: a equipe docente e discente e o PPP.

Nesse sentido, nos parágrafos a seguir, iremos discutir a atuação do coordenador junto ao PPP e junto aos
professores e alunos. Uma das áreas de grande importância do trabalho do coordenador é a elaboração,
articulação e a efetivação do Projeto Politico Pedagógico (PPP). Sobre isso Vasconcellos afirma que:

A coordenação pedagógica é a articuladora do projeto político pedagógico da
instituição no campo pedagógico, organizando a reflexão, a participação e os meios
para a concretização dos mesmos, de tal forma que a escola possa cumprir com
tarefa de propiciar que todos alunos aprendam e se desenvolvam como seres
humanos plenos.( VASCONCELLOS, 2006, p.87).

O coordenador ao assumir um papel de mediador dando assistência pedagógica ao professor esta dando
visibilidades ao trabalho do professor, que muitas vezes se sente solitário e sem orientação no seu fazer
pedagógico. Isso por ausência de um trabalho coletivo e articulado que só será possível através de uma
coordenação pedagógica atuante e articulada com o PPP, como afirma Pinto (2011):

O trabalho de coordenação pedagógica junto ao PPP contribui justamente para tornar
públicas à comunidade escolar as atividades desenvolvidas por todos os professores
de uma mesma turma ou de um mesmo curso, tornando transparente o seu projeto
pedagógico (PINTO, 2011, p.153).

Assim sendo, cabe ao coordenador, organizar momentos para a elaboração e reavaliação do PPP, todavia que
este junto aos planos de ensino é um roteiro das práticas educativas e pedagógicas que devem ser
desenvolvida na escola, é interessante o trabalho de um profissional que viabilize de forma estratégica e
articuladora sua implementação.

Isso fica evidente na fala da coordenadora Rosa ao tratar do planejamento do PPP:
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O coordenador é um colaborador juntamente com todos que fazem a escola. No
entanto ele deverá atuar ainda mais, pois irá nortear todo o processo de construção
do PPP, organizando momentos de socialização e discussão sobre os problemas da
escola, como também criar estratégias que possam vir amenizar ou sanar as
dificuldades encontradas no decorrer do processo aprendizagem. Procurando ainda
cumprir as metas do PPP da escola. (Coordenadora Rosa).

Nessa perspectiva, serão exigidos várias habilidades e saberes do coordenador para melhor desenvolver seu
trabalho no espaço escolar dentre eles o conhecimento sobre currículo no seu sentido amplo, que é o norte na
prática e no planejamento do professor. Todos esses aspectos irão refletir na aprendizagem do aluno, que
deve ser o marco principal na coordenação do trabalho pedagógico.

É importante ressaltar ainda que nesse processo de ensino e aprendizagem são envolvidos também outros
atores, como: a gestão escolar, os pais e principalmente os alunos. Como afirma a diretora Margarida:

Um bom coordenador é aquele que promove um dialogo com todos os segmentos da
escola, gestão, professor, pais e alunos. (Diretora Margarida.)

Sabemos também que estabelecer um vínculo com a família se torna um desafio, visto as várias barreiras que
estes estabelecem em relação ao cotidiano escolar de seus filhos. Em muitos casos por terem experiências
negativas, ou terem se acostumado com a ideia de que quando são convidados a ir a escola é para ouvir
reclamações a respeito de seus filhos e isso é um obstáculo na interação dos pais com a escola.

Sobre este aspecto a coordenadora Rosa atribui como uma das dificuldades do seu trabalho:

Os pais muitas vezes são convocados para participarem das reuniões, mas não
comparecem, não dão importância. Tenho meninos com serias dificuldades de
aprendizagem, e já percebi que eles tem alguma dificuldade mental, conversei com
os pais, explicando que seria necessário os levarem ao médico, porém nenhum deu
credibilidade, fiz o que posso!(Coordenadora Rosa).

Cabe ao coordenador assumir esse desafio e vencer esse obstáculo, que também é uma das queixas dos
professores, e o coordenador como articulador deve criar condições possíveis para que essa família participe e
se envolva nas atividades pedagógicas da escola, refletindo assim no processo de aprendizagem de seus
filhos.

O COORDENADOR E A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

Atualmente diante da nova realidade social, onde o capitalismo impera, é importante à discussão sobre os
modos de produção sustentado no sistema capitalista e a organização do trabalho pedagógico na escola. Para
tanto se faz necessário uma reflexão sobre a escola e os saberes que ela procura constituir.

A escola é uma instituição de ensino, onde os alunos que a ela frequentam tem a oportunidade de
aprenderem saberes que são essenciais para lhes dá suporte em sua relação e convívio com a sociedade, que
oportunize ao aluno uma visão critica do seu modo de vida e da sociedade.

Para isso, a escola precisa ter uma perspectiva de formação voltada para princípios críticos e de valores, de
modo que o aluno desenvolva a autonomia e faça parte do seu processo de ensino-aprendizagem. Assim,
podemos dizer que a escola forma o aluno de acordo com seus objetivos e que ela é também responsável
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pela formação de sociedade que temos hoje.

Esse modelo de concepção de educação consequentemente tem influenciado a organização do trabalho
pedagógico desenvolvido na escola. Como afirma Miranda (2010):

[...] na nossa organização do trabalho pedagógico, estão muitas vezes embutidas, de
formas até superficiais e outras mais subterrâneas, camufladas, as intenções do
modelo de produção capitalista. [...] vemo-nos ás vezes despercebidos e
reprodutores de muitas de suas ideologias. (MIRANDA, 2010, p. 06).

Isso só corrobora para que a escola, através de sua prática seja excludente, marginalizadora, que classifica
seus alunos, mantendo um sistema que privilegia a alguns e exclui a maioria, por não estarem de acordo ou
por não se enquadrarem na exigência de um sistema repressor.

Assim, o trabalho pedagógico da escola é regido pelo processo de trabalho da sociedade capitalista, sendo
este considerado como um fator externo a escola que acaba influenciando os objetivos, os conteúdos, o
método, enfim, todo processo de ensino. Sobre isso Freitas (2005) declara: “A organização do trabalho
pedagógico sofre impacto de uma sociedade organizada com referência na propriedade privada dos meios de
produção, cuja base é o trabalho assalariado, alienado” (2005, p.112).

Porém, é preciso que a escola rompa com essas influências do capitalismo e procure criar meios de superar os
malefícios deixados por esse sistema opressor, para isso seria necessária uma organização pedagógica que se
preocupe com as reais necessidades da escola, neste contexto capitalista.

Nesta perspectiva a diretora margarida relata:

Um bom coordenador é aquele que promove o diálogo, entre gestão, professor, pais
e alunos. Aquele que acompanha e avalia o ensino e o processo de aprendizagem
bem como os resultados do desempenho dos alunos junto com os professores.
(Diretora Margarida).

Uma organização pedagógica que se preocupa com a qualidade das práticas pedagógicas desenvolvida na
escola, procura a participação coletiva dos professores e alunos como também dos representantes da
comunidade onde a escola esta inserida para a colaboração na elaboração do Projeto Politico Pedagógico. Esse
será a bússola das práticas educativas da escola, onde os professores e alunos irão ser os principais atuantes
nesta elaboração, por serem os responsáveis na escola pelo o ensino e aprendizagem.

O trabalho pedagógico coletivo vai oportunizar a escola uma maior facilidade no enfrentamento dos
problemas que assolam as escolas como: a evasão escolar, o analfabetismo, a não aprendizagem o fracasso
escolar e tantos outros que permeiam o cotidiano educativo, sobretudo nas escolas públicas, que são
desprovidas de políticas públicas que assegure a estas condições mínimas para estarem abertas.

Assim, é necessário não só um planejamento e organização de trabalhos coletivos, mas o esforço contínuo
que envolve todos os sujeitos: direção, coordenação pedagógica, professor aluno, funcionários e pais. Esse
comprometimento deve estar alicerçado na escola como um todo e o coordenador como mediador do grupo
só conseguirá ter êxito das suas ações se tiver um bom relacionamento com o grupo deve-se estabelecer um
diálogo aberto para que todos possam ter sua parcela de contribuição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que o coordenador pedagógico, por muito tempo, esteve atrelado a uma concepção fiscalizadora

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/praticas_educativas_no_trabalho_do_coordenador_pedagogico_realida.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.8-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



e controladora, das ações de ensino e aprendizagem. Atualmente diante das mudanças no espaço de gestão
da escola ele deixa de exercer essa função e atua agora como um mediador e articulador do trabalho
pedagógico na escola. Cabe a esse profissional buscar articular sempre suas ações com o projeto político
pedagógico da escola, com a pretensão de transformar a realidade, visando proporcionar aos educandos uma
educação de qualidade e significativa.

Para tanto, o coordenador pedagógico, deve compromete-se com seu papel de articulador e transformador
das ações pedagógica da escola. Tudo isso com ênfase na formação do educador, levando estes a ter um
processo contínuo de reflexão sobre sua prática de modo que eles também estejam conscientes da
importância de sua prática trazendo assim mudanças significativas para a sala de aula.

Nessa perspectiva, e de suma importância que este profissional esteja atento aos desafios do cotidiano da
escola, procurando sempre obter através do diálogo a parceria dos componentes da escola para um trabalho
coletivo e articulado, que vise o bom desenvolvimento das práticas pedagógicas escolares. No entanto, para
que o coordenador possa dar conta de exercer as suas funções, é fundamental que o mesmo acredite na ação
pedagógica que apoiada na participação e no envolvimento efetivo dos atores escolares. Que busque ainda
promover uma mudança necessária, que possibilite vencer os desafios encontrados no cotidiano escolar.

Foi possível observar que os coordenadores trazem consigo a consciência da sua importância em articular e
viabilizar as mudanças necessárias para uma educação que promova a construção de conhecimento, com a
participação coletiva dos sujeitos que estão envolvidos, educadores, alunos, pais e demais funcionários.

Percebemos que os professores reconhecem a importância do papel do coordenador, procurando sempre
contribuir com a prática do mesmo. Esses professores têm participando das reuniões de planejamento,
trazendo sempre para essas reuniões questões que viabilize a construção de ações pedagógicas adequadas as
necessidades da escola, e procuram sempre o coordenador para tirar suas dúvidas em relação aos planos de
aula e dificuldades de aprendizagem dos alunos.

Em relação às dificuldades que o profissional coordenador entra para um bom desenvolvimento do seu
trabalho, foi possível constatar diante da realidade investigada que a infraestrutura da escola se torna uma
dificuldade devida este não ter uma sala, onde possa atender aos professores, pais e alunos que lhe procura
tendo que fazer esse atendimento, na sala da diretoria que também serve de sala dos professores e nem
todas as veze está disponível devido às demandas da direção.

Desse modo, ressaltamos que esse estudo trouxe grande relevância para nossa vida pessoal e profissional e,
sobretudo como pesquisadores, pois está nos proporcionou de fato a relação entre teoria e prática.
Possibilitou ainda a compreensão sobre as necessidades de um coordenador pedagógico que deseja contribuir
para uma aprendizagem adequada, e que é possível quando queremos alcançar nossos objetivos.
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