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RESUMO  

 

O objetivo deste texto, resultado de uma pesquisa de cunho bibliográfico, é abordar 
as interfaces do coordenador pedagógico no contexto escolar, caracterizando suas 
diversas funções e contribuições para o processo de ensino aprendizagem, 
promovendo a reflexão em torno das relações e da transformação da prática 
pedagógica. O coordenador Pedagógico deve agir como mediador de formas 
interativas de trabalho e articulador de aprendizagens na escola, proporcionando 
momentos de estudos, reflexões e ações. Desse modo, o Coordenador Pedagógico 
precisa estar aberto ao diálogo, aceitar sugestões, ideias e críticas para enfrentar 
desafios presentes no cotidiano escolar, buscando construir novos conhecimentos 
por meio da interação com toda a comunidade escolar.  
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INTRODUÇÃO  

 

  Este trabalho tem por objetivo apresentar o coordenador pedagógico 

educacional e sua função no âmbito escolar, como o profissional cujo papel é o de 

ser o articulador do espaço político e pedagógico da escola, tendo em vista sua 

mudança e transformação para a formação de sujeitos críticos. Trabalho este, 

baseado na ação coletiva entre coordenação, docentes, pais e alunos. 

 Para o exercício dessa função, com qualidade e efetividade, o coordenador 

precisa de boa formação inicial e de capacitação continuada, considerando que o 

seu dia a dia de trabalho requer tais exigências, seja no domínio de conhecimentos 

pedagógicos, seja no desenvolvimento de relações interpessoais harmoniosas, 

como nos aspectos que envolvem a legislação educacional, a liderança e a gestão 

escolar. 

  

OS DESAFIOS DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA PRÁTICA EDUCATIVA 

 

  Desde que a escola é escola sempre houve a figura do observador, do 

supervisor, enfim, da pessoa encarregada de acompanhar o desenvolvimento das 

ações. No Brasil a história não é diferente e desde a chegada dos jesuítas, a partir 

de 1549, quando a história educacional brasileira passa a ter seus primeiros 

registros, observa-se que dentro desse contexto sempre esteve presente à função 

supervisora, ora organizando e orientando os estudos, ora observando professores e 

comunicando qualquer procedimento realizado de forma indevida às autoridades 

competentes.  

Conforme aborda Saviani (2002), em 1599 passou a vigorar em todas as 

escolas e colégios da Companhia de Jesus, o Plano de Ensino Jesuíta, no qual se 

explicitava a ideia de supervisão educacional, por meio da função a ser exercida 

pelo “prefeito dos estudos”.  

Assim, o “prefeito dos estudos” era uma função diferenciada da função de  

reitor e de professor, pois o prefeito dos estudos era o encarregado da organização, 



 

 
 

 
 

orientação e acompanhamento das aulas, do cumprimento dos conteúdos pelos 

professores, dos apontamentos dos alunos, entre outras atribuições de vigilância 

das atividades de ensino. 

Mesmo mais adiante, em pleno século XX, durante os governos republicanos, o 

papel reservado ao supervisor escolar ainda se manteve permeado pela prática da 

vigilância dos professores e demais profissionais envolvidos no espaço escolar pelos 

conhecidos “delegados de ensino”,  inclusive, com atribuições de registrar 

ocorrências e aplicar sansões aos docentes e demais funcionários que desviassem 

suas ações daquilo que era o objetivo oficial do ensino. (SILVA JUNIOR, 2002). 

Muito embora, tal papel tenha permanecido por longo período histórico, a 

função de supervisor foi sendo substituída, bem como sua nomenclatura, pela do 

coordenador pedagógico e os papéis foram se modificando e alterando-se conforme 

o contexto histórico de cada período. 

O papel do coordenador pedagógico aparece com a promulgação da Lei 

9.394/96 e se consolidou a partir de 2006, quando da instituição das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, na modalidade 

Licenciatura, por meio da homologação da Resolução CNE/CP n°1, de 15 de maio 

daquele ano.  

Nesse momento sai o supervisor escolar e entra em cena o coordenador 

pedagógico que passou a se relacionar com o planejamento pedagógico das 

atividades escolares, integrando seu trabalho com objetivos de formar, articular e 

transformar os espaços escolares em busca de bons resultados e cumprimento de 

finalidades, especialmente aquelas definidas nos Projetos Pedagógicos 

institucionais. (SILVA JUNIOR, 2002).  

Assim, o coordenador pedagógico tem como função, entre outras, atender os 

professores em sua formação profissional continuada, auxiliando-os no estudo das 

legislações, no estudo e desenvolvimento de novas metodologias, contribuindo para 

o enriquecimento das práticas pedagógicas, de modo que estas possam 

proporcionar aos alunos aprendizagens significativas e mantendo uma relação 

harmoniosa entre professor e aluno.  

 



 

 
 

 
 

De acordo com Placco e Almeida, (2012 p.25),  

 

O trabalho do coordenador pedagógico é fundamentalmente um trabalho de 
formação continuada em serviço: favorecer a tomada de consciência dos 
professores sobre suas ações e o conhecimento sobre o meio em que 
atuam e assim promover o desenvolvimento profissional dos professores. 
 
 

Portanto, é necessário que o coordenador escolar desenvolva seu trabalho 

pautado no saber fazer, saber ser e saber agir, de modo a atender os aspectos de 

interação e relação entre pais, alunos, professores e direção, para que as metas 

definidas e as práxis educativas e pedagógicas gerem transformação. 

Espera-se, nesse contexto, que o coordenador possa promover um trabalho 

de organização administrativa, sensibilizando os educadores para o 

comprometimento com a mudança e transformação da realidade escolar. 

Em assim sendo, a mudança da escola se dá através do trabalho coletivo e o 

coordenador tem por finalidade articular esse trabalho coletivo através de discussão, 

observação e implementação de novas ideias, juntamente com os professores. 

 
O coordenador media o saber fazer, o saber ser e o saber agir do professor. 
Essa atividade mediadora se dá na direção da transformação quando o 
coordenador considera o saber das experiências, os interesses e o modo de 
trabalhar do professor, bem como cria condições para questionar essa 
prática e disponibiliza recursos para modifica-lo, com a introdução de uma 
proposta curricular inovadora e a formação continuada voltada para o 
desenvolvimento de suas múltiplas dimensões. ( ORSOLON, 2012, p. 22). 

 

Além disso, contribuir para a prática dialógica com os professores exige que o 

coordenador se preocupe com o planejamento das atividades de ensino por meio da 

construção dos planos de ensino que nortearão o trabalho do professor a partir dos 

objetivos do Projeto Político Pedagógico.  

Neste sentido, é importante, também, que o coordenador pedagógico elabore 

seu próprio plano de trabalho em consonância com as diretrizes gerais e normas 

estabelecidas do ensino.  

De acordo com Placco e Almeida (2012), o coordenador pedagógico deve 

elaborar sua proposta de trabalho, e não ficar somente à mercê das emergências 

que aparecem. Em outras palavras, é preciso que o coordenador também realize o 



 

 
 

 
 

planejamento de suas atividades, assim como o professor deve planejar suas aulas, 

elaborando seus objetivos e o que pretende atingir com seu trabalho, propondo 

reflexões e compartilhando propostas, estabelecendo metas e estratégias de 

trabalho. 

Segundo Orsonlon (2001), o coordenador pedagógico é um dos elementos 

que formam a comunidade escolar. E o seu trabalho deve ocorrer de forma coletiva, 

articulando com os demais membros da comunidade escolar, buscando mudanças 

através de práticas pedagógicas transformadoras que se tornem significativas para 

todos que fazem parte desse contexto. 

Entretanto, as pesquisas desenvolvidas por Placco e Almeida (2012), com 

coordenadores pedagógicos, revelaram que o cotidiano do coordenador pedagógico 

é marcado por uma monótona repetição como a constante falta de professores e 

funcionários.  

Para suprir essa situação e para que o aluno possa aproveitar os momentos 

na escola o coordenador acaba por assessorar várias funções, tornando-se assim 

um trabalho exaustivo, muito deles que não cabem à função do coordenador 

pedagógico como apontam as referidas autoras:  

 
Organização e execução de horários coletivos de trabalho pedagógico; 
organização do início dos períodos; relações formais e informais com 
direção, professores, alunos, pais, órgãos superiores; leitura de redes e 
comunicados referentes as atividades que envolvem professores e alunos e 
elaboração de relatórios; atendimento às emergências. (PLACCO E 
ALMEIDA, 2012, p.23). 

 

 

Desta forma, com todas as tarefas acumuladas, há falta de tempo para 

estudos, reflexões, questionamentos, dificultando as trocas de informações com a 

equipe escolar. Partindo desse pressuposto, Placco e Almeida (2012) afirmam que a 

função do coordenador pedagógico é desviada de várias maneiras, pois o papel do 

coordenador tem sido auxiliar o funcionamento da escola como um todo, preocupar-

se com a parte pedagógica e, ainda, com a disciplina e o diálogo comunitário para 

possibilitar o bom andamento da prática pedagógica. 



 

 
 

 
 

Segundo Reis (2015), quase 90% dos profissionais que assumem a função de 

coordenador pedagógico nas escolas vieram das salas de aula, e não possuem uma 

formação para atuarem como coordenadores pedagógicos, função que exige mais 

do que apenas conhecimentos didáticos e metodológicos.  

Ainda, conforme o referido autor, os profissionais que saem das salas de aula 

para assumirem o papel de coordenador pedagógico muitos não estão preocupados 

com o desenvolvimento da escola e com a formação dos alunos, apenas assumem 

esta função para se livrarem das salas de aula, pois se encontram exaustos e 

cansados, crendo, assim, que como coordenadores não terão tantas obrigações 

como teriam sendo professores. (REIS, 2015). 

Cria-se assim, uma falsa ideia do papel do coordenador pedagógico, 

esquecendo-se que o verdadeiro coordenador pedagógico precisa desenvolver um 

papel de líder para que possa atuar de maneira eficiente com sua equipe. Necessita, 

ainda, conhecer estratégias para bem desempenhar seu papel de formador do grupo 

de educadores que acompanha, conforme observa Reis (2015). 

 No cotidiano escolar o coordenador pedagógico acaba por exercer funções 

que são de responsabilidade de outros profissionais que atuam no meio escolar, 

dentre elas podemos citar: substituir professores em sala de aula, realizar provas 

para alunos inclusos, conferir e organizar a limpeza das salas de aulas no início e 

término das aulas, assim como a fiscalização de entrada e saída de alunos e 

chegando ao ponto de auxiliar na cozinha e nos serviços gerais da instituição. 

(PLACCO; ALMEIDA, 2012). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 De acordo com a pesquisa realizada, observa-se que o papel do coordenador 

é de suma importância para o bom funcionamento da escola, mas que suas 

atribuições ainda não estão bem definidas, cabendo a ele realizar tarefas e 

desempenhar papéis de competência a outros cargos e funções. 

 Diante desse contexto, seu cotidiano é marcado por ações imediatas, 

improvisações, corre corre, tornando seu trabalho exaustivo e, muitas vezes, sem 



 

 
 

 
 

resultados efetivos. É fundamental que o coordenador tenha uma formação sólida e 

especializada, para que possa atender coerentemente os aspectos legislativos, 

organizacionais, administrativos e sociais da escola. 

O coordenador pedagógico deve trabalhar para o bom funcionamento da 

instituição, para que o direito a uma educação de qualidade seja cumprida e junto 

com ele traga a mudança desejada.  

Para que a mudança ocorra, efetivamente, é necessário que o coordenador 

conte com o trabalho coletivo de toda comunidade escolar, valorizando as opiniões e 

contribuições dos pais, estudantes e docentes da escola, para que novas ideias, 

projetos, metodologias sejam criadas e aplicadas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a elaboração desta pesquisa bibliográfica, pudemos perceber a árdua 

tarefa do coordenador no âmbito escolar. A função se torna árdua, dificultosa e 

desafiadora por inúmeros motivos, seja por falta de formação adequada ao exercício 

profissional; pela falta do diálogo com a equipe da escola, pela ausência de 

condições materiais e humanas para atender às crescentes necessidades da vida 

escolar, entre outras situações. 

Além disso, para que a escola possa se constituir como um espaço 

transformador é preciso que a mudança faça parte do projeto da escola e o 

coordenador seja agente dessa transformação, proporcionando condições para 

reflexão e transformação da escola e de si mesmo. 

 Mas, propor uma prática inovadora é desafiador, pois exige a execução de um 

trabalho em conjunto, no qual a liberdade e a reflexão das ações devem servir para 

análise e aprimoramento da prática educativa dos professores. 

 Como observa Orsonlon (2001), a mudança só ocorre se a escola 

desenvolver um trabalho em grupo, e que todos estejam imbuídos pela busca da 

transformação. 

Diante disso, além de professores e coordenador, os alunos e as famílias 

também são incumbidos de um papel de grande importância, participando, 

contribuindo, acompanhando, avaliando e dando sugestões sobre o trabalho 



 

 
 

 
 

desenvolvido na escola, de modo que professores, direção e coordenação possam 

fazer um planejamento que torne o processo de ensino e aprendizagem uma 

construção significativa. 

 Para que essa participação se efetive é necessário que existam canais de 

comunicação da escola com a família e a comunidade, que se façam as devidas 

atribuições de papéis, que se dividam as responsabilidades. 

Neste sentido, o papel do coordenador pedagógico, como líder e articulador 

do espaço escolar, é de fundamental importância e exige que este profissional tenha 

a formação adequada e um planejamento para suas ações, onde as metas e 

objetivos estejam traçados e passam ser buscadas e efetivadas. 
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