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RESUMO 
 
 
 
 

 

A presente pesquisa buscou investigar e compreender os processos de construção da 

identidade profissional do coordenador pedagógico, visando, assim, discutir a 

constituição atual desse profissional em evidência na gestão escolar. O referencial 

teórico da pesquisa foi construído a partir de um diálogo entre o campo conceitual da 

Coordenação Pedagógica, com autores comoPlacco, Almeida e Souza (2011), Christov 

(2002), e os teóricos que tratam da identidade e da identidade profissional, como Dubar 

(1997,2006), Erikson (1972) e Hall (1997). Adotamos uma abordagem metodológica de 

natureza qualitativa, por possibilitar compreender os sentidos, significados e elementos 

que os circundam. A pesquisa foi dividida em duas etapas principais: um questionário 

de múltipla escolha para traçar um perfil geral dos nossos sujeitos e a entrevista 

semiestruturada, que ocorreu em mais de uma visita com cada participante. Além disso, 

construímos um diário de observação em nossas visitas às escolas. Foram pesquisados 

10 (dez) coordenadores, sendo 5 (cinco) de escolas públicas e 5 (cinco) de escolas 

particulares – todas localizadas na cidade do Recife. Para a análise dos dados, 

utilizamos a Técnica da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1997). Os resultados 

apontaram que a função do coordenador pedagógico está em formação e em busca da 

sua identidade profissional no âmbito escolar. Constatamos que a sua função na escola 

engloba múltiplas atribuições, como as atividades pedagógicas, atendimento de pais e 

alunos, a formação continuada e também as atividades administrativas; e que esses 

profissionais ainda não têm clareza das responsabilidades do coordenador pedagógico. 

Percebemos, contudo, uma diferença na construção da identidade dos dois grupos: na 

escola pública, as atribuições do coordenador nos pareceram muito mais burocráticas e 

administrativas e, por isso, a formação e os aspectos pedagógicos foram um pouco 

negligenciados; já na escola particular, apesar de esse profissional também assumir o 

trabalho administrativo, as formações continuadas são de responsabilidade dele e, apesar 

de ocorrerem, ele não consegue se dedicar a esse trabalho, uma vez que tem muitas 

funções. Concluímos que ainda há muitos aspectos advindos da supervisão e da 

inspeção que perduram no trabalho da coordenação atual. Analisando os elementos e 

processos constitutivos da identidade profissional do coordenador, vimos que eles se 

veem como “faz-tudo”, “bombril” e até como “aquele que não sabe o que faz”, mas tem 

que dar conta de tudo. Essa percepção revela que essa é ainda uma função com 

atribuições muito indefinidas. 

 

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica. Identidade. Identidade Profissional. 



ABSTRACT 
 

 

This research sought to investigate and understand the professional identity construction 

processes of the pedagogical coordinator, thereby aiming to discuss the current 

constitution of this professional in evidence in the school management. The theoretical 

framework of the research was a dialogue between the conceptual field of Pedagogical 

Coordination, with authors such as Placco, Almeida e Souza (2011), Christov (2002) 

and theorists dealing with the identity and professional identity as Dubar (1997.2006), 

Erikson (1972) and Hall (1997). We have adopted an approach of qualitative nature, by 

allowing understand the meanings and elements that surround them. The research was 

divided into two main steps: A multiple choice questionnaire to draw a general profile 

of our subjects and semi-structured interview that occurred in more than one visit to 

each participant. In addition, we have built a daily observation in our visits to schools. 

10 coordinators were surveyed, 5 from public schools and 5 from private schools, all 

located in the city of Recife. For data analysis, we used the technique of content analysis 

(BARDIN, 1997). The results showed that the function of the pedagogical coordinator is 

in formulation and in search of their professional identity in schools. We note that their 

role in school encompasses multiples assignments and that these professionals still do 

not have clarity of the pedagogical coordinator responsibilities. We noticed a difference 

in the identity building of the two groups, the private school group and public school 

group, and in public school the coordinator's assignments seems much more 

bureaucratic and administrative and, because of that, the training and educational 

aspects were a bit neglected. In the private school, although they also take the 

administrative work, continuing education emerged in the discussion as a responsibility 

of the pedagogical coordinator and we noted that they do occur, however, the 

coordinators are unable to dedicate to this, since they have many functions. We 

conclude that there are still many aspects arising from supervision and inspection that 

persist in the work of current coordination. Analyzing the components and processes of 

professional identity of the coordinator, we realized that they see themselves as 

"handymans", and even as "the one who does not know what to do, but have to take care 

of everything. The one who arrive to work in the morning and has no idea of what will 

have to manage until the end of the day "(CP7), thus demonstrating that it is still a 

function with very indefinite assignments. 

 
 

 

Keywords: Pedagogical Coordination. Identity. Professional.  Identity. 
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1INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
 

1.1 O desenho da pesquisa 
 
 

A escola, ao longo da história, vem passando por grandes transformações, 

modificando as formas de ensinar, aprender e pensar a educação. Em tempos em que se 

discute gestão democrática e buscam-se soluções para as dificuldades que a educação 

brasileira, sobretudo a pública, vem enfrentando, a escola está em constante redefinição 

da sua função. Nessa perspectiva de reconfiguração de papéis, compreendendo que 

dentro do contexto escolar existem muitos personagens importantes, destacamos o papel 

do coordenador pedagógico como ator essencial na articulação dos sujeitos e 

processos educativos, e na superação das dificuldades na escola. 

 

Ainda pouco explorado nas pesquisas em educação, o coordenador pedagógico é 

aquele que, juntamente com os outros profissionais da educação, busca possibilitar uma 

aprendizagem não somente dos conteúdos formais por parte dos alunos, mas também a 

socialização, o respeito às diferenças e o incentivo à cidadania. Ele procura organizar e 

orientar os sujeitos da instituição escolar, a fim de que o processo educativo atinja os 

seus objetivos; por isso, acreditamos ser essencial pesquisar sobre a função 

coordenadora. 

 

Esta pesquisa nasceu do nosso interesse em compreender a Coordenação 
 

Pedagógica desde a graduação em Pedagogia. Ao cursar a disciplina “Coordenação 

Pedagógica e Prática Docente”, ainda enquanto graduanda, pudemos perceber quanto 

essa função é repleta de tensões e contradições. Depois de vivenciar a disciplina e nos 

encantar pela função, exercemos, por algum tempo, o cargo de auxiliar de coordenação, 

e os aspectos que havíamos observado a partir das leituras e discussões na graduação 

foram se confirmando e o nosso interesse pelo tema se fortaleceu. 

 

Além disso, nas experiências como docente em instituições formais de ensino, 

pudemos observar as funções dos coordenadores pedagógicos e alguns elementos 

despertaram a nossa atenção. No exercício da função, conhecemos coordenadores que 

buscavam uma formação continuada e participavam ativamente do processo educativo e 
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encontramos também profissionais perdidos em suas funções e que assumiam 

meramente o papel de fiscalização e administração. Partindo de realidades tão diversas, 

surgiu o desejo de entender melhor esses coordenadores pedagógicos, profissionais tão 

importantes nas instituições escolares. 

 

Vale ressaltar, também, a importância do período de monitoria e Estágio-

Docência na disciplina de “Coordenação Pedagógica e Prática Docente” que, em suas 

discussões e aprendizados, evidenciou a necessidade de se compreenderem mais de 

perto os coordenadores pedagógicos. Assim, o objeto foi sendo construído em nossas 

experiências, reflexões, leituras e aprendizados sobre o tema, tão amplo e cheio de 

peculiaridades, que nos despertou o desejo de investigar, aprender e pesquisar. 

 

Em nossas leituras iniciais, percebemos que a coordenação pedagógica tem 

vivido um momento de indefinição da função e, a partir de nossas experiências, 

observamos que as atribuições do coordenador não estão claras nem bem definidas. 

Assim, buscamos aprofundar nossos estudos e encontramos alguns autores que revelam, 

em suas pesquisas, as múltiplas funções do coordenador e uma crise de identidade 

profissional. Segundo Souza, Seixas e Marques (2013), essa construção da função está 

em fase de conquista do próprio espaço e do reconhecimento social, e são muitas as 

discussões em torno da sua identidade e da sua formação. 

 

Nessa perspectiva, refletindo sobre a educação e as funções dos coordenadores, 

bem como sobre os desafios que enfrentam na instituição escolar, surgiu o interesse em 

pesquisar e compreender os processos de construção da identidade profissional do 

coordenador pedagógico. Visamos, assim, discutir a constituição atual desse 

profissional em evidência na gestão escolar. 

 

A coordenação é uma função muito complexa e envolve múltiplas demandas, 

pois é o elo entre os sujeitos e as ações pedagógicas. Esse profissional é, muitas vezes, 

confundido com um inspetor, sobretudo com um controlador das atividades educativas 

promovidas pela instituição escolar. 

 

Na atualidade, entretanto, os coordenadores têm assumido o papel de 

articuladores e integradores dos processos educativos, proporcionando o 

desenvolvimento da aprendizagem, do conhecimento, do trabalho coletivo e 
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interdisciplinar, bem como da ética e da cidadania, na perspectiva de uma educação e 

uma sociedade cada vez mais inclusiva (AGUIAR, 2012).Para Franco (2011), o 

trabalho desenvolvido pelos coordenadores pedagógicos atualmente busca a 

organização, compreensão e transformação da práxis docente, para fins coletivamente 

organizados e eticamente justificáveis. 

 

Compreendendo que a função vive um momento de indefinição, buscamos 

também compreender a formação desses profissionais. De acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases, n
o
 9394/96, art.64, a formação de profissionais de educação para 

administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para 

educação básica é feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-

graduação, a critério da instituição de ensino, garantindo nessa formação a base comum 

nacional. 

 

Assim, não há mais a obrigatoriedade de o curso de Pedagogia habilitar 

profissionais para funções técnicas, o que implica uma indefinição ainda maior, não 

somente nas funções do coordenador pedagógico como também na formação. Os cursos 

de Pedagogia não têm oferecido formação adequada, e isso tem gerado uma grande 

indefinição na função (SERPA, 2011; PLACCO, ALMEIDA, SOUZA, 2011). 

 

Diante dessa realidade, julgamos importante destacar que a Coordenação 

Pedagógica tem suas raízes históricas e conceituais na Supervisão Escolar. A 

Supervisão carregou, historicamente, um caráter burocrático e administrativo, a função 

de fiscal do trabalho docente ou inspetor. 

 

Em decorrência das transformações na educação, a função também se refez e, na 

mudança de supervisor para coordenador pedagógico, passou-se a buscar uma nova 

identidade profissional: a deformador, articulador e organizador das ações pedagógicas. 

Devido, então, à construção de um novo perfil, a identidade também se transformou, 

uma vez que “a nossa identidade muda com os papéis que exercemos, com as 

circunstâncias, com o pertencimento” (LIMA; SALES, 2002, p.40). 

 

Nesse processo, muitos desafios e dificuldades são encontrados como, por 

exemplo, o desvio de função e o trabalho extremamente burocratizado. Em meio a essas 

constatações surgem, então, alguns questionamentos: Quem são os coordenadores 
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pedagógicos de escolas públicas e particulares do Recife? De que maneira se constituem 

como profissionais? Que atividades profissionais desenvolvem? Que experiências 

formativas foram importantes para o exercício da função? Como é o contexto de 

trabalho desses coordenadores? O que pensam sobre o trabalho que realizam na escola? 

Enfim, como vem se construindo a identidade profissional dos coordenadores 

pedagógicos? Essas questões passaram a nortear esta pesquisa e delimitar o problema 

aqui proposto. 

 

Pretendemos compreender também a formação dos coordenadores, pois pensar 

sobre a formação numa perspectiva continuada e permanente diz muito sobre um 

profissional, seja qual for sua área. Esse desejo por formar-se permanentemente 

influencia diretamente na construção da identidade desses profissionais. 

 

A identidade profissional é, segundo Nóvoa (1992),espaço de construção da 

maneira de ser e estar na profissão. Assim, numa perspectiva profissional, a identidade é 

construída a partir das maneiras de ser, agir, pensar, saber e viver a profissão. A 

identidade profissional constitui-se, portanto, uma importante temática a ser estudada, 

pois nos auxilia na compreensão de elementos da história cultural do grupo social e na 

interpretação da realidade dessa função. 

 

Diante dessas constatações, traçamos o objetivo geral desta pesquisa: 

compreender como se elaboram os processos de construção da identidade profissional 

de coordenadores pedagógicos que trabalham em instituições públicas e privadas de 

ensino na Região Metropolitana do Recife. A fim de alcançarmos esse objetivo, 

delimitamos três objetivos específicos: (1) identificar elementos constitutivos da 

identidade profissional dos coordenadores pedagógicos; (2) apreender as concepções de 

coordenação pedagógica (o que é ser coordenador); e(3) analisar o que os coordenadores 

pedagógicos pensam sobre o seu trabalho na escola. 

 

Esta pesquisa adotou como base teórica a construção do campo conceitual da 

Coordenação Pedagógica, dialogando com os teóricos que tratam da identidade e da 

identidade profissional do coordenador pedagógico. Buscamos entender como esses 

profissionais compreendem a sua função e constituem-se enquanto coordenadores, além 

de analisar as experiências formativas que foram importantes no exercício da função. 
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A função de coordenar é muito heterogênea pela infinidade de atividades, o que, 

em alguns momentos, atrapalha o desenvolvimento do acompanhamento pedagógico, 

função essencial do coordenador no contexto atual. 

 

Assim, nossa suposição de pesquisa é a de que todas essas atividades, funções e 

demandas desencadeiam uma crise de identidade profissional devido à falta de clareza 

quanto ao exercício da função e ao que é e ao que não é de responsabilidade do 

coordenador pedagógico. Temos como pressuposto aqui que a indefinição em que 

vivem os coordenadores tanto na formação como em suas atribuições desencadeiam 

uma crise de identidade, em meio a construção de uma função que ainda está se 

consolidando, no que diz respeito aos seus conhecimentos específicos, teóricos e 

práticos. 

 

De acordo com Serpa (2011), o coordenador vive uma crise de identidade, pois, 

em seu cotidiano, realiza atividades que não dizem respeito à sua principal função: a 

formação docente. Serpa (2011, p. 14) atribui essa falta de precisão à “ausência de 

nitidez compõe o quadro de uma profissão que ainda está em construção”. 

 

Assim, conforme pontua Christov (2010),os coordenadores têm-se sentido 

frustrados por não conseguirem executar bem os trabalhos e, para mudar essa situação, é 

necessária uma formação que sustente a sua práxis. Para Souza, Seixas e Marques 

(2013), é preciso também que todos os envolvidos tenham clareza da função principal 

desse profissional e encarem o cotidiano da instituição escolar como uma 

responsabilidade coletiva, e não apenas de um só agente. De acordo com Pimenta e 

Lima (2004), a identidade do coordenador se constrói durante a sua caminhada 

profissional, com suas experiências, história de vida, em grupo e na sociedade, ou seja, 

essa identidade profissional é uma construção social. 

 

1.2 A Coordenação Pedagógica como Objeto de Pesquisa: em busca do estado do 
 

conhecimento 
 
 

Ao analisar a produção do conhecimento de uma determinada área ou temática 

de pesquisa, amplia-se a compreensão sobre aquele campo de conhecimento. Esse 

exercício nos aproxima dos temas que têm sido estudados e ainda da maneira como os 

pesquisadores têm organizado suas investigações. Assim, é extremamente importante 
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analisar trabalhos anteriores, a fim de refletir sobre as produções que se aproximam do 

nosso objeto, delimitar o quadro a ser estudado, percebendo quais as lacunas existentes 

e temas que possivelmente podem ser objeto de pesquisa. 

 

Nesse sentido, em nossa busca pelas produções relacionadas à nossa temática, 

partimos de uma recente pesquisa realizada por Rosa Rogério (2015), que produziu um 

levantamento da produção sobre a coordenação pedagógica na educação básica no 

Brasil. 

 

Nesse estado da arte, Rogério (2015) fez um extenso levantamento em 

periódicos brasileiros especializados em educação com conceitos Qualis A1 e A2, no 

portal CAPES, no ano de 2013. Nessa pesquisa, ela analisou 8(oito) periódicos com 

conceito A1 e 8 (oito) periódicos com conceito A2. 

 

Dentre 534 artigos sobre educação, foram localizados apenas 3 (três) 

relacionados à coordenação pedagógica. Esse baixo número de pesquisas sobre a 

temática da coordenação pedagógica demonstra a necessidade de mais estudos e 

pesquisas nessa área, a fim de compreender-se a atuação desse profissional fundamental 

na articulação dos processos educativos. 

 

Os resultados apresentados por Rogério (2015) nos fizeram refletir sobre a 

necessidade de ampliação das pesquisas na área e, além disso, os três trabalhos 

encontrados por ela, apesar de não enfocarem a identidade dos coordenadores, nos 

ajudaram a construir o objeto, no sentido de aprimorar conceitos e concepções sobre a 

função e, a partir dessa pesquisa inicial, decidimos ampliar a procura já efetuada pela 

autora, verificando em outros bancos de dados se a baixa produção relacionada ao tema 

relativo à coordenação pedagógica também é corrente. 

 

Escolhemos realizar nossa busca nos seguintes bancos de dados: Biblioteca 

Digital do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Pernambuco, Banco de Teses e Dissertações da Capes e as publicações das Reuniões 

Nacionais da Anped (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação). 

 

Os descritores utilizados em todas as fontes foram os seguintes: “coordenação 

pedagógica” e “identidade profissional do coordenador”. Apresentaremos a seguir os 

resultados referentes a cada banco de dados por nós consultado. 
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1.2.1 Biblioteca Digital do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
 

 

Na biblioteca do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Pernambuco (PPGE-UFPE), realizamos a busca pelas produções a partir do 

descritor “Coordenação Pedagógica”, que nos apontou apenas 1 (um) trabalho dentre os 

429 existentes no banco de dados, o que revela ser este um tema ainda pouco explorado 

em nosso Programa. Em relação ao descritor “identidade profissional do coordenador” 

nenhum trabalho foi encontrado. Para melhor visualizarmos esse achado, registramo-lo 

no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Trabalho publicado na Biblioteca Digital do Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFPE 
 

Autor Título Natureza Instituição Ano 

   do   

   Trabalho   

ARRIBAS, Noemi A função coordenadora Dissertação UFPE 2008 

Cathia Andrade nas Representações    

Lira de  Sociais dos    

  Coordenadores    

  Pedagógicos da Rede    

  Municipal do Recife    
 
 

 

Conforme pudemos observar no Quadro 1, o trabalho de Arribas (2008) é uma 

dissertação de mestrado. O principal objetivo dessa autora foi analisar as representações 

sociais da função de coordenação pedagógica dos profissionais coordenadores que 

atuam na Rede Municipal de Ensino de Recife. Participaram da pesquisa 55 

coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Ensino do Recife que atuavam nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Foram aplicados testes de associação livre de 

palavras e questionários com questões abertas e fechadas. 

 

Os resultados da pesquisa revelaram que as representações sociais dos 

participantes estão centradas nos seguintes elementos: mediação, articulação e 

facilitação do trabalho pedagógico no âmbito institucional e pedagógico, além do 

desenvolvimento de atividades de formação, crescimento profissional, compromisso e 
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responsabilidade social. A autora nos alerta para a necessidade de repensar o papel do 

coordenador, sobretudo no que diz respeito à valorização desse profissional, discutindo 

suas múltiplas demandas e funções. 

 

Apesar de a pesquisa não enfocar os constructos teóricos da identidade, esse 

trabalho nos trouxe elementos para refletir sobre a identidade profissional dos 

coordenadores, pois essas representações repercutem na constituição identitária. Além 

disso, a partir do reconhecimento de que a coordenação pedagógica é plural, repleta de 

tensionamentos e polissêmica, observamos a relevância de investigar a constituição 

identitária. 

 
 
 

 

1.2.2Banco de teses e dissertações da CAPES 
 
 

 

Na busca realizada no Banco de Teses e Dissertações da Capes (Coordenação de 
 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), utilizamos o descritor “Coordenação 

Pedagógica” e, inicialmente, encontramos 84 trabalhos. A partir do descritor 
 
“identidade profissional do coordenador pedagógico” nenhum trabalho foi encontrado. 
 
 

Os 84 trabalhos encontrados que versam sobre a Coordenação Pedagógica fazem 

referência a diferentes contextos na escola como: o coordenador e a inclusão, o 

coordenador e as formações continuadas, o coordenador e o desafio da alfabetização, o 

coordenador e diferentes dificuldades encontradas na escola (evasão, repetência, 

dislexia, entre outros). 

 

Após realizar a leitura dos resumos dessas 84 produções científicas, verificamos 

que 6 (seis) trabalhos se aproximavam do nosso objeto de pesquisa em algum aspecto, 

apesar de não termos encontrado produções científicas que tratassem especificamente 

da identidade profissional do coordenador pedagógico. 
 

Essas aproximações com o objeto se deram não de forma direta em relação ao 

tema, mas nos trouxeram muitos subsídios para a discussão da função do coordenador. 

Antes, contudo, de procedermos à exposição das sínteses desses trabalhamos, 

elaboramos o Quadro 2 a fim de melhor conduzirmos essa análise. 
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Quadro 2 – Trabalhos publicados no Banco de teses e dissertações da CAPES 
 

Autor Título Natureza Instituição Ano 

  do   

  Trabalho   

PIRES, Ennia A prática do coordenador    

Débora Passos pedagógico: limites e Dissertação Unicamp 2005 

Braga perspectivas    

CAMPOS, A coordenação pedagógica Tese USP 2010 

Elizabete Ferreira em questão: diálogos nos    

Esteves Círculos de Debate    

CARVALHO, A coordenação pedagógica: Dissertação UFMG 2010 

Debora Maria do imaginário dos alunos do    

Rodrigues curso de pedagogia da    

Cantarutide UFMG à atuação deste    

 profissional    

MUNDIM, A constituição do sujeito Dissertação UnB 2011 

Elisângela Duarte coordenador pedagógico:    

Almeida processos e interações    

GOMES, Regina Concepções, princípios, Dissertação UFRS 2011 

Gabriela práticas e reflexões de    

 coordenadores pedagógicos    

 das escolas municipais de    

 educação infantil de Novo    

 Hamburgo    

BLÓS, Neiva Coordenador/Supervisor do Dissertação UFMS 2012 

 Colégio Militar de Campo    

 Grande: uma prática    

 refletida    
 
 

 

Seguindo a ordem dos trabalhos acima elencados, vimos que Pires (2005), ao 

discutir, em sua dissertação de mestrado, sobre “A prática do coordenador pedagógico: 

limites e perspectivas”, abordou a prática do coordenador e a forma como ele organiza o 

seu trabalho numa perspectiva histórica da construção da função. A partir da leitura 

desse texto, pudemos constatar as aproximações com a nossa hipótese de que, na 

organização do trabalho da coordenação, ainda é recorrente uma indefinição de 

atribuições. Refletindo sobre a Supervisão Escolar e a construção histórica da função, 

foi possível perceber que a organização do trabalho do coordenador ainda carrega 

muitas funções burocráticas e administrativas advindas da Supervisão. 
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A partir da perspectiva histórica, o estudo aponta o acúmulo de atribuições, na 

medida em que, ao longo do tempo, o coordenador não somente assumiu as funções que 

já eram do Supervisor como também ampliou as demandas em relação a suas 

atribuições, assumindo a responsabilidade de promover a formação docente, de 

organizar o trabalho pedagógico e acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes. 

 

Tratando da constituição da função, a tese de doutorado de Campos (2010), “A 

coordenação pedagógica em questão: diálogos nos círculos de debate” discute sobre a 

função dos coordenadores enquanto um grande desafio. Como perguntas norteadoras 

que se aproximam com o nosso objeto, ela nos traz: Que conhecimentos são necessários 

para ser coordenador? Qual a formação? Será que a formação que a Universidade vem 

proporcionando tem sido suficiente e auxiliado na função? Os resultados dessa pesquisa 

apontaram a complexidade da função e a lacuna na formação, o que faz os 

coordenadores, em muitas situações, não se sentirem “prontos” para a atividade. 

 

Essas lacunas na formação, segundo o autor, decorrem do fato de o curso de 

Pedagogia estar muito voltado à docência em detrimento das habilitações técnicas. Em 

relação à complexidade da função, Campos afirma que a coordenação não tem um foco 

único de trabalho, mas desempenha diferentes papéis dentro de uma única função. 

 

Carvalho (2010), ao pesquisar a respeito da coordenação pedagógica sob o olhar 

dos alunos do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, 

discutiu sobre o processo de formação do coordenador a fim de compreender como essa 

função é vista desde a formação. Ao trazer a questão “O que é ser um coordenador?”, 

nos mostra, como já temos discutido aqui, que a função engloba muitas atribuições e 

que não há uma definição única. Afirma também que a prática vai muito além do que é 

apreendido na formação na Universidade. Essa discussão da formação inicial, inclusive, 

perpassa quase todos os trabalhos aqui discutidos. 

 

O trabalho de Mundim (2011), intitulado “A constituição do sujeito coordenador 

pedagógico: processos e interações”, buscou compreender a constituição do sujeito 

coordenador pedagógico em processos diferenciados de subjetivação produzidos nas 

interações ocorridas no espaço da coordenação pedagógica e utilizou como marco 

teórico a Teoria da Subjetividade de González Rey. Essa pesquisa apontou “um 
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desenvolvimento profissional aberto e ainda inacabado, repleto de incongruências”. 

Apesar de a perspectiva teórica diferenciar-se da que propomos neste estudo, pudemos 

encontrar pontos que convergem para nosso objeto de pesquisa, sobretudo no que diz 

respeito à constituição do sujeito e aos processos de atribuição de sentido que os 

coordenadores dão à sua função. 

 

A dissertação de Gomes (2011) discutiu a constituição histórica da coordenação, 

a partir da ótica da Supervisão Escolar e investigou como os coordenadores pedagógicos 

organizam suas ações de modo a acompanharem mais especificamente os aspectos 

pedagógicos do trabalho, uma vez que há múltiplas demandas que muitas vezes os 

fazem desviar-se do trabalho pedagógico. Além disso, foram discutidas quais são as 

concepções e princípios de supervisão que orientam as práticas desses profissionais no 

exercício da ação supervisora, buscando compreender como se dá a prática desses 

coordenadores. Trata também de que modo esses profissionais vêm-se construindo na 

coordenação pedagógica em relação às atribuições da função. 

 

Essa pesquisa utilizou grupo focal com coordenadores pedagógicos da educação 

infantil, a fim de compreender os processos de constituição do ser e estar na função. Ela 

recorreu a autores que discutem a coordenação – como Mary Rangel, Vera Placco e 

Isabel Alarcão – numa perspectiva segundo a qual a coordenação é tida como uma 

função-profissão que, na escola, caracteriza-se pela supervisão, coordenação, pelo 

acompanhamento e apoio ao processo educativo. Como resultado, encontrou que esta é 

uma função que se reinventa na ação pedagógica e que ainda carrega o caráter de 

supervisão. 

 

Blós (2012), em sua dissertação intitulada “Coordenador/Supervisor do Colégio 

Militar de Campo Grande: uma prática refletida”, buscou compreender como se 

constitui a identidade do coordenador em um contexto diferenciado, o da educação 

militar. Por meio da observação participante, buscou traçar um perfil do coordenador de 

colégios militares e também uma trajetória do desenvolvimento na função. Constatou 

que, apesar da rigidez curricular e de todas as regras existentes na instituição, o 

coordenador tem sido um formador e um fomentador da formação continuada, buscando 

práticas criativas, dinâmicas, críticas e interdisciplinares. Os resultados dessa pesquisa 

apontaram a importância que o coordenador tem nas instituições escolares e quanto esse 

profissional é um sujeito fundamental para o desenvolvimento das ações educativas. 
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1.2.3Publicações nas Reuniões Anuais da Associação Nacional de Pós- 
 

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) 
 
 

Realizamos a pesquisa também no site da ANPEd, Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação, por ser um dos eventos de maior destaque nacional 

da pesquisa educacional. A pesquisa foi realizada em dois Grupos de Trabalho – o GT 

4, de Didática e o GT 8, de Formação de Professores – por entendermos que esses dois 

GTs poderiam nos trazem trabalhos relacionados com o tema “coordenador pedagógico” 

e com os aspectos mais pedagógicos da escola, como a didática do professor e a 

formação continuada. Utilizamos os seguintes descritores: “coordenação pedagógica” e 

“identidade profissional de coordenadores”. De um total de 426 trabalhos, apenas um 

trabalho foi encontrado, o de Franco (2011), intitulado “A coordenação: uma práxis em 

busca de identidade”, conforme podemos observar no 
 
Quadro 3, abaixo registrado. 

 
 

Quadro 3 – Trabalho publicado em Reuniões Anuais da ANPED 
 

Autor Título Natureza Instituição Ano 

  do   

  Trabalho   

FRANCO, Maria Coordenação pedagógica: Artigo Universidade 2011 

Amélia Santoro uma práxis em busca de sua  Católica de  

 identidade  Santos  
 
 

 

Franco (2011) discutiu a especificidade da função dos coordenadores 

pedagógicos paulistas a partir dos seguintes questionamentos: o que se coordena quando 

se refere à coordenação pedagógica? Como se reconhecem estes profissionais? Em seu 

trabalho, analisa as representações de 30 profissionais e constata um conflito de 

identidade, sobretudo devido à atividade muito ampla e às múltiplas funções que 

exercem. Essa autora constatou, a partir das falas dos entrevistados, que os 

coordenadores pedagógicos estão perdidos e não conseguem enxergar os objetivos das 

suas práticas. Eles, muitas vezes, vêm atuando como “faz-tudo” da instituição escolar. 
 
Outro aspecto que ela destaca é a falta de formação inicial para o exercício da 

Coordenação Pedagógica. No curso de Pedagogia, em quase todas as Universidades do 

país, a coordenação pedagógica é apenas uma disciplina eletiva; portanto, não há 

garantia, na formação inicial, de que esses profissionais recebem a formação necessária. 
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1.2.4Algumas reflexões acerca do levantamento realizado 
 
 

A análise do Estado do Conhecimento, aqui realizada, nos leva a inferir que o 

baixo número de trabalhos demonstra a necessidade de ampliar-se o tema e aprofundar 

os conceitos que perpassam a coordenação pedagógica. No entanto, as produções 

científicas encontradas nos auxiliaram muito a sistematizar o campo teórico e a 

aprimorar o nosso objeto. Esses trabalhos consolidaram o nosso pressuposto de que os 

coordenadores pedagógicos vivenciam uma indefinição na função e na formação, pois 

muitos citaram a precariedade da formação do coordenador, uma vez que não há 

obrigatoriedade da habilitação técnica na graduação e, em relação à indefinição na 

função, quase todos os trabalhos discutiram as múltiplas demandas e atribuições do 

coordenador. 

 

Diante disso e pensando na construção histórica da função, passando da 

Supervisão Pedagógica à Coordenação Pedagógica, a coordenação emerge como um 

tema relevante de ser investigado sob a perspectiva da identidade. Suas representações, 

concepções, princípios e práticas que surgiram no debate deste Estado do Conhecimento 

nos auxiliam a compreender como se constitui a identidade desses profissionais. 

 

Apesar de na construção deste Estado do Conhecimento não termos identificado 

trabalhos que discutissem a identidade profissional, todos os estudos abordaram os 

desafios da coordenação e as dificuldades encontradas no exercício da função. 

Atribuímos parte desta confusão à indefinição desde a formação. 

 

A formação inicial não traz a obrigatoriedade das habilitações técnicas durante a 

graduação. Entendemos que essa crítica à formação inicial é uma discussão muito mais 

ampla e que a modificação da grade curricular do Curso de Pedagogia, retirando essa 

obrigatoriedade, é cercada de tensões e que, devido ao fato de a coordenação ser 

considerada uma função e não uma profissão, essa pode não ser considerada uma crítica 

com fundamento. Entretanto, entendemos que o que essas pesquisas levantam é a 

necessidade de uma formação específica mais ampla nas universidades, seja em cursos 

de extensão, seja com a ampliação das disciplinas eletivas. 

 

O nosso objetivo não é aqui discutir a formação inicial, mas justificar que a falta 

de uniformidade no discurso e no conhecimento da função revela uma falta de formação 
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e de conhecimento teórico sobre a prática da coordenação pedagógica. Além desse 

aspecto, o desvio de função – no caso deste estudo, da função pedagógica – foi 

discutido em todos esses trabalhos, demonstrando que o caráter burocrático e 

administrativo do antigo supervisor de ensino ainda existe. 

 

Esses trabalhos evidenciaram que, no contexto educacional pesquisado, a 

construção da identidade do coordenador pedagógico tem sido um processo contínuo, 

pois, no cotidiano da escola, os coordenadores pedagógicos se deparam com a falta de 

clareza que professores, funcionários e pais têm em relação ao seu trabalho. 

Consequentemente, a carência de uma visão definida de qual é o espaço de atuação do 

coordenador pedagógico – que nem sempre é um pedagogo – acaba ofuscando, pela 

abrangência que assume, o que seria, de fato, a identidade do coordenador pedagógico 

na instituição escolar. 

 

Essa lacuna na formação se torna, dessa maneira, um grande problema na 

profissionalização desse segmento social e não há como discutir profissionalização sem 

refletir sobre a valorização social da função. Assim como a docência tem vivido uma 

crise de identidade profissional advinda da falta de valorização e status social, a nossa 

hipótese é a de que os coordenadores também têm vivenciado essa crise. 

 

O Coordenador Pedagógico está em fase de conquista do seu espaço e são muitas 

as discussões em torno da sua identidade e da sua formação. Isso sinaliza a necessidade 

de um maior aprofundamento a respeito da formação desse profissional. Neste Estado 

do Conhecimento, pretendemos enfatizar a atuação do Coordenador Pedagógico como 

elo das ações que se concretizam no contexto educacional bem como refletir sobre o 

enfrentamento dos desafios e conflitos que permeiam a formação da identidade desse 

profissional. 

 

Assim, esta pesquisa está organizada da seguinte forma: na introdução, 

buscamos situar a problemática, os objetivos, a origem do objeto da pesquisa, e sua 

importância para realização desse estudo. Apresentamos, também, o levantamento de 

pesquisas apresentadas na ANPEd e veiculadas no Portal da CAPES e do PPGE/UFPE 

que apontam lacunas nos estudos em coordenação pedagógica. Nossa intenção foi 

estabelecer um diálogo entre esses trabalhos e o nosso objeto de estudo. 
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No segundo capítulo, discorremos sobre a coordenação pedagógica. Nesse 

capítulo, registramos uma breve história da coordenação pedagógica bem como uma 

discussão geral de suas concepções, demandas e funções. Contemplamos o contexto 

atual a fim de compreendermos as demandas e atribuições referentes ao exercício da 

coordenação pedagógica e entendermos se ela diz respeito a uma função ou a uma 

profissão. 

 

No terceiro capítulo, apresentamos os processos, elementos e a noção da 

identidade e da identidade profissional, buscando compreender, na perspectiva da 

formação continuada, da profissionalização – um caminho para análise –, como vem se 

constituindo a identidade profissional dos coordenadores pedagógicos. 

 

O quarto capítulo traz nosso percurso teórico-metodológico, que privilegiou uma 

abordagem qualitativa de pesquisa, os critérios de escolha em relação ao campo 

empírico a aos participantes, os instrumentos e procedimentos de coleta e análise dos 

dados. 

 

No quinto capítulo tratamos e discutimos os resultados da pesquisa – obtidos a 

partir das entrevistas e das observações realizadas com os participantes – à luz do 

referencial teórico a fim de compreendermos os processos de construção da identidade 

profissional de coordenadores pedagógicos que trabalham em instituições públicas e 

privadas de ensino na Região Metropolitana do Recife. 

 

Por fim, apresentamos as considerações finais a respeito do que a pesquisa 

revelou no que se refere aos processos de construção da identidade profissional de 

coordenadores pedagógicos que trabalham em instituições públicas e privadas de ensino 

na Região Metropolitana do Recife e finalizamos sugerindo algumas pistas para futuras 

pesquisas. 
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2 DA SUPERVISÃO À COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: 
 

RETROSPECTIVA HISTÓRICA 
 
 
 

 

2.1Elementos históricos constitutivos da identidade do coordenador pedagógico 
 
 

 

Neste momento de nosso trabalho, desejamos refletir sobre o processo a partir do 

qual a Coordenação Pedagógica se constituiu uma função como ela é hoje. Isso porque 

entendemos que, para analisar um objeto em profundidade, precisamos buscar as suas 

raízes históricas e teóricas. Assim, apresentaremos um breve histórico da Coordenação 

Pedagógica, partindo da sua raiz conceitual, que é a supervisão escolar (CRUZ; 

CASTRO; LIMA, 2009). 

 

 

2.1.1 Trajetória da supervisão / coordenação pedagógica no Brasil 
 
 

 

A supervisão perpassa toda a história da educação, desde os tempos da 

Companhia de Jesus e os inspetores de ensino até os dias atuais, em que a função de 

alguns coordenadores ainda carrega o caráter burocrático e meramente administrativo. 

A partir dessa origem, sob uma visão tecnicista e reprodutivista do conhecimento, 

podemos compreender por que a coordenação foi se constituindo como uma função 

reprodutora do sistema ou meramente como fiscal do trabalho docente. 

 

Segundo Saviani (2006, p.14), a supervisão existe desde os primórdios das 

comunidades primitivas, quando a educação se dava de forma difusa, coletiva e 

espontânea. A educação era uma ação espontânea dos adultos com as crianças, que 

supervisionavam as ações delas. Assim, como afirma Saviani (2006, p.15), “a 

supervisão deve aparecer aos olhos dos alunos como uma simples ajuda às suas 

fraquezas”. 

 

No Brasil, a ação de supervisionar surge, a partir de 1549, no plano de ensino do 

Padre Manoel da Nóbrega, como fica claro no Ratio Studiorum(1570), um plano de 

organização de estudos. Em 1759, com a Reforma do Marquês de Pombal, vieram as 

aulas régias e, nelas, segundo Saviani (2006, p.22), 
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(...) a idéia de supervisão englobava os aspectos políticos 
administrativos (inspeção e direção) em nível de sistema concentrados 
na figura do diretor geral, e os aspectos de direção, coordenação e 
orientação do ensino, em nível local. 

 

Após a independência do Brasil, surgiu o método de ensino mútuo, em que o 

professor era também um supervisor, à medida que supervisionava o ensino dos 

monitores, alunos que estavam em níveis mais avançados. Devido ao fim desse modelo, 

o Império passou a exigir que, nas escolas, houvesse um Inspetor de Estudos. É em 

1854, na Reforma Couto Ferraz, que vemos a ação supervisora instaurada 

permanentemente. Cabia ao supervisor, além de inspecionar as escolas, também cuidar 

da formação dos professores. 

 

Contudo, essa função começa a ser criticada no Período Republicano, quando 

Casemiro dos Reis Filho passa a defender que, conforme nos diz Saviani (2006, p.24), 
 
“burocratizar a ação educativa é fazer incidir sobre a rotina a preocupação do inspetor, 

que deveria ser de orientador”. A partir do Decreto Lei nº 1190, de 4 de abril de 1939, é 

criado o Curso de Pedagogia a fim de formar bacharéis e licenciados para a docência e 

para as áreas específicas, como o técnico em Educação, o supervisor da época. 

 

Assim, podemos ver que a escola, como hoje a conhecemos, sempre 

acompanhou as necessidades e interesses da sociedade em que está inserida, e o cargo 

de supervisor, como agente que atuava na escola, surge para atender às necessidades da 

época. Em outras palavras, a função de supervisor responde aos anseios que emergem 

de um dado contexto político, social, econômico, ou seja, está relacionada ao que a 

sociedade esperava da educação naquele momento histórico. Como explica Silva (2004, 

p.27), essa função “explícita ou implicitamente, [...] é um reflexo de uma política e está 

a serviço de uma política”. 

 

Explicando melhor, a supervisão escolar surge em um momento de divisão 

social do trabalho no modo de produção capitalista, quando se busca a produtividade e o 

lucro. Conforme Arribas (2008, p.30), a função da supervisão escolar surge, no contexto 

das escolas brasileiras, a partir dos novos modelos de regulação e revela a tendência de 

valorização das especializações – no caso da educação, a divisão do trabalho escolar. 

 

Nesse momento de construção da função, podemos perceber que a supervisão 

escolar se relaciona com o caráter do administrador e inspetor. A preocupação é com a 
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produção, o controle e as metas, transferindo para a escola a marca da empresa. Assim, 

a escola passa a responder ao que a sociedade espera dessa instituição naquele 

momento: a preparação de alunos para o mercado de trabalho. O supervisor escolar 

assume, então, a responsabilidade de executar e fiscalizar um modelo educacional 

nacional desenvolvimentista. 

 

Ao analisarmos a construção da função de supervisor, encontramos o PABAEE 

(Programa Americano Brasileiro de Assistência ao Ensino Elementar), um acordo 

assinado entre o Brasil e os Estados Unidos, em 1956, com o objetivo de melhorar o 

ensino brasileiro. Esse Programa pretendia combater o “fracasso” que estava 

vivenciando a educação brasileira na época, quando havia altos índices de evasão e 

repetência. Como esse fracasso foi justificado pela baixa qualificação do corpo docente, 

foram desenvolvidos cursos e formações para professores e técnicos brasileiros. 

Contudo, esse Programa de qualificação dos docentes foi muito criticado, pois 

apresentava uma perspectiva tecnicista e mercadológica (CHAVES, 2000). 

 

A partir desse mesmo Programa foram formados supervisores para trabalharem 

com o ensino primário, atual Ensino Fundamental, segundo a LDB n
o
4024/61. Esses 

supervisores deveriam formar os professores leigos a partir da inserção de novas 

técnicas e métodos de ensino. 

 

O período do PABAEE também foi marcado por uma busca por reformas 

educacionais. Esse debate sobre a transformação da educação ocorreu até o Golpe 

Militar, quando tudo mudou e o caráter desenvolvimentista e econômico ressurgiu com 

força total. 

 

O Golpe Militar de 1964 mudou toda a ótica da educação, ou seja, modificou 

não somente o modelo político e econômico como também o educacional. A partir da 

perspectiva capitalista da educação, promoveu a privatização do ensino, a exclusão das 

camadas populares e uma educação mais voltada para o ensino profissionalizante, isto é, 

a educação se voltou para o desenvolvimento econômico. 

 

Nesse contexto, surge a Reforma Universitária de 1969, que implanta no Curso 

de Pedagogia as especializações em educação, dentre elas a de supervisão escolar 

(Parecer n
o
 252/69). Segundo Silva e Rangel (2006, p.94), o supervisor passaa ser um 

controlador de uma sociedade controlada e 
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orientada para o controle, [e se desorientou] com o cerco a que acabou 

submetido. Cerco teórico-político nas universidades que propunham a 
extinção do seu processo de formação e cerco prático-político nos 
movimentos de massa do professorado que não conseguia ver no 
supervisor um companheiro comum de jornada. 

 

Corroborando isso, Silva (1989) entende que a institucionalização da supervisão 

escolar veio a atender à ideologia do sistema, revelando-se uma mudança mais política 

do que educacional. Ainda sobre esse contexto, Varjal (1993,p. 77) afirma que “A 

supervisão, nessa perspectiva, representou uma função conservadora, expropriada do 

trabalho do professor, [...] exercendo um controle fiscalizador como garantia de sua 

hegemonia”. 

 

É nesse contexto, sob essa ótica tecnicista, que o supervisor e, posteriormente, o 

coordenador assumem o papel de controlar a educação e as atividades educacionais 

promovidas pela instituição escolar. Os cursos de pedagogia assumem, assim, uma 

formação mais técnica, e a formação do docente voltada para as mudanças da 

modernidade fica um pouco esquecida. 

 

A década de 1970 traz a marca de novas transformações com o milagre 

econômico e a reorganização das classes trabalhadoras. Em uma luta entre os 

representantes do poder e os estudantes, educadores, trabalhadores e universidade, 

tenta-se criar uma nova cultura e uma nova educação. É também nessa década que os 

supervisores iniciam as organizações sindicais, sendo a primeira criada no Rio Grande 

do Sul. 

 

Devido às muitas reivindicações, o Estado começa a desenvolver políticas 

voltadas para educação e, em 1976, promove o primeiro seminário de supervisão 

escolar. Por um lado, os supervisores estavam vivendo um momento em que muitos 

precisavam controlar e garantir a política do regime militar; por outro lado, estavam se 

organizando enquanto classe. 

 

Entre 1974 e 1984 ocorrem os ENSES, os Encontros Nacionais de Supervisores, 

e é efetivamente na década de 1980 que essa função começa a transformar-se, 

acompanhando as mudanças políticas e sociais do país. Iniciam-se, pois, no Brasil, 

movimentos que propunham a mudança da educação e, consequentemente, da função do 

supervisor, tido até então como fiscalizador, treinador e controlador. 
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2.1.2 O surgimento da supervisão / coordenação pedagógica em Pernambuco 
 
 

 

Assim como no restante do país, a supervisão surge em Pernambuco no início 

dos anos 1960, com o Movimento de Cultura Popular, identificando-se como uma 

função de inspeção e técnico-administrativa. 

 

Devido ao PABAEE, Pernambuco também passa a seguir o modelo norte-

americano, restringindo o papel do supervisor ao âmbito técnico-metodológico. Em 

1963, o Governo desse Estado começou a buscar a universalização do então ensino 

primário e a eliminação do analfabetismo, objetivo principal até 1970. Assim, surgem 

os centros de formação, supervisão e orientação pedagógica a fim de orientarem e 

supervisionarem os professores primários, criando uma rede regional de ensino para 

descentralizar a Secretaria de Educação. 

 

Por conta do Golpe Militar, em 1965 foi criada no Estado a Comissão Executiva 

do Programa de Educação em Pernambuco (CEPEPE), cujo objetivo era a melhoria e 

ampliação do então ensino primário, atendendo às expectativas de avanço da 

modernidade no país e de mão de obra. Em decorrência disso, a Secretaria de Educação 

de Pernambuco cria os nove núcleos de supervisão pedagógica (Decreto n
o
 1039/65). 

Nesses núcleos, os supervisores tinham, basicamente, a função de treinar e 

supervisionar os professores primários conforme os métodos e técnicas norte-

americanas. 

 

Somente em 1976, o MEC cria um modelo teórico de supervisão, buscando 

garantir a qualidade do ensino. Esse modelo foi dividido em três áreas: central, regional 

e local. Em 1981, a supervisão passa a ser desenvolvida em dois níveis, regional e local, 

e a função do supervisor assume um caráter de orientação, avaliação e reorientação 

educacional, tendo ainda o controle como sua função principal. 

 

Na década de 1980, nova mudança implica a valorização da função de 

supervisão como a promotora de capacitação. Assim, passa-se a promover reflexões e 

experiências pedagógicas, estimulando-se a ação educativa na escola por meio da 

capacitação em serviço. Consequentemente, os supervisores começam a ter a função de 
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educadores de apoio no Estado a fim de modificarem a ótica até então adotada em torno 
 

da supervisão (CHAVES, 2000). 
 
 

 

2.1.3 A complexidade e especificidade da coordenação pedagógica a partir da 
 

redemocratização do país 
 
 

 

Para Rangel (2003), a partir dos anos 1990, essa função foi modificada em suas 

funções e objetivos, e, por conta da mudança na forma de conceber-se a educação, a 

democratização e os processos de gestão, restituiu-se ao professor a oportunidade de ter 

quem acompanhasse o desenvolvimento do seu trabalho, o supervisor. Devido a isso, 

passou-se a esperar do coordenador um envolvimento em todo o processo educacional, 

a partir da organização do trabalho pedagógico e da promoção de aspectos importantes 

discutidos na sociedade, como a cidadania, o respeito às diferenças, a consciência 

política, crítica e reflexiva, bem como relações interpessoais saudáveis. 

 

Em decorrência da nova reforma dos cursos de Pedagogia em 2008, as 

habilitações deixam de ser obrigatórias e passou-se a requerer das instituições de ensino 

a organização dos conteúdos antes ministrados nas habilitações. Isso fez a supervisão 

escolar, ao longo do tempo, transformar-se em coordenação pedagógica e perder o 

caráter tecnicista, mas também a fez perder espaço na formação acadêmica. 

 

Como vimos, a concepção de supervisão foi, ao longo dos anos, transformando-

se, na medida em que o enfoque passou a ser uma educação a serviço da transformação 

social. Entretanto, devido a essa construção histórica, o ato de coordenar ainda está 

atrelado à ideia de supervisionar. Segundo Souza, Seixas e Marques (2013), 

supervisionar significa a ação de velar, resguardar ou controlar algo ou alguém com o 

intuito de garantir uma regularidade no processo funcional ou comportamental. Devido 

às mudanças na concepção de educação, emergiu a necessidade de um profissional que 

tivesse uma concepção pedagógica caracterizada por um caráter pedagógico 

(ALARCÃO, 2001). 

 

Atualmente, o coordenador pedagógico é parte da equipe gestora e um pouco 

mais distante do caráter de inspetor de ensino, busca exercer o papel de articulador dos 

processos educacionais. Segundo Aguiar (2012), o coordenador pedagógico organiza, 

orienta e harmoniza o grupo de professores, estudantes, a equipe de apoio e os pais dos 
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alunos de sua unidade escolar. Esse, contudo, é um trabalho muito complexo, 

abrangente, com muitas especificidades, pois possui uma imensa gama de funções e 

aspectos que se modificam todos os dias. Por isso, o coordenador assume, nessa 

perspectiva, ser um profissional adaptável, flexível e aberto às mudanças, estando em 

constante atualização dos seus conhecimentos teóricos e sempre refletindo e refazendo 

as suas práticas. 

 

De acordo com Orsolon (2006), atualmente, o coordenador é o agente de 

transformação no cotidiano escolar, responsável pela construção e reconstrução da ação 

pedagógica, com vistas à construção e articulação coletiva do Projeto Político 

Pedagógico. Para essa autora (2006, p.20), 

 
 

O coordenador pode ser um agente de mudança na prática dos 

professores mediante as articulações que realiza entre eles, num 
movimento de interações permeadas por valores, convicções, atitudes 

e por meio de suas articulações internas, que sua ação desencadeia nos 
professores, ao mobilizar suas dimensões políticas, humanas, 

interacionais e técnicas, reveladas em sua prática. 
 
 

A partir dessas considerações, discutiremos a coordenação pedagógica na 

perspectiva do coordenador enquanto formador do saber e transformador da realidade 

escolar. Ele é o representante do Projeto Político Pedagógico e cabe a ele articular e 

organizar as ações pedagógicas. 

 

 

2.2 A coordenação pedagógica e o contexto atual: demandas e atribuições 
 
 

 

Devido a todas as transformações das formas de pensar, agir e viver dos sujeitos, 

a função social da escola adquire uma abordagem emancipatória, a partir da qual se 

busca desenvolver um estudante crítico, autônomo e reflexivo. Consequentemente, a 

função de coordenação é agora concebida como a de mediadora do processo. Contudo, é 

importante lembrar que, segundo pesquisas (FRANCO, 2011; SERPA,2011), o 

coordenador pedagógico não tem ainda uma função definida, mas exerce algumas 

atividades importantes que já são reconhecidamente de responsabilidade desse 

profissional. 
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Embora não tenham uma definição na função, a literatura nos mostra que os 

coordenadores assumem a função de promover o conhecimento e a atualização dos 

professores, com a formação continuada. Assim, vemo-lo como um formador. Para 

Christov (2002), a função do coordenador pedagógico está, sem dúvida, associada ao 

processo de formação em serviço dos professores, e esse processo tem sido denominado 

de Educação Continuada. Para essa autora, a formação continuada é fundamental por 

conta da natureza do saber, que é mutável. A realidade é modificada todos os dias e o 

saber que construímos sobre ela carece ser revisto e ampliado sempre. Dessa forma, o 

coordenador tem como função primordial a atualização dos conhecimentos, 

principalmente para oportunizar aos docentes a reflexão da prática e, portanto, 

promover novas direções e novas mudanças na prática pedagógica. 

 

Entendendo o coordenador enquanto formador, Placco, Almeida e Souza (2011) 

afirmam que, exercendo o papel de formador, o coordenador oferece condições ao 

professor para que ele aprofunde seus conhecimentos específicos e, assim, possa 

transformá-lo em ensino. Nesse sentido, para as autoras, o papel principal do 

coordenador pedagógico é o de articulador dos processos e transformador do saber. 

 

Além da formação continuada, o coordenador pedagógico tem o desafio de 

articular e mobilizar a equipe escolar para tecer o projeto político pedagógico. Essa 

demanda, sem dúvida, representa a complexidade da função de coordenação, pois a 

organização do trabalho pedagógico requer a atuação da coletividade e objetivo comum, 

o que realça a importância do coordenador enquanto mediador. 

 

Conforme já assinalamos, o coordenador pedagógico se coloca no contexto atual 

como articulador do processo educativo, afastando-se do caráter de supervisor ou de 

inspetor de ensino, devido aos quais era visto como autoridade. Hoje, ele é encarado 

como membro da equipe gestora e responsável pelo equilíbrio e desenvolvimento das 

relações, desenvolvimento cognitivo e afetivo de alunos e professores, inclusão, 

atendimento à diversidade, atendimento às famílias, avaliação educacional, 

compreensão dos fatores de indisciplina e violência na escola e ainda pelo atendimento 

aos desafios das novas tecnologias. 

 

Todas essas demandas revelam a amplitude da atividade de coordenar, quanto 

ela é repleta de contradições. Reafirmamos, então, que essa é uma função que requer um 
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profissional investigador da realidade, ativo, com olhar crítico e sensível, e qualificado. 

A complexidade em que o coordenador se envolve em toda a escola corrobora a 

dificuldade de definir uma identidade profissional para os coordenadores pedagógicos 

(SERPA, 2011). 

 

Assim, muitos são os desafios que o profissional em questão enfrenta e duas 

dificuldades se destacam, pois são recorrentes nas instituições escolares: o desvio de 

função e o trabalho burocrático. Os coordenadores, por possuírem uma função muito 

ampla, muitas vezes se perdem em suas funções e tornam-se meros administradores 

escolares. Por isso, a necessidade de eles compreenderem e terem consciência de que o 

seu trabalho não é isolado, mas coletivo. 

 

Conforme Aguiar (2012, p.21), essas múltiplas demandas e incertezas no 

exercício da função de coordenador pedagógico têm promovido uma indefinição na 

identidade deste profissional, gerando conflitos e disputas no interior da escola. A busca 

por uma identidade ou perfil ocupacional comum aos coordenadores pedagógicos 

apresenta-se, portanto, como um desafio. 

 

A autora citada nos faz refletir sobre a necessidade de investigar a identidade 

profissional desses coordenadores e, assim, analisar como eles têm compreendido a sua 

profissionalização, mesmo em meio a tantos conflitos, dilemas e desafios. A 

coordenação pedagógica requer ser analisada como uma função em busca da sua própria 

identidade e que está em permanente construção e reconstrução. 

 

Além de todas as indefinições nas atribuições do coordenador pedagógico, há 

outro desafio sobre o qual precisamos pensar: a formação inicial dos coordenadores 

pedagógicos. Com a reforma nos cursos de Pedagogia em 2008, as habilitações técnicas, 

como a de coordenação, deixaram de ser obrigatórias, e isso contribui para a indefinição 

na formação inicial desses profissionais. 

 

Franco (2011) ressalta que o coordenador deve ter uma formação de qualidade, 

para que ele possa alcançar os objetivos da coordenação, e essa é uma questão que 

precisa ser enfrentada pelos cursos de Pedagogia. No estudo de Souza, Seixas e 

Marques (2013), elas apontaram que um dos grandes problemas que dificulta os 

Coordenadores Pedagógicos a perceberem-se capazes para a construção de um trabalho 
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eficiente é a carência de subsídios teóricos e práticos durante a sua formação inicial para 

o exercício dessa função. 

 

Em síntese, podemos afirmar que um profissional, para exercer a coordenação 

pedagógica, precisa redefinir a sua identidade ao longo da sua trajetória e, assim, 

adquirir segurança para realizar seu trabalho. A fim de compreender de maneira crítica 

que o exercício da função implica clareza de objetivos, propósitos e a construção da 

autonomia profissional (FRANCO, 2011), a formação inicial e os objetivos da função 

precisam ser discutidos e reelaborados. 

 

Segundo o dicionário Michaelis, coordenar (“co+ordenar”) é dispor ou 

classificar em ordem, dispor ou arranjar na devida ordem ou na posição própria relativa, 

combinar em relação ou ação harmoniosa ou harmonizar-se, ou seja, o termo 
 
“coordenar” relaciona-se à ideia de ordem e organização. A partir dessas acepções, 

compreendemos a construção histórica da concepção de coordenador como um 

gerenciador, administrador, aquele que organiza e coloca as coisas em ordem. 

 

Em relação à coordenação pedagógica, a ação de coordenar ainda é indefinida, 

ampla e diversificada. É, assim, uma função que permanece sujeita a diferentes 

interpretações, tanto no aspecto teórico como no prático. Não há uma definição 

específica para o papel do coordenador, tanto no que concerne à sua formação como no 

que diz respeito às suas atribuições, e essas indefinições interferem na forma como esse 

profissional percebe a própria ação pedagógica. 

 

A partir dessa complexidade, indefinição e amplitude que envolve a função de 

coordenação pedagógica, entendemos a crise profissional dos coordenadores, e esse é o 

pressuposto deste trabalho. Esperamos concluir esta pesquisa compreendendo o que é 

coordenar para os coordenadores pedagógicos das instituições de ensino da Região 

Metropolitana de Recife. 

 

 

2.3Coordenação pedagógica: função ou profissão? 
 
 

 

Discutir coordenação pedagógica, sem dúvidas, é discutir também docência. 

Essas duas funções se entrelaçam na escola assim como as pesquisas da construção 
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profissional das duas funções. Dessa forma, para compreender a identidade profissional 

de um delas, faz-se necessário analisar, primeiramente, se elas são profissões. 

 

Segundo Nóvoa (1991), a docência, ao longo da história, vem se construindo 

enquanto profissão à medida que se foi definindo, na sociedade, de quem é a função de 

ensinar. Para compreender tal delineamento, é importante entender que, no passado, a 

educação não estava a cargo do Estado, mas sim da Igreja, sendo as instituições 

religiosas responsáveis pela educação formal. 

 

Somente em meados do século XVIII é que o Estado passa a ter a 

responsabilidade pela Educação e é a partir de então que a “profissão” docente começa 

a transformar-se. Em decorrência desse processo de construção da profissão, inicia-se 

também o processo de construção de uma identidade profissional, uma vez que 

professores incorporam em seu fazer docente uma série de novos elementos: currículo, 

técnicas pedagógicas, habilitação e formação continuada. Para Nóvoa (1991), essa é a 

gênese do desenvolvimento da docência como profissão. 

 

Entretanto, para se constituir enquanto profissão, medidas de regulamentação 

precisavam existir, e elas começam a ser implementadas pelo Estado, como as licenças 

concedidas aos professores para eles ensinarem conteúdos específicos. Para isso, eles 

deveriam prestar um concurso. 

 

Devido à implantação dessas medidas, as associações profissionais começam a 

surgir e, como diz Nóvoa (1991, p. 125), 

 

a emergência deste ator corporativo constitui a última etapa do 
processo de profissionalização da atividade docente, na medida em 
que corresponde à tomada de consciência do corpo docente de seus 
próprios interesses enquanto grupo social. 

 

 

Essa discussão sobre a profissionalização docente é ampla e cheia de tensões. 

Por muito tempo, tem-se lutado em prol de iniciativas para uma profissionalização 

docente e pesquisas vêm surgindo sobre esse tema. Embora julguemos que a docência já 

atende às características necessárias para ser entendida e reconhecida como uma 

profissão, consideramos também que, para ser legitimada como tal, precisa atender a 

algumas exigências a fim de deixar a condição de ofício. 
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Para ser professor e, aqui se entenda, também para ser coordenador, o docente 

precisa de conhecimentos próprios para o “ser professor”. Vemos, costumeiramente, 

pessoas que não têm qualquer formação docente exercendo a prática da docência, 

contudo esse campo bem definido de conhecimentos da profissão ajuda na 

materialização da profissionalidade. 

 

Esses saberes necessários a essa passagem de ofício para profissão é o que está 

sendo discutido aqui. O docente, assim como o coordenador, tem os saberes 

experienciais, que partem da vivência construída na prática, entretanto é importante 

lembrar, como defende Schulman (1996, p.208), que “não aprendemos a partir da 

experiência; nós aprendemos pensando sobre a nossa própria experiência”. Assim, além 

desses saberes experienciais, os saberes de natureza acadêmica são fundamentais para a 

construção de uma profissionalização. 

 

Não desconsideramos a prática docente, nem tampouco a sua experiência, pois 

compreendemos que esse conhecimento prático que o docente adquire ao longo do 

tempo em sala de aula é fundamental e segundo Therrien e Loiola (2001, p.148), “parte 

dos saberes docentes são fundados na experiência, integrados a uma cultura pessoal e 

passíveis de formalização”. 

 

A docência é uma função complexa dentro da escola e, para compreendê-la em 

sua totalidade, é necessário abandonar a lógica reducionista da dissociação entre teoria e 

prática. O exercício dessa função resulta da associação entre ambas, pois são elementos 

fundantes de uma profissionalização. Segundo Sacristán (1996, p.74), 

 

O professor não é um técnico nem um improvisador, mas sim 
um profissional que pode utilizar o seu conhecimento e a sua 

experiência para se desenvolver em contextos pedagógicos 
práticos preexistentes. 

 

A docência, bem como a coordenação pedagógica, associa conhecimentos e 

habilidades muito específicos, que precisam estar em constante reflexão e 

transformação. A atuação profissional nessas funções só se faz envolvendo-se 

conhecimentos de diversas áreas. 

 

Assim, buscamos destacar neste estudo as características necessárias a uma 

profissão e, apesar de não haver um consenso sobre o assunto, pois, na discussão da 
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Sociologia das Profissões, muitos são os teóricos que abordam o tema, aqui adotamos a 

concepção de Fernandez Enguita (1998), para quem os grupos profissionais 

compartilham cinco características: a competência profissional (obtida mediante 

formação específica e de longo tempo); vocação (serviço à humanidade, ideal de 

serviço); licença (campo de atuação exclusivo, reconhecido e protegido pelo Estado); 

independência (autonomia no exercício profissional frente à organização e aos clientes); 

autorregulação (código de ética, órgãos para resolução de conflitos) (PONTES; 

FIRMINO, 2011,p.2). 

 

Além disso, levamos em conta o fato de que o processo de profissionalização é 

uma construção histórica e cada profissão percorre e constrói o seu caminho. Não há um 

único caminho de construção em uma determinada profissão. Assim, lembramos que, 

no percurso da busca por uma profissionalização, como o docente é considerado o 

principal agente da escola, passa a ganhar certa valorização profissional (NÓVOA, 

1991), entretanto essa procura pela profissionalização não se fortalece pela prática 

docente. 

 

Segundo Dourado (2001), em relação à situação do docente no Brasil, há 

registros históricos de uma insuficiente formação inicial, baixos salários e precárias 

condições de trabalho, o que promove a desvalorização e o desprestígio da docência, 

fazendo as conquistas alcançadas, no processo de profissionalização docente, perderem 

força. Isso porque, ao longo desse percurso, o professor assim como o coordenador – 

este último foco deste estudo – passam a exercer múltiplas tarefas e funções na escola e 

a desempenhar papéis que extrapolam o contexto da formação. 

 

Essas novas cobranças despertam nos docentes um sentimento de 

desprofissionalização, de perda de identidade profissional, além de comprometerem o 

exercício de sua função precípua: ensinar (OLIVEIRA, 2005). 

 

Devido a essa desprofissionalização, a crise de identidade profissional vivida por 

docentes e coordenadores fica ainda mais acentuada. Sem uma definição profissional, 

percebemos um alto nível de indefinição no exercício da função. Sem valorização ou 

reconhecimento profissional, fica ainda mais distante um processo de transformação 

desse ofício, ou melhor, dessa função, em profissão. 



41 
 

 

Assim, entendemos que a docência e a coordenação profissional não são 

profissões, mas sim funções. E a aqui entendemos a função como um papel que se 

desempenha, uma obrigação de cumprir determinadas tarefas e atividades dentro de 

uma demanda profissional. 

 

A coordenação pedagógica, conforme registramos anteriormente, é um processo 

de integração das diferentes atividades desenvolvidas dentro da unidade escolar, de 

forma a atingir os resultados pretendidos. Logo, a coordenação assume o caráter de elo 

entre os segmentos da escola, pois vem para unir os diversos aspectos do processo 

educacional. 

 

Nessa perspectiva, o coordenador pedagógico passa a ser compreendido como 

orientador e organizador das ações na comunidade escolar, extrapolando a dimensão 

pedagógica e assumindo também um caráter administrativo. É necessário que o 

coordenador pedagógico, além dos conhecimentos técnicos, detenha habilidades 

relacionais, tais como saber negociar, pré-requisito para a atuação em um processo 

democrático. 

 

Logo, a função da coordenação pedagógica não é tarefa simples, pois o 

coordenador, como um dos atores da gestão escolar, é responsável pelo 

acompanhamento e desenvolvimento do processo de reflexão pela comunidade escolar 

e, dessa forma, a ele caberá, entre tantas funções, despertar nos professores o desejo de 

mudar posturas tradicionais, de aprofundar seus conhecimentos e de refletir sobre as 

novas metodologias para o aprimoramento da prática. 

 

Em relação a esse aspecto, o coordenador pedagógico pode exercer um papel 

muito importante. Ele, mais do que qualquer profissional, tem grandes possibilidades de 

ser um agente de transformação social. Contudo, para isso, precisa ter uma participação 

ativa no processo pedagógico e na construção do sentido social e político de sua 

atividade. Portanto, em seu trabalho, poderá estar contribuindo para mudar ou para 

conservar a sociedade. 

 

Como já discorremos sobre os aspectos referentes à Coordenação Pedagógica, 

passaremos a discutir agora sobre os elementos constitutivos da identidade profissional. 

Para tanto, trataremos inicialmente da noção de identidade, construída historicamente, 
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até chegarmos ao conceito de identidade profissional. Esse é o enfoque do capítulo 
 

seguinte. 
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3IDENTIDADE PROFISSIONAL: UM CAMINHO PARA ANÁLISE 
 
 

 

3.1 Da noção de identidade à de identidade profissional 
 
 

 

Identidade é um tema complexo, repleto de significado e estudá-lo é um 

exercício complexo e, podemos dizer, interminável, porque a identidade é algo que está 

em constante transformação e é fruto de uma construção histórica e social. É algo 

imperceptível, natural, que vai se construindo nas relações e no convívio social do 

indivíduo em sociedade. Por ser algo tão mutável, torna-se mais um desafio, pois 

estudar identidade é também olhar para si e para a construção da própria identidade. 

 

Ao discutir identidade, é impossível não lembrar Bauman (2001) que, ao discutir 

os sólidos, valores mantenedores dos padrões identitários, nos leva a refletir sobre a 

identidade. Ele trata da liquidez dos nossos valores, contrária a uma estabilidade do 

homem no pensamento medieval. Essa liquidez contesta, então, esses padrões 

imutáveis. 

 

Segundo Bauman (2001), as identidades não podem ser vistas como estáticas, 

mas como dinâmicas, pois se modificam de acordo com os contextos, sejam eles 

sociais, econômicos, sejam políticos. Assim, em um mundo globalizado, onde a 

informação e a comunicação são a base das relações, a identidade passa a ser vista de 

uma forma multifacetada e plural. Em seu contexto coletivo, não podemos admitir a 

ideia de identidades fixas, pois estão sendo construídas em um mundo em constante 

transformação. 

 

Para Dubar (2006), a forma como o outro nos enxerga e interpreta as nossas 

ações afeta e influencia diretamente na construção da nossa identidade. O sujeito é, 

assim, um produto de como ele se vê (aspecto individual) e de como o grupo o percebe 

(aspecto coletivo). 

 

 

3.2Noção de identidade: do período medieval à contemporaneidade 
 
 

No período medieval, buscava-se uma homogeneização do pensamento, e os 

papéis atribuídos a cada indivíduo dentro dos grupos sociais estavam bem definidos. 
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Entendia-se, assim, a identidade como algo estável e estática. Após esse período 

medieval, inicia-se uma reflexão sobre esse indivíduo de comportamentos definidos e, 

como discute Erikson(1972),verifica-se que a identidade é construída a partir de crises, 

conflitos e rupturas. 

 

A partir do questionamento acerca da “estabilidade” desse indivíduo medieval, a 

modernidade e, consequentemente, a burguesia trazem uma nova forma de conceber o 

indivíduo, rompendo com o padrão existente no período medieval e dando início a um 

período de redefinição de papéis na sociedade. Devido à criação do Estado, as relações 

sociais, políticas, econômicas e de trabalho se modificam e se refazem, transformando, 

assim, também as identidades dos sujeitos vistos a partir dessa nova ótica. Em outras 

palavras, essa mudança social e histórica vai transformando as formas de agir e viver, e 

também as estruturas do pensamento, alterando, assim, a concepção de identidade. 

 

Na Era Moderna, segundo Hall (1997), os sujeitos se aportam em três 

concepções identitárias: a iluminista, a sociológica e a pós-moderna. Na perspectiva do 

Iluminismo, há uma centralidade no indivíduo e a sua identidade está toda relacionada 

ao eu. O indivíduo é visto como um ser racional, egocêntrico e estático. Assim, 

pensava-se que a identidade era algo inerente ao indivíduo, que não sofria interferências 

do meio. 

 

Contudo, na pós-modernidade, esse ser estático passa a ser contestado dentro do 

grupo social, uma vez que o olhar e o reconhecimento dos pares, em uma determinada 

cultura, promovem uma reflexão sobre essa estabilidade do indivíduo, agora concebido 

como um ser dinâmico que interage com o mundo e, por viver em sociedade, transforma 

e transforma-se nas interações. Assim, um indivíduo, só pelo fato de estar inserido em 

sociedade, já pode ser considerado mutável e em constante transformação. 

 

Dessa forma, como defende Erickon (1972), a identidade não pode ser entendida 

como permanente ou algo definitivo. O sujeito, a partir das suas experiências pessoais, 

transforma-se e também transforma aqueles com quem convive. Essa troca de 

concepções, visões de mundo e experiências modifica comportamentos e pensamentos, 

e as identidades vão sendo modificadas e adaptadas. 
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Ainda de acordo com Erikson (1972),é preciso discutir identidade como 
 

“processo localizado no âmago do indivíduo e também no núcleo central da sua cultura 

coletiva”, pois a construção da identidade humana é influenciada por aspectos sociais, 

econômicos, culturais, políticos, filosóficos, psicológicos, profissionais e tantos outros. 

Em síntese, a identidade está relacionada à forma como representamos o mundo, como 

agimos, pensamos e vivemos. Por isso, essa construção identitária é um processo 

inconsciente, mutável e evolui de acordo com o contexto em que se vive. 

 

Nessa construção, o olhar do outro é um aspecto que deve ser considerado, pois 

o indivíduo se julga e julga suas ações a partir daquilo que percebe ser a maneira pela 

qual os outros o julgam, sempre se comparando com os que estão à sua volta. Outro 

aspecto importante é o sentimento de pertença, pois, quando um sujeito se identifica e 

sente-se pertencente a um grupo social, ele partilha crenças, representações, sentimentos 

e ações, e, assim, vai interiorizando os papéis sociais dentro do grupo. A construção da 

identidade efetiva-se, então, nesses sentimentos e processos. 

 

Considerando, portanto, a perspectiva pós-moderna segundo a qual não existe 

uma identidade concluída, dada e estática, entendemos que os indivíduos são “sujeitos 

participativos de regras e valores da convivência social” (LIMA, 2013). Dessa forma, a 

discussão acerca de identidade considera não só o aspecto individual como também o 

coletivo, uma vez que o indivíduo constrói diferentes identidades sociais, dependendo 

das esferas em que se insere. 

 

Assim, a identidade social não está relacionada a um único padrão, mas há 

diversos padrões, uma vez que cada sujeito vive e age de uma forma particular e é 

marcado também pela forma como os outros veem as práticas dele. Dessa forma, a 

identidade vai se construindo de forma inconsciente e carrega significados que, em todo 

momento, modificam pensamentos e comportamentos. 

 

Portanto, entendemos a identidade como um processo interno e externo. Ao 

nascer um bebê, ele ganha um nome, um sobrenome, uma família e uma série de 

valores, comportamentos. Ele é criado em um dado contexto que inicia a formação da 

sua identidade individual. É nesse contexto que a criança começará a formar o seu 

pensamento, sua identidade e seu comportamento e é também nessa fase que se inicia a 

socialização e a vida em grupo. Assim, desde muito cedo, começamos a nos relacionar 
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em sociedade e, por meio desse convívio, vamos refletindo sobre os comportamentos 

adquiridos na infância e refazendo-os, modificando-os. A partir dessa reflexão, vamos, 

ao longo da nossa história, adquirindo novas identidade e também novas experiências. 

 

Em outras palavras, desde o nosso nascimento, construímos identidades nas 

relações, nos contextos e nas instituições de que fazemos parte; construímos 

sentimentos de pertença, participamos de construções étnicas, políticas, religiosas, 

profissionais, enfim somos seres históricos. Portanto, nossa identidade não é escolhida, 

pois vai se desenvolvendo ao longo da nossa história e da história da humanidade da 

qual somos parte. 

 

O estudo da identidade é um tema central na psicologia social que vem 

ganhando destaque nas pesquisas científicas (DESCHAMPS, 2014) as quais articulam o 

psicológico ao sociológico. Esse destaque é atribuído às transformações decorrentes da 

globalização, pois, devido ao acelerado número de informações, os indivíduos também 

são afetados e, consequentemente, sua identidade deles. 

 

Assim, neste mundo globalizado, onde o acesso à informação faz as identidades 

se tornarem ainda mais efêmeras e mutáveis, os sujeitos estão em permanente 

transformação, reconstituindo-se a cada nova informação e construindo novas 

identidades (BAUMAN, 2005). 

 

A identidade, assim, é constituída de uma forma em cada contexto. Portanto, um 

mesmo indivíduo desenvolve múltiplas identidades, podendo ter, por exemplo, uma 

identidade em seu contexto familiar, outra em seu ambiente profissional, outra no 

contexto religioso. Esse conjunto de identidades constitui a nossa identidade pessoal. 

Enquanto a identidade pessoal considera aspectos individuais do sujeito, a identidade 

profissional considera os aspectos sociais, relacionados à constituição de grupos sociais. 

 

É na identidade profissional que vamos nos deter neste estudo. Contudo, antes 

de discorrermos sobre a construção dessa identidade, consideramos importante 

esclarecer o que estamos considerando identidade pessoal e identidade social. Para tal, 

adotamos a concepção de Moita (1992), para quem a identidade pessoal é a forma como 

o sujeito se reconhece e está relacionada à autopercepção. Já a identidade social 

relaciona-se ao reconhecimento e percepção que os outros têm do sujeito. No entanto, 
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não podemos esquecer que, como defende Pacheco (1996), a identidade pessoal e a 

identidade social se relacionam. 

 

Nessa mesma perspectiva, Deschamps (2014, p. 22) entende que “toda 

identidade é, ao mesmo tempo, pessoal e social na medida em que os processos de sua 

formação são sociais”. Assim, a constituição da identidade está associada ao sentimento 

de pertença, a partir do qual, segundo Deschamps (ibidem), os indivíduos buscam 

diferenciar-se e singularizar-se concomitantemente. Esse processo de diferenciação e 

singularização é, contudo, subjetivo e dinâmico. Ao passo que os indivíduos buscam se 

integrar em um espaço coletivo e ser reconhecidos pelo grupo, buscam também um 

lugar específico nesse mesmo espaço, um lugar pessoal e individual que os singularize. 

 

Ainda nessa perspectiva, Mead (1950) defende que a ideia que construímos 

sobre nós mesmos é constituída, ao mesmo tempo, de um componente sociológico, que 

perpassa a interiorização dos papéis sociais, e de um componente mais pessoal. Para 

esse autor, a identidade se constitui a partir dos julgamentos que os outros fazem do 

indivíduo no interior de um contexto social em que ele e os outros interagem. Nesse 

processo, a identidade social refere-se a um sentimento de semelhança aos outros, 

enquanto a identidade pessoal diz respeito a um sentimento de diferença em relação a 

esses mesmos outros. 

 

Sabemos que cada sujeito é totalmente diferente e tem uma história de vida 

singular. Mesmo dois irmãos, criados na mesma casa e com a mesma educação, terão 

historias de vida, comportamentos, pensamentos e identidades divergentes. Essa 

construção individual dentro do coletivo, ou seja, da sociedade, é que vai formando a 

identidade. Entretanto, não podemos esquecer que a identidade não se forma, ela está 

sempre se formando, modificando-se e adaptando-se. 

 

Em síntese, diríamos que a identidade é fruto de inúmeras experiências que 

vivemos ao longo de nossas vidas. Assim, ela resulta de uma construção tanto 

individual como coletiva. Decorre de uma busca por pertencimento, reconhecimento e 

afirmação dentro do grupo social e também das experiências únicas oriundas da história 

de vida. 
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Hall (1997, p.12-13), ao discutir esse processo individual e ao mesmo tempo 

coletivo, afirma que a identidade é definida historicamente, e não biologicamente. 

Dessa forma, o sujeito assume diferentes identidades em distintos momentos da vida, 

dependendo do contexto em que estiver inserido. Logo, as identidades não podem ser 

consideradas unificadas e fixas. 

 

A partir dessas considerações, julgamos que já podemos dar início à discussão 

sobre a construção e definição da identidade profissional, um dos enfoques deste estudo. 

Assim, trataremos disso no item seguinte. 

 

 

3.3Identidade Profissional 
 
 

Neste contexto de mudanças constantes na identidade, é importante destacar a 

identidade profissional. De acordo com Dubar (1997,p. 136), a identidade profissional é 

algo “instável e provisório, individual e coletivo, subjetivo e objetivo, biográfico e 

estrutural, dos diversos processos de socialização que, conjuntamente, constroem os 

indivíduos e definem as instituições” as quais, por isso, sofrem mudanças, crises e 

rupturas constantemente. 

 

Diante disso, nesta pesquisa, buscamos compreender como vem se constituindo 

a identidade profissional dos coordenadores pedagógicos, para elucidarmos os 

questionamentos que permeiam a função de coordenar. 

 

A partir das reflexões que fizemos sobre a construção da identidade individual e 

social, julgamos que podemos melhor compreender que, na constituição da identidade 

social, está a profissional. Essa identidade também está em constante modificação e 

muda de acordo com os papéis que exercemos. Ela está, assim, diretamente relacionada 

aos contextos, às circunstâncias, ao sentimento de pertença ao grupo social e aos 

sentimentos identitários. Para Dubar (1997), a identidade profissional associa-se às 

maneiras como os sujeitos se identificam com os outros no campo de trabalho. 

 

É importante destacar, dessa forma, que as identificações são constitutivas da 

identidade e interiorizadas por nós ao longo da vida. Segundo Dubar (2006), existem as 

identificações para o outro e as identificações para si, e ambas se relacionam. O desejo 

de ser reconhecido pelo outro e pelo grupo social a que se pertence é confirmado por 

Erikson (1972), para quem tem grande importância, para o sujeito, o olhar do outro. 
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A identidade profissional, entretanto, parte das nossas escolhas ao longo da vida. 

Para Dubar (1997, p.113), a saída do sistema escolar e o confronto com o mercado de 

trabalho constituem um momento essencial na construção da identidade autônoma. A 

escolha da orientação profissional, seja ela forçada ou assumida, representa uma 

antecipação importante do futuro estatuto social. 

 

Por outro lado, o conceito de identidade profissional está em construção e, 

segundo Aguiar (2004, p. 77), relaciona-se ao mundo ocupacional e profissional, 

integrando os estudos que dizem respeito à socialização profissional, os quais se 

concentram nos processos de adaptação do profissional ao seu meio profissional. Para 

essa autora, a identidade profissional constitui não somente uma identidade no trabalho, 

mas, sobretudo, uma projeção de si no futuro, uma antecipação de uma trajetória de 

emprego e de uma lógica de formação. 

 

Por sua vez, Sainsaulieu (1985, p.79) destaca que a vida no local do trabalho tem 

uma importância decisiva na formação da identidade profissional, pois a experiência de 

relações nas organizações é tão grande e durável que seus efeitos ultrapassam os locais 

de trabalho. Assim, o indivíduo associa o sistema social mediatizado pelo trabalho ao 

sistema de personalidade, mais precisamente à identidade dos indivíduos. 

 

O desenvolvimento de uma carreira é um processo, e não um rol de 

acontecimentos (HUBERMAN, 1992) e, para alguns, esse processo pode parecer linear, 

porém, para outros, há patamares, regressões, momentos de arranque e de 

descontinuidades. Diante disso, surge a crise que perpassa a (re)construção da profissão. 

 

 

3.4 Identidade profissional dos coordenadores pedagógicos 
 
 

 

Dessa forma, a discussão sobre a identidade profissional dos coordenadores 

pedagógicos inicia-se, aqui, num contexto de crise destes profissionais. Em meio a 

tantas funções, atribuições e dificuldades, vivendo uma atividade complexa e repleta de 

contradições, o coordenador pedagógico, muitas vezes, perde-se e desvia-se de suas 

funções. Neste estudo, temos como hipótese a de que os coordenadores estão 

vivenciando um conflito de identidade profissional, aspecto que tem dificultado uma 

vivência da identidade coletiva. 
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Como afirma Stuart Hall (1997, p.9), “a identidade somente se torna questão 

quando está em crise, quando algo que se supõe como fixo, coerente e estável é 

deslocado pela experiência da dúvida e da incerteza”. É, pois, nessa perspectiva que 

trataremos aqui da identidade profissional dos coordenadores, a de que a crise implica 

reconstrução de uma nova identidade. 

 

A identidade profissional é aqui compreendida enquanto processo de construção 

dos sujeitos na função e imbricam-se a forma como se relacionam consigo mesmos e a 

forma como interagem com os outros do mesmo grupo social. Para Tap (1979), o 

elemento principal na construção da identidade é o reconhecimento do outro, que ocorre 

nas interações sociais. Assim, o sujeito se define a partir da forma como é visto e 

reconhecido pelos outros no meio social. 

 

Dessa forma, a coordenação pedagógica se defronta com a crise da identidade 

profissional, à medida que vivencia uma construção identitária no exercício de uma 

função ainda tão indefinida e, talvez por isso, pouco reconhecida. Essa suposição nos 

remete a Penna (1992), onde o reconhecimento é constituído, em um jogo de 

reconhecimentos, por dois polos fundamentais: o do autorreconhecimento (como o 

sujeito se reconhece) e o alterrreconhecimento (como os outros reconhecem o sujeito). 

 

Esse (auto e alter) reconhecimento está na base da construção da identidade 

profissional, uma das identidades assumida pelo indivíduo. Essa identidade, conforme já 

registramos, começa a ser construída num importante momento da constituição da 

identidade social: a saída do sistema escolar para o mundo do trabalho. É nesse 

momento que se desenvolverão não apenas os traços de uma identidade profissional, de 

uma identidade em relação ao trabalho, mas, sobretudo, “uma projeção para si mesmo 

em relação ao futuro, a antecipação de uma trajetória profissional e a operacionalização 

de uma lógica de aprendizagem ou de formação” (DUBAR, 1997, p.145). 

 

Portanto, esse processo de construção da identidade profissional é inseparável da 

legitimação dos saberes e competências. Para Sainsaulieu (1985), a identidade é mais do 

que um processo biográfico de construção do eu, é um processo relacional de 

investimento no eu. Assim, o autor considera as relações de trabalho como o espaço em 

que se experimenta o confronto entre os desejos de reconhecimento num contexto de 

acesso desigual, movediço e complexo. Ao refletirmos sobre isso, percebemos 
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elementos que nos permitem compreender a coordenação pedagógica, uma vez que 

temos como hipótese a de que essa coordenação vive uma fase de falta de 

reconhecimento profissional e valorização do seu trabalho. 

 

O processo de construção da identidade, sobretudo da profissional, que está em 

permanente atualização e modificação, constitui-se em duas perspectivas: a biográfica, 

construída pelos indivíduos ao longo do tempo, e a relacional que se refere ao 

reconhecimento e à legitimação dada àquela identidade num contexto específico 

(ERIKSON, 1972). 

 

Apesar de cada indivíduo possuir diversas identidades – familiar, como mãe, pai 

ou filho; profissional, com os pares; religiosa, na instituição –, a identidade profissional 

ganha uma importância particular devido ao desejo de reconhecimento e ao status social 

de que os indivíduos precisam no mundo do trabalho. Dessa forma, podemos 

compreender a complexa construção da identidade profissional dos coordenadores 

pedagógicos, inseridos num espaço de enfretamento e de crise, sempre em busca de 

reconhecimento e legitimação dos seus saberes e práticas. 

 

Para Nóvoa (1992), a identidade é um espaço de construção de maneiras de ser e 

estar na profissão. Assim, essa identidade profissional aqui discutida é o processo de 

socialização profissional do coordenador pedagógico em que se embaralham os 

sentimentos e significados da sua prática. 

 

Ludke (1996), ao tratar da identidade profissional docente, faz referência a dois 

aspectos que também são aplicáveis ao contexto dos coordenadores pedagógicos: a 

formação e a experiência. Isso porque a construção da identidade profissional, sob a 

perspectiva da profissionalização, associa a qualificação e a competência. 

 

O percurso profissional do coordenador, assim como o do professor, discutido 

por Ludke (1996),decorre dos seguintes processos: crescimento pessoal, aquisição e 

aperfeiçoamento de competências no campo de seu trabalho, e socialização profissional 

em termos normativos e interativos. 

 

O processo sócio-histórico da produção inacabada da identidade do coordenador é 

atravessado pelas mudanças nos espaços sociais e na própria função. À medida que a 

função muda o seu caráter e os seus objetivos, constrói-se uma nova identidade. No caso 
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do coordenador pedagógico, essa identidade é difusa, pois esse caráter e esses objetivos 

não estão claramente delineados. 

 

No cenário contemporâneo, em que os conceitos, contextos e processos estão em 

constante modificação, as profissões também se refazem, sobretudo na discussão das 

competências e qualificações necessárias para exercê-las. Profissão é aqui entendida, na 

perspectiva de Bourdoncle (1991), como uma atividade cujos conhecimentos e crenças 

constitutivos foram professados e logo aprendidos depois da declaração pública das suas 

convicções e não adquiridos misteriosamente pelas vias não explícitas da aprendizagem 

imitativa. Isso implica, inevitavelmente, um processo de racionalização, pois não é 

possível aprender e adquirir uma profissão apenas imitando profissionais que exercem 

as mesmas funções, ou seja, faz-se necessária a qualificação. 

 

Essa qualificação decorre dos conhecimentos profissionais, os quais são, para 

Montero (2005), um conjunto de informações, aptidões e valores que os professores 

possuem em consequência da sua participação em processos de formação (inicial e em 

exercício) e da análise da sua experiência prática. Esses conhecimentos são adquiridos a 

partir da qualificação, do processo de formação continuada (e permanente) e das 

experiências na educação. 

 

Como nesta pesquisa buscamos compreender como vem se constituindo a 

identidade profissional dos coordenadores pedagógicos para elucidar os 

questionamentos que permeiam a função de coordenar, no próximo capítulo, 

discutiremos os percursos, critérios e escolhas metodológicas da pesquisa, indicando os 

participantes, o lócus da pesquisa, os instrumentos de coleta e de análise. 
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4. PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO 
 

 

A fim de responder à pergunta norteadora desta pesquisa – Como vem se 

construindo a identidade profissional dos coordenadores pedagógicos? –, estabelecemos 

como objetivo geral o seguinte: compreender como se elaboram os processos de 

construção da identidade profissional de coordenadores pedagógicos que trabalham em 

instituições públicas e privadas de ensino na Região Metropolitana do Recife. Ainda 

buscando precisar nossa investigação, delimitamos os seguintes objetivos específicos: 

identificar elementos constitutivos da identidade profissional dos coordenadores 

pedagógicos; apreender as concepções de coordenação pedagógica (o que é ser 

coordenador); e analisar o que os coordenadores pedagógicos pensam sobre o seu 

trabalho na escola. 

 

Assim, com a finalidade de responder a essa pergunta e de alcançar esses 

objetivos, adotamos uma abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa é bastante 

indicada nos estudos da área social, pois não se preocupa com a quantificação dos 

resultados ou com a generalização, mas procura uma compreensão particular do seu 

objeto de estudo (RAMPAZZO, 2002). Essa abordagem permite que nos aproximemos 

do “universo de significados, motivos, crenças e atitudes” dos sujeitos da pesquisa 
 
(MINAYO, 2010). 
 
 

Ainda  para  Minayo  (2010,  p.22)  o  aspecto  qualitativo  da  pesquisa  implica 
 

“considerar sujeito de estudo: gente, em determinada condição social, pertencente a 

determinado grupo social ou de classe com suas crenças, valores e significados”. 
 
Implica também considerar que o objeto das ciências sociais é complexo, contraditório, 

inacabado e em permanente transformação. Dessa forma, entendemos que, 

compreendendo os contextos e realidades dos sujeitos, nos aproximaremos do nosso 

objeto. 

 

Esse enfoque fundamentou-se nos estudos de autores que tratam da Identidade e 

da Identidade Profissional. A partir desses trabalhos, pudemos nos aproximar de nosso 

objeto de estudo: a compreensão dos aspectos constitutivos da identidade profissional 

dos coordenadores. Julgamos que, ao reunir apontamentos desses estudiosos, pudemos 

melhor entender os mecanismos e os elementos que fazem de um profissional um 
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coordenador pedagógico. Tendo, então, registrado nos capítulos anteriores a nossa 

fundamentação teórica, passaremos agora a tratar dos passos de nossa investigação. 

 

4.1 Lócus da pesquisa e participantes 
 
 

A pesquisa se deu em 5 (cinco) instituições privadas e 5 (cinco) instituições 

públicas de ensino, todas localizadas na cidade do Recife. Em cada escola, elegemos 

uma coordenadora pedagógica que tivesse no mínimo 5 (cinco) anos de experiência em 

coordenação. Adotamos esse critério de seleção por entendermos que, com o tempo, os 

elementos constitutivos dessa identidade profissional vão-se firmando, enraizando-se 

nos conceitos construídos, pois julgamos que a identidade profissional se constitui e 

reforça-se a partir do tempo. 

 

Escolhemos escolas públicas e privadas de ensino por dois critérios, sendo o 

primeiro: por nossa experiência em escolas particulares, construímos muitos vínculos e 

contatos, o que facilitou muito a pesquisa. E o segundo que as escolas públicas foram 

escolhidas para que houvesse uma comparação entre os elementos constitutivos dos dois 

grupos. 

 

É importante destacar aqui que pesquisamos em escolas privadas de destaque na 

cidade do Recife, localizadas nos seguintes bairros: Boa Viagem, Torre e Madalena. As 

escolas públicas foram municipais e estaduais, sendo duas em Boa Viagem, uma no 

bairro do Ipsep, uma na Torre, uma no bairro de Afogados e uma no bairro de Jardim 

São Paulo. 

 

As coordenadoras pedagógicas participantes da pesquisa atuam na Educação 

Básica, na modalidade de Educação Infantil, Ensino Fundamental e/ou Ensino Médio. 

Buscamos um coordenador da Educação de Jovens e Adultos para participar da 

pesquisa, mas não obtivemos sucesso nessa busca. Buscamos a pluralidade de sujeitos, 

reconhecendo que as identidades se constroem de formas variadas em diferentes 

contextos. Pensando nisto, buscamos representar todas as modalidades de ensino em 

nossa pesquisa, para tentar compreender as aproximações e divergências entre os 

elementos identitários dos sujeitos pesquisados. 

 

A escolha das coordenadoras apenas de instituições de educação formal se deu 

por acreditarmos que as funções das coordenadoras nas instituições informais se 
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realizam de forma diferente das instituições formais de ensino. Como buscamos analisar 

o cotidiano do coordenador, as relações interpessoais com a comunidade escolar e como 

vem sendo construída a identidade profissional dele, acreditamos que essa investigação 

só seria possível nas instituições de educação formal. 

 

Assim, tivemos 10 (dez) participantes da pesquisa, mais precisamente 10 (dez) 

mulheres, 5 (cinco) de instituições públicas de ensino e 5 (cinco) de instituições 

privadas, conforme registramos acima. O critério de escolha do número de participantes 

se deu pela perspectiva teórica que o nosso estudo se constrói. Estudar identidade exige 

tempo e atenção aos sujeitos. Compreender o indivíduo sob um olhar da identidade 

perpassou bastante tempo dedicado a cada sujeito, sendo assim, optamos por um 

número reduzido de participantes para que a análise dos elementos identitários fosse 

mais aprofundada. 

 

Para preservar o anonimato das participantes, estabelecemos as letras CP para 

identificar a coordenadora pedagógica e a numeração de 1 a 10. Esclarecemos, contudo, 

que as 5(cinco) primeiras são coordenadoras de escolas públicas e as 5(cinco) últimas, 

coordenadoras de escolas privadas. Ressaltamos, porém, que o fato de todos os nossos 

sujeitos serem do sexo feminino não se deu por uma escolha nossa. Por mais que 

tenhamos buscado coordenadores do sexo masculino para termos contato com outro 

olhar, não os encontramos. 

 

Abaixo apresentaremos dois quadros com a caracterização dos dois grupos e 

depois discutiremos cada uma dessas características. Em cada um dos quadros, 

registramos a idade de cada uma das coordenadoras, a formação e a instituição em que 

se formaram, o ano de conclusão, a forma de ingresso na coordenação pedagógica, o 

tempo de experiência em coordenação e a modalidade de ensino em que elas trabalham. 

Optamos por apresentá-las de forma separada para que os elementos constitutivos de 

cada um dos grupos fiquem mais claros e por percebermos que, nessa etapa de 

caracterização, as divergências nos perfis dos grupos ficaram evidentes. 
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Quadro 4 – Caracterização das Coordenadoras de escolas públicas 
 

 Formação/ Forma de ingresso Tempo de Idade Modalidade 

 Instituição/ na coordenação experiência em  de ensino em 

 Ano  coordenação  que atua 

CP1 Pedagogia Seleção Interna 6 anos 32 Infantil 

 Uva – 2007     

CP2 Pedagogia Seleção Interna 8 anos 36 Médio 

 UPE – 2005     

CP3 Pedagogia Seleção Interna 6 anos 39 Fundamental 

 UFPE – 2001     

CP4 Licenciatura Seleção Interna 5 anos 37 Infantil 

 História     

 UFPE–2010     

CP5 Licenciatura Seleção Interna 9 anos 40 Fundamental 
 Matemática UFPE–     

 1998     
 
 
 
 

 

Quadro 5 – Caracterização das Coordenadoras de escolas particulares 
 

  Formação/   Forma de ingresso na Tempo de Idade Modalidade de 

  Instituição/   coordenação experiência  ensino em que 

  Ano    em coord.  atua 

P6  PsicologiaUFPE–  Promoção depois de 3 7 anos 31 Infantil 

2005 
  

anos como psicóloga 
   

      
        

P7  Educação Física  Promoção depois de 6 11 anos 41 Médio 
 

UPE– 2001 
 

anos como coordenadora 
   

      

     do Integral    
        

P8  Pedagogia  Promoçãodepois de 2 17 anos 55 Fundamental 
 

UFPE– 1996 
 

anos como professora 
   

      
        

P9  Psicologia  Seleção 13 anos 43 Fundamental 
 

UNICAP2002 
     

       

P10  Pedagogia  Promoção depois de 4 14 anos 50 Médio 
 

UFPE– 1990 
 

anos como docente 
   

      

 

4.1.1Formação 
 
 

Em relação à formação, verificamos que apenas metade de nossas entrevistadas 

tinha o curso de Pedagogia. Dentre as outras, havia duas psicólogas, uma coordenadora 

formada em licenciatura em Matemática, uma em licenciatura em História e uma em 

Educação Física. Consideramos que, apesar da formação inicial em Pedagogia, apenas 

uma das coordenadoras entrevistadas fez alguma pós-graduação na área específica da 
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Coordenação Pedagógica. Isso revela uma defasagem na formação continuada e uma 

falta de desejo de estar sempre se qualificando. 

 

4.1.2 Forma de ingresso na coordenação 
 
 

Antes de empreender a análise deste item, lembramos que, nas escolas públicas, 

é necessário ser docente para tornar-se coordenador; logo, todas as coordenadoras da 

escola pública possuíam graduação em Pedagogia ou licenciatura na área de Educação. 

Como não há essa obrigatoriedade nas escolas particulares, observamos essa diferença 

entre os dois grupos. 

 

Ao analisarmos os questionários, cujos dados estão registrados nos quadros 4 e 

5, verificamos que todas as coordenadoras da escola pública afirmaram terem se 

submetidos a seleções internas. Contudo, ao longo das entrevistas, fomos percebendo 

que 3 (três) delas foram indicadas por gestores ou por terem algum envolvimento 

político. Chegamos a questioná-las sobre isso, mas nenhuma quis aprofundar-se no 

assunto. CP2, inclusive, disse: “pra que tu queres saber disso? Não já respondi todas as 

perguntas? Então, bote aí que foi seleção interna”. 

 

Ao nos aproximarmos das coordenadoras, percebemos que essa função ainda é 

carregada de articulações políticas, cujos “contatos” lhes trazem favorecimentos. 

Escutamos de uma professora, em uma de nossas observações, o seguinte: “esta 

coordenadora só tá aí hoje porque é cunhada de um deputado”. 

 

4.1.3Tempo de experiência na coordenação 
 
 

A escolha das coordenadoras pedagógicas não se deu pelo nível de ensino, mas 

pelo interesse em participar e, por isso, houve uma pequena diferença entre as da escola 

pública e as da escola privadas. Já em relação ao tempo de experiência na coordenação, 

tivemos como critério o período mínimo de 5 (cinco) anos. Podemos observar que, na 

escola pública, o tempo de experiência é um pouco menor do que na escola privada, já 

que, segundo as falas das próprias coordenadoras entrevistadas, é “muito difícil alguém 

ficar por muitos anos nesta função” (CP1). 

 

Já nas escolas privadas, tivemos uma facilidade maior de encontrar 

coordenadoras com maior tempo de exercício na função, uma vez que, segundo 
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CP10,“Quando alguém se torna coordenador na educação privada, morre coordenador, 

dificilmente quer voltar para uma sala de aula”. 

 

4.1.4 Faixa etária 
 
 

A faixa etária das entrevistas ficou entre 30 e 55 anos e percebemos uma faixa 

etária maior entre as escolas privadas do que nas escolas públicas. 

 

 

4.1.5Modalidades de ensino em que exercem a coordenação 
 
 

Como citado anteriormente, quando fomos escolher os participantes da pesquisa, 

colocamos como critério de seleção o exercício da coordenação em instituições formais 

de ensino. A ideia inicial era chegar até os coordenadores da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, entretanto não obtivemos 

sucesso em relação a coordenadores de Educação de Jovens e Adultos. Logo, tivemos 3 

(três) coordenadoras da Educação Infantil, 4 (quatro) do Ensino Fundamental e 3 (três) 

do Ensino Médio. 

 

4.2Instrumentos 
 
 

As categorias teóricas aqui adotadas permitem uma abordagem qualitativa e o 

uso de diversos instrumentos de coleta, sempre buscando os melhores métodos para 

alcançar os objetivos aqui delimitados. Assim, optamos por utilizar um questionário 

para a caracterização dos sujeitos, uma entrevista semiestruturada e a observação. 

 

Cada instrumento apresenta-se, neste estudo, como fundamental para a 

compreensão do objeto. A entrevista semiestruturada, por ser uma técnica de coleta de 

dados bastante utilizada nas ciências sociais, foi escolhida como instrumento principal e 

nos possibilitou grande interação social e um diálogo aberto. Segundo Gil (1994), pode-

se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obter dados que interessem à 

investigação. 

 

Os questionários foram também fundamentais para traçarmos um perfil dos 

participantes. Segundo Marconi e Lakatos (1999), o questionário é um instrumento de 

coleta de dados constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas por 
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escrito. E foi por meio desse instrumento que pudemos, de forma objetiva, desenhar o 

perfil das coordenadoras. 

 

A observação compôs nosso leque de instrumentos de coleta, trazendo-nos mais 

dados da realidade. Conforme Marconi e Lakatos (1999, p. 90), a observação “utiliza os 

sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Consiste de ver, ouvir e 

examinar fatos ou fenômenos”. Podemos entender, então, que este é um instrumento 

bastante subjetivo e muito nos auxiliou na compreensão do objeto. 

 

4.2.1 Procedimento de Coleta de Dados 
 
 

A coleta de dados se iniciou com a apresentação dos objetivos do projeto de 

pesquisa e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TLCE-

Apêndice A). Nesse momento de explicação do objeto de pesquisa, muitas dúvidas 

surgiram e alguns participantes chegaram a dizer que “não precisa de uma pesquisa pra 

falar que os coordenadores não têm função” (CP8). Contudo, por meio do diálogo, 

conseguimos esclarecer a importância da pesquisa com todos os participantes. 

 

Após concordarem com a pesquisa e esclarecidas todas as dúvidas e 

questionamentos em uma conversa inicial, as coordenadoras responderam a um 

questionário em que buscamos caracterizar os sujeitos. Para Gil (1994), os questionários 

apresentam maior praticidade, facilidade de aplicação, processo e análise e, por isso, 

foram escolhidos para a caracterização dos coordenadores pedagógicos. Essa primeira 

fase da pesquisa foi tranquila, uma vez que se realizou no primeiro contato com os 

coordenadores. 

 

Ao escolhermos o questionário (Apêndice B) como instrumento de coleta de 

dados, nosso objetivo principal era entender a formação dessas coordenadoras por meio 

de perguntas, como: o curso superior de origem, o porquê de ter escolhido o curso, qual 

a universidade e o ano de conclusão, se fez pós-graduação e em quê. 

 

Além disso, queríamos conhecer mais sobre o contexto profissional em que 

estavam atuando, se elas trabalhavam em rede pública ou privada ou ainda nas duas, o 

tempo de experiência profissional como coordenadora e o nível de ensino em que 

exerce a coordenação. Em síntese, por meio do questionário, pretendemos traçar um 

perfil social, obtendo informações pessoais, sociais (econômicas) e acadêmicas. Esse 
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instrumento também nos foi muito útil para delimitarmos as perguntas da entrevista, 

uma vez que, compreendendo a formação das coordenadoras, tivemos conhecimento de 

um elemento constitutivo dessa identidade profissional. 

 

Assim, após a análise do questionário e a construção do perfil das participantes 

da pesquisa, partimos para a entrevista semiestruturada. Bogdan e Biklen (1994) 

consideram-na um dos instrumentos de coleta de dados mais privilegiado, pois, a partir 

dele, é possível obter informações não observáveis diretamente, como formas de pensar, 

valores, preferências, intenções ou sentimentos sobre fatos ou situações do entrevistado 

sobre o assunto em estudo. Segundo Vale (2004, p. 8), essa técnica permite “clarificar e 

ajudar a interpretar o sentido das opiniões dos entrevistados, bem como as suas atitudes 

e concepções”. 

 

Essa etapa da pesquisa foi bem mais complicada devido à disponibilidade dos 

coordenadores. Por terem uma rotina muito dinâmica e ativa, fizemos inúmeros contatos 

telefônicos a fim de conseguirmos um encontro para a realização da pesquisa, mas as 

justificativas eram as mais diversas possíveis. A CP6, inclusive, chegou a afirmar que 

não estava podendo, pois, por sua função ser “bombril” e “tapa-buracos”, nunca tinha 

tempo. Esse aspecto será analisado nos resultados, mas já é um importante elemento de 

constituição da identidade. 

 

Buscando adotar as melhores soluções, decidimos combinar com as 

coordenadoras para observar o trabalho delas, ao invés de irmos direto à entrevista. Essa 

mudança de rota na nossa metodologia nos ajudou bastante, pois a aceitação para a 

observação foi mais fácil, uma vez que elas não precisariam parar de trabalhar. 

Passamos, então,a ir um dia a cada escola para observá-las por um tempo – em geral, 

observávamos cerca de 3 (três) horas cada coordenadora. Em alguns casos (CP7 e 

CP10), precisamos ir mais de uma vez para conseguir entrevistá-las e, por isso, 

observamo-las por mais tempo – cerca de 5(cinco) horas cada uma. Assim, criamos um 

diário de observação (Apêndice D )em que registramos a rotina das coordenadoras e 

nossos sentimentos a respeito das suas atividades. Nessas observações, sempre que 

possível, perguntávamos se era possível realizar a entrevista e, dessa forma, 

conseguimos fazer todas. 
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O diário de observação foi um exercício fundamental na compreensão da 

construção dessa identidade, uma vez que, além do registro das atividades, buscamos 

registrar a nossa perspectiva a respeito das ações e atitudes das coordenadoras. De 

Ketele e Roegiers (1999) entendem a observação como um processo orientado por um 

objetivo terminal ou organizador e dirigido sobre um objeto para dele recolher 

informações. Damas e De Ketele (1985) também consideram a observação como um 

processo que inclui a atenção voluntária e a inteligência, orientado por um objetivo 

terminal ou organizador e dirigido a um objeto para dele recolher informações. 

 

Organizamos, então, nosso diário da seguinte forma: anotávamos o que 

acontecia a cada dia e, embaixo, registrávamos as reações e percepções. Por exemplo, 

em uma das escolas particulares, uma criança da 2º ano do Ensino Fundamental havia 

tido uma atitude agressiva com um colega de classe, fazendo, inclusive, sangrar a boca 

da “vítima”. A professora, muito nervosa, entrou na coordenação gritando e dizendo que 
 
“não aguentava mais aquela criança e não sabia mais o que fazer com ela”. A 

coordenadora (CP6), calmamente, baixou-se para conversar com as duas crianças, com 

muito carinho, atenção e paciência. A postura dela, naquele momento, foi firme, mas 

também muito doce e a forma como ela conduziu a situação nos demonstrou o quanto 

ela desempenham bem o “ser coordenadora”. 

 

A entrevista semiestruturada (Apêndice C) durou em média uma hora e, por 

meio dela, de forma geral, buscamos entender três aspectos. Por meio da pergunta “O 

que te fez escolher a Coordenação Pedagógica?”, buscamos compreender um pouco 

da trajetória profissional dessas coordenadoras, a formação delas, se haviam sido 

professoras e como chegaram à coordenação. A partir da pergunta “O que é ser 

coordenadora para você?”, pudemos entender as atribuições, a rotina, as condições de 

trabalho. Finalmente, recorrendo à pergunta “Como você se sente como 

coordenadora?”, foi-nos possível apreender dados que melhor se revelaram em 

questões como: “Você se sente valorizada como coordenadora?”, “Que perspectivas de 

futuro você acha que tem como profissional?, “Você é feliz na função? Já pensou em 

mudar de profissão? 

 

A ideia de dividir a entrevista semiestruturada em três fases decorreu do fato de 

entendermos que, para uma análise mais aprofundada da identidade profissional dessas 
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coordenadoras, precisaríamos buscar entender o passado, o presente e também a visão 

de futuro delas. 

 

4.4 Procedimento de análise dos dados 
 
 

Iniciamos a nossa análise pelo questionário. As questões fechadas foram 

analisadas com o auxílio do método estatístico de tabelas e do Excel para a organização 

dos dados. Nas questões abertas bem como na análise da entrevista semiestruturada, 

utilizamos a proposta de tratamento de pesquisa feita por Bardin (1997, p.56), para 

quem “[...] por detrás do discurso aparente, geralmente simbólico e polissêmico, 

esconde-se um sentido que convém desvendar”. Assim, adotamos a Análise Temática 

de Conteúdo, por entendermos que ela subsidia a apreensão de conteúdos e significados, 

auxiliando não somente na análise das palavras, mas também dos significados 

implícitos nas respostas. 

 

A Análise de Conteúdo como técnica nos permite, então, a produção de 

inferências, elemento fundamental na análise e interpretação dos dados. Segundo Bardin 

(1997), o ato de inferir significa a realização de uma operação lógica, pela qual se 

admite uma proposição em virtude de sua relação com outras proposições já aceitas 

como verdades. 

 

Essa perspectiva de análise nos auxiliou na delimitação das nossas categorias 

temáticas, fundamentais para uma análise mais aprofundada. Segundo Arribas (2008), 

esse processo de categorização requer desafios constantes, pois nos impulsiona como 

pesquisadores a mergulharmos profundamente no universo de nossos respondentes 

como também requer o desenvolvimento de habilidades de análise anteriormente não 

comuns à nossa prática. 

 

Ressaltamos que as entrevistas semiestruturadas foram gravadas e transcritas 

para, a seguir, serem analisadas. Esse momento de transcrição foi fundamental para que 

o objeto ganhasse corpo e clareza. A partir da transcrição das falas e da leitura delas, 

pudemos inferir muitos aspectos que estão registrados em nossas análises. 

 

O cruzamento dos dados coletados a partir do questionário, das entrevistas e do 

diário de observação foi sendo construído de forma natural, uma vez que o exercício da 

transcrição nos deu um olhar atento para aspectos antes não observados. 
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Tendo discorrido sobre nosso percurso teórico-metodológico, julgamos que é 

possível passar à apresentação e análise dos dados coletados por meio dos instrumentos 

aos quais recorremos para empreender nossa investigação. É isso que faremos no 

próximo capítulo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

 

Neste capítulo, discutiremos os resultados aos quais chegamos a partir de nossa 

investigação, na qual, conforme registramos acima, utilizamos o questionário, a 

entrevista e nossas observações. Optamos por apresentar os resultados dos três 

instrumentos de forma única e continuada, por entendermos que eles dialogam entre si. 

Entretanto, após a análise, destacaremos, em outro tópico, um pouco mais da 

observação, por entendermos que algumas histórias precisam ser contadas para 

compreendermos a lógica da coordenação. 

 

Compreendemos que a coordenação pedagógica é uma função primordial na 

escola, tanto no âmbito da gestão como na articulação de toda a comunidade escolar. 

Sobre isso, Soares (2011), vendo o coordenador como o organizador do trabalho 

pedagógico, concebe-o como o elo na comunidade escolar e o vê no centro de todas as 

atividades. Por isso, a sua função apresenta-se tão complexa e indefinida. 

 

Entendemos também que a coordenação é uma função complexa de ser 

compreendida e por envolver inúmeras discussões (SOARES, 2011; SERPA, 2011; 

PLACCO; ALMEIDA, 2010).Afirmamos, mais uma vez, que a coordenação não se 

apresenta como uma profissão, mas como uma função. 

 

Neste estudo buscamos analisar a identidade do coordenador, entendendo a 

importância de se ampliarem os estudos em coordenação, ainda tão escassos, sobretudo 

no campo da identidade social e profissional. Voltamos a registrar que o nosso objetivo 

geral que foi compreender como se elaboram os processos de construção da identidade 

profissional de coordenadores pedagógicos que trabalham em instituições públicas e 

privadas de ensino na Região Metropolitana do Recife. A fim de alcançar esse objetivo, 

delimitamos três objetivos específicos: identificar elementos constitutivos da identidade 

profissional dos coordenadores pedagógicos; apreender as concepções de coordenação 

pedagógica (o que é ser coordenador) e analisar o que os coordenadores pedagógicos 

pensam sobre o seu trabalho na escola. 

 

A partir desses objetivos, iniciamos a pesquisa com um questionário em que 

traçamos um perfil dos coordenadores pesquisados e buscamos delinear como se deu a 
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formação inicial e a formação continuada desses sujeitos enquanto coordenadores em 

formação. Esse foi o nosso foco na primeira parte da pesquisa, pois compreendemos a 

formação como essencial para se analisar uma profissão. O desejo por formar-se 

continuamente é fundamental para o crescimento social, profissional e do sujeito. 

Segundo Nóvoa (1997, p.23), “o aprender contínuo é essencial e se concentra em dois 

pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola, como o lugar de crescimento 

profissional permanente”. 

 

Nosso passo seguinte foi realizar a entrevista semiestruturada na qual constavam 

três perguntas centrais: O que te fez escolher a Coordenação Pedagógica?, O que é 
 
ser coordenador pra você? Como você se sente como coordenador? 
 
 

Por meio da primeira questão da entrevista, buscamos compreender a trajetória 

profissional, a formação inicial e/ou continuada e os caminhos que fizeram as 

coordenadoras chegarem à coordenação. Buscamos saber também se haviam sido 

docentes e se essa experiência influenciava a prática na coordenação. 

 

A partir da segunda pergunta, quisemos saber o que efetivamente faz um 

coordenador, quais as suas atribuições, como se dá a rotina na coordenação e quais suas 

condições de trabalho. Além disso, buscamos compreender o que significava ser um 

coordenador pedagógico para os sujeitos pesquisados. 

 

Por fim, com a última pergunta, buscamos apreender os sentimentos e 

significados advindos da coordenação. As coordenadoras se sentem felizes, realizadas e 

valorizadas na função? Vislumbram perspectiva de futuro na função? E a partir dessas 

questões a nossa pesquisa foi se delineando. 

 

A entrevista semiestruturada durou, em média, 1 (uma) hora com cada 

coordenadora pedagógica. Iniciamo-la explicando, mais uma vez, às participantes o 

objetivo da pesquisa e, em todas, solicitamos que fosse realizada em uma sala onde não 

houvesse interrupção. Todas as coordenadoras aceitaram responder as perguntas, 

sabendo que a entrevista estava sendo gravada. 

 

Iniciamos a entrevista perguntando “o que te fez escolher a coordenação 

pedagógica?”. Deixamos que as coordenadoras falassem livremente. CP1 afirmou que 

ela não “escolheu” a função, mas que, por ser docente há algum tempo, via a 
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necessidade de conseguir uma função gratificada. Esse sentimento se manteve em todas 

as coordenadoras da instituição pública. Assim, as respostas giraram em torno do status 

social que elas iriam adquirir quando se tornassem coordenadoras. CP4reiterou outro 

aspecto, quando disse: “Estava cansada de sala de aula, é muito difícil a sala de aula na 

rede pública, sabe?”. 

 

Essa necessidade de status social e de reconhecimento financeiro é fator 

fundamental para a compreensão da identidade. Ferreira (2004), ao discutir 

historicamente a perda do prestígio e status social por parte dos docentes e, 

consequentemente, de outros agentes que trabalham nas escolas, como os 

coordenadores, afirma que essa desvalorização da docência influencia diretamente o 

desenvolvimento profissional e a profissionalização da docência. Ou seja, esse 

desprestígio social é também um aspecto a ser analisado sob a ótica da construção da 

identidade. 

 

Ainda sobre o processo de entrada na coordenação, as coordenadoras da 

instituição privada – com exceção da CP9, que fez uma seleção específica para ser 

coordenadora – revelaram que se tornar coordenadora foi algo natural e um 

reconhecimento pelo bom trabalho nas outras áreas em que trabalhavam. 

 

Ainda nesse tópico, questionamos quem havia sido professor antes de assumir a 

coordenação e – exceto CP6, que sempre foi psicóloga e nunca havia assumido uma sala 

de aula – todas declararam que já haviam tido experiência enquanto docentes. 

 

A partir dessa resposta, percebemos que a maioria das coordenadoras entende a 

importância de ter sido docente para o exercício da coordenação, pois conhecem as 

dificuldades e as necessidades dos professores. Percebemos também um sentimento de 

parceria e empatia entre as coordenadoras e as professoras. CP3, por exemplo, afirma: 
 
“Faz, sim, muita diferença ter sido professora. Quando eu era professora, eu reclamava 

de muitas coisas. Hoje, estando do outro lado, vejo de outra perspectiva”. Assim, essa 

coordenadora nos revelou que compreende os professores, mas, por estar em outra 

função, percebe os problemas de outra maneira. 

 

A importância de o coordenador ter tido uma experiência em sala de aula é 

discutida por Fernandes (2005) quando discorre sobre a função de professor- 
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coordenador pedagógico. Para essa autora, há uma diferença significativa quando o 

coordenador tem o olhar da sala de aula, pois as dificuldades, necessidades e percalços 

encontrados são assim melhor gerenciados no cotidiano. Concordamos com essa ideia, 

pois acreditamos que a função de coordenador pedagógico deveria ter como pré-

requisito uma experiência como docente, uma vez que, sem o conhecimento prático de 

uma função tão complexa como a docência, encontramos ainda mais dificuldades em 

gerenciar os problemas de um cotidiano tão flexível, mutável e dinâmico, como o da 

escola. 

 

CP5 manifesta essa empatia com os docentes ao dizer: “Eu acho que faz, e eu 

tento ao máximo não me distanciar da sala de aula, porque é na sala de aula que o 

professor fica vivo. Quando vai pra coordenação se apaga um pouco”. A partir desse 

recorte de fala, começamos a perceber que existe um sentimento entre as 

coordenadoras: “coordenadora se apaga depois de sair da sala de aula” (CP1). 

Delimitamos, então, nossa primeira categoria, sobre a qual passaremos a discorrer. 

 

5.1 Coordenador como ex-docente 
 
 

Compreendemos que a identidade da coordenação pedagógica está diretamente 

relacionada à identidade docente. Pensar tanto o coordenador como o professor é pensar 

na complexidade do trabalho docente. O processo de construção da identidade dos 

coordenadores perpassa, assim, a identidade docente. 

 

As participantes de nossa pesquisa formaram-se antes como docentes e, depois, 

como coordenadoras. Assim, trazem consigo muitos sentimentos da docência. Com 

exceção de CP6, todas já haviam tido a vivência de sala de aula durante a sua trajetória 

profissional e, por isso, muitos elementos da docência apareceram em nossos resultados. 

 

Esses sentimentos são levados pelos coordenadores por toda a sua trajetória 

profissional (FERNANDES, 2005). Quando pensamos nos sentimentos em relação ao 

ser professor, compreendemos a complexidade da docência e o quanto nessa relação 

está presente a responsabilidade, a profissionalidade, o afeto e o gosto pelo fazer 

docente (CALIL, 2006). Todos esses aspectos do sentir perpassam a construção da 

identidade e, como algo fluido, mutável e dinâmico, vão se constituindo como 

elementos fundantes do ser da identidade. 
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Tanto o trabalho da coordenação pedagógica como o do docente demandam 

flexibilidade e habilidades próprias para o gerenciamento da comunidade escolar 

(SOARES, 2011). Ser coordenador se apresenta, assim, como tarefa difícil e cercada de 

tensionamentos e contradições, sobretudo pela sua indefinição da função. 

 

Aqui vemos claramente o sentimento de que coordenador, por não ter função 

definida, “se apaga” na coordenação. Ouvimos essa frase por pelo menos 19vezes ao 

longo das entrevistas com as coordenadoras CP1, CP2, CP4, CP5, CP7, CP9 e CP10. 

Analisando nossas transcrições, foi a partir desse discurso das coordenadoras que vimos 

os primeiros sinais de que elas estão um pouco perdidas na coordenação. A nossa 

percepção foi a de que as coordenadoras tinham na sala de aula, como disse uma delas, 

um “porto seguro, lugar onde a gente sabia como agir e eu sabia quais as minhas 

responsabilidades e exatamente quem eu era” (CP10). Outra assim se pronuncia: 
 
“Quando passei para a coordenação, fiquei muito perdida, chorava todo dia. Era algo 

que eu queria muito, sempre desejei e sempre reclamei muito da sala, por causa dos 

alunos. Mas, quando você muda de função, vê que não é nada disso que você estava 

pensando. Perde o encanto, sabe?” (CP1). 

 

Por terem tido uma história na docência e como em sala de aula já tinham seus 

sentimentos de pertença e de identidade enraizados com o grupo de professores, a 

mudança de grupo possibilitou também uma reorganização desses elementos (DUBAR, 
 
2006). Mudando “de lado”, como muitas participantes afirmaram, passaram a 

desenvolver outra identidade e, como em toda reorganização, houve uma ruptura nos 

sentimentos, nos significados e nos aspectos que já estavam consolidados no cotidiano 

das coordenadoras. 

 

A seguinte fala de CP9 é mais reveladora: “Quando eu era professora, eu sempre 

dizia que as coordenadoras ficavam contra nós, que a invés delas nos ajudarem e 

contribuírem com o nosso trabalho, elas atrapalhavam e colocavam o pai contra a gente. 

Hoje eu vejo que não é bem assim. Quando você está em outra função, os interesses 

mudam, tudo muda. Não tem como se colocar no lugar completamente”. CP9, apesar de 

sempre apresentar, em todas as suas respostas às questões da entrevista, um sentimento 

de empatia, colocando-se no lugar dos professores, demonstra que o seu novo grupo 

possui novos interesses e está em novos contextos. Ou seja, a mudança de grupo traz 

consigo a necessidade de readequação à identidade profissional. 
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O sentimento de “perder o encanto” foi muito recorrente nas falas das 

coordenadoras, tendo aparecido nos discursos de todas as coordenadoras de escolas 

públicas. Percebemos que, na docência, havia um sentimento de pertença, aspecto tão 

importante na construção da identidade profissional. Esse sentimento se constrói a partir 

da sensação de pertença do profissional ao seu ambiente de trabalho (DUBAR, 1997). 

 

O sentimento de pertença nasce do sentimento de identidade, que é um exercício 

de autorreconhecimento e enquadramento do papel e função em uma determinada 

cultura, além de exercitar o sentimento de aceitação e pertencimento a um grupo. A 

identidade se constrói por elementos únicos dos indivíduos e isso ocorre de forma 

dinâmica. É também formada pela diversidade, ou seja, é marcada pelo sentimento de 

originalidade, ou pelos diversos papéis que podem compor uma única pessoa (TAP, 

1980). 

 

Percebemos que, com a entrada na coordenação, as coordenadoras entrevistadas 

perderam a identidade de grupo, como nos diz CP3: “Quando me tornei coordenadora, 

acho que perdi um pouco da minha força, da luta de classe, do constante desejo de se 

indignar e fazer melhor”. A partir desse recorte de entrevista, passamos a indagar todas 

as outras coordenadoras sobre essa mudança em suas identidades e constatamos que ela 

trouxe um sentimento de desvalorização. 

 

Essa mudança de grupo se faz presente no conceito de crise, de ruptura, tão 

discutido por Hall (1997, p. 9). Para ele, essas rupturas são processos de mudança e 

constitutivos da identidade social. Essa crise, assim, desloca “estruturas e processos 

centrais das sociedades modernas”. Desse modo, as rupturas que vivem os 

coordenadores, quando deixam de ser docentes, fazem as estruturas mentais já tão 

instauradas, embora não sólidas, refazerem-se. 

 

CP6, como já dissemos, é uma exceção e, por ser psicóloga, nunca havia entrado 

em uma sala de aula. Para ela, não há diferença em ser coordenadora, sendo ou não 

professora anteriormente, conforme podemos perceber no seguinte enunciado: “Não faz 

tanta diferença porque as demandas são outras e eu sempre tento compreender as 

professoras na medida do possível, né? Porque também professor reclama muito”. A 

partir dessa fala, vemos que não há empatia com os docentes e, por isso, destacamos 

que consideramos fundamental ter sido professor para tornar-se coordenador. 
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Ao longo da pesquisa, sobretudo em nossas observações, percebemos a 

importância de o coordenador ter sido um professor. Em nossa análise do diário de 

observações, vimos que a habilidade em melhor gerenciar as situações de sala de aula se 

fez presente naquelas que tinham maior identificação com a docência, aspecto que ficou 

claro em suas entrevistas. Por isso, reiteramos a nossa posição: acreditamos ser 

fundamental que a coordenadora tenha tido uma experiência como docente, uma vez 

que, como já vivenciou aquela função, terá um olhar mais compreensivo, crítico e 

cooperador. Colocar-se no lugar do professor permite que o coordenador pedagógico 

possa, realmente, administrar situações de conflito e propor soluções. 

 

Cabe à coordenação auxiliar os professores e entender a prática docente, e ter 

exercido a docência faz as coordenadoras terem empatia, aspecto que consideramos 

fundamental para um trabalho como o de ser coordenador. O coordenador deve, como 

função principal, ser o articulador entre o Projeto Político da Escola e a comunidade 

escolar, cabendo a ele também fazer a articulação e a mediação entre todos os aspectos 

na escola e cuidar da formação continuada. (AGUIAR, 2012; PLACCO, ALMEIDA; 

SOUZA, 2011). Mais uma vez, vemos a complexidade da coordenação e a amplitude da 

função. 

 

A próxima categoria encontrada nos dados é Coordenador: o multitarefas. A 

partir da análise dela, veremos a coordenação como uma função ampla, repleta de 

atribuições e vista como uma resolvedora de problemas. 

 

5.2 Coordenador: o multitarefas 
 
 

A partir, sobretudo, da questão “o que é ser coordenador pra você?, surge a 

nossa segunda categoria e essa consideramos central em nosso estudo. Depois de 

compreender o coordenador como um “ex-docente” e quanto isso influencia na 

formação da identidade dos coordenadores, passamos a analisar o que exatamente as 

coordenadoras fazem e como isso é elemento constitutivo da identidade profissional 

delas. 

 

Esse aspecto ficou claro na fala de todas as coordenadoras e passou a ser visto 

como importante aspecto em nossa análise, pois nos trouxe elementos fundamentais 

para a compreensão do delineamento dessa identidade. Como vimos anteriormente, a 
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identidade se constrói nas relações, nas interações e na forma como o outro nos vê. A 

forma como o coordenador se reconhece também é fator fundamental e, aqui, 

destacamos como os professores e coordenadores constituem sua identidade. 

 

Ao discutir sobre essa crise e a ruptura em que vivem os coordenadores quando 

deixam de ser docentes, nos remetemos também a Lipiansky (1998), que trata do olhar 

do outro na constituição da nossa identidade. O modo como o outro nos vê, aliado ao 

conhecimento de si que o sujeito possui, legitima e constrói a identidade do sujeito. 

Assim, a identidade é por nós entendida como resultado da mediação do sujeito pela 

relação com o outro. 

 

Dubar (2006) compreende a identidade como processo de diferenciação, 

quando o sujeito vai se diferenciando e se distanciando do grupo social, mas também é 

generalização na medida em que aproxima sujeitos com o mesmo perfil identitário. A 

construção da identidade surge, assim, das relações e é constituída por meio da 

identidade para si e identidade para o outro. O “ser coordenador” é, dessa forma, 

fundamental para se compreender como os coordenadores se veem e como são 

construídos esses elementos identitários. 

 

Sobre ser coordenador, CP1 diz: 
 

Ser coordenador é basicamente resolver um pouquinho de tudo. Na 
rede pública tem a parte chata da burocracia e do trabalho 
administrativo que é a morte de tão chato, mas você acostuma. De 
maneira geral eu acho que o coordenador é um resolvedor de 

problemas administrativos e não pedagógicos. 

 

Nessa fala, temos a primeira característica do coordenador pedagógico, segundo 

nossos sujeitos de pesquisa. O coordenador é, para as entrevistadas, um resolvedor de 
 
problemas. 
 
 

Oliveira e Guimarães (2013, p.96), ao discutirem o papel do coordenador na 

escola, destacam que o coordenador deve ser um profissional dinâmico e capaz de 

resolver os problemas do cotidiano. Essas autoras nos lembram também que, devido à 

amplitude da função, o coordenador 

 
enfrenta o desafio de construir seu novo perfil profissional e delimitar 
seu espaço de atuação, e precisa resgatar sua identidade e consolidar 
um trabalho que vai muito além da dimensão pedagógica, possui 
caráter mediador junto aos demais educadores, atuando com todos os 
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protagonistas da escola no resgate de uma ação mais efetiva e de uma 
educação de qualidade nas escolas. 

 

Assim, os coordenadores têm estado perdidos entre o ser resolvedores de 

problemas e efetivamente atuar no pedagógico. Isso é confirmado nas falas das 

coordenadoras que, fazendo referência ao próprio trabalho, apontam características as 

quais remetem a “resolvedor de problemas”: “bombril” (CP2), “gerenciador, 

administrador, gerente” (CP3), “faz tudo” (CP4), “ser desenrolada e saber resolver 

tudo" (CP5), “ser bombeiro e malabarista” (CP6), “organizar tudo, administrar tudo ao 

mesmo tempo” (CP7), “resolver os problemas, é saber fazer tudo sempre” (CP8), 
 
“super-homem”.(CP9), “é se virar nos 30” (CP10). 
 
 

Esses recortes de falas reafirmam o que aqui estamos discutindo: um desvio de 

função. Constatamos que, por fazerem tudo, os coordenadores acabam não se detendo 

nas atividades pedagógicas e isso é também um elemento que desencadeia a crise de 

identidade em que vivem (FRANCO, 2011). 

 

Ao longo de toda a pesquisa, esse traço do coordenador como resolvedor de 

problemas foi, sem dúvidas, o elemento central da nossa análise, pois esse discurso é 

muito forte e perpassou todas as falas. Inferimos, então, que esse traço é constitutivo e 

fundante da identidade profissional dos coordenadores, uma vez que, compreendendo o 

que elas entendem por ser coordenador, vemos que há uma grande indefinição na 

função. Além dessa indefinição, há nessa caracterização um retorno à antiga função de 

coordenador, na perspectiva da administração, do gerente. 

 

Dessa forma, vimos que a ideia da supervisão, embora tenha sido modificada, 

ainda está presente no cotidiano e na compreensão da função, sobretudo quando as 

coordenadoras destacam que o trabalho delas é um trabalho “burocrático e 

administrativo” (CP4). Como um dos resultados da nossa pesquisa temos, assim, que a 

coordenação, embora tenha mudado a sua concepção ao longo da história, na prática 

ainda carrega muito das raízes, ou seja,do ideário de supervisão (OLIVEIRA; 

GUIMARÃES, 2013). 

 

Portanto, entendemos que os coordenadores assumem hoje um acúmulo de 

funções – supervisão, fiscais do trabalho docente e controle administrativo – que se 
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associam às atividades pedagógicas e ao acompanhamento do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

Ainda quanto a essa questão, perguntamos-lhes o que faz um coordenador e 

quais as suas atribuições e rotina. A partir das respostas que nos deram, percebemos 

uma diferença entre a rotina das coordenadoras da escola pública e a das que atuam na 

escola privada. De modo geral, ao longo da pesquisa, os dois grupos apresentaram 

respostas convergentes e perfis parecidos, entretanto, ao analisarmos a rotina e as 

atribuições do dia a dia, vemos uma discrepância grande, uma vez que o cotidiano dos 

dois grupos apresentou-se totalmente diferente. 

 

De modo geral, as coordenadoras da escola pública apresentaram uma rotina 

de trabalho mais burocrática, no preenchimento de planilhas, cadernetas, controle de 

material, relatórios, envio de faltas e reuniões administrativas. Percebemos que, pelo 

excesso de trabalho administrativo, as coordenadoras não têm tempo de acompanhar de 

perto o trabalho das professoras, nem tampouco o desempenho dos alunos. Entretanto, 

verificamos que, apesar de as coordenadoras se apresentarem acomodadas aos trabalhos 

burocráticos, há um incômodo quanto ao distanciamento de sala de aula. Todas 

evidenciaram o desejo de estar mais perto dos professores e alunos, de poderem ajudá-

los mais. Consideramos que esse também é um importante elemento constitutivo da 

identidade profissional (DUBAR, 2006), pois é como se essas coordenadoras 

vivenciassem um permanente dilema entre cumprir as funções burocráticas e atender as 

demandas pedagógicas. 

 

Já as coordenadoras de escolas privadas têm uma dinâmica e rotina bastante 

diferente. Apesar de acumularem também o trabalho administrativo e burocrático, são 

responsáveis pelo atendimento aos pais, acompanhamento dos planejamentos e notas, 

organização de festas da escola, atendimento aos professores e alunos, entre tantas 

outras atividades. Essas coordenadoras deram-nos a impressão de estarem muito mais 

presentes em sala de aula, acompanharem o desempenho do aluno e o processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Em relação às diferenças nas modalidades em que exercem a função 

coordenadora, bem como em relação ao tempo em que estão na coordenação, não 

encontramos discrepâncias nos elementos aqui analisados. Embora a rotina seja bastante 
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diferente como destacamos acima, os elementos e aspectos que constituem a identidade 

profissional dos coordenadores estiveram bem próximos, mesmo quando comparamos 

as falas de contextos totalmente adversos, como uma coordenadora da educação infantil 

da escola pública e uma coordenadora do Ensino Médio da escola privada. Por estas 

aproximações, optamos por apresentar os resultados de maneira conjunta. 

 

Foi também no contato com as coordenadoras de escolas privadas que 

percebemos os coordenadores como formadores. Sobre esse aspecto, Cunha e Prado 

(2006) definem a formação como tarefa primeira do coordenador, sendo este um 

mediador da formação continuada. Os autores retomam a importância de se pensar 

nessa formação e na competência do coordenador, uma vez que essas formações ainda 

são, de modo geral, muito sem objetivo e mais para um cumprimento de uma 

obrigatoriedade. 

 

No caso de nossa pesquisa, de modo geral, os coordenadores, das escolas 

privadas são responsáveis por momentos de formação que ocorrem aos sábados ou à 

noite, depois dos horários de aula. Mas, essas formações ainda têm muito um caráter de 

obrigatoriedade, pois não se vê prazer em aprender. Em relação a isso, Cunha e Prado 

(2006) levantam a questão de que ainda há uma estranheza por parte dos coordenadores 

em ter essa função e também uma estranheza por parte dos professores em serem 
 
“formados” pelos coordenadores. 
 
 

Percebemos, sobretudo nas coordenadoras de escolas privadas, uma grande 

sobrecarga de trabalho, como fica evidente na fala de CP9: 

 
Eu faço tanta coisa que precisaria de um livro pra te dizer. Duas vezes 

por semana, atendo pais; uma vez por semana, tenho reunião com a 
direção e, em outro dia, tenho reunião com os professores. Fora isso, 

corrijo as provas dos professores, olho os planejamentos, mando rodar 
fichas e circulares, faço o bom dia, organizo as festas como a do dia 

das crianças que já, já chega. Sou enfermeira, mãe, professora, 

administradora, mediadora de conflitos. 

 

Essa sobrecarga de trabalho tem afetado diretamente a identidade profissional, 

uma vez que as coordenadoras não têm tempo nem de refletir sobre a sua prática. Como 

disse CP7, “em coordenação é tudo a toque de caixa. Você não para, você não pensa, 

vai fazendo dia a dia e empurrando com a barriga. Eu, por exemplo, nunca parei pra 

pensar nessas coisas que você está perguntando”. 
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Logo, quanto a ver o coordenador como multitarefas, três aspectos ficaram 

muito claros: a indefinição na função, a sobrecarga de trabalho e a diferença na rotina 

entre os dois grupos. Esses elementos nos ajudam a compreender a identidade desses 

profissionais. 

 

A nossa próxima categoria de análise é “coordenação: uma função indefinida 

em crise”. A partir dela, discutiremos os elementos constituintes da crise de identidade 

pela qual vêm passando os coordenadores pedagógicos. 

 

5.3Coordenação: uma função indefinida em crise 
 
 

Ao analisarmos todas as respostas, um fato ficou constatado: há uma crise de 

identidade profissional dos coordenadores pedagógicos. Essa crise se revela, sobretudo, 

na forma como esses coordenadores se sentem e, por isso, discutiremos as respostas à 

última pergunta: “Como você se sente como coordenador?”. 

 

Para Franco (2011), 

 

o coordenador não sabe quem é e que função deve cumprir na escola. 
Não sabe que objetivos persegue. Não tem claro quem é o seu grupo de 
professores e quais as suas necessidades. Não tem consciência do seu 
papel de orientador e diretivo. 

 

Essa indefinição e o fato de os coordenadores não saberem quem são e o que 

devem fazer revelam uma ruptura e uma crise na identidade profissional das 

coordenadoras. A indefinição na função, na formação, nas reponsabilidades e nos 

sentimentos emerge com a crise. 

 

É importante lembrar que aquilo que as coordenadoras fazem está diretamente 

relacionado ao que elas são. De maneira geral, elas disseram que gostam do que fazem, 

apesar de ser muito cansativo e não conseguirem ter “vida além da escola” (CP1). Todas 

as participantes desta pesquisa colocaram a dificuldade e complexidade de ser 

coordenadora, como vemos na fala de CP2: “Tem dias que eu me sinto bem e tem dias 

que eu só quero correr daqui. Não é fácil ser coordenadora. Às vezes, é muita pressão”. 

 

Essa “pressão” tanto dos pais como dos alunos e até mesmo da sobrecarga de 

trabalho revela a falta de reconhecimento e desvalorização da função docente (NÓVOA, 

1991) e, consequentemente, dos coordenadores pedagógicos. Sete das dez 
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coordenadoras entrevistadas trouxeram essa “queixa” de forma bastante destacada. 

Quando perguntadas sobre como se sentem, manifestaram sentimentos de 

desvalorização, de falta de reconhecimento por parte da comunidade escolar. É o que 

percebemos, por exemplo, em: “as pessoas acham que faço o que qualquer um pode 

fazer” (CP10). 

 

Apesar de gostarem do que fazem, três disseram que voltariam à sala de aula 

(CP3, CP4 e CP8); outras três afirmaram que a pior parte da coordenação são os 

trabalhos burocráticos (CP4, CP5, CP9) e, finalmente, mais três das entrevistadas 

declararam que essa é uma função sem futuro, sem perspectiva de mudança, de 

crescimento (CP2, CP5 e CP6). 

 

Perceber quanto essas coordenadoras se sentem desvalorizadas e como não 

conseguem enxergar mudança para a sua função desvela, na verdade, um grande 

desânimo e um sentimento importante para compreendermos essa crise de identidade 

profissional. Percebemos que não é somente a indefinição da função e o fato de serem 

multitarefas que desencadeiam uma crise, mas a falta de reconhecimento do que fazem. 

O reconhecimento do outro, quando falamos em identidade, é fundamental para a 

compreensão de como a identidade se constrói (DUBAR, 2006). 

 

Essa falta de motivação cria no grupo das coordenadoras uma apatia e uma 

acomodação, de forma que elas não lutam pela melhoria das condições de trabalho. CP2 

nos expôs um aspecto importante acerca disso quando nos disse: 

 
Quando eu era professora, eu era superengajada nas lutas trabalhistas, 
a gente estava sempre buscando valorização. Quando me tornei 
coordenadora, perdi isso porque não há um grupo quando se fala de 
coordenação. 

 

Essa fala nos apresenta mais um aspecto de reflexão: pelo fato de as 

coordenadoras não se sentirem parte de um grupo social e profissional, perdem forças 

para a busca de um reconhecimento e status social. 

 

Sentimos, por diversas vezes, as coordenadoras tristes, sobretudo as de escolas 

particulares, pela sensação de que nunca conseguem agradar os pais ou a direção. 

Percebemos que esse é um trabalho extremamente complexo que exige muita paciência, 

inteligência emocional e flexibilidade. Sem essas características, um trabalho tão 

indefinido e que muda a cada dia seria impossível de acontecer com qualidade. 
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Por isso, acreditamos ter sido fundamental unir as observações que 

apresentaremos a seguir às entrevistas. Simplesmente entrevistar não nos traria uma 

percepção aprofundada de quem realmente são as coordenadoras. Uma entrevista 

semiestruturada, mas com vários objetivos a alcançar em cada questionamento, nos 

ajudou a cumprir os nossos objetivos e ter uma visão ampla do objeto. 

 

Muitas coordenadoras disseram que, quando entraram na coordenação, achavam 
 

“o máximo ser coordenador, símbolo de status na escola” (CP9), mas vimos que, ao 

longo dos anos, há um sentimento de decepção que vai se instaurando. É como se as 

coordenadoras tivessem uma visão de coordenação como “autoridade dentro da escola” 
 
(CP5) e que, com o tempo, vão transformando essa ótica para a de “alguém que faz tudo 

e não faz nada, quase um malabarista” (CP10). Essa mudança de pensamento, ao longo 

dos anos, é também um elemento importante na constituição da identidade profissional 

desse grupo. 

 

Além disso, com as coordenadoras de escolas particulares, sentimos uma 

autocobrança exacerbada por parte delas. A percepção que tivemos é que elas não 

aceitam errar e, como não têm estabilidade no emprego, estão sempre com medo de ser 

demitidas, não importa o tempo que trabalhem nas escolas. Buscamos entrevistar 

coordenadoras com certo tempo de coordenação e com uma experiência já consolidada, 

mas percebemos que, no aspecto autocobrança e insegurança, o tempo não as tornou 

mais seguras naquilo que fazem. 

 

As coordenadoras das escolas públicas, por terem estabilidade, trabalham mais 

tranquilas, seguras e relaxadas. Diríamos, inclusive, que trabalham mais alegres, apesar 

da carga de trabalho administrativo. É natural ver na rotina delas momentos de 

descontração com os professores e conversas tranquilas com outros funcionários, o que 

não acontece tanto em grandes escolas particulares, onde a demanda de trabalho não 

permite esses momentos. 

 

Quando perguntadas se são felizes no que fazem, percebemos uma grande 

instabilidade nas repostas. É como se gostassem do que fazem, mas não são plenamente 

satisfeitas por questões salariais, sociais e de rotinas sobrecarregadas. CP2 e CP3 

fizeram referência ao aspecto da estabilidade relacionado a essa felicidade “sou 

satisfeita porque tenho estabilidade”. “Se não fosse isso [...] tenho estabilidade. Eu vou 
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deixar isso aqui pra ir procurar emprego? Vou nada! Mas dizer que eu amo o que faço 

também é mentira”. 

 

Questionamos como elas gostariam que a coordenação fosse e, quase que 

unanimemente, declararam que gostariam de ter mais tempo para a formação 

continuada e o acompanhamento dos professores. Nas coordenadoras de escolas 

públicas foi fortíssimo o sentimento de que gostariam de ter um trabalho menos 

burocrático e mais pedagógico. CP5 nos disse: “Eu queria poder conhecer melhor meus 

alunos, estar perto dos professores e fazer o que eu sei fazer. Agora ficar preenchendo 

planilha qualquer um fica. Aí acaba que a gente desanima”. 

 

O trabalho do coordenador pedagógico numa escola é bastante amplo, entretanto 

percebe-se que, muitas vezes, ele não consegue se dar conta disso, “talvez por uma 

formação inicial ineficiente ou pela falta de uma formação continuada” (OLIVEIRA E 
 
GUIMARÃES, 2013, p.95). O coordenador tem vivido desvio de função, ausência de 

identidade, a falta de um território próprio de atuação no ambiente escolar, a deficiência 

na formação pedagógica, a rotina de trabalho burocratizada (FRANCO, 2011; SERPA, 

2011; OLIVEIRA; GUIMARÃES, 2013). Todos esses aspectos fazem os coordenadores 

desanimarem e desejarem voltar à sala de aula. 

 

Já nas coordenadoras de escolas particulares, o desejo de voltar à sala de aula é 

mais forte. De acordo com CP7, “em sala de aula eu só tinha a demanda da minha sala, 

mesmo levando trabalho pra casa, as atividades eram mais tranquilas”. Já CP9 faz 

referência ao aspecto salarial para justificar essa volta à sala de aula, como podemos 

perceber no seguinte recorte de fala: “Eu não posso pedir pra ir pra sala de aula, né? 

Porque seria demitida, mas financeiramente vale muito mais a pena. Se você pegar dois 

horários de professor, é melhor do que salário de coordenador e os problemas são 

menores”. Mais uma vez o aspecto salarial e a necessidade do status social surgem 

como elemento de reflexão. A desvalorização da função de coordenadora se apresenta, 

mais uma vez, na discussão. 

 

Percebemos em três coordenadoras também o sentimento de acomodação quanto 

àquilo que fazem, como ver nas falas de CP3, CP9 e CP10. Registramos um recorte de uma 

dessas falas: “A vida vai passando e a gente não percebe. Quando a gente vê não dá mais 

pra fazer outra coisa. Então, é tocar a vida na coordenação e pronto, tá tudo certo”. 
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Ratificando essa ideia, CP3 diz: “Depois que você se acostuma, é difícil de sair... vai 

ficando e nem pensa em mudar.”. 

 

Essa acomodação é natural ao longo dos anos, entretanto não se pode perder a 

capacidade de se indignar e querer mudar. Algumas coordenadoras apresentaram, 

porém, uma apatia e pareceram não refletir sobre a prática. Isso nos remete à ideia de 

Franco (2011), para quem a coordenação necessita de mudança e de constante reflexão 

da prática. É uma função que precisa estar se refazendo, repensando-se, recomeçando e 

traçando outros caminhos. 

 

Concluída a análise das categorias por nós selecionadas, acreditamos ser 

essencial, para a compreensão do objeto, discutir sobre o coordenador e sua formação, 

o que faremos no próximo tópico. 

 

5.4O coordenador e a formação 
 
 

Após a construção das análises e a definição das categorias, decidimos destacar a 

questão da formação devido à importância tanto da formação inicial das coordenadoras 

como do papel que elas exercem como formadoras. A formação inicial da metade dos 

coordenadores, conforme já registramos, é em Pedagogia; três delas são formadas em 

licenciaturas diversas e duas, em Psicologia. 

 

Com o questionário, percebemos que, mesmo nas formações iniciais, as 

coordenadoras não buscaram complementos, em disciplinas eletivas, para compreender 

melhor a coordenação e aqui realçamos uma suposição nossa: a indefinição na função e 

a crise na identidade profissional estão relacionadas à falta de fundamentação teórica 

sobre o tema. 

 

Acreditamos que a prática, embora fundamental, assim como a experiência não 

são suficientes para o fazer da coordenação pedagógica. Cremos que uma profissão se 

constrói a partir de um conjunto de saberes específicos (NÓVOA, 1991) e, quando não 

se têm esses saberes, fica difícil ter-se clareza da função. Essa lacuna, sem dúvidas, 

afeta diretamente o olhar e a construção identitária desse grupo. Além disso, em toda a 

literatura sobre coordenação, conforme pontua Gardner (2002, p.135) ao referir-se ao 

saber docente, confirma que “é na prática refletida, na ação-reflexão que este 

conhecimento se produz, na inseparabilidade entre a teoria e a prática”. 
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Em nossa pesquisa, vimos também o coordenador como um formador do grupo 

de professores. Assim, julgamos importante analisar que o coordenador precisa ser 

também um sujeito em formação, pois, para formar-se alguém, é necessário também se 

formar. Esse não é o objetivo principal do nosso trabalho e não queremos aqui discutir 

sobre formação do curso de Pedagogia e das Licenciaturas, nem tampouco sobre o 

motivo pelos quais os coordenadores chegam à escola sem conhecimento teórico 

mínimo para função, mas percebemos que esse aspecto é elemento constitutivo da 

identidade profissional, pois, sem esse conhecimento, não se pode buscar uma 

profissionalização. Tardif (2005), ao discutir sobre os saberes docentes e a 

profissionalização, questiona se o conhecimento teórico é necessário ao processo de 

profissionalização. 

 

Ressaltamos, contudo, que essa reflexão não é uma crítica direcionada apenas às 

coordenadoras pesquisadas, mas ao trabalho sem conhecimento técnico. Esse, sem 

dúvida, é um tema que merece aprofundamento em trabalhos posteriores. 

 

5.5Retomando e concluindo as análises 
 
 

Para “concluir” a parte deste trabalho referente às análises das falas das 

entrevistadas, gostaríamos de destacar algumas importantes declarações das 

coordenadoras a fim de, mais uma vez, deixar clara a indefinição e a crise de identidade 

sobre as quais já discorremos. Assim, nesta seção, colocaremos uma fala de cada uma 

das participantes de nossa pesquisa em formas de tópicos e, sobre cada uma, faremos 

uma breve discussão. 

 

O coordenador e sua atuação na Escola 
 

 

 CP1: Isso tudo o que você tá perguntando eu já sei. Coordenador não sabe o que 

faz, é mais perdido do que barata tonta e cego em tiroteio, por isso é tão 

desvalorizado e ganha essa miséria. A gente aqui ainda tem sorte, porque faz 

trabalho administrativo e não tem que ficar acumulando tudo. Eu já fui 

coordenadora de escola privada e sei que é negócio de gente louca.

 

Nessa fala, vemos que a coordenadora tem clareza da indefinição da sua função 
 

e, além disso, ela destaca a desvalorização social e salarial. 
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 CP2: Por que tu foi pesquisar justo Coordenação? Não tinha nada mais 

interessante não? Não é nem profissão, não tem valor nenhum pra sociedade. Tu 

é novinha, vai-t’embora fazer direito, mulher!

 

Questionar o porquê de se pesquisar Coordenação já diz muito do valor que a 

própria coordenadora dá ao tema. A desvalorização e a falta de reconhecimento já 

começam nas próprias coordenadoras, que parecem não acreditar na função que 

exercem. 

 

 CP3: Quando eu fazia Pedagogia, eu sonhava em fazer coordenação. Cheguei 

até a tentar pagar eletiva, que acabei trancando [...] achando que Coordenação 

ganhava muito mais e que era uma função mais interessante, mas hoje vejo que 

não é bem assim, né? Pena que a gente demora tanto pra amadurecer.

 

Nessa fala a coordenadora demonstra o descontentamento e a decepção ao 

longo dos anos. A ideia de que a coordenação possui um status social e econômico faz 

muitas estudantes de Pedagogia buscarem essa função antes mesmo de compreenderem 

o que faz e o que é ser coordenador. 

 

 CP4: Não é de todo ruim ser coordenadora. O problema é que o que a gente faz 

aqui é tudo, menos ser coordenadora pedagógica de verdade.

 

Essa fala nos chamou atenção pelo fato de a coordenadora afirmar que “faz tudo, 

menos ser coordenadora de verdade”. Dessa forma ela se definiu como 

administradora, gerente e resgatou a concepção de coordenação como supervisão, 

que está nas raízes históricas dessa função. 

 

 CP5: A melhor parte de ser coordenadora é a flexibilidade do horário. Quando 

eu era professora, tinha que chegar na hora porque, senão, a aula não começava. 

Agora não, agora é mais tranquilo e eu consigo até sair pra resolver minhas 

coisas (no horário de trabalho, grifo nosso). Isso é o bom da coordenação, é a 

flexibilidade.



Essa coordenadora, apesar de trazer um aspecto importante da coordenação, que 

é a flexibilidade, concebe-o como uma vantagem pessoal, ou seja, a flexibilidade para 
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ela, pelo que percebemos, é faltar bastante ao trabalho e não ter um horário rigoroso. Já 
 

a flexibilidade para o exercício da função com qualidade, ela não realçou. 
 

 

 CP6: Tu sabe como é escola particular, né? Os pais mandam e a gente obedece. 

Quantas e quantas vezes eu já disse um não para um pai, ele vai lá, fala com a 

direção e muda tudo. A gente não tem autoridade nenhuma, infelizmente.

 

Essa autoridade dos pais sobre as professoras e coordenadoras na escola 

particular é uma queixa recorrente, pois foi citada em várias respostas das 

coordenadoras. Os pais, por serem também clientes, desautorizam as coordenadoras, o 

que se constitui mais um elemento de desvalorização profissional. 

 

 CP7: Uma vez aconteceu de uma criança ir embora com um pai, mas essa 

criança tinha ordem judicial que só poderia sair com a mãe. Nós esquecemos e a 

criança saiu. Quando a mãe chegou, me chamou de tudo quanto foi palavrão, fui 

humilhada na frente de vários outros pais, e a direção, ao invés de assumir a 

responsabilidade em cima da escola, disse que foi um erro de gerenciamento da 

coordenação, mas que não aconteceria outra vez. É sempre muito mais fácil 

colocar a culpa de tudo na coordenadora, sabe?

 

A transferência de responsabilidade para as coordenadoras é outra denúncia 

recorrente. São muitas as demandas e atividades e, sem dúvida, elas vivem em um 

contexto de muita cobrança, pressão e responsabilidade, o que implica mais 

descontentamento em relação à função. 

 

 CP8: O que eu acho ruim é que eu sou a primeira a chegar e a última a sair e 

acaba que minha filha fica 12 horas por dia na escola. O que era pra ela ter 

supostamente de tempo comigo, já que está no mesmo lugar, eu não consigo 

nem vê-la durante o dia, porque estou resolvendo outras coisas.

 

A sobrecarga de trabalho faz as coordenadoras não terem vida social e não 

conseguirem ter muitos momentos de lazer. Além disso, o fato de não poderem exercer 

plenamente o papel de mães, sobretudo no que diz respeito às coordenadoras de escolas 

particulares, revela também uma crise pessoal. 
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 CP9:Me lembrei de uma historia interessante sobre esse negócio de não saber a 

função. Dia desses, vieram me chamar porque tava com casa de maribondo na 

árvore. Eu, metida a resolvedora de tudo, botei saco nos braços e fui tentar 

resolver. Levei foi uma mordida que ficou inchado.

 

Essa narrativa remete à indefinição nessa função. Será que todos os problemas 

que acontecem na escola são responsabilidade do coordenador? Por conta disso, vimos a 

dificuldade que as coordenadoras apresentam de delegar as funções, buscando sempre 

centralizar suas atividades e responsabilidades. 

 

 CP10. Conversar sobre tudo isso me fez pensar tanto, sabia? Desde a outra vez 

que você veio, na vez do questionário, que você explicou a pesquisa, que eu fico 

me perguntando o tempo todo “O que é que eu faço exatamente aqui?”. Ainda 

não encontrei uma reposta, mas prometo que não vou desistir de encontrar.

 

O enunciado “mas prometo que não vou desistir de encontrar” é, para nós, um 

alento, pois a entrevistada, talvez inconscientemente, valorizou nosso trabalho de 

pesquisadora, para o qual é muito importante fazer refletir sobre a coordenação. 
 
Apenas refletindo, discutindo e ampliando as pesquisas sobre o tema, encontraremos um 

caminho para a profissionalização. 

 

A partir de tudo que foi aqui discutido, percebemos que a indefinição na função 

traz uma crise de identidade (FRANCO, 2011). Aliado a isso, temos uma 

desvalorização social, salarial e profissional que implica descontentamento e decepção 

com a função (OLIVEIRA E GUIMARÃES, 2013). O coordenador, por vezes, ainda é 

visto como um gerente ou administrador, retomando uma ótica da supervisão e do 

coordenador meramente como fiscal do trabalho docente. Para o exercício de uma 

função com qualidade e a fim de caminhar rumo à profissionalização, é necessário o 

desenvolvimento de saberes práticos e teóricos, a busca por definições de 

responsabilidades e, certamente, uma flexibilidade na prática de coordenar. 

 

A seguir, apresentaremos alguns resultados do nosso diário de observação. 

Optamos por destacar em um tópico isolado por entendermos que algumas histórias das 

observações deveriam ser contatas para a compreensão do objeto em questão. 
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5.6 A observação da realidade 
 
 

Inicialmente retomamos as ideias de DeKetele e Roegiers (1999) e de Damas e 

De Ketele (1985), pois entendemos a observação como um processo organizado para 

um objetivo. Esse foi um instrumento importantíssimo para nos ajudar a compreender 

verdadeiramente a identidade desses coordenadores e exigiu de nós muita atenção e 

cuidado com os dados e nossas percepções. Por isso, optamos por registrar em um 

tópico específico um pouco mais sobre a observação, por compreendermos que esse foi 

um processo essencial para a análise das entrevistas. 

 

As observações surgiram nesta pesquisa de forma bastante interessante. Na 

qualificação, havíamos pensado em observação como instrumento de coleta, mas 

desistimos por acharmos que estava sem um objetivo bem definido. Quando fomos a 

campo, depois da aplicação dos questionários e da análise das respostas a ele, iniciamos 

os contatos com as coordenadoras para começarmos as entrevistas. 

 

Por terem uma rotina muito dinâmica e agitada, por várias vezes tentávamos 

marcar, sem sucesso, a entrevista. A coordenadora CP7, em um dos contatos telefônicos 

disse: “Porque você não vem pra cá e, quando eu tiver um tempinho, te atendo?” Foi a 

partir dessa sugestão que buscamos na observação mais um instrumento. 

 

Passamos a ir para as escolas, onde ficávamos observando o trabalho das 

coordenadoras e, sempre que elas estavam livres, nos atendiam e davam a entrevista. 

Sentimos necessidade, então, de registrar tudo em um diário de observação e muitos 

aspectos importantes surgiram desse instrumento. 

 

Analisando nossas anotações, pudemos perceber o quanto houve incertezas e 

falta de clareza sobre a real função da coordenação. Em um episódio em que CP10 

parou tudo que estava fazendo para limpar o banheiro, porque os pais chegariam para o 

plantão, registramos em nosso diário: “Mas, será esta a função dela? Mas ela é tão 

empenhada, tão apaixonada, quer manter tudo sob controle”. Ao refletir sobre aquele 

dia e sobre nossa observação, percebemos que todos os que estavam à volta daquela 

coordenadora acharam a atitude dela positiva, louvável, quando na verdade ela estava 

deixando de atender pais e ajudar os professores para cumprir aquela tarefa. 
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Retomamos, assim, a ideia do desvio de função (SERPA, 2011; FRANCO, 

2011; OLIVEIRA E GUIMARÃES, 2013) e do papel do coordenador pedagógico. Em 

nossas observações, nos deparamos com diversas situações em que as coordenadoras 

não fizeram aquilo que seria de responsabilidade delas e, por outro lado, tomaram 

atitudes que não lhes cabiam. O desvio de função é, sem dúvidas, um problema central 

no processo de profissionalização da coordenação pedagógica. 

 

A observação se tornou um aspecto muito positivo na pesquisa, porque 

construímos percepções. CP6, por exemplo, em todas as observações nos pareceu que 

não gostava do que fazia e que não era feliz na função. Na entrevista, ela trouxe isso 

claramente e o seu desejo de fazer outra graduação. Da mesma forma, a observação se 

fez fundamental para não somente ouvirmos sobre a indefinição da função, mas para 

vivenciarmos. Em uma ocasião com CP2, um aluno entrou em sua sala e disse que 

queria conversar porque não tinha estudado para prova e iria tirar nota baixa. CP2 

continuou em suas atividades burocráticas e administrativas, e não parou para dar 

atenção ao aluno, mandando-o voltar para a sala e resolver com a professora. 

 

Mas, sem dúvidas, de todas as observações, a que mais nos marcou foi a de CP8 

quando, ao organizar a festa dos aniversariantes do mês, teve um pequeno 

desentendimento com a mãe do aluno aniversariante e essa mãe foi à direção fazer uma 

reclamação formal da coordenadora. Tempos depois, apesar de não podermos observar 

esse episódio, a coordenadora foi chamada à direção. Passado algum tempo, foi para o 

banheiro chorar. Olhava para a gente e somente conseguia falar: “Tá vendo aí o que é 

ser coordenadora? É só levar bronca e humilhação”. 

 

Pouco tempo depois, uma professora, amiga da coordenadora, entrou no 

banheiro e elas começaram a conversar. Decidimos sair, mas a coordenadora insistiu 

que ficássemos para escutar “sem maquiagem” o que é ser coordenador. Então, naquela 

conversa, pudemos escutar suas angústias de fazer tanto, de trabalhar tanto e não ser 

reconhecida nem valorizada. Pudemos escutá-la dizendo repetidas vezes que “não tinha 

vida” e que se dedicava integralmente à escola, mas que para escola era apenas uma 
 
“auxiliar, alguém que ajuda para que as coisas deem certo”. Depois do episódio, 

perguntamos se ela desejava falar sobre isso e ela disse que “a pior coisa de ser 

coordenador é a sensação de que você não vale absolutamente nada e que seu trabalho e 

m... é a mesma coisa”. 
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Por estarmos observando aquela coordenadora há alguns dias e por sabermos da 

dedicação e competência dela, aquele episódio nos fez refletir muito sobre a prática do 

coordenador e sobre a constituição da identidade dessa coordenadora especificamente. 

 

Tempos depois, aconteceu uma situação semelhante com CP1, mas de maneira 

diferente. Nas escolas particulares, os pais detêm certa autoridade e têm a quem recorrer 

para reclamar. Nas públicas, isso não acontece tanto, logo uma mãe apareceu para falar 

sobre as faltas do seu filho com a coordenadora. Assustamo-nos ao perceber que a 

coordenadora iniciou uma discussão com a mãe, dizendo que era “irresponsabilidade da 

mãe”. Pareceu-nos um pouco indelicado e pouco profissional da parte dela a maneira de 

tratar aquela mãe e, quando a discussão pareceu um pouco mais acalorada, ela nos pediu 

para sair. 

 

Logo a seguir, depois da saída da mãe do aluno, entramos novamente na sala e 

ela disse: “Coordenação é isso, minha querida. É matar um leão por dia e ter a paciência 

de Jó!”. Buscamos entender o que havia acontecido e ela assim se colocou: “Essas 

crianças daqui são assim, faltam, fazem o que querem e os pais não estão nem aí. Aí 

sobra pra gente ter que dar um pingo de juízo e educação a esses meninos”. 

 

As observações nos fizeram compreender que as coordenadoras, de maneira 

geral, estão perdidas em suas funções e não sabem exatamente o que fazem. Sobre isso, 

Franco (2011, p. 128) pontua que 

 

Essa tarefa de coordenar o pedagógico não é uma tarefa fácil. É muito 

complexa porque envolve clareza de posicionamentos políticos, 
pedagógicos, pessoais e administrativos. Como toda ação pedagógica, 

esta é uma ação política, ética e comprometida, que somente pode 
frutificar em um ambiente coletivamente engajado com os 

pressupostos pedagógicos assumidos. 

 

Muitas vezes, ao longo da pesquisa, nos questionamos sobre o desvio de função 

e a falta de clareza na coordenação, e refletimos sobre o quão ampla é a função. Definir 

a coordenação não é tarefa fácil. Para Libâneo (2001), o coordenador pedagógico é 

aquele que responde pela viabilização, integração e articulação do trabalho pedagógico, 

estando diretamente relacionado com os professores, alunos e pais. 

 

Por várias vezes, observamos uma coordenadora começar a fazer algo e ser 

interrompida por um problema, parando a tarefa para resolver um problema que 
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facilmente poderia ser resolvido por outra pessoa. Observamos que as coordenadoras de 

escolas privadas, de maneira geral, têm dificuldade de delegar. Talvez pela necessidade 

de estarem sempre ocupadas e de quererem fazer tudo, não delegam funções, como ligar 

para um pai a fim de perguntar sobre um remédio ou recolher os planejamentos para 

outras pessoas. 

 

Por outro lado, vimos também que as coordenadoras das escolas públicas, de 

maneira geral, se apresentaram um pouco acomodadas, quase nunca pontuais e bastante 

descrentes da educação. Essa falta de esperança na educação como transformadora 

social as faz, a nosso ver, desacreditarem da importância do próprio trabalho. 

 

Por fim, é importante destacar que a observação ocorreu de forma natural, como 

meio para a entrevista e, por isso, sentimos que os coordenadores ficaram muito à 

vontade. Mesmo os coordenadores de escolas públicas que, inicialmente, fizeram 

muitos questionamentos de como ocorreria a pesquisa, permitiram a observação sem 

qualquer problema. 
 

Enfim, a observação foi um instrumento valiosíssimo para apurarmos o olhar e 

termos elementos para a entrevista. A seguir, discorreremos sobre “Para onde os 

resultados apontam?” e faremos uma retomada do que foi apresentado nos resultados, a 

fim de refletir sobre as nossas hipóteses e sobre os resultados que os dados nos 

trouxeram. 

 
 

5.7 Para onde os resultados apontam? 
 
 

Nosso estudo buscou compreender como se elaboram os processos de 

construção da identidade profissional dos coordenadores pedagógicos que trabalham em 

instituições públicas e privadas de ensino na Região Metropolitana do Recife. Assim, 

buscamos entender os elementos constitutivos da identidade profissional desses 

coordenadores, como eles veem a coordenação e como se sentem enquanto 

coordenadores. 

 

Utilizamos, neste trabalho, a perspectiva de Nóvoa (1992),para quem a 

identidade profissional é um espaço de construção da maneira de ser e estar na 

profissão. Assim, entendemos a identidade como algo construído histórica e 
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socialmente e, portanto, está em permanente formação, pois muda e reconstrói-se de 

acordo com o contexto. 

 

Estudar identidade, mais especificamente identidade profissional, demanda ir 

além do que se entende como profissão, pois implica compreender a trajetória 

profissional, os sentimentos, o cotidiano, o pensamento. Como nossa pesquisa teve 

como propósito central entender quem são os coordenadores pedagógicos das escolas 

pública e particulares do Recife e como eles se constituem como profissionais, 

investigamos a trajetória histórica da coordenação pedagógica, por entendermos que não 

é possível estudar identidade sem compreender os elementos constitutivos do passado. 

Passamos também pela discussão da coordenação como função e não como uma 

profissão, baseando-nos nos argumentos já aqui expostos. 

 

Um de nossos instrumentos de investigação foi a entrevista, que nos trouxe 

elementos para compreensão e apreensão de significados acerca da coordenação. Nas 

respostas às questões propostas, o coordenador surgiu como um bombril, faz-tudo, 

bombeiro, aquele que tem mil e uma utilidades, sinal de que a coordenação está 

cercada de indefinições. Podemos perceber essa indefinição, na seguinte fala de CP7:“O 

coordenador está como uma barata tonta, não sabe pra que lado vai. Sabe barata quando 

jogam SBP nela e ela fica desesperada correndo antes de morrer? Somos nós 

coordenadores”. 

 

Essa fala nos traz elementos que sinalizam uma crise de identidade 

profissional, conforme estudo de Serpa (2011), que discute uma crise de identidade 

profissional do coordenador e a falta de clareza na função. Esta é, para essa autora, uma 

função que ainda está em construção e tem vivido uma crise por se distanciar da sua real 

função, que seria a formação continuada. 

 

Consideramos que essa crise carrega muitos fatores e elementos. A docência e, 

consequentemente, a coordenação pedagógica vêm vivendo um momento de 

desprestígio em decorrência de diversos fatores, tais como: a obrigatoriedade escolar, a 

massificação do ensino, o impacto dos meios de comunicação social, a desvalorização 

do "saber escolar", o baixo salário, a feminização e a juvenilização do corpo docente, o 

elevado número de professores e a baixa qualificação acadêmica da maioria 

(ESTEVE,1995; HOYLE, 1980; NÓVOA, 1991). 
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Analisando esse desprestígio e a trajetória dos coordenadores pedagógicos, 

verificamos que eles estão sobrecarregados, exaustos e atarefados. Percebemos que 

essa sobrecarga faz os coordenadores não refletirem sobre as suas práticas. Observando 

as coordenadoras, vimos que têm o tempo totalmente ocupado por diferentes tarefas, as 

quais muitas vezes poderiam ser facilmente executadas por outros agentes na escola. 

 

Sobre essa sobrecarga, CP10 assim se pronunciou: “Eu não tenho tempo pra 

nada. Tem dias que eu nem bebo água, nem vou ao banheiro, não consigo dar um 

telefonema”. Entendemos, contudo, que isso ocorre por conta da indefinição na 

função,por não se ter clareza do que é, ou não, de responsabilidade das coordenadoras. 

Assim, elas acabam assumindo diferentes papéis e pouco refletem sobre essa questão. 

 

Quanto à formação, outro importante elemento constitutivo da identidade, 

percebemos que as coordenadoras, de maneira geral, não se formaram coordenadoras, 

mas chegaram a ela e tiveram de descobrir meios de tornar-se um coordenador. Das 

coordenadoras pesquisadas, apenas uma havia feito uma pós-graduação em 

Coordenação Pedagógica e apenas a metade (cinco participantes) tinha uma formação 

específica em Pedagogia. Na entrevista, não perguntamos especificamente se as 

coordenadoras acreditavam que essa formação mais específica era fundamental, 

entretanto, no momento em que falavam sobre as suas formações, dados importantes 

surgiram, como na seguinte fala de CP9: 

 

Sou psicóloga por formação, mas não acho que saiba menos do que as 
coordenadoras pedagogas. A verdade é que a formação em pedagogia 
está tão defasada que não faz tanta diferença. O que faz diferença 
mesmo é a prática, é a experiência. Ninguém te ensina a ser 
coordenador, você aprende a ser e vai se virando. (CP9). 

 

Essa fala nos revela que a própria formação em Pedagogia está sendo 

desvalorizada. Como não há uma obrigatoriedade na habilitação específica em 

Coordenação Pedagógica, alguém que tenha qualquer formação pode estar na função. 

Cabe, então, questionarmo-nos se os cursos de Pedagogia têm realmente formado para a 

prática de sala de aula. Segundo Mello (2000), isso não ocorre, pois a formação em 

Pedagogia não tem contemplado as necessidades de sala de aula. Para essa autora, 

 

Não é justificável que um jovem recém-saído do ensino médio possa 
preparar-se para ser professor de primeira a quarta série em um curso 
que não aprofunda nem amplia os conhecimentos previstos para serem 



90 
 

 

transmitidos no início do ensino fundamental. Nem é aceitável a 

alegação de que os cursos de licenciatura "não sabem" ou "não têm 

vocação" para preparar professores de crianças pequenas. É também 

difícil de aceitar que, para lecionar até a quarta série do ensino 

fundamental, o professor domine os conteúdos curriculares dessas 

séries apenas no nível médio, enquanto para lecionar a partir da quinta 

em diante do ensino fundamental e médio seja necessário um curso 

superior de quatro anos. Da mesma forma, é raro que os formadores 

de formadores justifiquem o currículo de graduação das licenciaturas 
de futuros professores em função daquilo que eles deverão ensinar nos 

níveis fundamental e médio. (...) é impossível querermos que 

tenhamos professores de qualidade quando a formação é tão falha 

(p.4). 

 

A partir dessas críticas, Mello (2000) nos faz refletir sobre a necessidade de 

repensar-se o curso de Pedagogia. A essa proposta, acrescentaríamos a necessidade de 

ressignificar-se a Coordenação Pedagógica. Acreditamos que uma função tão específica 

e tão importante nas escolas necessita de uma formação mais aprofundada. Não 

buscamos, nesta pesquisa, discutir a formação, mas pensamos que esse é um aspecto 

fundamental e elemento constitutivo da identidade profissional dos coordenadores. 

 

A identidade profissional dos coordenadores, assim como de todas as profissões, 

está em constante modificação, pois, segundo Nóvoa (1996, p.16), a identidade 

 
não é um dado adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. 
A identidade é um lugar de lutas e de conflitos, é um espaço em 
construção (...) por isso, é mais adequado falar em processo 
identitário, realçando a mesma dinâmica que caracteriza a maneira 
como cada um se sente e se diz professor. 

 

Em busca de elementos que constituem a identidade dos coordenadores 

pedagógicos, norteamo-nos por algumas questões, como: que atividades profissionais 

desenvolvem? Como é o contexto de trabalho desses coordenadores? O que pensam 

sobre o trabalho que realizam na escola? A partir desses questionamentos, muitas 

descobertas foram feitas. 

 

Nas respostas à primeira questão norteadora – “Que atividades profissionais 

desenvolvem?” –, encontramos certa dificuldade de definir que atividades as 

coordenadoras exerciam. Ressaltamos, mais uma vez, a grande diferença na rotina e nas 

atividades entre as coordenadoras de escolas públicas e as das escolas privadas. 

 

Na rotina das coordenadoras de escolas públicas, cumprem-se atividades 

burocráticas e administrativas, como preenchimento de cadernetas, atas e planilhas. A 
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relação entre essas coordenadoras e as professoras se mostrou um pouco mais distante 

da sala de aula do que a realidade das coordenadoras das escolas particulares. Sobre as 

atividades que exercem,CP3 assim se coloca: 

 
Basicamente eu passo boa parte do tempo no computador, fazendo o 
controle de faltas e notas dos alunos, preenchendo planilhas e, no 
tempo que sobra, converso com os professores para saber como estão 
as coisas. Mas, infelizmente, eu não consigo fazer um 
acompanhamento como gostaria por causa das demandas burocráticas. 

 

Já CP8, coordenadora de escola particular, declarou que “minhas atividades do 

dia dependem dos problemas que aparecem”. 

 

Nos dois contextos, percebemos que as atividades das coordenadoras estão 

relacionadas aos problemas que surgem no cotidiano e isso é ainda mais forte nas 

escolas particulares. A impressão que tivemos é de que as coordenadoras vão trabalhar 

sem saber exatamente quais serão suas atividades, uma vez que, apesar de planejarem 

alguma coisa, sempre surgem novos problemas. 

 

Quanto a isso, queremos deixar claro que entendemos ser o planejamento algo 

flexível e sujeito a modificações, entretanto o que desejamos realçar é o fato de as 

coordenadoras não conseguirem ter e seguir um planejamento porque estão sempre 

solucionando problemas. Isso nos remete a uma de nossas categorias: o coordenador é o 
 
resolvedor de problemas. 
 
 

Ainda queremos destacar a dificuldade que as coordenadoras dos dois grupos 

têm de delegar tarefas. Muitas vezes, observamos que elas estavam ocupadas, 

organizando alguma planilha ou planejando uma formação, quando algum aluno entrava 

em sua sala para perguntar ou solicitar algo que facilmente poderia ser resolvido por 

uma auxiliar ou na secretaria. Isso nos faz refletir, mais uma vez, sobre a indefinição da 

função. Assim como as coordenadoras apresentaram falta de clareza e de definição do 

que era, ou não, de responsabilidade delas, essa indefinição também está enraizada na 

comunidade escolar. Todos os participantes do ambiente escolar têm a ideia de que o 

coordenador é um solucionador de problemas, sejam eles pedagógicos, 

administrativos ou logísticos. 

 

Ao longo de nossas observações, vimos várias situações que comprovaram essa 

percepção nossa: em reunião com os professores; quando CP2 estava dando alguns 
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avisos no recreio; ou quando uma aluna entrou na sala (sem nem bater) para avisar que 

a caixa de água estava esborrando e entrando pela janela na sala de aula. Esta pesquisa 

nos fez refletir, então, sobre as responsabilidades do coordenador. Pensar sobre os 

limites e possibilidades das atribuições da função é tarefa complexa que demanda um 

olhar crítico e reflexivo. 

 

É bem verdade de que, nos tempos atuais, os profissionais não podem estar 

presos a uma única atividade e que, no modelo de sociedade em que vivemos, espera-se 

de um bom profissional que ele seja flexível, aberto a outras demandas e atividades, 

mas pensamos que, no que diz respeito ao coordenador, essa flexibilidade tem passado 

um pouco dos limites. Acreditamos que alguns problemas poderiam ser solucionados 

facilmente, entretanto os coordenadores, em geral, concebem a coordenação a partir da 

lógica da supervisão e, por isso, ainda centralizam muito as atividades e 

responsabilidades. Por vezes, nesta pesquisa, refletimos sobre isso e vimos que o ideário 

de supervisão ainda permanece enraizado na forma de conceber a coordenação 

pedagógica. 

 

Por mais que acreditemos na importância de uma gestão democrática e de um 

coordenador que medeie e articule o processo educativo, a ideia de coordenação como 

supervisão ainda é muito forte. Percebemos isso tanto na coordenação das escolas 

públicas – com um trabalho mais burocratizado e cobrança institucional – como nas 

escolas particulares, onde há um forte ideal de trabalho administrativo e de controle do 

grupo de professores. 

 

Outro aspecto importante do qual sentimos falta na rotina dos coordenadores foi 

a formação pedagógica. Ao longo de toda a pesquisa, foram pouquíssimas as 

oportunidades que tivemos de presenciar uma formação com os professores. Nas 

escolas públicas, compreendemos que as coordenadoras veem essa formação como 

responsabilidade do Estado ou do Município. Como existem as formações promovidas 

pelo Estado, as coordenadoras entendem que não há necessidade desses momentos na 

escola. Quando questionamos as coordenadoras das escolas públicas se elas se viam 

como formadoras, a resposta negativa foi quase que unânime. Apesar de reconhecerem 

a importância de uma formação continuada, não acham que devem colocar como 

atividades na sua rotina, até pela falta de tempo. 
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Já nas escolas particulares, conseguimos presenciar alguns desses momentos de 

formação, duas vezes aos sábados, em as coordenadoras CP8 e CP9 escolheram temas 

importantes para abordar e fizeram dinâmicas de grupo. Esses temas, de forma geral, 

emergiram de necessidades levantadas pelo grupo de professores, como, por exemplo: 

autismo, indisciplina e lanche saudável. Achamos esses momentos muito ricos, pois as 

coordenadoras buscaram sair da teoria e trazer os questionamentos para a prática de sala 

de aula. 

 

Reconhecemos a importância da formação continuada e entendemos que ela 

precisa ser uma atividade da coordenação pedagógica. Assim, julgamos importante que 

o coordenador se reconheça como formador frente ao seu grupo de professores, para 

que, assim, haja uma maior definição das suas atividades. 

 

Enfim, em relação à pergunta “como vem  se  construindo  a  identidade 
 

profissional dos coordenadores pedagógicos?”, diríamos que ela nos acompanhou ao 

longo de toda a pesquisa. Tanto no questionário como na entrevista e na observação, 

sempre estivemos atentas à forma como vem se constituindo esta identidade profissional 

dos coordenadores pedagógicos. Inicialmente, entendemos que coordenação pedagógica 

não é profissão, mas função. A partir dessa constatação, passamos a nos questionar: 

alguém que não exerce uma profissão pode ter uma identidade profissional? Foi então 

que percebemos que inclusive esse processo de construção da profissão é elemento 

constitutivo e fundamental para a compreensão da identidade desses sujeitos. 

 

Na medida em que os coordenadores iam enumerando as suas atividades e 

explicitando como se dá a sua rotina, eles iam trazendo elementos que constituem essa 

identidade. A formação inicial, as formações continuadas, a trajetória profissional, 
 
a história de cada coordenadora, a rotina, as dificuldades, os anseios e expectativas 
 

são elementos constitutivos dessa identidade em construção. 
 
 

Por um lado, constatamos que os coordenadores pedagógicos estão vivendo um 

momento de crise de identidade, enquanto função, pela indefinição da função e pela 

falta de clareza do que é ser coordenador. Por outro lado, compreendemos que essa crise 

é fundamental para a consolidação da função e para a busca por uma coordenação 

pedagógica melhor definida. 
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Estudar a identidade profissional das coordenadoras para compreender como se 

veem na função foi fundamental para a compreensão do que é coordenação pedagógica. 

Para nós, a coordenação deveria ser uma mediação, uma articulação dos diversos 

agentes e ações na escola. Além disso, deveria estar relacionada ao apoio e à formação 

dos professores. 

 

Outro importante achado nas leituras que fizemos foi a ideia de coordenador 

como articulador entre os professores e o projeto político pedagógico. Muitos autores 

veem o projeto político pedagógico no contexto da coordenação pedagógica, como 

Almeida (2001, p.78), para quem a primeira função do coordenador pedagógico deveria 

ser 
 

[...] a de articular o grupo de professores para elaborar o projeto político 
pedagógico. Levar os professores a definir objetivos comuns e persegui-
los em conjunto é a tarefa que não será atingida se não houve a 
constituição de um grupo coeso, embora a coesão seja um processo 
lento e difícil. 

 
 

Entretanto, em nossa pesquisa, nenhum coordenador falou sobre o Projeto 

Político Pedagógico da Escola. Nas escolas particulares, percebemos que ele sequer 

existe e, se existe, as coordenadoras não têm ciência dele. Nas escolas públicas, apesar 

de haver um Projeto Político Pedagógico, ele é encarado pelas coordenadoras apenas 

como um documento que existe para guiar a escola, mas que fica guardado e ninguém 

tem muito acesso a ele. Embora não seja esse o centro de nossa pesquisa e nem 

tenhamos como objetivo neste estudo discutir o Projeto Político Pedagógico, 

compreendemos que há uma relação entre coordenação pedagógica e o PPP que carece 

ser melhor desenvolvida nas escolas. 

 

O Projeto Político Pedagógico é o instrumento que traça os caminhos a serem 

seguidos pela escola e delineia as relações da instituição escolar com a comunidade. 

Nele deve estar claro o que fazer, para que fazer e por que fazer. Segundo Orsolon 

(2006), o coordenador é um dos atores que compõe o coletivo da escola, direciona e 

mobiliza as ações para a transformação. À medida que no Projeto político pedagógico 

constam os objetivos, os caminhos e direções da escola, a coordenação deve estar 

sempre em consonância com o PPP. 
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Tendo, portanto, apresentado os resultados de nossa pesquisa e analisado os 

dados que reunimos por meio dos instrumentos que adotamos, passaremos a tecer as 

nossas considerações finais e a apresentarmos as últimas reflexões. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Uma pesquisa nunca termina em si mesma, por isso não julgamos que as 

considerações as quais passaremos a registrar serão finais, mas parciais, pois 

entendemos que, a partir delas, outros passos serão dados na pesquisa sobre 

Coordenação Pedagógica. 

 

A partir de nosso estudo, compreendemos, antes de tudo, que o coordenador 

pedagógico precisa estar sempre aberto a transformar-se continuamente, por meio das 

suas reflexões. Entendemos que essa é uma função dinâmica e importante, na medida 

em que articula tudo que diz respeito à comunidade escolar. 

 

Para enfrentar tamanho desafio, o coordenador precisa também formar-se. 

Contudo, em nossa pesquisa, deparamo-nos com coordenadoras “formadoras”, mas que 

não se formam, não buscam a mudança, a atualização. Nas escolas particulares, 

verificamos que algumas das participantes de nossa pesquisa não tinham a formação 

inicial em Pedagogia. Isso nos assustou, pois entendemos que, para essa função 

encontrar o seu caminho, precisa começar pela formação. Os coordenadores têm sido 

vistos como formadores, mas, para isso, primeiro precisam formar-se continuamente. 

Esse nosso achado, porém, é um tema para outras discussões. 

 

Nossa pesquisa também nos levou a constatar que as atribuições do coordenador 

pedagógico são incontáveis, quase impossíveis de serem delimitadas, e esse é outro 

grande desafio a ser superado todos os dias. Esse grande número de tarefas faz o 

coordenador perder-se em sua prática e sugerimos que, para transpor essa dificuldade, 

adotemos a proposta de Cunha (2005, p.200), para quem o coordenador, acima de tudo, 

precisa “saber ouvir, saber dialogar, enfrentar com paciência as resistências dos 

professores às mudanças, construir relações de confiança com os mesmos e ser 

flexível”. 

 

A função de coordenação é, sem dúvida, de grande complexidade e, como 

discutimos neste estudo, tem vivido um momento de crise de identidade e indefinição. 

Todavia, por ser indispensável à qualidade da educação, esse desafio precisa ser 

vencido, o que requer do coordenador muita responsabilidade e compromisso. 
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Esse compromisso, entretanto, não falta a muitas das participantes desta 

pesquisa, como pudemos verificar por meio de um valioso instrumento ao qual 

recorremos: a observação. Ao longo do nosso caminho de investigação, vimos 

coordenadoras comprometidas, entusiasmadas com a função que exercem e com a 

educação. Lamentavelmente, também conhecemos coordenadoras desmotivadas e 

perdidas nas escolas. 

 

Ainda a partir deste estudo, pudemos entender que a coordenação é uma função, 

não uma profissão. Isso porque não dispõe de um conjunto de regras que rege uma 

profissão. Vimos, no entanto, como é importante essa função para o ambiente escolar 

bem como para a busca de uma educação significativa e de qualidade. 

 

Nesta pesquisa, buscamos também discutir três abrangentes aspectos a partir das 

seguintes perguntas que fizemos aos sujeitos participantes da investigação: “O que te 

fez escolher a função?”, “O que é ser coordenador?” e “Como você se sente 

enquanto coordenador?”. Julgamos que a primeira pergunta nos levaria a 

compreender a trajetória, o passado dos coordenadores; a segunda nos permitiria 

entender as atribuições e a rotina, ou seja, o presente desses agentes educacionais; e a 

terceira nos conduziria à compreensão das suas perspectivas em relação à função. 

 

A partir da primeira pergunta – “O que te fez escolher a função?” – 
 

,encontramos, no grupo das coordenadoras de instituição pública, ex-docentes que 

viram na função de coordenação a oportunidade ascender socialmente, ter melhor 

salário e, por isso, submeteram-se à seleção interna. Já em relação às coordenadoras de 

instituições privadas, verificamos que a “escolha” se dera de outra maneira. De modo 

geral, eram excelentes em suas funções e foram “promovidas” para a coordenação. Essa 

trajetória das coordenadoras nos aproximou da compreensão de uma identidade em 

construção. 

 

Partindo da segunda questão – “O que é ser um coordenador?” –, pudemos 

perceber o que um coordenador faz. A resposta a essa pergunta foi quase unânime “o 

coordenador faz tudo!”. Isso apontou a existência de uma indefinição, pois vimos que 

nem as próprias coordenadoras têm clareza das suas funções e atribuições. 
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Por fim, a terceira questão – “Como você se sente enquanto coordenador?” – foi, 

sem dúvida, a que deu origem a um maior número de “confissões”. Em meio a pausas e 

hesitações, pudemos perceber sentimentos contraditórios: umas revelaram entusiasmo 

pela educação; outras, um profundo desestímulo. 

 

As respostas a essas questões também nos trouxeram dados sobre os quais 

precisamos refletir. Como investigamos dois grupos de coordenadoras de redes de 

ensino distintas – públicas e privadas – situadas na Região Metropolitana do Recife, 

pudemos verificar diferenças significativas entre elas. 

 

Desde a aplicação dos questionários, percebemos certa indisposição de algumas 

coordenadoras de instituições públicas para participarem da pesquisa por estarem 

sempre, conforme nos disseram, muito ocupadas. Vimos, depois, que isso se devia ao 

fato de elas ainda associarem essa função à ideia de inspetoria e atribuírem ela o caráter 

burocrático. Não iam à sala de aula, pois sempre estavam na diretoria ou na sala de 

coordenação, preenchendo cadernetas e relatórios, registrando notas, faltas e executando 

atividades de controle. Assim, não conseguem estabelecer relação com os alunos nem 

com os professores. Nem mesmo promovem formações continuadas internas, as quais 

são, segundo elas, de competência da Prefeitura e do Governo do Estado. Ao questioná-

las sobre esse distanciamento tanto dos estudantes como dos docentes, percebemos 

nelas o desejo de desempenharem um trabalho mais pedagógico, que não conseguem 

empreender devido às demandas burocráticas. 

 

Já nas instituições privadas, a formação continuada, por exemplo, acontece. Em 

quatro das cinco instituições, vimos momentos de formação e trocas de conhecimento. 

Tivemos, inclusive, a oportunidade de assistirmos a duas dessas formações mediadas 

pelas coordenadoras e, nelas, percebemos mais entusiasmo e maior disponibilidade. 

Nessas instituições há também a sobrecarga de trabalho na coordenação, mas as 

atividades são diferentes das exercidas pelas coordenadoras das escolas públicas. Vimos 

coordenadoras atendendo pais, alunos, professores, corrigindo planejamento, fazendo 

relatórios, medicando crianças quando estavam doentes ou disciplinando-as quando 

havia algum problema. Por outro lado, também as vimos interromperem o trabalho 

pedagógico para fazerem decoração de São João e Dia das Crianças. Por isso, julgamos 

que, nas escolas particulares, é mais acentuada a indefinição na função, pois as 

coordenadoras não sabem o que de fato é da competência delas, ou seja, estão ali para 
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apagar “pequenos e grandes incêndios”. A verdade é que a escola colocou na 

coordenação a função de resolver tudo e, por isso, o processo de ensino e aprendizado 

fica um pouco de lado. 

 

Em síntese, tanto em um grupo como em outro, percebemos um problema 

semelhante: a sobrecarga de trabalho. Nas instituições públicas, o “fardo” é o trabalho 

burocrático, já nas particulares é o acúmulo de atividades. Assim, em ambas as redes de 

ensino, vimos coordenadoras esgotadas, que trabalham em média 10 (dez) horas por dia 

e andam de um lado para o outro, resolvendo tudo, mas não fazendo nada 

especificamente. Não têm, pois, tempo para refletir sobre o trabalho pedagógico. 

 

Assim, diríamos que as respostas relativas à pergunta sobre a valorização do 

trabalho da coordenação foram, indubitavelmente, as que nos deram mais dados para a 

nossa discussão. A maioria das coordenadoras fez um ar de riso, como se essa pergunta 

fosse tão boba que não devesse ser feita. No entanto, quando passaram a falar sobre o 

respeito do outro ao trabalho por elas desenvolvido, o tom era de profundo lamento. 

Todas nos disseram que não se sentem reconhecidas. Essa confissão nos remete à 

reflexão sobre um dos mais importantes elementos constitutivos da identidade 

profissional: o olhar do outro, o reconhecimento dos pares. 

 

Esse dado acerca da falta de reconhecimento quanto ao trabalho das 

coordenadoras nos remete a Nóvoa (1992), para quem a identidade profissional é um 

espaço de construção da maneira de ser e estar na profissão. Compreender que a 

identidade é construída a partir da forma de ser, de agir, de pensar, saber e viver, e que é 

atravessada pela forma como o outro nos vê, apreende-nos, compreende-nos e pensa 

sobre nós ajudou-nos a perceber que o não reconhecimento do trabalho das 

coordenadoras as faz sentirem-se perdidas, sem norte e a aceitarem os frequentes 

desvios de função. Sem esse norte na função que desempenham, as coordenadoras se 

veem como “bombril”, “faz-tudo”, e sentem-se sobrecarregadas, exaustas, atarefadas. 

 

Nossa pesquisa se propôs também e, sobretudo, a identificar os elementos 

constitutivos da identidade profissional dos coordenadores pedagógicos. A partir de um 

olhar desatento, diríamos que, se não há definição da função que exercem, esses 

elementos não existiriam. Contudo, aguçando o olhar, vemos que essa indefinição é, por 

si só, um elemento constitutivo como também o são as dificuldades, os anseios, as 
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expectativas, a rotina, a trajetória profissional e, acima de tudo, a história de cada uma 

delas. 

 

Propusemo-nos, também, a apreender as concepções de coordenação 

pedagógica. Voltamos, então, ao que registramos anteriormente: se não há função 

definida e se essas coordenadoras se veem como resolvedoras de problemas, “faz-tudo”, 

elas tendem a aproximar-se da concepção de coordenação como supervisão, 

administração. Essa constatação nos leva a atender o terceiro objetivo específico de 

nossa pesquisa: analisar o que os coordenadores pedagógicos pensam sobre o seu 

trabalho na escola. Como vimos, julgam que fazem tudo e, ao mesmo tempo, nada 

fazem. Essa sensação de que não fazem nada também decorre da indefinição, que não 

só as deixa sem norte como as afasta do trabalho pedagógico, da formação continuada. 

 

Diante disso, dessa identidade profissional em “turbulenta” construção, 

constatamos uma crise da identidade profissional das coordenadoras participantes de 

nossa pesquisa. E ousamos dizer que a própria crise seria um elemento constitutivo na 

medida em que revela um choque de concepções: por um lado, uma forma de conceber 

a coordenação pedagógica como supervisão, instância de controle; por outro lado, a 

concepção de coordenação pedagógica como espaço de articulação, de reflexão em prol 

de uma educação de melhor qualidade, não para o mercado de trabalho, mas para a 

construção do ser humano em sua plenitude. 

 

Julgamos, portanto, ter alcançado os propósitos de nossa pesquisa, entretanto, 

em nossa caminhada em busca das respostas às perguntas que nos propusemos a 

responder, fomos percebendo outras questões das quais nosso estudo não daria conta. 

Uma delas já foi sinalizada no início dessas considerações (quase) finais: o problema da 

formação promovida pelo curso de Pedagogia, que não contempla com profundidade a 

coordenação pedagógica. Outra questão diz respeito à escassez de estudos referentes à 

função de coordenação pedagógica. No nosso programa de pós-graduação, por exemplo, 

encontramos apenas um trabalho sobre esse tema. 

 

Fica, portanto, a nossa sugestão: que esse tema seja mais investigado a fim de 

que possamos desvelar essa função tão complexa e diversificada. Julgamos que também 

as pesquisas podem contribuir para a construção da identidade dos coordenadores 

pedagógicos. 
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APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Dados de identificação da pesquisa 
 

Título do projeto O coordenador pedagógico e a construção da 

 sua identidade profissional 

Pesquisadora responsável Juliana Beltrão Lins 

Orientadora da pesquisa Profª
.
Drª

.
 Maria da Conceição Carrilho de 

 Aguiar 

Instituição a que pertence a Universidade Federal de Pernambuco – 

pesquisadora Programa de Pós-Graduação em Educação 

Contato juli_beltrao@hotmail.com 
 (81)88780777 

 

O(A) sr(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada O 

coordenador pedagógico e a construção da sua identidade profissional, que tem 

como objetivo geral compreender como se elaboram os processos de construção da 

identidade profissional de coordenadores pedagógicos que trabalham em instituições 

públicas e provadas de ensino na Região Metropolitana de Recife; e como objetivos 

específicos identificar elementos constitutivos da identidade profissional dos 

coordenadores, apreender as concepções de coordenação pedagógica e analisar sentidos 

compartilhados do ser coordenador pedagógico. 
 

Este estudo tem como referencial teórico a Identidade e a Identidade Profissional 

e utiliza, em sua metodologia, questionário, entrevista e observação. Os usos das 

informações oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa 

envolvendo seres humanos e suas respostas serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase 

do estudo. Quando for necessário exemplificar determinada situação, sua privacidade 

será assegurada, uma vez que seu nome será substituído de forma aleatória. Os dados 

coletados serão utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em 

eventos e/ou revistas científicas. 
 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se 

a responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. 

mailto:juli_beltrao@hotmail.com
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Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição que forneceu os seus dados, como também na que trabalha. 
 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder as perguntas a serem 

realizadas sob a forma de questionário e entrevista, com gravação de áudio, para 

posterior transcrição. Em um segundo momento da pesquisa, haverá a observação da 

prática que se dará de acordo com a sua disponibilidade. 
 

O sr(a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não 

haverá riscos de qualquer natureza relacionada à sua participação. O benefício 

relacionado à sua participação será de enriquecer o conhecimento científico para a área 

de educação. O sr(a) receberá uma cópia deste termo onde consta o celular/e-mail do 

pesquisador responsável, podendo tirar, agora ou a qualquer momento, as suas dúvidas 

sobre o projeto e sua participação. Desde já agradecemos a sua colaboração! 

 
 

Assim, eu, _______________________________________, RG nº______________, 

telefone ( )_______________, e-mail ________________________, declaro, por 

meio deste termo, estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO e estou de acordo em participar, como voluntário(a), da 

pesquisa acima descrita. 
 

Recife, ____ de _______________ de 20___. 
 
 
 

 

_____________________________________ 
 

(Assinatura do[a] voluntário[a]) 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS  

COORDENADORES PEDAGÓGICOS 
 

Prezado (a) Coordenador, 
 

 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa intitulada “O Coordenador Pedagógico e a 

construção da sua identidade profissional”, que se desenvolve no curso de Mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco e 

tem como orientadora a Profa. Dra. Maria da Conceição Carrilho de Aguiar. 
 

Para tanto, solicitamos a sua colaboração no preenchimento dos questionários, 

respondendo com muita clareza e sinceridade, na certeza de que todas as suas respostas 

são sigilosas. 
 

Desde já agradecemos a sua colaboração! 
 
 
 

 

Nome: 
 

Idade: 
 

Sexo: Feminino ( ) Masculino ( ) 

 

Rede de Ensino em que trabalha: Particular ( ) Pública ( ) 
 

Há quanto tempo exerce a função? 
 

Como ingressou na função? 
 

Qual a sua formação? 
 

Universidade: __________________________Ano de conclusão: ___________ 
 

Fez alguma pós-graduação? 
 

Instituição: ____________________________ Ano de conclusão:____________ 
 

Exercício Profissional: 
 

Apenas na rede pública ( ) Apenas na rede particular ( ) Nas duas redes de ensino ( ) 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 
 
 

 O que te fez escolher a Coordenação Pedagógica? (PASSADO)
 
 

Com este questionamento inicial, busca-se compreender a trajetória profissional, a 

formação inicial e/ou continuada e como chegaram até aqui. Foram docentes? A 

experiência como docente fez diferença para o exercício da função coordenadora? 

 

 O que é ser coordenador para você? (PRESENTE)
 
 

O que faz um coordenador? Quais as suas atribuições, como é a sua rotina e suas 

condições de trabalho. O que você faz e o que acha que significa hoje ser um 

coordenador pedagógico? 

 

 Como você se sente como coordenador? (PENSAR NO FUTURO DA


FUNÇÃO) 
 
 

Você se sente valorizado? É feliz na função que exerce? Pensa em mudar/sair? Que 
 

perspectivas de futuro e de mudança na função você vislumbra? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DA OBSERVAÇÃO 
 
 

A observação foi toda registrada em um caderno, onde havia a seguinte tabela colada 
 

em cada dia observado: 
 
 

O que fez (que tarefas realizou) e como se comportou nas situações? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minhas percepções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observações 


