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RESUMO 
 

Esta pesquisa, de natureza qualitativa, teve como principal objetivo analisar as representações 
sociais da função de coordenação pedagógica dos profissionais coordenadores que atuam na 
rede Municipal de Ensino de Recife-PE. O referencial teórico que orientou esta investigação 
foi a Teoria das Representações Sociais na tradição iniciada por Serge Moscovici. Por 
representações sociais, entendemos uma modalidade de conhecimento particular que tem por 
função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre os indivíduos. Elas circulam, 
mesclam e se cristalizam permanentemente por meio de gestos, falas, relações e ações 
cotidianas dos sujeitos. O estudo teve como campo empírico a Secretaria Municipal de 
Educação, especificamente, as escolas públicas. Os participantes da pesquisa foram 55 
coordenadores pedagógicos distribuídos nas seis diferentes RPA’s. Para coleta e geração dos 
dados utilizamos um questionário, que continha perguntas abertas, fechadas, além de um teste 
de associação livre de palavras. Os dados das questões abertas foram analisados a partir das 
orientações de Bardin (1997), sobre análise de conteúdo. Os dados referentes ao teste de 
associação livre foram organizados em campos semânticos. Os resultados da pesquisa indicam 
representações sociais de coordenação pedagógica centradas nos seguintes elementos: 
mediação, articulação e facilitação do trabalho pedagógico no âmbito institucional e 
pedagógico; desenvolvimento de atividades de formação, busca por aperfeiçoamento e 
crescimento profissional, compromisso e responsabilidade social. A partir dos resultados 
alcançados com o trabalho, reforçamos que as representações sociais de coordenação 
pedagógica não podem ser desconsideradas pelos sistemas educacionais. Elas constituem um 
alerta, para que esses sistemas reconheçam a urgência de repensar o papel desse coordenador, 
através de políticas públicas de valorização profissional capazes de assegurar, principalmente, 
melhoria das condições de trabalho e o seu reconhecimento como formador e pesquisador no 
espaço da escola. Entendemos que a qualidade da educação básica brasileira decorre, também, 
da valorização desse profissional, identificado com o acompanhamento e com a mediação 
pedagógica.  
 

Palavras- chave: Coordenação pedagógica - Representações Sociais - Escola pública - Prática 

pedagógica. 
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ABSTRACT 

 
This research, of qualitative nature, had as its main objective analyse the social representations 
of the function of pedagogic coordination of the professionals coordinators who work in the 
municipal network of education from PE. The theoric referential that guided this investigation 
was the Theory of Social Representations in the tradition started by Serge Moscovici. By 
social representations we comprehend a kind of particular knowledge which has for function 
the development of behaviors and the comunication between people. They circulate, merge 
and crystallized itself permanently through signs, words, relations and daily actions of the 
people. The study had as empirical area the Municipal Office of the Secretary of Education, 
specifically the public schools.  The participants of the research were 55 pedagogical 
coordinators distributed in the six different RPA's (Administrative and Politic Sections).  For 
collection and development of the data we used a questionnaire, which had open questions, 
closed ones, beyond a test of free association of words.  The data of the open questions were 
analyzed from the orientation of Bardin (1997), about analysis of content.  The data regarding 
the test of free association were organized in semantic fields.  The results of the research 
indicate social representations of pedagogical coordination centered in the following elements: 
mediation, articulation and facilitation of the pedagogical work in the pedagogical and 
institutional scope; formation activities development, seeks by improvement and professional 
growth, commitment and social responsibility.  From the results achieved with the work we 
strengthen that the social representations of pedagogical coordination can not be ignored by 
the educational systems.  They constitute an alert, for that those systems recognize the 
urgency of rethink the paper of that professional through public politics of capable 
professional valorization of assure, mainly, improvement of the conditions of work, 
recognition of that professional as creating and researcher in the school’space.  We understand 
that the quality of the Brazilian basic education passes, also, by the valorization of that 
professional in the school, since reveals deep identification with monitoring and pedagogical 
mediation. 
 

Key words: Pedagogical coordination - Social Representations - public School – Pedagogical 

practice. 
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Este estudo tem como objetivo principal analisar as representações sociais de 

coordenação pedagógica entre os profissionais coordenadores de escolas municipais de ensino 

do Recife, buscando identificar nas ações do coordenador pedagógico elementos indicadores 

dessas representações. Nesta breve apresentação, trazemos um panorama geral de organização 

do nosso texto. 

A introdução situa a problemática geral da pesquisa, indica e argumenta acerca da 

relevância do tema, bem como trata das formas de ingresso na função, das atribuições do 

coordenador e dos desafios postos a este profissional na Rede Municipal de Ensino. 

No primeiro capítulo, situamos o nosso objeto de pesquisa e focalizamos os 

condicionantes históricos, sociais e teóricos que balizam a função coordenadora. 

O segundo capítulo aponta a Teoria das Representações Sociais na tradição de 

Serge Moscovici, como caminho teórico para análise da função coordenadora.  Neste capítulo, 

trazemos conceitos básicos da teoria, processos de construção, articulação com os construtos 

de identidade, bem como seu valor e pertinência para o nosso estudo. 

Os caminhos, opções, decisões e procedimentos metodológicos que constituíram o 

percurso deste estudo estão descritos no terceiro capítulo. 

No quarto capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa. Para isto descrevemos 

as categorias temáticas emergentes das questões abertas, como também os campos semânticos 

emergentes da associação livre de palavras.  

Enfim, nosso último capítulo representa o nosso esforço de interpretação dos 

resultados à luz das representações sociais. Nele procuramos estabelecer um diálogo entre os 

conceitos de base da teoria e nosso objeto de estudo, buscando clarificar os elementos 

formadores e estruturantes das representações sociais dos coordenadores pedagógicos. 
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Nas considerações finais, retomamos as inquietações que nos mobilizaram para a 

realização do trabalho, os resultados aos quais chegamos, bem como analisamos nossa 

produção apontando suas possibilidades, avanços e limitações. 
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A realidade da escola pública, sobretudo, a não aprendizagem das crianças e 

adolescentes vem suscitando cada vez mais o aprofundamento do debate a respeito das 

dificuldades que afetam o campo educacional brasileiro. Torna-se, portanto, urgente a 

construção de novos caminhos e novos projetos que permitam à escola redefinir seu papel no 

que se refere à melhoria da qualidade de ensino. Entendemos que conhecer diretamente, ou 

por meio de estudo sistemático, a realidade escolar constitui-se como relevante tanto na 

elaboração teórica quanto no revigoramento e no engendrar de novas práticas. 

Um processo de reconstrução da educação requer olhares atentos e críticos sobre os 

sentidos que o trabalho pedagógico em suas múltiplas dimensões vem assumindo na 

sociedade atual e especificamente na escola pública. Numa perspectiva de reconfiguração dos 

espaços das relações escolares, cada personagem do seu interior tem importância fundamental 

na construção de práticas que servirão de orientação para superação dos problemas 

vivenciados. 

Cientes de que a educação se materializa enquanto campo de conhecimento em 

constante mudança e que os sujeitos nela envolvidos devem compreender suas várias 

dimensões, buscamos neste estudo refletir sobre a função de um ator pouco referenciado nas 

pesquisas em educação: o coordenador pedagógico. 

A preocupação com esse profissional tem sua origem em nossa experiência,  pois 

atuamos como supervisora escolar, desde 2000, na rede estadual de ensino e, atualmente, 

exercemos a função vinculada à GRE Recife - Sul e como coordenadora pedagógica na Rede 

Municipal da Cidade do Recife, funções que, embora com nomenclaturas diferentes, estão 

ainda bastante próximas. A nossa experiência profissional é, portanto, o principal elemento 

que nos faz sentir a necessidade de buscar, ter contato com diferentes referenciais teóricos, 

que nos possibilitem compreender e, quiçá, superar alguns limites gerados no cotidiano da 

escola ao longo do exercício desta função.  
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Antes de ingressarmos no curso superior de Formação de Professores, não 

imaginávamos o quão complexa seria a atuação do professor. Só a partir daí, pudemos 

constatar as muitas situações e possibilidades de ação que se apresentam a este sujeito 

durante sua vida profissional. Quando nos referimos às variadas situações, desejamos levar 

em consideração não somente as atividades docentes. Incluímos, neste universo, as 

atividades técnico-pedagógicas, de gestão, acompanhamento, funcionamento burocrático, 

dentre outras. Nesse processo em que acumulamos diferentes papéis, procuramos 

compreender melhor a atuação do coordenador pedagógico por considerar sua importância 

nas unidades escolares. 

Os resquícios e ranços remanescentes da função, ao longo da história, ainda 

concorrem para interpretações diversas no interior da escola ao ponto de não se ter clareza 

quanto à sua especificidade. Isso o faz tornar-se um profissional continuamente notado e 

questionado pelas ambigüidades, que a função vem carregando ao longo de sua trajetória. 

Trata-se então de uma função que permanece sujeita a diferentes interpretações 

tanto no aspecto teórico como prático. A razão para vivenciarmos inquietantes reflexões 

acerca da função coordenadora não se desenvolve no vazio ou no espontaneísmo casual. Essa 

mobilização decorre de nosso exercício na função de Coordenadora Pedagógica e por 

estarmos preocupados com os rumos de nossa própria prática coordenadora. Devido às 

nossas inquietações cotidianas, sentimos necessidade de investigar e refletir de forma mais 

sistemática sobre essa função no contexto atual. Reconhecendo a necessidade e quase 

urgência de novos caminhos para a função do coordenador pedagógico no espaço da escola, 

com esta pesquisa procuramos identificar as representações da função coordenadora entre 

esses profissionais, bem como suas implicações práticas. Lembramos, contudo, que, apesar 

de nossa experiência em ambas as Redes de Ensino, escolhemos a Rede Municipal como 

nosso campo empírico. 
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Escolhemos a rede municipal, pois verificamos que a referida função vem sendo 

alvo de debates, discussões, enfrentamentos e reflexões, neste espaço institucional desde 

2001, ocasião em que teve início a atual gestão, a qual permanece até hoje à frente da 

Prefeitura da Cidade de Recife. 

A referida gestão define como papel do coordenador, a responsabilidade  de 

articular a política educacional do município com o projeto político pedagógico da escola, 

constituindo-se no elo entre as ações educativas desenvolvidas no ambiente escolar, os 

sujeitos desse processo e o projeto político-pedagógico da instituição. 

No entanto, temos observado, através de nossa prática, que na realidade não 

existe uma definição específica para a função do coordenador tanto com relação à sua 

formação como em referência às suas atribuições. Os diferentes referenciais teóricos que 

abordam o tema supervisão escolar/coordenação pedagógica dentre eles, Placco (2005); 

Bruno (2005); Silva (2002) indicam que essa indefinição interfere na forma que este 

coordenador percebe sua ação pedagógica. Corroborando essa idéia, Gadotti nos auxilia 

quando afirma que: 

A história da educação brasileira mostra como esses especialistas foram espoliados 
da totalidade do seu quefazer pedagógico, uma vez que havia uma exata distinção 
entre os que pensam e os que fazem, reduzindo o professor a mero executor de 
tarefas. Hoje, eles se encontram numa desgastante busca de identidade profissional 
marcada pela delimitação de funções. Isso na prática escolar resultou em 
planejamentos burocratizados com listagens de atribuições e funções que descem a 
níveis extremos de detalhamento, mas que não trazem, como conseqüência, a 
correspondente melhoria do ensino. A função dos especialistas não pode ser 
esvaziada, mas redefinida em função de um projeto político-pedagógico da escola 
que valorize todos os profissionais que nela atuam, sejam eles docentes ou não –
docentes.( GADOTI, 2000;p.63) 

 

Atualmente, de acordo com a LDB, Lei 9394/96, Art. 64: a formação de 

profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e 

orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação em 

pedagogia ou em nível de Pós-Graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional. Percebemos, conforme a Lei, que a docência é a base da 
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formação do pedagogo, ou seja, ela retira do curso de Pedagogia a obrigatoriedade de 

habilitar profissionais para as funções técnicas.  A Lei, contudo, não está em desacordo com 

a principal exigência para o exercício da função preconizada desde o final dos anos 1980, 

qual seja: ser um docente identificado com a escola e trabalho pedagógico. 

Com relação às atribuições do coordenador pedagógico, elas têm sido em geral 

normatizadas pelos sistemas. No nosso caso, tomamos como base para  este estudo 

documento elaborado pela Gerência Geral de Ensino/Secretaria Municipal de Educação e 

divulgado no início da gestão (2001-2004), que aponta atribuições básicas a serem 

desempenhadas pelo coordenador pedagógico no exercício da função:  

 

• Coordenar o processo de (re)construção do projeto político-pedagógico, 

com a participação de todos os segmentos que compõem a comunidade 

escolar; 

• Promover estudos e reflexões sobre a proposta curricular da rede e sua 

efetivação na unidade educacional; 

• Incentivar a produção de materiais pedagógicos para subsidiar a prática, 

bem como a produção e socialização de trabalhos, por meio do uso das 

diversas linguagens; 

• Acompanhar a trajetória escolar dos alunos, a prática pedagógica do 

professor e a dinâmica da escola para viabilizar situações de aprendizagem 

adequadas à promoção da educação com qualidade social; 

• Apoiar, promover e participar de atividades que qualifiquem a articulação, 

escola-família-comunidade; 

• Contribuir para construção/reconstrução da proposta pedagógica da rede; 
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• Acompanhar e avaliar as ações desenvolvidas na instituição à luz do 

projeto político pedagógico; 

• Construir e vivenciar junto aos professores e alunos projetos didáticos em 

diferentes grupos; 

• Elaborar cronograma de atendimento pedagógico em nível individual e 

coletivo; 

• Orientar professores na construção de relatórios individuais e coletivos 

que apontem sua ação junto aos alunos e as aprendizagens por eles 

construídas; 

• Acompanhar as aprendizagens e desenvolvimento dos alunos a partir da 

atuação e relatórios dos professores; 

• Realizar avaliação do processo pedagógico referenciada na proposta 

pedagógica da rede. 

• Tematizar sua prática e a dos professores, utilizando-se de recursos como: 

relatórios, fotografias, filmagens, observação in loco de atividades dos 

alunos; 

• Orientar, cordialmente, na construção de registros, relatos de experiências, 

trabalhos científicos, para fins de socialização e publicação na rede. 

 

Neste panorama, de tantas atribuições do coordenador pedagógico, podemos 

destacar a sistematização e socialização dos espaços específicos de acompanhamento da 

trajetória escolar dos estudantes bem como o desenvolvimento da formação continuada em 

serviço. Conforme o mesmo documento, anteriormente citado (DGE-SEE, 2001-2004): 
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O campo de atuação desse educador abrange, então, questões de currículo, 
construção do conhecimento, aprendizagem dos alunos, formação dos professores, 
avaliação da aprendizagem, recursos didáticos, relações interpessoais, ética, 
disciplina, relacionamento com a comunidade e as famílias.(p.01) 

 

Nossa experiência vem revelando que o trabalho de coordenação pedagógica é ao 

mesmo tempo essencial e complexo, pois busca estabelecer relações entre a realidade escolar 

e seus desafios cotidianos e propor caminhos de reflexão e alternativas coerentes para 

superação das dificuldades inerentes ao fazer pedagógico, transformando a atuação do 

profissional em uma tarefa contínua de construção do conhecimento e reflexão da prática 

docente. Em síntese, destacamos o papel do coordenador pedagógico na escola como agente 

aglutinador e indispensável para realização de um projeto pedagógico de qualidade, onde a 

participação dos diferentes segmentos seja assegurada. 

Contudo, a infinidade de tarefas propostas para o coordenador na escola muitas 

vezes o impede de desenvolver um trabalho de acompanhamento da prática docente. Isso 

ocorre porque, aliadas às inúmeras atribuições propostas para esse profissional, não se tem 

levado, também, em consideração as circunstâncias em que se desenvolveu a sua formação, 

as condições de trabalho oferecidas para o exercício de um fazer pedagógico participativo no 

interior da escola, bem como as necessidades do grupo de professores. 

Nesse sentido, nosso estudo centra-se em analisar as representações de 

coordenação pedagógica entre profissionais coordenadores de escolas municipais de 

ensino da cidade do Recife.  
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Coordenador Pedagógico na Rede Municipal do Recife: o ingresso na função 

e seus desafios 

Atualmente, o ingresso na função de coordenador pedagógico se faz mediante 

processo de seleção interna estabelecido por uma determinação administrativa. No momento 

da definição dos participantes de nossa pesquisa, identificamos quatro situações possíveis de 

regime funcional. (Quadro 1 - Anexo A) 

Conforme Quadro1, o Professor I é o docente que possuía contrato de trabalho de 

125 horas aula mensais e amplia para 270 horas aula. Desse total (270h/a), 145h/a ficam 

destinadas à docência (em sala de aula em qualquer nível ou modalidade de ensino) e as 

demais (125h/a) são destinadas ao exercício da função coordenadora.  Este é denominado 

regime de acumulação de carga horária. 

Este regime de acumulação de carga horária gera perdas salariais, pois, no 

período de férias o coordenador não percebe os vencimentos referentes à acumulação, o que 

provoca grande insatisfação entre o grupo de coordenadores, nessa categoria Professor I.  

A segunda situação que se estabelece, diz respeito ao professor com dois vínculos 

(concursado duas vezes na rede). Quando selecionado para coordenação pedagógica, lhe é 

dada a opção de direcionar um desses vínculos para o exercício dessa função.  

Uma terceira situação funcional é a de Professor II. Neste grupo, estão os antigos 

especialistas em educação, que tiveram seu cargo de técnico extinto pelo Plano de Cargos e 

Carreiras do município (PCCR) e atuam como coordenadores pedagógicos em regime de 

200h/a mensais. Esse é um grupo menor, atualmente composto por 31 profissionais. 

A quarta e última situação funcional diz respeito ao professor II, com 270 horas 

mensais. Normalmente, esse profissional é oriundo das licenciaturas e complementa sua 

carga horária na atividade de coordenação. 
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Em linhas gerais, percebemos pela nossa experiência e convivência com outros 

profissionais, também coordenadores, que essa distribuição de dupla carga horária como 

ocorre no caso do Professor (em regime de acumulação) e com o Professor (com dois 

vínculos) acarreta em um problema prático, pois, na maioria dos casos, o coordenador 

pedagógico acaba por vivenciar um certo desgaste, uma vez que atua ao mesmo tempo em 

duas unidades educacionais diferentes, exercendo funções distintas. Conseqüentemente, isto 

desencadeia entraves de várias ordens tais como: deslocamento; falta de uma maior 

apropriação e conhecimento aprofundado da realidade específica das duas escolas; 

envolvimento pouco significativo com seus pares e dificuldades para o desenvolvimento de 

um trabalho de acompanhamento pedagógico mais qualitativo. 

A experiência vem mostrando, também, que quando o profissional, por 

circunstâncias específicas, está lotado em uma mesma unidade de ensino para o exercício das 

funções de docência e coordenação enfrenta dificuldades em ambas, uma vez que no horário 

em que se encontra em sala de aula é freqüentemente solicitado a encaminhar questões 

específicas da coordenação e vice-versa. Nesse sentido, o coordenador pedagógico passa a 

vivenciar uma sensação de desconforto e conflitos, conseqüentemente, esse profissional é 

impulsionado a não permanecer acumulando as duas funções (docente e coordenadora) na 

mesma escola.  

Outro aspecto que merece ser considerado, refere-se ao fato de que, atualmente, o 

quadro da equipe pedagógica da Secretaria Municipal de Educação sofreu influência direta 

tendo em vista as pressões geradas pela LDB e diretrizes do plano de cargos e carreiras do 

município, o que estabelece que sejam contratados, exclusivamente, professores concursados 

para o exercício da docência. Nesse contexto, criou-se uma situação onde os professores, que 

atuavam em regime de acumulação em sala de aula, foram impedidos de exercer a docência 

nesse regime, sendo essas vagas preenchidas por professores recém concursados nos últimos 
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cinco anos. Diante de tal realidade, um grande quantitativo de professores que contava com 

uma renda extra, foi motivado a prestar seleção interna para a função de coordenação, tendo 

nesta ação, principalmente, uma estratégia para administrar perdas financeiras.  

Nessa perspectiva, esses docentes foram levados a assumir a função de 

coordenação pedagógica, tendo no exercício desta função a garantia de um outro horário de 

vinculo com a rede sem vivenciar o fantasma da perda de sua carga horária integral o que 

acarretaria prejuízos financeiros. 

Assim, com o que descrevemos, a partir de nossa experiência, levantamos a 

hipótese de que muitos professores assumem a função de coordenação sem revelar identidade 

com a mesma. Admitimos que, muitas vezes, eles o fazem para se distanciar das salas de aula 

ou da própria docência, pelo menos é o que se apresenta na observação do discurso de alguns 

coordenadores. Somamos a ela vários fatores que estão a concorrer para impedir um trabalho 

de coordenação pedagógica mais consistente que conheça não só a realidade administrativa 

da escola, mas a dinâmica escolar como um todo.  

Reconhecemos o esforço por parte da Secretaria Municipal de Educação em 

propiciar aos coordenadores pedagógicos a participação em seminários, congressos, reuniões 

pedagógicas, cursos, dentre outros. Essas ações, entretanto, parecem não garantir, por si só,os 

impactos e avanços significativos na realidade escolar propriamente dita. Elas estão 

vinculadas à falta de estrutura, ao engessamento do calendário escolar, jornada de trabalho 

assoberbada  dos profissionais e demais demandas da escola.  

Ainda concorrem para dificultar o trabalho do coordenador pedagógico na escola: 

o tempo de dedicação à função que, na maioria absoluta dos casos, é corrido e insuficiente; a 

dificuldade de participação nas diferentes atividades realizadas; a ausência do coordenador 

em alguns turnos em detrimento de outros; e tempo para estudo e pesquisa que é cada vez 

mais escasso. Também não poderíamos deixar de mencionar a dificuldade de avaliação e 
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suporte às necessidades pedagógicas dos alunos e do grupo de professores; e a forma de 

mediação entre questões administrativas e pedagógicas.  

Assim sendo, reiteramos nossa preocupação para com a falta de especificidade da 

função do coordenador pedagógico que atua hoje na rede municipal de ensino. Nesta direção, 

temos como questionamentos orientadores do nosso estudo: Quais as representações sociais 

de coordenação pedagógica que circulam entre esses profissionais? Em meio às 

diferentes atribuições do coordenador, como eles articulam e desenvolvem práticas que 

evidenciam tais representações? 

As questões acima nos encaminham para definir como objetivos gerais desta 

pesquisa: analisar as representações sociais de coordenação pedagógica entre profissionais 

coordenadores de escolas municipais de ensino do Recife; e identificar nas ações do 

coordenador pedagógico elementos indicadores dessas representações. 

Constituem objetivos específicos da pesquisa: identificar as formas de ingresso 

na função de coordenação pedagógica, bem como as razões que os motivaram para exercer a 

função; evidenciar as principais atividades realizadas pelo coordenador na escola pública; 

indicar as principais dificuldades enfrentadas no exercício da função e examinar as 

estratégias utilizadas pelo coordenador pedagógico para desenvolver o acompanhamento 

pedagógico junto aos professores docentes.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

DA SUPERVISÃO EDUCACIONAL À COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA NA ESCOLA PÚBLICA: 

ASPECTOS HISTÓRICOS E TEÓRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28

Não podemos deixar de perceber que a sociedade contemporânea caminha na 

direção de mudanças nas diferentes instâncias que a constitui. Evidentemente que essas 

mudanças trazem repercussões para o modo de pensar e de se estabelecer as relações entre os 

sujeitos. Na perspectiva de construir novos caminhos que apontem para mudanças 

qualitativas, pensamos a escola enquanto espaço legítimo para o desenvolvimento de  

princípios e ações que possam nortear a democratização das relações sociais que se 

estabelecem dentro e fora desse contexto. Entretanto, acreditamos que para entendermos as 

dinâmicas que envolvem o processo de mudança, não podemos deixar de considerar os 

fatores sócio-econômicos, políticos e culturais que se interrelacionam e determinam os rumos 

educacionais em nossa realidade, cujas influências interferem diretamente na atuação dos 

diferentes sujeitos que atuam na escola. 

Para melhor compreender a função de coordenação pedagógica na escola pública 

municipal, nosso objeto de estudo, apresentamos um breve histórico acerca da função 

supervisora e sua evolução no cenário educacional brasileiro, tendo em vista que a origem da 

coordenação pedagógica se dá no seio da supervisão educacional, inclusive, em alguns 

espaços, ainda são tratadas como sinônimas.  

Nessa perspectiva, procuramos destacar na literatura como se desenvolveu e 

evoluiu historicamente a função supervisora em nossa sociedade, as diretrizes que serviram 

de base para a sua sedimentação nas instituições educacionais brasileiras, bem como o 

redimensionamento da função em algumas redes, como é o caso estudado para a coordenação 

pedagógica. 

No estudo dessa evolução histórica, um primeiro aspecto a ser considerado é que, 

conforme coloca Silva (2004): 
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a compreensão e caracterização da função supervisora, no contexto educacional 
brasileiro, não ocorrem independentemente ou de forma neutra. Ao contrário, essa 
função decorre do sistema social, econômico e político e está intimamente 
relacionada a todos os determinantes que configuram a realidade brasileira ou por 
eles condicionada.  A relação se estabelece como um processo dinâmico, com seus 
elementos interagindo, evidenciando contradições e comportando-se ao mesmo 
tempo como condicionante e condicionada do contexto em que está inserida.Tal 
relação se refere a dois aspectos inerentes àquela função: ao mesmo tempo em que 
decorre do sistema social, econômico e político, ela está em sua função. Em outras 
palavras: explicita ou implicitamente, ela é reflexo de uma política e está a serviço 
de uma política..(p .27) 

 

A função supervisora quase sempre é abordada na produção bibliográfica como 

tendo um caráter de múltiplas atribuições em torno do seu papel e de suas funções.  

Entendemos que somente pelo conhecimento das diferentes faces que a constituem é que 

poderemos assinalar na perspectiva de atuação deste profissional, objetivando uma prática 

pedagógica mais crítica, criativa e adequada às demandas atuais da escola.  

Ao longo da história da educação brasileira, observamos que a origem da 

supervisão escolar tem seus fundamentos diretamente ligados aos parâmetros da divisão 

social do trabalho no modo de produção capitalista, cujo objetivo principal é racionalizar o 

trabalho e elevar os índices de produtividade. Sob esse ponto de vista, a função de supervisão 

escolar surge no contexto das escolas brasileiras, tendo como suporte os novos modelos de 

regulação e evidencia uma tendência, que valoriza as especializações e, em decorrência 

disso, a divisão do trabalho escolar. Assim sendo, fica evidente que a  supervisão sofre nítida 

influência dos processos tayloristas de organização da produção e valorização da técnica. Em  

estudo sobre o tema, Medeiros e Rosa (1987) afirmam que: 

 
Das raízes que deram origem à supervisão escolar, vamos encontrá-la relacionada 
à supervisão de empresa, o que se configura no fato de ambas decorrerem da 
administração empresarial. Essas funções surgem, todavia, do modo de produção 
capitalista, objetivando a racionalização do trabalho como meio de aumentar os 
índices de produtividade. Há, entretanto, uma condição anterior e decisiva para 
que essas especificações se dêem. Tal condição se apóia na divisão social do 
trabalho, características  das sociedades capitalistas.  
( p. 20 )  . 
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Há uma transplantação desta conjuntura, que visa aumentar e incrementar a 

produção da instituição escolar, que, por sua vez, deverá corresponder aos anseios dessa nova 

ordem social, onde se estabelecem novas divisões e hierarquias funcionais. Assim, a função 

do supervisor escolar assume um enfoque tecnicista trazendo para si a responsabilidade de 

garantir a execução e fiscalização de um modelo educacional nacional-desenvolvimentista. 

Uma leitura da função supervisora no contexto brasileiro a partir de Louis 

Althusser (1983) permite uma maior compreensão do posicionamento do Estado não apenas 

como uma instância de repressão, mas como uma instância de disseminação da ideologia que 

intenciona a perpetuação da burguesia no poder, bem como suas implicações para a 

educação. Na visão do autor, para que a dominação entre as classes sociais se consolide, a 

burguesia utiliza os aparelhos repressivos e os aparelhos ideológicos do estado (AIE's). 

Assim, nenhuma classe pode, de forma duradoura, deter o poder do Estado sem exercer ao 

mesmo tempo sua hegemonia sobre e nos Aparelhos Ideológicos do Estado.  

A função destes aparelhos é fortalecer as condições para que as relações sociais 

de produção capitalista sejam permanentemente reproduzidas. Eles têm por finalidade maior 

convencer as classes trabalhadoras de que a sociedade capitalista é justa. Desse modo as 

relações sociais capitalistas, que são originalmente relações de exploração, são perpetuadas 

mantidas e reproduzidas não apenas pela força, mas principalmente pelo convencimento. 

Na verdade, os Aparelhos Ideológicos do Estado são instituições encarregadas 

em promover a divulgação da ideologia dominante, transmitir de forma sistematizada e sutil 

os valores das classes dominantes. Dessa forma, temos a religião com suas diferentes 

manifestações, através da igreja e suas doutrinas, os partidos políticos, a família, a polícia e a 

escola que se caracterizam como algumas das realidades de Aparelhos Ideológicos do 

Estado. Esses aparelhos ideológicos procuram divulgar o que é importante para a classe 

burguesa, legitimando seus valores e visão de mundo, procurando convencer essa classe de 
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que a ideologia burguesa é a mais valorosa e melhor para a sociedade como um todo. Nesta 

perspectiva, cada Aparelho Ideológico tem uma função cuja unidade, entre eles, é definida e 

garantida pela ideologia dominante. Assim todos os aparelhos ideológicos do Estado, 

quaisquer que sejam, concorrem para o mesmo fim: a reprodução das relações de produção, 

isto é, das relações de exploração capitalista. 

O papel da escola neste sistema é central, pois, segundo Althusser (1983), os 

indivíduos que estão incluídos nos sistemas de ensino, passam grande parte de sua vida na 

escola, e é nesta instituição que os indivíduos se especializam para atenderem futuramente às 

demandas do mercado e são preparados para suas  futuras atribuições no processo de 

produção: 

É pela aprendizagem de alguns saberes contidos na inculcação maciça da ideologia 
da classe dominante que, em grande parte, são reproduzidas as relações de produção 
de uma formação social capitalista, ou seja, as relações entre exploradores e 
explorados, e entre explorados e exploradores. Os mecanismos que produzem esse 
resultado vital para o regime capitalista são naturalmente encobertos e dissimulados 
por uma ideologia da Escola universalmente aceita, que é uma das formas essenciais 
da ideologia burguesa dominante: uma ideologia que representa a escola como 
neutra (uma vez que é leiga), onde os professores, respeitosos da “consciência” e da 
“liberdade” das crianças que lhes são confiadas (com toda confiança) pelos “pais” 
(que por sua vez são também livres, isto é, proprietários de seus filhos), conduzem-
nas à liberdade, à moralidade, à responsabilidade adulta pelo seu exemplo, 
conhecimentos, literatura e virtudes “libertárias.” Althusser (1983 p.80) 

 

Na abordagem de Althusser, a escola está subordinada à ideologia da 

“neutralidade”, pois é apresentada como uma instituição que não estaria a serviço dos 

interesses de nenhuma classe, teria como objetivo apenas a transmissão do saber. Entretanto, é 

no bojo dessa pseudoneutralidade que  ela desempenha seu papel de forma silenciosa e 

eficiente. O autor considera, inclusive, a escola como o aparelho ideológico mais eficiente. 

Assim, a ditadura militar, que durou quase duas décadas, foi período de severa repressão à 

sociedade civil como um todo e a função do supervisor como técnico, em consonância com o 

modelo educacional vigente, permaneceu como controlador e fiscalizador da prática 

pedagógica do professor. 



 

 

32

Um marco conceitual determinante para a função supervisora refere-se ao fato 

de que ela incorporou tanto do ponto de vista prático, como teórico, os procedimentos e as 

linguagens inerentes às teorias de administração de empresas, tentando estabelecer, no seu 

fazer uma ação “neutra” fora da intencionalidade política e ideológica. Destina-se à função 

de supervisão ao controle, camuflado por um discurso que preconiza a modernização e 

assistência técnica, como pressupostos para melhoria da qualidade de ensino a fim de 

garantir a consolidação hegemônica da classe dominante.  O supervisor, enquanto técnico, 

especialista em educação, deve organizar o trabalho escolar a partir dos ideais da burguesia 

industrial emergente.  

Entendemos, portanto, que o desenvolvimento e incremento da sociedade  

brasileira num sentido capitalista foi o principal agente propulsor que intensificou as pressões 

sociais em torno da questão educacional, conduzindo importantes reformas entre as décadas 

de 1950, 1960 e 1970 do século passado.  

No Brasil, uma leitura dos antecedentes da supervisão mostra, conforme Medeiros 

e Rosa (1987), que ela começa a tomar corpo e se disseminar na escola brasileira nos anos 50 

com a criação do Programa Americano Brasileiro de Assistência ao Ensino Elementar 

(PABAEE). Esse Programa tinha como finalidade a formação de supervisores escolares para 

atuar no ensino elementar (primário). Os supervisores, formados pelo PABAEE, tinham 

como missão a modernização do ensino e o preparo do professor leigo. Essa formação estava 

pautada na inovação dos métodos e técnicas educacionais. O período de maior expansão e 

influência do Programa Americano Brasileiro de Assistência ao Ensino Elementar 

(PABAEE) ocorre entre os anos de 1957 a 1963 onde se identifica um caráter inovador no 

cenário educacional, tendo como preocupação central a implementação de meios que  

possibilitavam as reformas no campo da educação. 
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Consolida-se também, neste período, a institucionalização de novos modos de 

regulação com referência às diferentes instâncias sociais. Fica, pois, sob responsabilidade da 

escola o combate ao analfabetismo e a retomada do processo de desenvolvimento nacional. 

A esse respeito, afirmam Medeiros e Rosa (1987): 

nesta perspectiva, a supervisão escolar desenvolve uma prática voltada para os 
aspectos tecnoburocráticos do ensino, em que o controle é a principal estratégia 
que vai assegurar seu papel reprodutor na sociedade capitalista brasileira  (p.24). 

 

A partir do golpe militar de 1964, todo o projeto educacional brasileiro, sob forte 

influência norte-americana, converge para atender aos interesses do desenvolvimento 

econômico, aliado à segurança do país. Com a Reforma Universitária, Lei n° 5.540 de 28 de 

novembro de 1968 e mais adiante o Parecer nº 252/ 1969, implanta-se no curso de Pedagogia 

as habilitações técnicas, dentre elas, a supervisão escolar. A partir desse período, a formação 

do supervisor escolar, antes oferecida em cursos de aperfeiçoamento e especialização, passa  

a acontecer diretamente nos cursos de graduação em Pedagogia, cuja ênfase, a partir de 

então, passa a ser a formação do técnico e não do docente. Como afirma Saviani (2003) a 

formação vai responder às demandas do modelo emergente: 

 
com efeito, estavam preenchidos dois requisitos básicos para se constituir uma 
atividade com status de profissão: a necessidade social, isto é, um mercado de 
trabalho permanente representado, no caso, por uma burocracia estatal de grande 
porte gerindo uma ampla rede de escolas; e a especificação das características da 
profissão ordenadas em torno de um mecanismo, também permanente, de preparo 
dos novos profissionais, o que se traduziu no curso de pedagogia reaparelhado para 
formar, entre os vários especialistas, o supervisor educacional. (p.31). 
      

Nesse período, sobretudo, até meados dos anos 1970, a realidade da educação 

brasileira esteve voltada e foi profundamente marcada por uma visão economicista e 

tecnicista da ação educativa, pois todas as diretrizes convergiam para implantação de 

políticas educacionais voltadas para o treinamento, a valorização das técnicas, dos métodos e 

dos procedimentos de ensino como meio de garantir o êxito do processo educacional. Dessa 

forma, a supervisão educacional consolidou-se durante praticamente duas décadas, com uma 
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mera função de controle, fiscalização de certa forma disfarçada como “acompanhamento” da 

prática pedagógica do professor. Neste contexto, a supervisão evolui para um formato 

voltado para o treinamento e a orientação, com o objetivo de auxiliar todo o pessoal 

envolvido no processo de educação e ensino, sendo fortemente influenciada pelas teorias 

administrativas e organizacionais que assinalam uma etapa importante na história da 

supervisão escolar no Brasil. Conforme Medeiros e Rosa (1987), 

tal concepção de supervisão trouxe à realidade educacional brasileira uma geração 
de supervisores que,por formação, revelava uma postura ingênua no modo de 
perceber e conceber os reais problemas do homem e da educação. O caráter 
ingênuo não era percebido como tal pelos supervisores, pois o que se exigia deles 
era que fossem “excelentes técnicos e eles conseguiam desempenhar muito bem 
este papel”. (p.30 ).  

 

Em consonância com o modelo tecnocrático, cresce o número de produções 

literárias no campo: Sergiovanni, (1978); Nerici (1973); Leite (1976); Rangel (1979) que 

atribuem à função supervisora atitudes, esforços e comportamentos que devem constituir a 

ação desse sujeito. Sob a orientação dessa tendência, o supervisor não deveria perder o 

vínculo com o poder administrativo mais amplo, assegurando o “bom desempenho” dos 

docentes e os fins propostos para a educação. Vale salientar, que essa orientação de certa 

forma ainda ecoa na literatura atual. 

No final da década de 1970 até meados dos anos 1980, no contexto da abertura 

política da sociedade brasileira, iniciam-se os primeiros movimentos que propõem a reflexão 

e questionamentos em torno da função supervisora e demais especialistas no cenário 

educacional.  São difundidas, nesse momento, as teorias críticas que se propõem explicar a 

educação a partir dos condicionantes sociais. O referido período foi marcado por registrar a 

articulação das primeiras associações de supervisores educacionais. Como afirmam Medeiros 

e Rosa (1987), a partir de 1978, registra-se um significativo crescimento dos movimentos 

que reuniam os supervisores educacionais. Inicialmente, esses movimentos objetivavam 

ampliar a discussão a respeito de questões mais corporativas, como consta nos Anais do I 
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Encontro Nacional de Supervisores de Educação (ENSE).  Posteriormente, o movimento 

evolui em seu potencial reflexivo e passa a enfocar uma dimensão crítica voltada para a 

participação social articulada às reais necessidades da sociedade e, principalmente, conectada 

com o contexto escolar da época. A esse respeito Medeiros e Rosa (1987) assinalam: 

 
na perspectiva de situar a supervisão nesse contexto amplo, em que a educação 
desempenha dupla função – reprodutora e transformadora das relações sociais 
existentes - as falas dos conferencistas do II ENSE demonstram a preocupação com a 
dimensão política e pedagógica da educação,que deveria nortear o trabalho do 
especialista-supervisor, a se realizar no interior da escola e no espaço da educação. 
(p.38). 

 

Ao analisarmos, a partir das autoras, a trajetória dos ENSE's, percebemos  a 

significativa contribuição desse movimento para organização, reflexão e revitalização da 

função supervisora no país. Os questionamentos propostos à sociedade brasileira e à escola  

como parte integrante dessa sociedade, passam a colocar a função em debate. Logo depois da 

abertura política e consolidação do regime democrático, sobretudo, a partir do final dos anos 

1980 e anos 1990, muitos dos conceitos voltados para a função supervisora sofreram 

modificações com as propostas de superação da racionalidade técnica. Há, nesse momento, 

um questionamento geral a respeito da escola como um todo e, inevitavelmente, da ação dos 

especialistas que nela atuam em particular.  

Desse período destacamos, também, o papel da Associação Nacional pela 

Formação de Profissionais da Educação (ANFOPE), frente à formação do profissional de 

educação, Nessa discussão, esteve também presente a preocupação com a formação de um 

docente mais engajado, que pudesse, no interior da escola, assumir a função supervisora de 

modo diferente, ou seja, mais identificado com as demandas do processo ensino 

aprendizagem.   

A partir da década de 1980, de modo geral, o movimento de formação dos 

educadores caracteriza o supervisor como aquele profissional articulador do processo 
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educativo. Um educador que, engajado no projeto político-pedagógico da escola com os 

demais profissionais de ensino, busca propiciar uma educação de qualidade para os alunos das 

camadas populares.  

A evolução breve, que apresentamos, situa a supervisão na história educacional 

brasileira, demarcando os questionamentos e os novos enfoques a serem assumidos na 

atualidade.  

Lembramos que as mudanças desse período não se fazem isoladamente, mas  em 

conjunto com a luta das classes populares pelo acesso à escola. A busca da revisão da função 

supervisora se dá no conjunto da luta por direitos sociais básicos, tais como: educação de 

qualidade, saúde, moradia e participação social mais ativa. Esse processo expressa os anseios 

de uma sociedade imersa por tanto tempo em um regime político autoritário e controlador. 

Com a abertura política, esses direitos  passam a ser garantidos, pelo menos, do ponto de 

vista legal. Segundo Gadotti  (2000): 

 
pela Constituição de 1988, a educação  é um direito de todos, dever do estado e da 
família. Ela visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo para o 
exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. O ensino deve ser ministrado 
levando em conta a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a 
liberdade de aprender, o pluralismo de idéias, a gratuidade do ensino publico, a 
valorização dos profissionais do ensino, a gestão democrática e o padrão de 
qualidade”. (p.28)  

 

No início dos anos 1990, reforça-se a discussão em torno do papel dos atores no 

processo educativo, não sendo mais viável pensar o papel do supervisor, ou coordenador 

pedagógico isolado do contexto geral do trabalho escolar. Dessa posição decorre que não 

pode haver conhecimento competente e crítico da prática do coordenador pedagógico, se ela 

não estiver identificada com o contexto histórico social mais geral e da escola em particular. 

Segundo Medina (2002), é impossível afastar a pedagogia escolar da pedagogia mais ampla 

dos processos educativos pelos quais os seres humanos se formam. Para a autora, os 

processos educativos não ocorrem apenas na escola e não dizem respeito somente ao ato de 
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aprender. Esses processos ocorrem também na leitura de mundo que os indivíduos procedem, 

na participação da vida social e comunitária e na valorização de ações coletivas. 

Reconhecendo, pois, a escola como local de trabalho coletivo, onde todos aprendem e 

ensinam, onde a dinamicidade das relações, a velocidade da informação e o 

redimensionamento dos conceitos estão sempre presentes, o supervisor pode ressignificar seu 

papel e sua identidade. Nesse contexto, poderá superar uma prática pedagógica baseada na 

inculcação ideológica e na relação de poder unilateral.  Nessa perspectiva, pensamos este 

profissional como um elemento capaz de consolidar uma prática educativa baseada no 

trabalho coletivo, no qual se consolidem práticas sociais mais justas e inclusivas, Assim, 

identificamos a necessidade de uma mudança conceitual que aponta para o surgimento de um 

novo modelo de “coordenação pedagógica” superando a visão “controladora” da supervisão 

escolar. Esse novo profissional deve, portanto, assumir um papel de articulador, crítico, em 

constante diálogo com seus pares, reforçando a valorização da prática, dos processos de 

reflexão no ambiente escolar e propiciando a integração do processo educativo. 

Reconhecemos, então, que o trabalho do coordenador pedagógico se situa num emaranhado 

dialético e como tal deve permanecer atento às transformações. 

 Esta mudança conceitual de “coordenador pedagógico” poderá superar os 

processos administrativos, fundamentados apenas em decisões de natureza técnica e 

burocrática. Esse profissional ressignificado assume um caráter crítico e participativo.  E, de 

acordo com suas atribuições, cabe a esse sujeito desempenhar no cotidiano da escola um 

papel de articulação entre os sistemas e as unidades escolares. Devendo, também, perceber 

seu papel de mediação do processo de ensino aprendizagem e de gestão pedagógica. 

Conforme Batista (2005): 
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A coordenação pode se configurar como prática social caracterizada pela 
mediação técnico-pedagógica na medida em que se traduza consideração pelos 
sujeitos envolvidos e suas histórias; compromisso com um projeto educativo que 
esteja sintonizado com diálogos entre e com diferentes; assunção do trabalho 
coletivo como uma importante estratégia  de trabalho; investimento num processo 
de planejamento baseado na cooperação e na troca de saberes e experiências 
(p.111) 
  

Neste sentido, entendemos que o coordenador deve atuar constantemente no 

cotidiano da escola como um agente de transformação, constituindo-se como uma liderança 

técnico-pedagógica e como interlocutor de diferentes atores como: professores, comunidade, 

alunos e nesse processo de interlocução deve perceber que não podem ser deixados de lado 

as implicações e os desdobramentos inerentes ao contexto educacional em sua totalidade. 

Ao exercer uma ação de coordenação pedagógica livre dos conceitos impostos 

pelo direcionamento controlador, esse sujeito cria possibilidades de desenvolver parcerias, 

acessa e formula novos conceitos e planeja ações menos excludentes e menos autoritárias. 

Através desse processo de organização e diálogo, o coordenador pedagógico pode oferecer 

contribuições conscientes e viáveis, visando à consolidação de uma proposta pedagógica 

menos excludente, uma proposta pedagógica mais comprometida com práticas democráticas. 

Buscando assim, modificar a prática pedagógica e, conseqüentemente, a melhoria do 

processo de ensino aprendizagem dos estudantes e dos parceiros professores nos espaços da 

escola. 

 

O Coordenador Pedagógico: demandas no contexto atual 

 

Parece-nos indiscutível a proposição de que a escola tem um papel social a 

desempenhar. Esse papel pode estar vinculado a serviço do modelo de conservação do status 

quo, realimentando-o de forma acrítica e reprodutora, como denuncia Althusser (1983), ou 

pode assumir uma postura emancipatória, incorporando um constante processo de reflexão 
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crítica aos modelos pré-estabelecidos com objetivo de promover um continuo diálogo entre 

as diferentes áreas do conhecimento. 

É nos anos 1980, fruto da dinamicidade da ação educativa, que novos paradigmas 

emergem e vão se consolidando no campo educacional estimulados pela própria relação entre 

os sujeitos sociais. Como afirma Gadotti (1990), a literatura educacional produzida a partir 

daqueles anos tem a marca da criticidade e reivindica a efetivação de uma escola e de uma 

pedagogia mais identificadas com a realidade social. Desse movimento nasce o desejo de 

ultrapassar a visão do conhecimento fragmentado e reprodutivista. Assim, neste cenário, 

defende-se uma educação emancipatória em que o conhecimento deve assumir características 

de autonomia, criatividade e espírito investigativo em que as práticas escolares podem ser 

ressignificadas formando sujeitos críticos e inovadores, e o docente assume o papel de 

mediador entre o saber elaborado e o conhecimento a ser produzido. Nesta direção, Behrens 

(2005) reforça a atividade docente como atividade de mediação entre o sujeito e o contexto 

no qual este sujeito está inserido. A referida autora afirma: 

como mediador do conhecimento, o professor engaja-se com o aluno no ato de 
conhecer e lidera o processo pela competência. Pelo diálogo, evita o autoritarismo e 
busca uma prática pedagógica transformadora. Na atuação docente, empenha-se na 
luta pela democratização da sociedade e instrumentaliza seus alunos para se 
inserirem no meio social. Atua como líder, ético, democrático e autentico, 
preocupando-se com a consciência crítica e as mudanças sociais.(p.74) 
 

 

Para alicerçar a concepção de uma prática docente autônoma e emancipatória, 

todos os agentes que compõem a realidade escolar assumem coletivamente um compromisso 

diante do exercício de uma prática pedagógica compatível com as mudanças paradigmáticas 

da ciência atual.  Esta prática deve articular os pressupostos de uma visão sistêmica, de uma 

abordagem progressista e de um processo de ensino com pesquisa, justificada pela 

interlocução que essas abordagens travam entre si. A esse respeito cabe a longa afirmação de 

Behrens (2005): 
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A visão sistêmica ou holística busca a superação da fragmentação do 
conhecimento, o resgate do ser humano em sua totalidade, considerando o homem 
com suas inteligências múltiplas, levando à formação de um profissional humano, 
ético e sensível; 
A abordagem progressista tem como pressuposto central a transformação social. 
Instiga o diálogo e a discussão coletiva como forças propulsoras de uma 
aprendizagem significativa e contempla os trabalhos coletivos, as parcerias e a 
participação crítica e reflexiva dos alunos e professores; 
O ensino com pesquisa pode provocar a superação da reprodução para a produção 
do conhecimento, com autonomia, espírito crítico e investigativo. Considera o 
aluno e o professor como pesquisadores e produtores dos seus próprios 
conhecimentos. ( p.56) 
 

 

 Neste contexto de novas demandas e necessidades educativas a atuação do 

coordenador pedagógico dever ser entendida como a ação também de mediação que evidencia 

o esclarecimento reflexivo e transformador da práxis docente. O trabalho do coordenador 

pedagógico é uma atividade voltada à organização, compreensão e transformação da práxis 

docente, para fins coletivamente organizados e eticamente justificáveis. Assim, caberá à 

coordenação pedagógica organizar espaços, tempos e processos considerando que: 

• as práticas educativas e pedagógicas só poderão ser transformadas, a 

partir da compreensão dos pressupostos teóricos que as organizam e das 

condições dadas historicamente; 

• a prática, como atividade sócio-histórica e intencional, precisa estar em 

constante processo de redirecionamento, com vistas a se assumir em sua 

responsabilidade social crítica; 

• a tarefa pedagógica do coordenador na escola é de interlocução, 

interpretação das teorias implícitas na práxis e mediadora de sua 

transformação e emancipação. 

Ao assumir essa postura de trabalho e prática pedagógica acima sinalizadas, o 

coordenador pedagógico torna-se mediador, formador e desencadeador das reflexões e 
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discussões no campo pedagógico, para transformar sua própria prática e a dos seus pares 

docentes em objeto de contínuo estudo e investigação. Conseqüentemente, lhe é possibilitado, 

nessa perspectiva reflexiva, organizar meios viáveis e coerentes para concretização do projeto 

político pedagógico, contribuindo efetivamente para democratização das relações sociais 

tecidas no interior da escola; instalação de uma cultura participativa de planejamento; 

articulação entre comunidade e escola; e o acompanhamento da prática docente. 

O Coordenador Pedagógico e a formação continuada na escola 

Para a organização desse espaço profissional na escola, os coordenadores precisam 

estar conscientes de seu papel, construindo, cotidianamente, suas possibilidades pessoais e 

profissionais. Acreditamos que o processo crítico-coletivo-reflexivo poderá ajudar na 

construção e na ressignificação dos processos identitários e profissionais desses educadores. 

Como já mencionamos, em consonância com a literatura, a atuação do coordenador 

pedagógico está interligada ao desenvolvimento de ações pedagógicas no contexto geral da 

escola. Nessa perspectiva, pensamos esse profissional como um educador intelectual que tem 

o compromisso de promover o diálogo, a interlocução com o conhecimento e com as novas 

tendências tecnológicas. A respeito dos intelectuais e sua função social Giroux (1997) 

pondera:  

 
Os intelectuais transformadores precisam desenvolver um discurso que una a 
linguagem da crítica à linguagem da possibilidade, de forma que os educadores 
sociais reconheçam que podem promover mudanças. Desta maneira eles devem se 
manifestar contra as injustiças econômicas, políticas e sociais dentro e fora das 
escolas. Ao mesmo tempo eles devem trabalhar para criar as condições que dêem aos 
estudantes as oportunidades de tornarem-se cidadãos que tenham o conhecimento e a 
coragem para lutar a fim de que o desespero não seja convincente e a esperança seja 
viável ”(p. 182)    

 

Já é comum, por exemplo, afirmar que ao coordenador pedagógico cabe a função 

de organizar os processos de formação continuada dos docentes no seu local de trabalho. 
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Assim, não poderíamos deixar de discorrer sobre os sentidos dessa formação. A formação 

continuada se faz necessária em decorrência de que o conhecimento não é homogêneo nem 

estático. Esta afirmação já sinaliza que a formação inicial não responde a todas as demandas 

do professor efetivo na escola.  

A interação constante entre os sujeitos modifica a realidade criando novas 

tendências e gerando novas necessidades no dia-a-dia das escolas. Partindo desse 

pressuposto, é que desde a última década do século passado, têm sido intensificados os 

debates acerca dos condicionantes e contradições que permeiam a formação continuada. A 

reconfiguração dos processos de formação profissional surge no centro das inquietações dos 

diferentes sujeitos que atuam na área educacional. Dentre eles, o coordenador pedagógico. 

Entendemos que a questão principal está direcionada não apenas ao fato da necessidade da 

melhoria das práticas formativas, mas como poderíamos realizá-las de forma diferente e 

significativa. Para Christov (2005), um programa de educação continuada pressupõe: 

 
um contexto de atuação: uma escola, um município, um país, uma sociedade... A 
compreensão de que ela não será a responsável exclusiva pelas transformações 
necessárias à escola, uma vez que isso depende de um conjunto de relações, mas 
poderá ser um elemento de grande contribuição para essas transformações; 
Condições para a viabilização de suas ações, que podem ser resumidas em três 
grandes aspectos: vontade política por parte dos educadores e governantes, recursos 
financeiros e organização do trabalho escolar com tempo privilegiado para estudos 
coletivos e individuais por parte dos professores. (p. 10)   

 

Nóvoa (1992) e Libâneo (2002) compreendem a formação continuada como um 

processo contínuo que não se encerra ou se esgota no espaço escolar, mas transcende a este. 

Esse processo materializa-se na investigação pessoal do sujeito, na sua capacidade de 

observar e reformular novos conceitos e fazeres, desenvolvendo posturas coletivas, críticas e 

reflexivas e, finalmente, sendo capazes de se posicionar diante de elementos realmente 

significativos à ação pedagógica.  

Nessa linha de argumentação, a formação continuada tem, dentre outros 

objetivos, a possibilidade de propiciar aos profissionais envolvidos no processo educacional 
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discussões que contribuam para as mudanças que se fazem necessárias às exigências e 

demandas das práticas correntes.  Nóvoa (1992), a esse respeito, coloca: 

 
a formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, no 
quadro de uma autonomia contextualizada da profissão docente. Importa valorizar 
paradigmas de formação que promovam a preparação de professores reflexivos, 
que assumam a responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e 
que participem como protagonistas na implementação de políticas educativas. (p. 
27).  

 
 

A afirmação de Nóvoa (1992) nos alerta para pensar que não basta apenas 

oferecer oportunidades de formação continuada aos professores. Não é qualquer paliativo 

que pode ser tido como formação continuada ou em serviço para estes. Pensar a formação 

continuada significa não perder de vista as distintas concepções de formação, as quais o 

coordenador pedagógico não pode desconsiderar. 

As diferenças conceituais e de formato estão presentes, tanto em relação aos 

conteúdos, objetivos, como nos métodos adotados. Assim, entendemos que nenhuma  

proposta de formação, que porventura seja levada à escola, supostamente,  pelas mãos do 

coordenador, tem valor se esse processo de elaboração de conhecimento não for estruturado a 

partir das necessidades e aspirações dos elementos nela envolvidos: os docentes. A esse 

respeito, concordamos com Freitas (2005) quando afirma:  

 
o reconhecimento de que o professor exerce uma atividade profissional, de natureza 
pública, implica a percepção de que o desenvolvimento profissional permanente 
constitui uma necessidade intrínseca a sua atuação, ou seja, é, simultaneamente, um 
direito e uma condição da nova cultura que se pretende afirmar. Nessa direção várias 
estratégias de ação precisam ser projetadas com finalidade específica de desenvolver 
novos rumos para formação continuada.”   
( p. 18). 
  

Salientamos que o modelo de formação continuada que visa à simples 

transmissão de propostas elaboradas por técnicos das diversas instâncias e que, por sua vez, 

não se cansam de colocar o professor como elemento passivo diante de sua própria ação 

docente, não corresponde à construção de um pensamento autônomo. Tal modelo nega o 
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espaço e as possibilidades de se desenvolverem questionamentos e avanços qualitativos 

relacionados ao trabalho docente. Assim, entendemos que a formação continuada centrada, 

quase que exclusivamente, em palestras, capacitações e seminários vem sendo questionada 

desde o final dos anos 1980 e início dos anos 1990. 

Na literatura, vários autores como Gómez (1992) Nóvoa;(1992); Schon (1992), 

foram tecendo críticas ao modelo tradicional de formação, baseado na racionalidade técnica. 

Ao proporem um novo paradigma, o da formação reflexiva, buscam superar a relação linear e 

mecânica por ele imposta entre conhecimento científico técnico e a prática na sala de aula. 

Para Gómez (1992), a racionalidade técnica é:  

 
uma concepção epistemológica da prática, herdada do positivismo, que prevaleceu 
ao longo de todo século XX, servindo de referência para a educação e socialização 
dos profissionais em geral e dos docentes em particular. Segundo o modelo da 
racionalidade técnica a atividade do profissional é, sobretudo, instrumental, 
dirigida para solução de problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias e 
técnicas cientificas. Para serem eficazes, os profissionais da área das ciências 
sociais devem enfrentar os problemas concretos que encontram na prática, 
aplicando princípios gerais e conhecimentos científicos derivados da investigação. 
(p. 96). 

  

Em contraposição ao modelo da racionalidade técnica, autores como Rangel 

(2000), Libâneo (2002), Almeida (2005), vêm apontando o coordenador pedagógico como 

sujeito responsável pela organização do processo de formação continuada numa perspectiva 

reflexiva. 

Lembramos que para ser reflexivo é necessário ser capaz de levantar questões  

sobre sua prática e sua formação.  A apropriação desse referencial sobre formação 

continuada na linha reflexiva constitui-se como uma das demandas atuais para o coordenador 

pedagógico. Esta demanda se configura, porque entendemos que seu papel é o de 

estimulador dos processos de formação nascentes das práticas e não de processos formativos 

fundados no modelo reprodutivo da racionalidade técnica.  Assim, conforme Gómez (1992), 
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abre-se uma perspectiva para o trabalho do coordenador  pedagógico, que deve ter como 

ponto de partida as práticas cotidianas: 

 
o pensamento prático do professor é de importância vital para compreender os 
processos de ensino aprendizagem, para desencadear uma mudança radical dos 
programas de formação de professores e para promover a qualidade do ensino na 
escola uma perspectiva inovadora. Ter em consideração as características do 
pensamento prático do professor obriga-nos a repensar, não só a natureza do 
conhecimento acadêmico mobilizado na escola e dos princípios e métodos de 
investigação na e sobre a ação, mas também o papel de professor como 
profissional e os princípios,conteúdos e métodos da sua formação. ( p.106) 

 

Reiteramos que a formação profissional numa linha de reflexão tem sido 

amplamente discutida por Donald Schön (2000). Este autor nos ajuda a melhor compreender 

o que significa a formação numa perspectiva reflexiva. A prática reflexiva, segundo Schön 

(2000), está estruturada em três conceitos centrais: 

 
I - Conhecimento na ação: traz um saber escolar presente nas ações 
profissionais que imbrica num modo de enfrentamento das situações do 
cotidiano e revela um conhecimento espontâneo, intuitivo, experimental, 
tácito, onde o conhecimento está  na ação em si.  Tal ação, segundo Schön, 
não exige descrições ou explicações verbais, nem mesmo a sistematização 
do pensamento. 
 
II – Reflexão na ação: ocorre quando observamos e refletimos sobre nossas 
ações, um momento em que paramos para pensar, para organizar o que 
estamos fazendo, refletindo em meio à ação presente. Nela podemos 
encontrar soluções para o problema que se apresenta no contexto cotidiano. 
 
III – Reflexão sobre a reflexão na ação: o sujeito utiliza o seu 
conhecimento para refletir sobre a representação da ação já realizada. 
Assim, pode descrever, analisar e avaliar sua prática, ampliando os 
instrumentos conceituais e as estratégias de análise, procurando maior 
compreensão e reconstrução da sua prática. (p.33). 

 

As contribuições de Schon (2000) para a formação de professores a partir da 

década de 1990 são novas perspectivas que se abrem ao modelo de formação continuada 

vigente. Também, Zeichner (1995) é outro autor que segue posição semelhante e diretamente 

voltada para a formação continuada, quando afirma que os programas de formação de 

professores devem levar em consideração o contexto estrutural e político no qual esses 

sujeitos se inserem.  
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Para Zeichner (1995), tanto os professores, como seus formadores devem 

permanecer atentos aos contextos macroestruturais dos quais eles fazem parte. Nesta direção, 

os coordenadores pedagógicos devem se constituir como sujeitos ativos não perdendo de 

vista o contexto estrutural, no qual se insere a formação continuada de professores. 

A respeito dessa tendência reflexiva, Libâneo (2002) reafirma suas contribuições 

para o cenário educacional. Contudo, salienta a necessidade de se ampliar esses conceitos, 

quando considera a escola  como um lugar de formação da razão crítica, através de uma 

cultura crítica para além da cultura reflexiva.  Segundo ele, o trabalho do professor é um 

trabalho prático, que ocorre num marco institucional, inserido em contextos políticos e sócio-

culturais.  

Libâneo (2002) adverte que não podemos perder de vista a noção de totalidade e 

de seus condicionantes, sugerindo considerar os determinantes da realidade como um todo, 

tanto no sentido interno como externo das práticas desenvolvidas pelos educadores. 

Extrapolando, assim, a simples reflexividade proposta por Schon (1992)  e aponta para uma 

reflexividade compartilhada.  

Reforçamos que, se uma das atribuições do coordenador pedagógico é 

desenvolver processos de formação em serviço, os novos referenciais e desafios, que a 

formação continuada demanda, não podem  ficar desconhecidos por esses profissionais, que 

atuam no interior das escolas como formadores. 

No capítulo a seguir, trataremos sobre a Teoria das Representações Sociais e seu 

valor para a análise da função de coordenação pedagógica entre profissionais coordenadores.  
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: UM CAMINHO TEÓRICO PARA 

ANÁLISE DA FUNÇÃO COORDENADORA 
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O conceito de Representações Sociais surge a partir dos estudos realizados por 

Serge Moscovici (1978) no campo da Psicologia Social nos meados do século passado. Em 

seus estudos, Moscovici busca romper o tradicional pensamento da psicologia de sua época 

em que  a noção de sujeito figurava dissociada do contexto social. Segundo o referido autor a 

Teoria das Representações Sociais implica na consideração de aspectos individuais e coletivos 

do conhecimento social, ou seja, o sujeito se constitui nas relações sociais. Acrescentando que, 

nessa perspectiva, a linguagem assume um papel decisivo. As proposições de Moscovici 

(1978) buscam fazer frente à perspectiva individualista que predominava na Psicologia Social.  

Em contraponto à visão positivista, a Teoria das Representações Sociais vem 

ganhando cada vez mais espaço nas diferentes áreas do conhecimento: No campo da Filosofia 

Clássica, por exemplo, o termo representação social está vinculado, em geral, à reprodução de 

uma percepção retida na lembrança. Todavia, nas Ciências Sociais, as representações são 

normalmente concebidas como “categorias de pensamento que expressam a realidade, 

explicam-na, justificando-a ou questionando-a” (MINAYO,1995 p.98 ). 

A Teoria das Representações Sociais, elaborada por Moscovici, tem como anteparo 

os estudos desenvolvidos por Emile Dürkheim ao final do século XIX.1, e seu conceito de 

representações coletivas. Ao fazer uso do termo representações, Dürkheim, busca salientar 

basicamente a especificidade do pensamento coletivo em detrimento ao pensamento 

individual. Para este sociólogo, representações coletivas se referem diretamente às categorias 

de pensamento através das quais a sociedade como um todo elabora e expressa sua realidade. 

Na formulação de sua teoria, Moscovici (1978) advoga que as representações 

coletivas não se produzem apenas a partir dos indivíduos,pois estão intrinsecamente 

interligadas à totalidade da sociedade. As representações coletivas não são dadas a priori nem 

                                                 
1 As formas elementares da vida religiosa, obra publicada originalmente por Emile Durheim em 1912,  foi o 
ponto de partida para a teorização de Moscovici.. No Brasil o texto é publicado pela Editora Martins Fontes. 
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consideradas universais, mas surgem a partir de fatos e saberes socialmente construídos. 

Como afirma Nóbrega (2001): 

a noção Durkheimiana das representações coletivas é uma espécie de guarda-
chuva que reúne uma larga gama de diferentes formas de pensamento e de 
saberes partilhados coletivamente (crenças, mitos, ciência, religiões, opiniões 
, cuja característica consiste em revelar o que há de irredutível à experiência 
individual e que se estende no tempo e no espaço social. ( p.57). 

  

Ao classificar e opor as representações coletivas às representações individuais, 

Dürkheim considera que esse saber, partilhado e reproduzido, coletivamente se materializa e 

transcende o individual, passando a ter uma ação coerciva sobre cada indivíduo, 

impulsionando-o a pensar e agir de maneira homogênea e de certa forma imposta. Confere, 

portanto, às representações coletivas um status de objetividade, estabilidade, autonomia e 

normatização. Para Dürkheim, as representações coletivas eram entidades absolutas e, por 

isso, não careciam ser explicadas, mas apenas constatadas.  

Contudo, o que chamava realmente a atenção no conceito de representações 

coletivas durkheimnianas para a formulação da Teoria das Representações Sociais de Serge 

Moscovici,  diz respeito ao fato da primeira haver destacado o lado social da consciência, o 

que dessa forma abria caminhos sustentáveis para suas contestações ao exacerbado 

individualismo e a visão materialista que permeava a sociedade e, especificamente, a 

Psicologia e Sociologia de seu tempo.  

Outra razão para esta mudança terminológica foi que, apesar das representações 

serem elaboradas nos processos de comunicação sobre todos os fenômenos que permeiam a 

interação dos indivíduos, elas não são homogêneas, nem tampouco partilhadas por toda a 

sociedade, uma vez que são formadas dentro de condições socialmente desiguais resultantes 

da divisão do trabalho. Moscovici (1978) caracteriza as representações sociais como um 

processo criativo (de elaboração cognitiva e simbólica) que serve de orientação ao 

comportamento das pessoas, por considerar que esse aspecto, inexistente na concepção de 

Durkheim, revela o fenômeno de reprodução do pensamento. Ao enfatizar as comunicações de 
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massa, Moscovici infere a possibilidade de se considerar as representações como um 

fenômeno capaz de explicar como o novo é engendrado nos processos de interações sociais e, 

inversamente, como se produzem as representações sociais. 

Ao considerar o contexto das sociedades modernas em suas proposições, 

Moscovici (1978) traz à luz a idéia de que as representações sociais produzem realidade e 

senso comum. Sendo assim, o autor julga mais adequado o estudo das representações sociais 

em detrimento ao estudo das representações coletivas, uma vez que essas últimas, estariam 

mais apropriadas enquanto objeto de estudo da realidade de sociedades menos complexas. 

Conforme afirma Dotta (2006):  

 
embora impulsionado pelas idéias durkheinianas, Moscovici afasta-se destas 
no que se refere à especificidade do pensamento social em relação ao 
individual ,bem como à falta de mobilidade  de influência induzida pela 
realidade, principalmente por entender que é necessário captar a mobilidade e 
plasticidade típica da sociedade presente, movida pelos meios de 
comunicação de massa e a constante construção e reconstrução do cotidiano. 
( p.13) 

 

Para reciclagem do conceito de representações coletivas, Moscovici (1978) em sua 

obra clássica, A Representação Social da Psicanálise, consagra o conhecimento científico e o 

conhecimento do senso comum, que mesmo essencialmente diferentes, são conhecimentos 

complementares. Portanto, esses dois tipos de conhecimento são  irredutíveis entre si, não se 

podendo substituir um pelo outro mediante as  complexas estruturas que constituem as 

sociedades modernas. 

Na verdade, a partir desse construto teórico no senso comum os saberes  eruditos 

são ressignificados. Como nos esclarece Machado (2007):  

a absorção da ciência pelo senso comum não é, como tradicionalmente se defendia, 
uma vulgarização do saber científico, mas, ao contrário, trata-se de um outro tipo de 
conhecimento adaptado a outras necessidades, obedecendo a outros critérios e 
contextos específicos.  ( p. 116):  
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Ao introduzir o estudo dos fenômenos psicosociológicos às dimensões sociais, 

históricas e ideológicas, como também os aspectos simbólicos ligados às relações sociais e de 

comunicação e aos contextos de interação social, Serge Moscovici afirma que o conceito de 

representações sociais ocupa um lugar de intersecção e cruzamento entre conceitos 

psicológicos e sociológicos. Em decorrência disso, passou a se estabelecer uma maior 

aproximação entre diferentes campos e tradições de pesquisas nas diversas áreas do 

conhecimento, até então dominadas pela perspectiva positivista. Este caráter de cruzamento se 

consolida à medida que o conceito de representação social passa a ser utilizado nos diferentes 

ramos da ciência. A partir desta compreensão, o campo de estudos que se instaurou sob o 

amparo do conceito de representações sociais, partindo dos trabalhos desenvolvidos por 

Moscovici e colaboradores, tem crescido significativamente nos últimas décadas, não apenas 

no âmbito da Psicologia Social, mas também tem sido disseminado pelas diversas áreas do 

conhecimento, dentre as quais podemos destacar a Antropologia, a Educação e a Saúde dentre 

outras. 

Para Jodelet (2001), uma das mais destacadas colaboradoras de Moscovici, as 

representações sociais são fenômenos sempre ativados e em constante (re)construção na vida 

social. O estudo de tais fenômenos, como enfatiza a referida autora, possibilita o 

desvelamento de diversos elementos que tantas vezes foram ou são estudados isoladamente 

desconsiderando, em muitas situações, suas especificidades e desdobramentos. 

As representações sociais, conforme Moscovici (1978), funcionam como 

elementos de reprodução nas relações sociais. Contudo, essa reprodução traz consigo 

condicionantes de remodelação e reestruturação de valores, de regras e de noções previamente 

construídas ou absorvidas pelos sujeitos sociais. “A representação social é uma modalidade de 

conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre indivíduos” Moscovici (1978, p.26). As representações sociais são 
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designadas pelo autor como “entidades quase tangíveis” Moscovici (1978, p.42), pois 

circulam, mesclam e se cristalizam permanentemente por meio de gestos, falas, relações e 

ações cotidianas entre os sujeitos. Neste sentido, ele observa que grande parte das relações 

estabelecidas entre esses sujeitos, suas produções e suas formas de convivência, já estão de 

alguma forma impregnadas de representações sociais. 

Para Moscovici, uma premissa deve ser considerada ao abordarmos o conceito de 

representações sociais: não existe uma ruptura entre o universo exterior e o universo do 

indivíduo ou do grupo no qual ele se insere, isto é, sujeito e objeto não são absolutamente 

heterogêneos, ambos estão sempre inseridos em um contexto ativo. Toda representação social 

funciona como um sistema de interpretação da realidade que rege as relações dos indivíduos 

com o seu meio físico e social, ela vai determinar seus comportamentos e suas práticas. A 

representação é um guia para a ação, ela orienta as ações e as relações sociais.  

Ao considerar uma representação social como um guia para a ação, com caráter 

prático, Moscovici, também, reforça que elas são determinantes no processo de comunicação, 

da interiorização de valores e das idéias que os grupos compartilham e que conseqüentemente 

orientam condutas desejáveis ou admitidas. Gerando, portanto, no indivíduo uma necessidade 

crescente e contínua de permanecer integrado ao contexto do grupo que o abriga. Para tanto, 

esse indivíduo vai se apropriando e interiorizando formas e conteúdos que antes pareciam 

externos à sua realidade, tornando o desconhecido conhecido e vice-versa. 

Nessa perspectiva de entendimento, percebemos que as representações sociais 

possuem um vínculo estreito com a ação humana, à medida que essas representações ditam de 

alguma forma o comportamento dos sujeitos, integrando-os numa rede de relações que 

colaboram para ressiginificação e novas construções dos objetos sociais. Jodelet (2001) 

sinaliza em uma primeira aproximação de caracterização das representações sociais quando 

afirma: 
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a representação social é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e 
partilhada, com um objeto prático, e que contribui para a construção de uma 
realidade comum a um conjunto social. Igualmente designada como senso comum 
ou ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, entre 
outras, do conhecimento científico. Entretanto, é tida como objeto de estudo tão 
legítimo quanto este, devido à sua importância na vida social e à elucidação 
possibilitadora dos processos cognitivos e das interações sociais. (p.22) 

  

Em sua Teoria, Moscovici  valoriza a  dialogicidade e a comunicação social 

como ingredientes importantes. As representações são objetos próprios da Psicologia Social 

que se constituem nas trocas e interações como também na dinâmica e na mobilidade que 

permeiam a realidade social concorrendo para a criação de um universo consensual. “Assim, a 

comunicação social, sob seus aspectos interindividuais, instrucionais e midiáticos, aparece 

como condição de possibilidade e de determinação das representações e do pensamento 

social.” (Jodelet, 2001 p.30). Corroborando com as idéias de Moscovici a mesma segue 

afirmando:  

a comunicação é um vetor de transmissão da linguagem, portadora em si mesma de 
representações. Em seguida, ela incide sobre os aspectos estruturais e formais do 
pensamento social, à medida que engaja processos de interação social, influência, 
consenso ou dissenso e polêmica. Finalmente, ela contribui para forjar 
representações que, apoiadas numa energética social, são pertinentes para a vida 
prática e afetiva dos grupos. Energética e pertinência sociais que explicam, 
juntamente, como poder performático das palavras e dos discursos, a força com a 
qual as representações instauram versões da realidade, comuns e partilhadas. (p.32). 

 

A partir desta compreensão, entendemos que uma representação social não pode 

ser caracterizada isoladamente de um contexto, elas eclodem nas múltiplas relações e 

interações entre o sujeito concreto e a sociedade. O sujeito aqui considerado não é entendido 

apenas como um organismo regido por processos biopsicológicos, mas como um sujeito 

social, pois sua atividade é tanto cognitiva como simbólica. E é exatamente esse processo de 

elaboração simbólica e cognitiva que orienta os comportamentos. Nesta perspectiva, Madeira 

(2001) nos traz a seguinte contribuição: 
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uma representação social não pode ser captada como um dado estanque e isolado, 
mas no movimento pelo qual o homem concreto- relacionado e histórico – vai, 
continuamente, atribuindo sentido aos objetos dos quais se apropria: as 
representações sociais, tanto caracterizam e distinguem grupos, quanto aproximam, 
dando condições de inteligibilidade às ações e reações e permitindo que os 
indivíduos circulem e estabeleçam trocas de diferentes ordens. Desta forma a 
atribuição de sentido é um processo dinâmico e criativo, no qual o indivíduo se faz e 
expressa como indivíduo social ( p.02)   

 

Podemos assim dizer que somos sujeitos ativos e compartilhamos de um mundo 

repleto de objetos, acontecimentos, pessoas e, portanto, nossa existência no convívio social é 

marcada, tanto por convergências como por conflitos. É exatamente em meio à complexidade 

dessa trama social que precisamos compreender o mundo em que vivemos e, obviamente, nele 

sobreviver. Nesse processo de existência, precisamos administrar e enfrentar a realidade que 

nos é exposta e é por isso que criamos representações sociais. Através delas, nomeamos, 

definimos e interpretamos diferentes aspectos da realidade diária. Assim, nossas decisões são 

orientadas e tomadas em conformidade com elas. 

 

Representações sociais, identidade e profissionalização docente: breves aproximações. 

 

Já afirmamos, anteriormente, que as representações sociais são um guia para ação e 

que exercem um papel fundamental na dinâmica das relações sociais. Abric (1998) faz menção 

à função identitária dessas representações sociais, afirmando que elas dão um sentido de 

pertença do indivíduo ao grupo. Elas definem, pois, as identidades e salvaguardam as 

especificidades dos sujeitos em seus grupos. 

Nessa perspectiva, ou seja, admitindo o caráter identitário das representações 

sociais chamamos atenção para duas categorias teóricas que cercam nossa problemática de 

investigação: identidade e profissionalização docente. Admitimos que elas também nos dão 

suporte para uma maior compreensão da função de coordenador pedagógico, a construção 

identitária desse profissional e até que ponto esta construção permeia sua atuação profissional 
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no cotidiano da escola, ou seja, o seu ser e estar na profissão. Assim é possível fazer breve 

incursão no que seja identidade. Para Nóvoa (1995 ): “a identidade não é um dado adquirido, 

não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um 

espaço de construção de maneiras de ser e estar na profissão” (p.36)  

Esta afirmação nos ajuda a compreender que a identidade do profissional da 

educação seja ele gestor, coordenador ou docente, está em constante formação e susceptível 

aos conflitos inerentes às relações entre os sujeitos sociais. Também nos leva a afirmar que ela 

não pode ser analisada de maneira dissociada do contexto histórico-social em que se efetiva. 

Gilly (2001) reforça que a identidade docente é inseparável do contexto social que sustenta.                             

Ao pensamos neste contexto histórico social podemos afirmar que a educação 

contemporânea tem vivenciado uma onda de desgastes que vão se consolidando e tornando 

cada vez mais complexo o seu avanço e redimensionamento. Seguindo esse raciocínio, temos 

clareza de que todo profissional que atua no campo educacional, independentemente da função 

que ocupa, assume desafios e incorpora responsabilidades para organizar situações de ensino e 

de aprendizagem. Isso implica que responsabilidade pedagógica, dinamicidade, complexidade 

e inacabamento estão sempre presentes nele, enquanto indivíduo. Segundo Pimenta (2005):  

construir uma identidade profissional é um processo contínuo. Por isso cada 
educador, como ator e autor, confere à sua identidade docente elementos vinculados a 
seus valores, sua forma de situar-se no mundo, sua história de vida, suas 
representações, saberes, angústias e anseios, como também através de suas redes de 
relações articula os seus diferentes saberes de suas angústias e anseios, do sentido que 
tem em sua vida de professor. Assim como a partir de sua rede de relações com outros 
professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos .  (p.19) 

 

No que se refere à profissionalização, sabemos que historicamente os docentes têm 

sofrido com o desprestígio social da profissão, descaracterização da identidade coletiva e 

dificuldades diversas inerentes ao próprio processo de ensino frente às sofisticadas demandas 

sociais. O educador, nesse contexto, encontra-se em profundas dissonâncias com a construção 

de seu papel social, tanto de sua identidade profissional como pessoal. Temos acompanhado a 
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disseminação de políticas de desvalorização do professor, onde prevalecem as concepções que 

consideram esses sujeitos como mero técnico reprodutor de conhecimentos, conferindo-lhe 

papel de monitor de programas educacionais  muitos elaborados de forma alheia à sua prática. 

Amplia-se aí a concepção social de um professor desqualificado, que não apresenta os 

“padrões de competência” e comportamentos, antes disseminados e valorizados por uma 

sociedade acostumada com o autoritarismo e condicionada a mascarar seus problemas e 

distorções. Atualmente a realidade que se apresenta divulga ser a carreira docente uma 

profissão permeada por crises, instabilidades, pouca retribuição financeira e quase nenhum 

reconhecimento social. A difusão dessa realidade da profissão docente tem implicações diretas 

na construção e reconstrução das representações sociais desses profissionais, uma vez que a 

sedimentação da identidade acontece a partir da  percepção de si próprio e dos outros. Dessa 

maneira, ser destituído de traços valorizados socialmente, como é o caso dos profissionais da 

educação, concorre para a emergência de sentimentos como rejeição e desvalorização de si, 

atingindo a sua auto-imagem, ou seja, a identidade social e profissional. Corroborando com 

essa proposição Santos (2000) afirma: 

 A identidade consolida-se na percepção que tem o sujeito do seu valor e do poder 
sobre si mesmo, sobre os outros e sobre os acontecimentos. Logo, o sentimento de 
ser rejeitado, desvalorizado, destituído de poder pelo grupo social pode atingir a 
identidade pessoal em suas dimensões de valor,poder e autonomia (p.153) 

 

Esta breve aproximação com os conceitos de identidade e profissionalização nos 

permite indicar sua importância e relação direta com as representações sociais construídas 

pelos sujeitos das funções exercidas no espaço da escola. 
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Como criamos representações sociais  

 

O modo pelo qual surgem as representações sociais do sujeito está relacionado à 

construção de significados, que vão se configurando sobre os dados dos quais esses sujeitos 

dispõem ao longo de sua vida. A formação dessas representações sociais, de acordo com a 

Teoria, criada por Moscovici, compreende dois processos interdependentes entre si, quais 

sejam: objetivação e ancoragem. Como nos coloca Nóbrega (2001, p.72): “esses processos 

compreendem a imbricação e a articulação entre atividade cognitiva e as condições sociais em 

que são forjadas as representações”. Fundamentalmente, a objetivação consiste em 

materializar as abstrações, corporificar os pensamentos, tornar físico e visível o impalpável, 

enfim, transformar em objeto o que é representado. Dito de outra maneira, em linhas gerais,  a 

objetivação, consiste em produzir uma imagem, ou conceito acerca do objeto representado. 

Constitui-se como a materialização do objeto, até então, estranho e desconhecido.     

O segundo processo de formação das representações, a ancoragem, corresponde à 

ação de classificar e denominar. Ou seja, o indivíduo diante de um novo objeto procura 

classificá-lo segundo os modelos pré-existentes em sua memória .Não se trata, contudo, de 

uma operação baseada na lógica, mas de um processo de interiorização, interpretação e 

emissão de valores. Portanto, uma ação comparativa, abrangente e peculiar, estando a 

ancoragem dialeticamente articulada à objetivação para assegurar as três funções 

fundamentais da representação: incorporação do estranho ou do novo, interpretação da 

realidade e orientação dos comportamentos. A ancoragem permite a incorporação do que é 

desconhecido, ou novo a uma rede de categorias usuais.    

Entendemos, a partir de Moscovici (1978), que a construção das representações 

sociais não são estáticas, elas acompanham, inevitavelmente, as transformações que ocorrem 

nos espaços sócio-culturais em que se inserem os sujeitos. Constatamos, conforme o mesmo o 
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autor, que não seria difícil identificar as representações sociais, tarefa maior consistiria em 

explicá-las.  

Mesmo reconhecendo tal dificuldade, Madeira (2002) nos ajuda a compreender 

melhor a dinâmica das representações. A referida autora justifica que essas são construídas e 

modificadas a partir do confronto de idéias, tendências educacionais e da forma como o 

pensamento científico passa a disseminar novos significados e intencionalidades à prática 

educativa,  

o processo de apropriação do novo supõe a construção e a atribuição de sentidos a 
essa novidade, ou seja, um movimento sutil de seleção, reconstrução e naturalização 
pelo qual esse novo torna-se significativo e familiar ao sujeito, no concreto de suas 
relações . O objeto torna-se familiar e significativo pelas articulações a outros tantos 
objetos que se lhe vão associando, na experiência, na vivência do sujeito, em suas 
relações e pertenças grupais. Dessa forma, a apropriação do novo se atualiza, na 
construção do objeto, tempos e espaços,informações e experiências, afetos e 
necessidades, saberes e fazeres, tecendo redes de sentidos ou campos de 
representações que vão orientar comunicações e condutas cotidianas. ( p.208). 

 

No âmbito educacional, Gilly (2001,p.322) foi um dos pioneiros a destacar a 

importância do conhecimento das representações sociais para compreensão dos processos 

educativos, dos fenômenos do campo da educação. Segundo ele a Teoria “aparece como um 

campo privilegiado para se observar como as representações sociais se constroem, evoluem e 

se transformam no interior de grupos sociais”. Corroboramos com as idéias do autor quando 

afirma que as representações sociais não são meras imagens ou reflexo da realidade escolar, 

mas uma construção original que tem como função precípua legitimar os processos 

pedagógicos ou as formas de instituição da organização escolar. Como afirma Moscovici 

(1978): 

é uma forma de conhecimento por meio do qual aquele que conhece se substitui no 
que conhece.” Isto significa que não dá para pensar em representações sociais 
desvinculadas do sujeito na sua relação e interlocução com os outros sujeitos e a 
realidade que o cerca. (p. 16) 

 

Para o nosso estudo, a Teoria das Representações Sociais constituiu-se valioso 

aporte teórico na medida que nos possibilita a análise das representações que o coordenador 
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pedagógico constrói acerca do ser e estar na função, posto que esta teoria pressupõe uma 

categorização construída a partir de elementos que circulam no ambiente sócio-cultural  Tais 

elementos favorecem a articulação sujeito e objeto, e integram indivíduo e sociedade, 

estabelecem um relacionamento, que tem por base toda diversidade e pluraridade de sentidos 

que historicamente foram sendo construídos pelos sujeito sociais. Autores como Moscovici 

(1978), Madeira (2001) e Tura (2005) afirmam que as representações sociais são uma forma 

de conhecimento que se produz numa apropriação muito específica e particular de elementos 

que circulam no meio social em que o sujeito está inserido, o sujeito nessa perspectiva, tem a 

possibilidade de remodelá-los ou construí-los novamente, pois há um canal de comunicação 

constante entre o pessoal e o social. 

Moscovici é enfático ao reconhecer o valor e a importância da comunicação social 

para a construção da representação social. ABRIC (1994) reafirma a importância da 

comunicação social para a elaboração das representações, afirmando que ela tem um duplo 

papel, isto é, tornar o estranho familiar e o invisível perceptível.  

Neste estudo buscamos na abordagem teórica, um suporte para discutir a função do 

coordenador pedagógico enquanto sujeito inserido na complexa dinâmica educacional. A 

adoção desse referencial nos permitiu captar o pensamento, as vivências cotidianas, bem como 

a teia de significados e sentidos que envolvem a função coordenadora segundo esses 

profissionais. A seguir, apresentaremos o percurso de nossa pesquisa. 
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Para concretizarmos nosso objetivo, qual seja, analisar as representações de 

coordenação pedagógica entre profissionais coordenadores de escolas municipais da cidade 

do Recife- PE, lançamos mão da abordagem qualitativa, por entendermos que ela valoriza e 

enfatiza os sentidos e significados atribuídos aos fenômenos sociais.  Para Minayo (2000):  

 
a rigor qualquer investigação social deveria contemplar uma característica básica de 
seu objeto: o aspecto qualitativo. Isso 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.  (p.22) 

 

É, exatamente, esse caráter interacionista da abordagem qualitativa que nos faz 

reafirmar a relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, configurando assim uma 

interdependência viva entre ambos, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade. Nesse processo todos os sujeitos são reconhecidos como sujeitos que elaboram 

conhecimentos e formam representações variadas acerca da realidade onde se inserem, 

propondo, eles mesmos, mecanismo de resolução, explicação, transformação  ou superação 

dos problemas e das condições que o geram. Chizzotti (2006) corrobora nossas colocações 

com mais esclarecimentos sobre a abordagem qualitativa: 

 
as pesquisas desenvolvidas dentro desta abordagem em geral buscam provocar o 
esclarecimento de uma dada situação estabelecida no sentido de provocar uma 
tomada de consciência pelos próprios participantes da pesquisa dos seus problemas 
e das condições que os geram, para que esses possam elaborar meios consistentes e 
estratégias eficazes para resolvê-los. As premissas subjacentes deste tipo de 
pesquisa podem ser resumidas nas seguintes proposições: 

1. O conhecimento conduz a uma ação, e a pesquisa pode ser uma 
oportunidade de formar os pesquisados a fim de que transformem os problemas que 
enfrentam; 

2. Os pesquisados têm a capacidade potencial de identificar suas 
necessidades, formular seus problemas e organizar sua ação; 

3 A eficácia  desse processo de decisão depende da participação 
ativa dos envolvidos na descoberta de suas necessidades e na organização adequada 
dos meios para modificar as situações.  .(p.105) 

    

O campo empírico de nosso estudo, como já mencionamos, é a Rede Municipal 

de Ensino do Recife, um dos nossos espaços de atuação profissional. Os participantes são 
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professores que exercem a função de coordenadores pedagógicos nas escolas da rede. 

Lembramos que, conforme dados disponibilizados pela Gerência de 1º e 2º ciclos2, da 

Secretaria Municipal de Educação (2007), o grupo de coordenadores é constituído por 286 

coordenadores pedagógicos que atuam nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e na 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas seis diferentes Regiões Político-

Administrativas (RPA's). Nossa amostra, evidentemente, não inclui todo o grupo. É 

constituída por 55 coordenadores pedagógicos que atuam nos anos iniciais do ensino 

fundamental, ou seja, 1º e 2º ciclos de aprendizagem. A escolha desse grupo não foi 

aleatória, mas em sintonia com as políticas públicas nacionais de educação, através das quais 

percebemos que esses profissionais atualmente têm sido alvo de maior investimento das 

políticas de formação continuada empreendidas pelos sistemas de educação,  que vêm 

estimulando, continuamente e sobretudo, a  atuação do coordenador pedagógico como 

formador em serviço  junto aos docentes dos dois primeiros ciclos de aprendizagem.  

 

O instrumento e os critérios para a definição da amostra. 

 

Em julho de 2007, começamos a sistematizar nossos primeiros passos rumo ao 

trabalho de campo. Logo no início realizamos junto à Gerência de 1º e 2º ciclos um 

levantamento dos documentos que formalizam a função do coordenador pedagógico na rede 

municipal de ensino. Durante essa busca, pudemos constatar uma certa precariedade com 

relação à normatização da função. Os documentos que nos foram disponibilizados, traziam 

discriminados os regimes de lotação dos coordenadores pedagógicos, a unidade de ensino em 

                                                 
2 É válido lembrar que a Secretaria de Educação do Município de Recife-PE, na gestão 2001-2004, amparada na 
atual LDB e experiências exitosas desenvolvidas em todo país, substituiu a organização curricular do ensino 
fundamental em série, pelo regime de ciclos. Assim o ensino fundamental nesta rede está dividido em:  um 
primeiro ciclo, com duração de três anos, admitindo a matrícula inicial de crianças de seis anos e três ciclos 
subseqüentes, com duração de dois anos. 
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que exerciam a função, carga horária e turno de atuação. Os documentos nos serviram de base 

para construir quadros, que nos possibilitaram visualizar e compreender o panorama geral da 

função. A análise do documento nos possibilitou, também, uma maior aproximação junto à 

Gerência, que assume, atualmente, uma maior interlocução com os sujeitos coordenadores e, 

por sua vez, vivencia de forma mais próxima as dificuldades de acompanhamento de um 

grupo tão diversificado na rede. 

Nesse momento de maior aproximação, e buscando conhecer a função do 

coordenador pedagógico de maneira mais detalhada, nos surgiram algumas inquietações com 

relação aos instrumentos de que faríamos uso em nossa investigação. Sendo assim, no mês de 

agosto de 2007 iniciamos o estudo sobre o questionário enquanto instrumento de pesquisa, suas 

vantagens e limitações, bem como sua adequação ao nosso objeto.  

Como já conhecíamos a realidade da Rede e a atuação do coordenador no interior 

da escola, devido a nossa experiência, sabíamos que se optássemos por instrumentos 

demorados, que demandassem muito tempo de atenção do coordenador, enfrentaríamos 

obstáculos em decorrência da já citada diversidade de ocupações e dinâmica profissional do 

grupo de coordenadores. Fomos lendo sobre os instrumentos e fizemos a opção pelo 

questionário.  

Conforme Moreira (2006), o questionário oferece aos interessados em realizar 

pesquisa quatro vantagens para a sistematização do estudo. São elas: uso eficiente do tempo, 

anonimato para o respondente, possibilidade de alta taxa de retorno e perguntas 

padronizadas. 

O referido autor segue afirmando que ao realizarmos pesquisa contamos com uma 

diversidade e uma quantidade de instrumentos que não podem ser caracterizados entre si como 

melhores ou piores. O que devemos levar em consideração é sua adequação ao nosso objeto 

de pesquisa. Em nosso caso específico, admitimos que mesmo conhecendo outros 
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instrumentos e reconhecendo suas vantagens, como é o caso da entrevista. Contudo, o uso do 

questionário foi o que mais se adequou ao estudo da representação social da função de 

coordenação pedagógica. Tomamos a decisão de utilizá-lo como instrumento porque, naquele 

momento inicial da coleta e contato com esses profissionais - final de ano letivo - devido a 

nossa experiência, parecia complicado usar de outros instrumentos que demandassem mais 

disponibilidade do coordenador pedagógico. E, como relataremos mais adiante, tomamos uma 

decisão razoável , ao ponto de, ao final de 2007, estarmos com a coleta de dados concluída. 

Decidimos aplicar o instrumento a um grupo de 55 coordenadores. Este 

quantitativo não foi escolhido de maneira aleatória, tínhamos como intenção primeira, 

construir uma amostra representativa desse grupo, que segundo os dados fornecidos pela 

Gerência de 1º e 2º ciclos, em julho de 2007, como citamos anteriormente, totalizavam 286 

coordenadores pedagógicos.   

Assim, após uma série de suposições, definimos como critério para seleção da 

amostra: atender à diversidade do grupo. Nosso propósito era aplicar o questionário aos 

coordenadores que estivessem lotados na função nas escolas com turmas do Ensino 

Fundamental de nove anos. A escolha desse grupo se deu, como já dissemos, pela necessidade 

que tínhamos em priorizar os sujeitos que a  partir da gestão 2001-2004 vinham participando  

de processos seletivos para o exercício da função, além de espaços e processos de formação 

continuada em serviço. Vale mencionar que percebíamos, também, que em consonância com 

as políticas públicas nacionais de educação, esses profissionais, no âmbito da Secretaria 

Municipal de Educação, estavam sendo alvo de maior investimento das políticas voltadas para 

formação continuada na escola pública. Observamos, ainda que esses processos formativos 

vêm estimulando continuamente a atuação do coordenador pedagógico no espaço escolar, 

destinando a estes sujeitos atribuições e papéis que sugerem uma ressignificação de sua 

atuação na escola pública.  
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Tínhamos também como critério de escolha dos sujeitos contemplar coordenadores 

com diferentes formatos de contratação para o exercício da função na rede municipal. Pois, no 

momento em que desenvolvemos este estudo, identificamos quatro diferentes situações, 

conforme já apresentamos no Quadro 1. Anexo A.  

Assumir a escolha de nossos participantes ateve-se a dois critérios: exercer a 

função nos anos iniciais do Ensino Fundamental e contemplar os diferentes formatos de 

contrato para o exercício da função na Rede. 

Tomada a decisão a respeito de qual instrumento utilizar, partimos para a 

elaboração do questionário Anexo B o qual foi sendo construído de modo a responder às 

demandas de nosso objeto. Lembramos que esse processo constituiu-se como uma árdua tarefa 

e, em nossos encontros de orientação, buscamos sempre fazer os ajustes necessários para que 

o mesmo pudesse corresponder aos objetivos de nossa pesquisa. Neste instrumento buscamos 

contemplar questões referentes à faixa etária, nível de escolarização, jornada diária de 

trabalho, regime de vínculo funcional, dentre outros. Sendo que a primeira parte era destinada 

à caracterização dos participantes. Na segunda parte constam questões abertas relacionadas à 

função, com elas poderíamos futuramente apreender a dinâmica desenvolvida por esses 

sujeitos no dia-a-dia da função.  A terceira parte do questionário é um teste de associação livre 

de palavras.  

O teste da associação livre de palavras consistia na escrita de quatro palavras que 

viessem, imediatamente, à lembrança mediante a apresentação do seguinte estímulo: 

“Coordenação Pedagógica é...” Seguia-se com orientação de que, após a escrita das palavras, 

o participante deveria indicar a palavra que julgava mais importante, justificando sua escolha. 

Com o questionário elaborado, organizamos uma lista das escolas em que esses 

profissionais atuavam e suas respectivas RPA’s, para proceder a coleta dos dados. 
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O Procedimento de coleta  

 

Lembramos que, inicialmente, admitíamos que dentro do curto espaço de tempo de 

que dispúnhamos para realizar a pesquisa, a nossa aproximação e contato freqüente com 

nossos pares seria um elemento facilitador para a realização do trabalho. Salientamos que ao 

longo de nosso planejamento da pesquisa, acreditávamos que por termos um bom 

conhecimento da rede municipal e estando no exercício da função de coordenação pedagógica 

há mais de cinco anos, esses fatores seriam nossos aliados junto aos demais colegas 

coordenadores, ou seja, facilitariam nosso trabalho de campo. 

A esse respeito esclareceremos que a opção por permanecermos em nossas 

atividades como coordenadora durante a realização do curso de Pós-Graduação, deu-se por 

limites impostos, os quais sentimos a necessidade de explicitar neste momento. Cabe então 

salientar que fazemos parte do grupo que exerce a função de coordenador pedagógico em 

regime de acumulação de carga horária e, em conseqüência, deste regime funcional. Ao nos 

afastarmos da função, não temos garantias relacionadas às questões financeiras, bem como 

não temos mecanismos institucionais que nos assegurem a permanência como coordenadora 

pedagógica na mesma unidade de ensino onde atuamos. Desse modo, nos sentimos ameaçados 

pela precariedade e falta de regulamentação que a função possui atualmente na rede. Assim, 

optamos em permanecer em efetivo exercício profissional paralelamente à realização de nosso 

curso. 

Consideramos que nosso contato com os coordenadores em campo seria facilitado 

devido à nossa experiência e proximidade com os mesmos, porém, na ocasião da coleta,  

fomos surpreendidas por questões que, inicialmente, não julgávamos ser fatores 

complicadores à realização de nosso trabalho.  
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Logo de início notamos que nossos sujeitos sentiam a necessidade de compreender 

a origem e intencionalidade de nosso estudo, por entendermos que o processo de investigação 

requer negociações prévias. Em busca da cooperação de nossos informantes, procuramos 

esclarecê-los sempre. Procedemos então uma interlocução com nossos participantes, com o 

objetivo de explicitar o que nos mobilizava para a realização do trabalho e nossa própria 

identidade com a função.  Ao fazermos isso, percebíamos  certa estranheza por parte de nossos 

pares. A estranheza dava-se pela surpresa que manifestavam ao saber que nosso objeto de 

pesquisa no Mestrado atinha-se à coordenação pedagógica. Contudo, apesar das reações 

iniciais, já nos primeiros contatos estabelecidos, identificávamos na fala de alguns de nossos 

colegas, relativa satisfação em saber que a função estava sendo objeto de estudo. Diante 

dessas reações, passamos a perceber que o grupo de coordenadores indicava de certo modo o 

desejo de trazer à tona uma discussão mais aprofundada sobre esse profissional. Durante os 

contatos iniciais, íamos sentindo cada vez mais forte a sensação de que nossa preocupação 

inicial com a função e sua realidade no contexto da Secretaria Municipal fazia, também, parte 

das inquietações e reflexões de nossos pares. Tal constatação nos fortaleceu ainda mais para o 

desenvolvimento do trabalho e enfrentamento das dificuldades com o campo. 

Passamos então a administrar as primeiras dificuldades que se apresentavam à 

nossa frente. Ao fazermos opção por aplicar os questionários nas próprias escolas, começamos 

a vivenciar de perto as dificuldades enfrentadas pelos coordenadores em seus espaços de 

trabalho, e entender, ainda mais, as peculiaridades de cada um e, que, por mais experiência 

que se tenha, as demandas gerais enfrentadas por cada um atinge níveis muito complexos.    

Durante os contatos para agendamento dos encontros, que, em alguns casos, foram 

feitos por telefone e em outros diretamente, pudemos perceber quão limitado e corrido é o 

tempo do coordenador no espaço da escola. Tantas eram suas ocupações no exercício de sua 

função, que  ele não dispunha de tempo para responder ao questionário. 
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Começamos, então, a adotar diferentes estratégias de aproximação com esses 

coordenadores. Por exemplo, por telefone, fazíamos contato para nos certificar do horário em 

que poderíamos encontrá-los com maior disponibilidade para nos receber e, para nossa 

surpresa, o que ouvíamos de retorno era a impossibilidade de atendimento. As justificativas 

eram várias: encontravam-se ministrando momentos de formação continuada junto aos 

professores, estavam em substituição em regência de classe devido à ausência de um docente 

ou  cumprindo calendário oficial de formação continuada , a qual, dependendo da distribuição 

quantitativa de coordenadores, ocorria semanalmente.  

Assim, essas inúmeras tarefas exercidas na escola foram impossibilitando e 

inviabilizando nossa coleta no tempo planejado. Mesmo diante desses empecilhos, 

prosseguíamos fazendo novas tentativas, contatos  e  visitas. Sempre confirmávamos nossa ida 

ao encontro desses coordenadores e, mesmo combinando com antecedência, ao chegarmos às 

escolas nos deparávamos com uma série de impedimentos que não permitiam a aplicação do 

nosso questionário. As justificativas eram sempre: a agenda apertada ou, naquele momento 

específico, estavam desenvolvendo de outras atividades imprevistas e não, necessariamente, 

correlacionadas à coordenação pedagógica. Fomos surpreendidos com coordenadores em 

atividades relacionadas à distribuição de merenda, substituição da equipe gestora ou de um 

docente, dentre outras. Diante de tais constatações, buscávamos sempre respeitar nossos 

colegas e permanecemos firmes no propósito de não interrompê-los no desenvolvimento de 

suas atividades. Acabávamos, nessas situações, por acompanhar as atribulações do dia-a-dia 

de alguns desses coordenadores,chegando a esperar durante longas horas  algum espaço 

disponível para aplicação do questionário.  

É prudente mencionar que tínhamos sempre o cuidado de que o questionário fosse 

respondido em nossa presença. Não é demais lembrar que, por várias vezes, fomos convidadas 

a deixar o protocolo, para, em momento posterior, recebê-lo com o que nunca concordamos. 
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Este cuidado é uma das maneiras de garantir mais fidedignidade e credibilidade dos resultados 

do estudo.  

Devido a essa nossa preocupação em garantir a fidedignidade dos dados, também, 

chegamos a acompanhar o preenchimento do questionário por esses coordenadores (as) nos 

espaços de sala de aula onde atuavam como docentes fora do horário da coordenação. 

Visitamos, ainda, dois desses coordenadores no horário em que atuavam como gestores em 

outra rede pública de ensino e até mesmo nos disponibilizamos a proceder a aplicação do 

questionário em outros espaços, que não somente a escola. Pois, na ocasião dos contatos 

iniciais identificamos que um pequeno grupo de coordenadores atuava, concomitantemente, 

como supervisores educacionais na rede estadual e, semanalmente, participava de reuniões 

pedagógicas na Gerência Regional de Ensino GRE’s e, com sua autorização, poderíamos 

utilizar esses espaços com maior possibilidade de êxito para aplicação de nosso instrumento 

de pesquisa.   

Esse processo de idas e vindas nos faz reiterar a difícil dinâmica vivenciada por 

esses profissionais no exercício de sua função. Sentimos, então, no campo os diferentes 

direcionamentos impostos nas manifestações concretas desses profissionais, que também é 

nossa rotina e, que muitas vezes, de tão rotineiras, impede de nos enxergar nesse ativismo. 

Nossas dificuldades no campo nos fez, então, admitir que precisávamos nos 

adequar e redefinir nossos caminhos para prosseguir a coleta. As limitações impostas pelas 

diferentes demandas de nossas escolas e sujeitos, como a amplitude geográfica e quantitativa 

do campo, o próprio calendário de atividades na Pós Graduação, nos indicavam que não seria 

prudente extrapolar o final do segundo semestre de 2007 o que nos levou a construir novos 

caminhos para continuação de nosso trabalho. 

O próprio contato com o campo foi nos impulsionando a refletir acerca de nosso 

processo de coleta. Ao longo de aproximadamente três semanas em busca de nossos sujeitos 
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de pesquisa, fomos vendo quão sobrecarregados eles são e, no desejo de prosseguirmos, 

partimos em busca de novas alternativas.   

 

Redefinindo a rota 

 

Em meio à necessidade de encontrarmos alternativas mais viáveis para 

procedermos nosso trabalho lembramos que, constatamos, anteriormente, que durante dois 

dias da semana os coordenadores pedagógicos participavam de episódios de formação 

continuada. Esses momentos sistemáticos de formação são parte integrante do Programa de 

Formação Continuada de Professores das Séries Iniciais do Ensino Fundamental - Pró-

Letramento3 assumido pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a 

Universidade Federal de Pernambuco e Ministério da Educação.  

Passamos então a contar com a possibilidade de contato mais direto com esses 

coordenadores nesses espaços diretos de formação, pois neles se encontrava grande parte do 

grupo, que atuava junto às turmas de 1º, 2º ciclos, além desses, identificávamos também, 

coordenadores que atuavam nos  3º e 4º ciclos  e no  acompanhamento de turmas de Educação 

de Jovens e Adultos e Ensino Médio. O que nos parecia ainda mais viável era que nesses 

espaços poderíamos encontrar coordenadores das diferentes RPA’s no mesmo local e o mais 

interessante, ainda, com diferentes contratos de vínculo funcional no exercício da coordenação 

pedagógica. Ou seja, essa nova possibilidade de contato com os coordenadores que para nós 

surgia, atendia, plenamente, aos critérios que havíamos estabelecido para escolha dos nossos 

sujeitos. 

                                                 
3O Pró-Letramento - Mobilização pela Qualidade da Educação - é um programa de formação permanente de 
professores, para melhoria da qualidade de aprendizagem da leitura/escrita e matemática nas séries iniciais do 
ensino fundamental. O Programa é realizado pelo MEC, em parceria com Universidades que integram a Rede 
Nacional de Formação Permanente e com adesão dos estados e municípios. Podem participar todos os 
professores que estão em exercício, nas séries iniciais do ensino fundamental das escolas públicas.  
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Considerando que esses espaços nos possibilitariam mais facilidade de 

encaminhamento, tratamos de estabelecer alguns contatos prévios junto aos formadores desses 

grupos, que, por sua vez, também são integrantes do grupo de coordenadores pedagógicos da 

Rede Municipal. Assim, por eles autorizados, iniciávamos a aplicação do questionário. 

Convém lembrar que eles eram aplicados no início desses encontros, momento em 

encontrávamos maior número desses profissionais e não interrompíamos as atividades de 

formação. 

Nesta nossa nova etapa do trabalho de campo, pudemos identificar uma maior 

disponibilidade por parte de alguns para participar de nossa pesquisa.Também pudemos 

perceber uma menor resistência para participar de pesquisas acadêmicas e foi, exatamente 

neste espaço, que realizamos escutas muito significativas com relação à função por parte de 

nossos pares. Muitos dos coordenadores (as) queriam saber o que nos mobilizava para a 

realização do estudo, em que este estudo poderia, futuramente, contribuir para novos debates 

acerca da função e se o estudo tinha como proposição suscitar uma maior discussão acerca da 

função na rede de ensino. As falas de nossos pares foram extremamente satisfatórias e mais de 

uma vez nos deram a sensação de estarmos nos aproximando de suas inquietações, limites 

vivenciados no cotidiano e  possibilidades de atuação do coordenador pedagógico.  Nosso 

contato direto com os sujeitos possibilitou, também, a oportunidade de desmistificar certos 

mitos sobre o processo investigativo e aproveitamos esse momento para firmarmos o 

compromisso de, ao final da pesquisa, podermos dialogar com nossos pares sobre os seus 

resultados e indicações.  
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Os participantes da pesquisa 
  
 

Participaram da pesquisa 55 coordenadores pedagógicos que atuam em escolas 

municipais das diferentes RPA’s. 

Como revela a Tabela 1, trata-se de um grupo predominantemente maduro, ou  

seja, 47% destes profissionais se inscrevem com faixa etária entre 41 e 50 anos o que nos 

demonstra, que em sua maioria, são profissionais do meio para o final da carreira e 

experientes.  Lembramos que nesse grupo, constituído por 55 sujeitos, 54 são mulheres. O 

grupo ser feminino constitui-se historicamente como uma característica peculiar ao campo 

educacional. 

Tabela 1  
Faixa etária dos participantes  

n  =  55 
 

Intervalo F % 

20 a 30 

31 a 40 

41 a 50 

Mais idade 

01 

22 

26 

06 

2,0 

40,0 

47,0 

11,0 

Total 55 100 

 

Conforme exposto na Tabela 2, a seguir, percebemos que 54,5% dos coordenadores 

pedagógicos participantes de nossa pesquisa, têm formação em nível médio na área 

educacional o que já sinaliza uma formação inicial (ainda em nível médio) com aproximação e 

identificação direta com a docência e as funções pedagógicas. Constatamos, de acordo com as 

Tabelas 3 e 4, que para a maioria a formação ocorreu em escolas públicas. Realizaram esta 

formação nos anos 1980 e início dos anos 1990 período este onde se identifica mudança 

significativa na forma de se entender os objetivos e finalidades da educação. 
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Tabela 2 
Curso de Formação em nível médio dos participantes 

n = 55 
 

Ensino Médio f % 

Científico 

Magistério 

Técnico Profissionalizante

Supletivo 2º grau 

Não Declarou 

05 

30 

03 

01 

16 

9,0 

54,5 

5,5 

2,0 

29,0 

Total 55 100% 

 

Tabela 3 
Tipo de instituição em que os participantes realizaram a formação em nível médio 

n = 55 
 

Instituição f % 

Escola Pública 

Escola Particular 

Não Declarou 

24 

14 

17 

43,6 

25,4 

31,0 

Total 55 100 

 
 

Tabela 4 
Ano em que as participantes da pesquisa concluíram a formação em nível médio 

n = 55 
 

Intervalo f % 

65-70 

71-75 

76-80 

81-85 

86-90 

91-95 

Não declarou 

01 

03 

07 

14 

09 

04 

17 

2,0 

5,4 

13,0 

25,4 

16,0 

7,2 

31,0 

Total 55  100 
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O grupo pesquisado possui formação acadêmica em nível superior centrada na 

área educacional. Observamos também, como mostra a Tabela 5, que 74% desses sujeitos 

possuem formação em Pedagogia. Os demais concluíram outro curso de licenciatura. Também 

fica claro, através da referida tabela, que 7% declaram ter concluído mais de um curso de 

nível superior. 

Tabela 5 
Cursos de formação Superior dos participantes da pesquisa 

n = 55 
 

Graduação f % 

Pedagogia 

Psicologia 

Letras 

Educação Artística 

Ciências Sociais 

História 

Biologia 

Mais de um C. Superior 

41 

03 

02 

01 

01 

01 

02 

04 

74,1 

5.5 

3,7 

2,0 

2,0 

2,0 

3,7 

7,0 

Total 55 100 

 

Trata-se, ainda, de um grupo bem qualificado, uma vez que 83,6% ( de acordo com 

a Tabela 6) desses coordenadores pedagógicos possuem formação em nível de Pós-Graduação 

lato sensu. Esse grau de qualificação quase geral do grupo pode  ser justificado em função de, 

conforme normas e editais de seleção da Secretaria Municipal de Educação do Recife-PE, ser 

Pós-Graduado, um dos requisitos para o professor candidatar-se à função. Os 9% que não 

possuem especialização e assumem a função são, certamente, aqueles que exercem a função 

por indicação dos gestores, algo já comentado neste trabalho. 
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Tabela 6 
Formação Acadêmica (Pós-Graduação) dos participantes  

n = 55 
 

Nível de Formação f % 

Pós-Graduação lato sensu 

Pós-Graduação stritu sensu 

Não possui 

Não Declarou 

46 

01 

05 

03 

83,6 

2,0 

9,0 

5,4 

Total 55 100 

 
 

A Tabela 7, a seguir, nos oferece um panorama da diversidade de cursos em nível 

Pós-Graduação lato sensu, realizados pelos participantes da pesquisa. Como percebemos, 

temos poucos coordenadores com formação específica para a função (7%). O dado pode ser 

um indício de que é ainda reduzida a oferta de cursos de especialização direcionados para 

Coordenação Pedagógica. Observamos, ainda, que 20% dos participantes cursaram 

Psicopedagogia e que, a despeito da diversidade, grande parte dos cursos realizados pelos 

participantes, conforme os referidos títulos, estão identificados, direta ou indiretamente, com 

questões de natureza pedagógica (Prática Pedagógica, Alfabetização, Metodologia, 

Psicopedagogia) ou ligados ao processo de gestão e formação de recursos humanos 

(Administração Escolar e Planejamento Educacional, Gestão Escolar, Formação de Recursos 

Humanos para Educação). 
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Tabela 7 
Cursos de Pós-Graduação lato sensu realizados pelos Coordenadores Pedagógicos 

n  = 46 
 

Curso f % 
Docência para o Ensino 
Superior 
Educação à Distância 
Adm.Escolar e  Plan. 
Educacional. 
Informática na Educação 
Supervisão Escolar 
Gestão Escolar 
Tecnologia na Educação 
Formação de Recursos 
Humanos para Educação 
Coordenação Pedagógica 
Formação de Educadores 
Arteterapia em Educação 
e Saúde 
Gestão Ambiental 
Educação Especial 
Psicopedagogia 
História Contemporânea 
Política Educacional e 
Prática Pedagógica 
Educação 
Educação Infantil 
Lingüística 
Literatura Brasileira 
Alfabetização 
Metodologia do Ensino e 
Práticas Pedagógicas 
Disciplinas Pedagógicas 
 

 
01 
01 

 
06 
01 
03 
02 
03 

 
01 
03 
01 

 
01 
01 
01 
09 
01 

 
03 
02 
01 
01 
01 
01 

 
01 
01 

 
2,0 
2,0 

 
13,0 
2,0 
7,0 
4,5 
7,0 

 
2,0 
7,0 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

 
20,0 
2,0 

 
7,0 
4,5 
2,0 
2,0 
2,0 
2,0 

 
2,0 
2,0 

Total 46 100 
 

Em conformidade com a Tabela 8, notamos que mais de 50% do grupo de 

coordenadores pedagógicos, sujeitos desta pesquisa, obtiveram título de especialista junto a 

instituições públicas de ensino superior. Observamos, ainda, que a maior concentração dos 

cursos foram oferecidos pela Universidade Federal de Pernambuco, o que de certa forma 

parece reforçar o caráter pioneiro desta instituição na oferta de cursos desse nível. Entretanto, 

atualmente no nosso Estado, essa oferta é predominantemente particular. Mais uma vez, os 

dados reafirmam que se trata de um grupo que, além da diversidade de formação, demonstra 

uma significativa preocupação em custear o próprio processo de formação acadêmica.  
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Tabela 8 
 Instituição em que realizaram os cursos de Pós-Graduação 

n = 46 
 

Instituição f % 
UFPE 
UPE                      
UFRPE 
UNIVERSO 
FACHO 
FAFIRE 
PUC-RIO 
UNICAP 
FAITIVISA 
FUNESO 
U.Cândido Mendes 
U. Federal de Pelotas 
UNICAM 
Em Andamento 
Não declarou 

16 
04 
03 
03 
01 
05 
02 
02 
01 
02 
01 
01 
01 
03 
01 

35,0 
9,0 
6,5 
6,5 
2,0 

11,0 
4,5 
4,5 
2,0 
4,5 
2,0 
2,0 
2,0 
6,5 
2,0 

Total 46 100 
 

 

De acordo com a Tabela 9, percebemos que 42% dos coordenadores atuam apenas 

na rede Municipal de Ensino. Entretanto, ao observarmos os demais dados notamos que os 

58% restantes mantêm vínculos com outras redes de ensino o que nos faz verificar que, em 

sua maioria, esse grupo é constituído por profissionais que assumem e vivenciam uma 

sobrecarga de trabalho.  

Os dados sugerem que a maioria, 32 dos 55 coordenadores participantes desta 

pesquisa mantêm uma jornada tripla. No caso, somente o coordenador especialista 

(denominados no Plano de Cargos e Carreira PCR como Professor II), de quem já tratamos 

anteriormente neste trabalho, assume uma jornada de trabalho menor. Como está posto na 

Tabela 10, logo em seguida, este grupo é mínimo na rede e em nossa amostra estão 5 desses 

coordenadores. 
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Tabela 9 
Vínculos profissionais dos Coordenadores Pedagógicos 

n = 55 
 

Vínculo f % 
 
Apenas na Rede Municipal do 
Recife 
 
Rede Estadual e Municipal 
 
Rede Municipal e Particular 
 
Rede Municipal do Recife e 
outras redes Municipais da 
região Metropolitana 
 

 
23 
 
 

19 
 

09 
 
 

04 

 
42,0 

 
 

34,5 
 

16,3 
 
 

7,2 

Total 55 100 
 
 

Tabela 10 
Regime de Lotação na função de Coordenação Pedagógica 

n = 55 
 

Regime f % 
Professor  em 
acumulação de Carga 
horária 
 
Professor  Especialista 
com carga horária 
exclusiva para a função 
de coordenação 
 
Professor  com dois 
contratos de trabalho 
 

 
 

31 
 

 
05 
 
 

 
                   19 

 
 

56,5 
 
 
                   9,0 

 
 
 

34,5 
 

Total 55                 100 
 
 

Como já mencionamos, ao analisar a faixa etária dos coordenadores, em 

conformidade com a Tabela 11, podemos identificar que o número de profissionais iniciantes 

na função é bem reduzido em relação ao número geral de participantes da pesquisa.  

Ressaltamos que estamos lidando com um grupo experiente. Nesta direção, nos apoiamos nos 



 

 

79

dados da Tabela 11 e constatamos que 67% dos participantes têm entre 11 e 25 anos de 

experiência docente. 

Tabela 11 
Tempo de Experiência docente do Coordenador Pedagógico (em anos) 

n = 55 
 

Anos de docência f % 
02 a 05 anos 
06 a 10 anos 
11 a 15 anos 
16 a 20 anos 
21 a 25 anos 
26 a 31 anos 

Não informou 

03 
10 
10 
16 
11 
03 
02 

5,5 
18,0 
18,0 
29,0 
20,0 
5,5 
4,0 

Total 55 100 
 

A Tabela 12  nos mostra que 47% dos sujeitos possuem mais de 5 (cinco)  anos de 

atuação na função de coordenador pedagógico. Esse dado pode estar diretamente vinculado às 

novas orientações pedagógicas assumidas pela Rede Municipal de Ensino do Recife, que  a 

partir do ano 2001, passou a promover processos  sistemáticos de seleção interna para o 

ingresso na função, a fim de atender às necessidades e demandas de acompanhamento 

pedagógico das unidades escolares. 

Tabela 12 
 Tempo de atuação na função de Coordenação Pedagógica (em anos) 

n = 55 
 

Tempo de atuação 
 na função 

f % 

Menos de 01 ano 
01 a 02 anos 
03 a 05 anos 
06 a 10 anos 
11 a 15 anos 
16 a 20 anos 

Não informou 

01 
12 
26 
07 
02 
05 
02 

2,0 
21,0 
47,0 
13,0 
4,0 
9,0 
4,0 

Total 55 100 
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Tabela 13 
Formas de ingresso dos participantes na função  

n= 55 
 

Forma de ingresso 
na função 

f % 

Seleção interna 
 

Por indicação da gestão 
escolar, mediante 

apresentação de proposta 
de intervenção 

pedagógica 

52 
 
 
 

03 

94,5 
 
 
 

5,5 

Total 55 100 
 

Identificamos que quase a totalidade do grupo pesquisado em quase sua totalidade, 

94,5%, (Tabela 13) é constituído por profissionais que ingressaram na função via processo 

seletivo constituído de prova escrita, análise curricular e entrevista, de acordo com as atuais 

diretrizes educacionais do município. A preocupação em selecionar professores, com relativa 

experiência para o exercício da função de coordenador, caracteriza a intencionalidade da Rede 

Municipal de Ensino em formar quadros mais identificados com as questões pedagógicas. Ao 

constatarmos que 5,5% desses coordenadores ingressaram na função por indicação, 

verificamos que o fator imperativo que pesa para o ingresso por esta via, diz respeito a 

circunstâncias relacionadas ao difícil acesso a determinadas unidades escolares, para as quais 

não existem candidatos nas seleções da rede, bem como pela não disponibilidade de 

selecionados para assumir a função em tais escolas. Assim, os próprios dirigentes das escolas 

são levados a indicarem os seus coordenadores. 
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Tabela 14 
Nível ou  Modalidade em que lecionam os participantes da pesquisa 

n = 55 
 

Nível/Modalidade f % 
Educação Infantil 
 
1º e 2º ciclos de 
Aprendizagem 
 
3º e 4º ciclos de 
aprendizagem 
 
Educação de Jovens e 
Adultos 
 
Não assume docência 

06 
 
 

29 
 
 

01 
 
 

15 
 

04 

11,0 
 
 

53,0 
 
 

2,0 
 
 

27,0 
 

7,0 

Total 55 100 
 

Observamos, pela Tabela 14, que dos 55 coordenadores pesquisados, 51 deles 

exercem a docência simultaneamente à função de coordenação pedagógica. Desses 51 

coordenadores pedagógicos, 11 exercem a docência na mesma instituição em que atuam como 

coordenadores, ou seja, assumem no mesmo espaço escolar, funções distintas e recheadas de 

especificidades que ensejam  diferenciadas ações. 

A maioria desses profissionais (53%), desenvolve suas atividades de docência em 

turmas de 1º e 2º ciclos de aprendizagem dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Salientamos que tal situação era esperada, uma vez que os anos iniciais do ensino fundamental 

constituem-se como o foco central da oferta educacional no município do Recife. Um dado 

que também nos chama atenção diz respeito ao fato de 27% desses coordenadores atuarem 

como docentes em turmas de Educação de Jovens e Adultos, as quais usualmente funcionam 

no terceiro turno, o que corrobora com informação já contida neste trabalho que aponta um 

elevado número de coordenadores pedagógicos que vivenciam jornadas triplas de trabalho. 
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Tabela 15 
Modalidade ou Nível que atua como Coordenador Pedagógico 

n = 55 
 

Nível/Modalidade f % 
1º e 2º ciclos de 
Aprendizagem 
 
 
Educação Infantil e !º e 
2º ciclos de 
Aprendizagem 
 
1º,2º, 3º e 4º ciclos de 
Aprendizagem 
 
Educação Infantil, 1º/2º ci
e EJA  
 

 
25 
 
 
 

24 
 
 
 

04 
 

02 

 
45,0 

 
 
 

44,0 
 
 
 

7,0 
 

4,0 

Total 55 100 
 

Os dados da Tabela 15 são semelhantes aos da Tabela 14. Entretanto, os dados da 

Tabela 14 estão relacionados ao nível e modalidade de ensino em que o sujeito atua como 

Coordenador Pedagógico. Observamos pela referida tabela que 100% dos coordenadores 

participantes da pesquisa atuam com acompanhamento pedagógico junto às turmas de 1º e 2º 

ciclo de aprendizagem, juntamente a atuação em Educação Infantil (44%) e em pouquíssimos 

casos (4%) em Educação de Jovens e Adultos. Lembrando que 45% atuam exclusivamente no 

1ºe 2º ciclos. Algo em perfeito acordo com os critérios para participação nesta pesquisa.  

A Tabela 16 mostra uma significativa participação de coordenadores das diferentes 

RPA’s. Contudo, tivemos uma maior concentração de coordenadores pedagógicos que atuam 

na RPA 06. Não se trata, entretanto, de uma coincidência, mas deve-se ao fato desta ser a 

maior RPA, ou seja, a que concentra o maior número de escolas da rede municipal. 



 

 

83

Tabela 16 
RPA’s em que coordenadores pedagógicos exercem a função 

n = 55 
 

RPA’s  em que exerce a 
função de Coordenação 

 
f 

 
% 

RPA 01 
RPA 02 

            RPA 03 
            RPA 04 
            RPA 05 

RPA 06 

02 
05 
10 
12 
06 
20 

4,0 
9,0 
18,0 
22,0 
11,0 
36,0 

Total 55 100 

 
 
Procedimento de análise dos dados  

 

Para a análise das questões abertas do questionário, seguimos a orientação de 

Bardin (1997). A análise de conteúdo nos pareceu mais apropriada ao tipo de trabalho 

investigativo que desenvolvemos, por partir do pressuposto de que, por trás do discurso 

aparente, simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que convém desvelar. Para a 

referida autora, a análise de conteúdo pode ser assim conceituada: 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/ percepção ( variáveis inferidas) destas 
mensagens. (p. 42).  

 

Essa perspectiva de análise nos permitiu apreender as regularidades dos discursos 

e posterior agrupamento em categorias. Segundo Bardin, “categorias são rubricas ou classes 

as quais reúnem um grupo de elementos sob título genérico, agrupamento esse efetuado em 

razão dos caracteres comuns destes elementos.( p.75) 

Para esta pesquisa as nossas categorias de análise foram indicadas a priori, ou seja, 

as nossas questões abertas já apontavam a priori nossas categorias temáticas. Franco (2003) 
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define categorias  a priori e seus respectivos indicadores como predeterminados em função da 

busca a uma resposta especifica do investigador (p.52).   

 Em grande parte dos processos de investigação, essa fase constitui-se como uma 

das mais cruciais para a análise dos dados. No nosso caso, as categorias foram definidas em 

função das próprias questões abertas propostas pelo instrumento. Vale salientar que 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. Conforme Franco (2003), “a categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um agrupamento 

baseado em analogias, a partir de critérios definidos” (p. 51) 

Nos estudos que realizamos para a elaboração de nosso questionário, já tínhamos a 

indicação de que a clareza e objetividade das perguntas propostas facilitaria as respectivas 

respostas e garantiria, de certa forma, maiores explicações dos pontos abordados, o que nos 

aproximaria da concretização de nossos objetivos, bem como propiciaria uma análise mais 

consistente e, conseqüentemente, uma interpretação mais significativa de nosso objeto. Nesta 

direção elaboramos cinco questões abertas, dispostas no questionário, na seguinte ordem:  

• Qual foi a razão de sua escolha para assumir a função? 

•    Para você o que é ser coordenador pedagógico? 

•    Que atividades você desenvolve como coordenador pedagógico? 

• Quais instrumentos você recorre ou utiliza como suporte para o 

desenvolvimento de sua função? 

•    Quais os limites vivenciados por você no exercício da função coordenadora? 
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Na leitura do conjunto geral das respostas a essas questões, um ponto nos chamou 

atenção o qual consideramos positivo. Constatamos um excelente índice de participação de 

nossos respondentes quase, exatamente, os 100% dos 55 sujeitos participantes responderam a 

todas as cinco questões propostas. Observamos, ainda, que suas respostas, na grande maioria 

dos casos, foram respostas detalhadas, revelando certo cuidado em lidar com o instrumento e 

contribuir com o nosso trabalho. Lembramos, de antemão, que tais respostas extrapolaram até 

nossas expectativas iniciais. Cabe registrar que, no conjunto dos respondentes, apenas uma 

participante deixou de responder a um dos questionamentos propostos. Entretanto, a esse 

respeito não podemos afirmar se tal fato ocorreu intencionalmente ou por lapso.  

Esta constatação, quanto ao número de participantes e ao elevado índice de 

respostas, nos deixou satisfeitas. Gostaríamos de ressaltar que em nossa atividade de coleta de 

dados, o trabalho de campo em si, se deu em situações de adversas, contrariando muitas vezes 

o tempo e a disponibilidade de nossos sujeitos para responder. Esses elementos que revelam o 

ativismo que permeia a rotina dos coordenadores pedagógicos. 

Com as categorias, a priori apontadas pelas questões propostas, fomos estudando, 

lendo detalhadamente cada uma das respostas, separando e agrupando pelo critério de 

semelhança. Após essa separação inicial, voltávamos novamente aos dados para verificar se 

era possível simplificar ou fazer novos agrupamentos. Assim, organizamos os resultados em 

quadros, a seguir apresentados, que sistematizam o conteúdo de cada categoria. 

Um segundo momento da análise correspondeu à análise do teste de associação 

livre de palavras, que se constituiu em mais um mecanismo de aproximação às representações 

sociais dos coordenadores. Assim, após analise das questões abertas, completamos nosso 

trabalho com a análise das evocações livres dos sujeitos ao estímulo: Coordenação 

pedagógica é...  
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Dando continuidade ao nosso procedimento, levantamos a freqüência das 

evocações e aquelas palavras mais evocadas foram organizadas em campos semânticos. Os 

campos semânticos são agrupamentos de palavras por proximidade de significação. No 

capítulo, a seguir apresentaremos esses campos, cujos elementos nos ajudam a identificar e 

analisar as representações sociais de coordenação pedagógica entre os coordenadores. 
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Os resultados das questões abertas e associação livre de palavras serão 

apresentados nos dois blocos a seguir. 

 

Das respostas às questões abertas 

 

Dos resultados das questões abertas, já citadas anteriormente, emergiram cinco 

categorias, quais sejam:  

 

• Razões para assumir a função;  

• Definição da função coordenadora 

• Atividades desenvolvidas pelo coordenador no cotidiano da escola; 

• Instrumentos utilizados para o desenvolvimento da prática;  

• Limites para o exercício da função. 

 

Após a indicação das categorias, elaboramos quadros sínteses com os elementos 

referentes a cada uma delas. Para a elaboração desses quadros, calculamos as freqüências de 

cada um dos elementos dela constituintes e suas respectivas percentagens. A seguir, 

apresentamos esses quadros, descrevendo e comentando cada um deles, de modo a concretizar 

nosso objetivo: Analisar as representações sociais de coordenação pedagógica. 
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Quadro 02 
 Razões para assumir a função 

n =  54 
 

 Coordenadores pedagógicos 

Motivos explicitados 

f % 

 Identificação e afinidade com a função. 

 Vontade de contribuir para melhoria do trabalho 

pedagógico. 

 Crescimento/ aperfeiçoamento profissional 

 Sair de sala de aula garantindo um outro horário de 

trabalho. 

 Desenvolver processos de formação continuada. 

17 

 

13 

09 

 

09 

03 

 

31,5 

 

24,0 

17,0 

 

17, 0 

6,0 

Obs.: as porcentagens foram calculadas a partir do total de motivos explicitados e não a partir do número de 
coordenadores participantes da pesquisa. 

 

No Quadro 2, estão os motivos explicitados pelos coordenadores para assumir a 

função. São eles: identificação e afinidade com a função, vontade de contribuir para melhoria 

do trabalho pedagógico, crescimento e aperfeiçoamento profissional, sair de sala de aula 

garantindo um outro horário de trabalho; desenvolver processos de formação continuada. 

Como pôde ser observado, no Quadro 2, existe certa equiparação entre as razões 

que impulsionam os professores da rede municipal a assumirem a função de coordenador 

pedagógico, destacando-se entre elas, com 31,5 % das afirmações, as que se inscrevem no 

motivo identidade ou afinidade com a função.  Alguns deles registram: 

Sempre tive vontade de ser coordenadora, fiz o curso de pedagogia, pensando em um 
dia ser supervisora escolar ou orientadora educacional (CP-10)4 
 
Nas áreas ligadas à educação, a coordenação era uma função que sempre me atraía e 
quando a Prefeitura divulgou a seleção, eu me inscrevi. (CP-44) 

 

                                                 
4 Os participantes desta pesquisa foram codificados usando as letras maiúsculas iniciais de coordenador 
pedagógico (CP), seguida de um hífen e o número do protocolo de questionário aplicado a esses profissionais. 
Por exemplo, (CP-02), quer dizer coordenador pedagógico de protocolo nº 02.   
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Seguida das respostas que apontam nessa direção, 24% desses professores afirmam 

que, assumindo a função, estarão contribuindo para a melhoria do trabalho pedagógico no 

espaço escolar:  

Vontade de contribuir coletivamente com uma escola mais humana, que saiba atuar 
diretamente nos problemas minimizando-os ou solucionando-os, contribuindo para 
melhorar o processo ensino-aprendizagem, na busca de uma educação de 
qualidade.(CP-08) 
 
Por ter interesse em vivenciar a experiência e poder ter a oportunidade de conhecer 
ou conviver no cotidiano da escola com outro olhar. (CP-22) 

 

Um dado que julgamos ser significativo, é que 17,0% desses sujeitos declaram se 

disponibilizarem para o exercício da função coordenadora tendo como principal motivação a 

garantia de um outro horário de trabalho, que não seja atividade docente. Configurando, 

assim, a saída de sala de aula como outro fator mobilizador para o exercício da função. Como 

nos demonstram os depoimentos a seguir: 

 
 Tenho afinidade com a função, me sinto bem com a função e é uma maneira segura 
de garantir um outro horário de trabalho e desenvolver e colocar em prática a 
formação adquirida na especialização. (CP- 03) 
 
Já acumulava em sala de aula e buscava uma alternativa de acumulação fora de sala 
de aula e, por fim, tinha a necessidade de desenvolver um trabalho diferenciado. 
(CP- 01) 

 
Para vivenciar uma nova experiência e (sair em um dos horários) de sala de aula 
“sala de aula acaba com qualquer cristão”. Possibilitar novas aprendizagens. (CP-02) 

 
 

No Quadro 2 aparece com semelhante percentual de respostas, 17% , aqueles 

participantes que declaram assumir a coordenação pedagógica por acreditar que a função 

contribuirá para seu crescimento e aperfeiçoamento profissional. Outro motivo que nos chama 

atenção é a pouca referência ao desenvolvimento de processos de formação continuada 6% 

como razão para exercer a função, algo que, conforme orienta a literatura atual, é posto como 

função precípua da coordenação. Os profissionais em suas respostas são discretos ao se 

referirem à formação continuada como razão ou motivo para escolha da função coordenadora. 
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Quadro 3 

 Definição da função coordenadora. 

n =  55 

 

Coordenadores Pedagógicos 

Definições apresentadas 

 
f 

 
% 

 Mediador/ articulador/facilitador das relações no contexto da 

escola e do processo de ensino aprendizagem. 

 

  Suporte às práticas pedagógicas, em parceria com professores, 

alunos e gestores buscando a melhoria da qualidade do ensino. 

 

 Responsável pelo processo de formação continuada do docente. 

 

 Exercer uma função cheia de desafios e trocas de experiências  

 

38 

 

 

17 

 

 

04 

 

02 

69,0 

 

 

30,9 

 

 

7,2 

 

3,6 

 
Obs.: as porcentagens foram calculadas a partir do total de motivos explicitados e não a partir do número de 
coordenadores participantes da pesquisa. 

. 

No Quadro 3, mostramos as definições de coordenação pedagógica apresentadas 

pelos sujeitos. As definições expostas foram as seguintes: mediador/articulador/facilitador das 

relações no contexto da escola e do processo de ensino aprendizagem; suporte às práticas 

pedagógicas em parceria com professores, alunos e gestores, buscando a melhoria da 

qualidade do ensino, responsável pelo processo de formação continuada do docente. Por 

último, para esses sujeitos, ser coordenador significa  exercer uma função cheia de desafios e 

trocas de experiências.   

Um olhar mais acurado para essas definições apresentadas pelos coordenadores, 

nos faz perceber que 69,0% desses sujeitos afirmam que ser coordenador pedagógico significa 

ser o elemento responsável pela mediação, articulação e orientação das relações inerentes ao 

contexto geral da escola, como também ser o facilitador do processo de ensino aprendizagem, 
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colaborando com o trabalho docente, com o bom andamento das relações interpessoais e do 

projeto político pedagógico  da escola. 

Na tentativa de respaldar ou justificar as referências à mediação, os respondentes 

utilizam termos como: elo, ponte e cooperador, buscando explicitar melhor a forma como 

representam seu papel no espaço escolar. Registram: 

 
Ser coordenador é ser ponte entre direção, Gerência e professores em prol de 
melhorias, tanto de condições de trabalho quanto na formação do professor e melhor 
desenvolvimento de aprendizagem das crianças. É buscar o crescimento da educação 
(CP-05) 
 
Coordenador pedagógico é o profissional que articula com professores metodologias, 
conhecimentos e projeto político pedagógico no universo escolar.(CP-04). 
 
Acredito na proposta de coordenador como articulador das questões pedagógicas da 
escola, com um envolvimento sério no cotidiano da escola, visando a promoção e 
efetivação do processo de ensino aprendizagem. (CP-22) 
 
O coordenado pedagógico é o articulador das ações educativas que acontecem no 
âmbito escolar como também um mediador das discussões e reflexões no campo 
pedagógico, através da prática dos professores com o objetivo de garantir a 
aprendizagem dos alunos (CP-53) 
 
É ser um articulador da prática pedagógica, colaborando com os professores e a 
equipe pedagógica na construção e execução do projeto político pedagógico. 
( C.P- 06) 
  

 

Do conjunto, 30% desses coordenadores escrevem que ser coordenador 

pedagógico é atuar como suporte às práticas pedagógicas estabelecendo parcerias junto aos  

professores, alunos e gestores em busca da melhoria da qualidade de ensino.Afirmam: 

 
É estar sempre buscando parcerias em todas as instâncias: com o estudante, com o 
professor, com a direção da escola, etc..(CP-16). 
 
Ser coordenador pedagógico é atuar junto aos professores , gestores e alunos em 
busca de uma aprendizagem mais prazerosa e com mais qualidade; é ser suporte nas 
práticas pedagógicas.(CP-20) 
 
Ser coordenador pedagógico é contribuir efetivamente com a prática docente, através 
de sugestões e atividades.(CP- 42) 
 

 

Para 7,2% desses coordenadores, sua função encontra-se diretamente entrelaçada à 

formação continuada do docente. Ao analisarmos este último dado, percebemos que, mesmo 
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sendo a formação continuada uma função inerente ao coordenador pedagógico, conforme 

citamos anteriormente, esta ainda não se constitui nas representações mais significativas 

desses sujeitos. Indicando, assim, que esses coordenadores percebem sua atividade como 

formador de maneira externa ou prescritiva, como se fosse uma atividade a ser desenvolvida 

apenas em função das exigências e prescrições dos sistemas de ensino. Por fim, 3,6%, desses 

coordenadores afirmam que, para eles, exercer a função coordenadora significa mais um 

desafio de vida por acreditarem ser a atividade do coordenador uma atividade repleta de 

desafios e trocas de experiências.   

Quadro 4 

 Atividades desenvolvidas pelo coordenador no cotidiano da escola  

                          n =  55 

                                                        Coordenadores Pedagógicos  

Atividades desenvolvidas 

 
f 

 
% 

 

 Formação continuada de professores. 

 Acompanhamento da prática do professor. 

  Acompanhamento de alunos. 

 Apoio, acompanhamento e mediação junto às famílias.  

 Organização e participação nos Conselhos de Ciclo. 

 Reuniões Pedagógicas e de Planejamento. 

 Apoio ao Projeto Político Pedagógico da Escola e gestão. 

 Organização de eventos 

 Apoio e orientação aos estagiários.  

 Ações junto à comunidade. 

 

40 

27 

21 

21 

      17 

18 

15 

      07 

06 

03 

 

 

72,7 

49,0 

38,1 

38,1 

30,9 

32,7 

27,2 

12,7 

10,9 

5,4 

Obs.: as porcentagens foram calculadas a partir do total de motivos explicitados e não a partir do 
número de coordenadores participantes da pesquisa. 

 

No Quadro 4 estão descritas as atividades desenvolvidas pelos coordenadores 

pedagógicos no cotidiano da escola, de acordo com a disposição a seguir: formação 

continuada de professores; acompanhamento da prática do professor; acompanhamento de 
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alunos; apoio; acompanhamento e mediação junto às famílias; organização e participação nos 

conselhos de ciclo; reuniões pedagógicas e de planejamento; apoio ao projeto político 

pedagógico da escola e gestão; organização de eventos; apoio e orientação aos estagiários; e 

ações junto à comunidade.  

Curiosamente, ao declararem as atividades desenvolvidas no cotidiano da escola, 

percebemos que grande parte (72,7% dos sujeitos) declara ser a atividade de formação 

continuada dos docentes sua atividade mais comum, ou seja, a atividade mais desenvolvida 

em sua prática cotidiana na escola. Tendo já ventilado a hipótese do caráter prescritivo do 

sistema para com esta atividade, esta constatação pode, a princípio, estar associada ao fato de 

que, atualmente, a rede municipal de ensino vem investindo em programas de formação 

continuada junto aos coordenadores, que têm atuado como responsáveis diretos pelo processo 

de formação continuada dos docentes no cotidiano da escola. 

Assim, uma análise desses dados nos permite depreender, que, embora a formação 

continuada não seja identificada como razão da existência da função coordenadora, conforme 

já mencionado no Quadro 3, na prática, esses sujeitos são impelidos pelo sistema a exercerem 

essa atividade através de projetos e convênios  como, por exemplo, é o caso do  Centro de 

Estudos em Educação e Linguagem (CEEL) que tem como uma de suas principais ações o 

desenvolvimento de programas de formação continuada de professores em parceria com as 

secretarias de ensino. Nesta mesma direção, participam de encontros sistemáticos de formação 

tendo como suporte o Programa de Formação Continuada de Professores das séries iniciais do 

Ensino Fundamental (Pró Letramento),como já citamos anteriormente. Tais atividades, tão 

comuns no dia-a-dia da Rede Municipal do Recife, hoje em dia, levam esses profissionais a 

apontar a ação de formação continuada como tarefa ou atividade predominante na sua prática. 

Convém salientar que os referidos programas integram as políticas de formação continuada 

dos docentes da rede desde o segundo semestre de 2004.  
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 Outro dado relevante é que 49 % das afirmações apontam como sendo uma das 

principais atividades do coordenador o acompanhamento da prática do professor. Este 

acompanhamento traduz-se na elaboração, incentivo ao desenvolvimento de projetos didáticos 

e pedagógicos. 38,1% das respostas de nossos sujeitos apontam que uma das atividades 

desenvolvidas pelos coordenadores é o acompanhamento do aluno no que diz respeito a 

questões disciplinares, dificuldades de aprendizagem e até mesmo de ações de intervenção nas 

relações entre professores e alunos. Com igual percentual de respostas (38,1%) os 

coordenadores afirmam que desenvolvem também apoio às famílias na tentativa de melhor 

inseri-las no processo de acompanhamento dos estudantes. Constatamos que 30,9% das 

respostas convergem para a organização e participação nos conselhos de ciclo. Essa atividade 

tem como principal objetivo respaldar a política educacional do município, que estabelece 

formato e calendário específicos para realização desses conselhos,  como mecanismos de 

acompanhamento e intervenção no processo de ensino aprendizagem.  

 Dos coordenadores, participantes deste estudo, 32,7% reconhecem as atividades 

de planejamento e reuniões pedagógicas com diferentes finalidades, como sendo, também, 

atividades por eles empreendidas e efetivadas no contexto escolar. Identificamos que 27,2% 

deles  agregam às suas atividades o apoio e organização do projeto político pedagógico da 

escola, e, também, as ações da gestão que se constituem como suporte às atividades 

burocráticas na escola. Nas suas afirmações, 12,7% dos sujeitos indicam que a organização de 

eventos comemorativos e pedagógicos estão, também, entre as atividades que encaminham em 

sua rotina.  

Além das atividades acima descritas, percebemos um menor percentual, 10,9% das 

respostas estão direcionadas para o apoio e a orientação aos estagiários que participam de 

projetos que procuram dar suporte aos alunos com dificuldade de aprendizagem.  Nesses 

casos, os coordenadores afirmam receber estagiários que necessitam de auxílio para o 
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desenvolvimento de suas atribuições. Observamos como atividades apontadas por menor 

número de coordenadores (5,4%) palestras educativas, debates acerca de problemas 

comunitários, dentre outros. Tais atividades têm por finalidade promover maior integração 

entre os diferentes segmentos que compõem o contexto escolar e comunidade. Assim, eles 

registram quais têm sido suas maiores demandas: 

Atividades de formação, elaboração de projetos, educador, psicólogo, colaborador, 
ou seja, mil e uma utilidades.(CP-21) 
 
Formação continuada dos docentes, coordenação do planejamento e da avaliação do 
processo ensino aprendizagem, articulação do grupo de professores entre si e com a 
direção. Responsável  pelas relações interpessoais da escola, criando espaços para 
reflexão sobre o ensino e outros.(CP-24) 
 
Formadora em serviço, mediadora de conflitos pessoais prof. x aluno x direção x 
pais; às vezes, substituição de professora, quando esta precisa ausentar-se e a diretora 
não pode ficar na escola, por estar resolvendo algo na prefeitura ou CAP; apoio ao 
aluno doente; assumir a escola na ausência da direção.(CP-22) 
 
Coordeno e acompanho o Projeto Político Pedagógico da escola, realizo formação 
continuada na escola com professores, acompanho o processo ensino-aprendizagem 
na escola, realizo reuniões de pais e mestres, conselho de ciclo etc..(CP-10) 
 
Verificar os diários de classe, sugerir leituras para o professor, apresentar alguns 
livros com sugestões de atividades, escutar os professores e, na medida do possível, 
encaminhar soluções, realizar conselho de ciclo, avaliar o P.P.P., vivenciar o Pró –
Letramento, explicar a proposta da Rede, elaborar parecer do aluno para 
classificação, quando necessário . Solicitar ajuda de especialistas. (CP-04) 
 
O coordenador faz tudo: PDE, Projeto Político Pedagógico, Regimento escolar, 
projetos didáticos diversos, reuniões com pais e responsáveis, conselhos de ciclo, 
elaboração de ofícios, controle de material didático, acolher e encaminhar projetos 
que são realizados em parceria com a Secretaria de Educação. ( CP-02) 
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Quadro 5 

Instrumentos e suportes utilizados no desenvolvimento de sua função 
n=55 

 

 

Suportes utilizados 

 
f 

 
% 

 Leituras: de livros, artigos e textos relacionados à área 

educacional. 

 Participação em eventos científicos 

 Grupos de estudo e trocas de experiências 

 Internet como instrumento de pesquisa. 

 Formação continuada da rede. 

 

 

53 

29 

28 

13 

16 

 

96,3 

52,7 

50,9 

23,6 

29,0 

 
Obs.: as porcentagens foram calculadas a partir do total de motivos explicitados e não a partir do número de 
coordenadores participantes da pesquisa. 

 

O Quadro 5 mostra os recursos ou suportes utilizados pelos sujeitos como 

mecanismos de atualização e aquisição de novo conhecimento para o desenvolvimento da 

atividade de coordenador pedagógico. São elas: leituras de livros, artigos e textos relacionados 

à área educacional, participação em eventos científicos, grupos de estudo, troca de 

experiências, acesso à internet como instrumento de pesquisa e momentos de formação 

continuada ofertados pela rede municipal de ensino. 

Vale ressaltar que, mobilizados para conhecer, de forma mais detalhada, a prática 

de nossos sujeitos, pensamos, na ocasião da elaboração do questionário, em oferecer um 

esclarecimento acerca do que chamamos instrumentos ou suportes utilizados para o 

desenvolvimento da função de coordenador pedagógico. Nesta direção, indicamos no 

enunciado  da questão alguns instrumentos como (leitura, pesquisa,  participação em eventos 

científicos, grupos estudo) dos quais, usualmente, lançamos mão no desenvolvimento de nossa 

própria prática enquanto coordenadora pedagógica da rede municipal.  
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Ao analisarmos as respostas, notamos que, de forma geral, isto não impediu que os 

sujeitos avançassem em suas respostas o que novamente nos causou muita satisfação ao 

confirmamos o interesse e a participação cuidadosa em nossa pesquisa. Sempre lembrando 

que, na escrita, nossos respondentes revelam elementos restritivos relacionados às 

dificuldades por eles vivenciadas no processo de busca de novos conhecimentos, como: 

dificuldade de aquisição de livros atualizados, acesso à Internet  e condições salariais 

limitadas, que inviabilizam em muitos casos a participação em eventos, ou o acesso a outros 

meios de informação, e aperfeiçoamento profissional. 

De acordo com o Quadro 5, identificamos que 96,3 % dos sujeitos, mesmo 

relatando diferentes dificuldades, buscam, através de leituras dirigidas, manter-se atualizados 

com a produção teórica corrente na área educacional. Percebemos ainda que mais da metade 

desses profissionais (52,7%) participa de eventos científicos e faz questão de registrar em suas 

respostas que essas participações, em sua maioria, são viabilizadas com recursos próprios.  

Afirmam: 

Leio sempre que posso, participo das formações, pesquiso, compro algumas revistas 
de educação (periódicos). Participo de eventos do tipo seminário e congressos, 
quando dá para pagar. (CP-22). 
 
Participo das formações oferecidas pela rede, faço leituras de textos, artigos, 
seminários e participo de congressos referentes à minha formação (quando o salário 
possibilita) (CP-23). 

 

Observamos, também, que é significativo o número de coordenadores (50,9%) que 

procuram no diálogo com seus pares consolidar a troca de experiências e a participação em 

grupos de estudo. Aparecem como instrumentos ou suporte de formação, a pesquisa em 

internet (23,6%) e a participação nos episódios de formação continuada ofertados pela RME 

(29,9%). 
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Quadro 6 
Os limites vivenciados para o exercício  da função. 

n = 55 
 

 

Limites vivenciados 

 
f 
 

 
% 
 

 Tempo disponível para acompanhamento das diferentes 

demandas da escola, tempo para estudo e planejamento. 

Conjuntamente com a dificuldade de conciliar o exercício 

docente com a função coordenadora. 

 Sobrecarga de atribuições em decorrência da ausência de 

definição relacionada às atribuições do coordenador (perfil). 

 Precariedade de espaço físico, recursos humanos e condições 

materiais da escola. 

 Dificuldade de relacionamento com a direção. 

 

 Indisciplina dos estudantes. 

 

 Dificuldade de relacionamento com a equipe docente. 

 
 
 

48 
 
 

27 
 
 

15 
 
 

10 
 
 
3 
 
 
1 
 
 
 
 

 

 

87,2 

 

49,2 

 

27,2 

 

18,1 

 

5,4 

 

1,8 

 

 

Obs.: as porcentagens foram calculadas a partir do total de motivos explicitados e não a partir do número de 
coordenadores participantes da pesquisa. 

 
 

No Quadro 6 apresentamos os limites vivenciados pelos coordenadores 

pedagógicos para o exercício de sua função, quais sejam: tempo disponível para o 

acompanhamento das diferentes demandas da escola; tempo para estudo e planejamento; 

dificuldade de conciliar o exercício docente com a função coordenadora; sobrecarga de 

atribuições em decorrência da ausência de definição das atribuições do coordenador; 

precariedade de espaço físico, recursos humanos e condições materiais da escola; dificuldade 
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de relacionamento com a direção; indisciplina dos estudantes; e dificuldade de relacionamento 

com a equipe docente. 

Considerando que a maioria (56,5%) desses coordenadores pedagógicos, como 

citamos anteriormente, exercem a função de coordenação em regime de acumulação de carga 

horária, isto lhes confere uma dinâmica profissional muito corrida. Podemos então 

compreender a manifestação de um elevado índice de respostas (87,2%) que aponta o tempo 

como um limite para o cumprimento das inúmeras e diferentes atribuições que esse 

profissional desenvolve em seu cotidiano. O tempo aparece como um dos grandes desafios a 

ser superado ou  redefinido no exercício da função. Em seus registros, os sujeitos revelam que 

não dispõem de tempo ou condições favoráveis para estudo, planejamento de ações, projetos e 

intervenções pedagógicas. Neste sentido, os coordenadores aproveitam para registrar que 

conciliar a atividade docente, concomitantemente com a atividade de coordenação, resulta 

num ativismo exacerbado o que, conseqüentemente, gera lacunas e crises identitárias no 

sujeito que exerce a função de coordenação pedagógica.Afirmam: 

 
Não poder trabalhar com exclusividade para uma só instituição, a jornada fora do 
normal (14 horas), a falta de estrutura física das escolas, o baixo salário e 
conseqüentemente a desvalorização profissional.(CP- 08) 
 
Creio que o pior de tudo é a falta de tempo para estudar. Coordeno uma escola com 
18 turmas, atendo tanto no horário da manhã, quanto no horário da tarde, às vezes 
fico sozinha, responsável pela escola, então não realizo só o trabalho pedagógico e, 
sim, também o trabalho administrativo. Tenho que viabilizar meios para a troca de 
experiências entre os professores e a formação continuada; é uma profissão que 
exige muito e é pouco valorizada. (CP-10) 
 
O tempo é pouco, as atribuições superam as possibilidades concretas de se fazer um 
trabalho eficiente. Sinto a necessidade de tomar as rédeas de algumas situações que 
acontecem na escola, que na verdade não fazem parte de nosso trabalho 
efetivamente.(CP-14) 
 
São muitos: O primeiro só poder atender em um horário na escola, fica tudo partido, 
principalmente nós mesmos. È muito complicado ser professor e coordenador na 
mesma instituição. (CP-15) 
 
È muito difícil ter que lecionar em uma escola e ser coordenadora em outra, o tempo 
é muito escasso e, muitas vezes, acabamos exercendo funções que não são inerentes 
ao nosso cargo, a falta de apoio também dificulta bastante.(CP-20) 
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Identificamos que 49,2 % afirmam que a sobrecarga de atribuições, em decorrência 

da ausência de definição relacionada às atribuições do coordenador, colabora 

substancialmente para dificultar o desempenho da função numa perspectiva mais completa e 

integrada às necessidades da escola. A esse respeito enfatizam: 

Necessitar dividir o meu tempo com uma sala de aula:-Não estar presente em outros 
turnos da escola; estar sempre com a sensação de que não tenho tempo para ler tudo 
o que gostaria; não ter definido junto à comunidade escolar a função do coordenador; 
não ter uma escola com um ambiente físico necessário para desenvolver as 
atividades planejadas.(CP-23) 
 
Acúmulo de funções: Coordenação e regente em duas escolas limita o tempo para 
estudo e pesquisa, tão importantes para preparação da formação  dos professores. 
Estes resistem às mudanças, ao desenvolvimento das propostas com os alunos. A 
agressividade entre os educandos, boa parte do tempo é dedicado ao 
acompanhamento desses alunos. (CP-34) 
 
O acúmulo de demandas, o pequeno espaço de tempo na escola e a necessidade da 
docência em outro horário e escola. (CP-37). 
 
Ter que estar dividida entre a sala de aula e a coordenação dificulta muito o nosso 
trabalho, por não dispormos de tempo para dedicação aos estudos. (CP- 43) 
 
Excesso de atribuições, não exercer a função em horário integral (correr de uma 
escola para outra). ( CP-46). 
 
O tempo destinado para o exercício da função é muito corrido. O coordenador não 
tem função definida  no dia-a-dia da escola. Temos muitos afazeres e falta tempo 
para elaboração de atividades. Sem contar que somos obrigados a estarmos em sala 
de aula como professores e coordenadores ao mesmo tempo. ( CP-51) 
 

   

No conjunto das respostas, 27,2% incidem sobre a precariedade do espaço físico, a 

ausência de recursos humanos e as condições materiais da escola como fatores que 

complicam, dificultam ou limitam as atividades do coordenador pedagógico. 

No Quadro 6 podemos observar, ainda, que 18,1% das respostas estão vinculadas 

às dificuldades de relacionamento com a direção da escola, à ausência de unidade na proposta 

de trabalho, pouco envolvimento pedagógico da equipe como limites para a atuação do 

coordenador. A indisciplina dos estudantes, bem como manifestações violentas dos mesmos 

aparece em (5,4%) das respostas e são, também, consideradas como dificuldades. Contudo, é 
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diminuto o número de respostas (1,8%) que indicam o relacionamento entre os docentes e 

coordenadores como um complicador no exercício da função. 

Lançando mão das discussões atuais sobre identidade e profissionalização, 

consideramos que, no caso dos coordenadores pedagógicos, um dos grandes problemas que 

podem estar dificultando esses profissionais perceberem-se capazes da construção de um 

trabalho mais produtivo na escola, sejam as carências relacionadas à sua formação inicial. 

Essas ocorrem muitas vezes de forma insuficiente e aligeirada, gerando incapacidade para, 

suprir os desafios do novo contexto escolar que exige dos profissionais uma série de 

demandas para as quais não estão habilitados. Essas dificuldades atingem tanto os cursos de 

formação inicial como continuada, ofertados pelos sistemas. Os atuais coordenadores da 

Rede Municipal de Ensino, com raras exceções, não foram formados diretamente para o 

exercício da função coordenadora. Formaram-se professores em diversas áreas do 

conhecimento, como mostramos quando caracterizamos os participantes desta pesquisa. 

Alguns ingressaram por processo seletivo promovidos pelas gerências de ensino tendo que 

obrigatoriamente assumir dupla jornada, como já mencionamos. Em decorrência da ausência 

de especificidade e delimitações funcionais acabam abdicando de reencontrarem espaços de 

interação entre as dimensões pessoais e profissionais. Neste contexto, os professores que 

ousam assumir a função, encontram-se assumindo diferentes e variadas atividades do 

cotidiano, envolvidos em alguns projetos pedagógicos específicos ou atendendo a requisições 

pontuais da direção da escola. 

Notamos que a ação do coordenador pedagógico encontra-se, na maioria das 

vezes, pressionada e oprimida pelas urgências e demandas da prática. Esse sujeito acaba 

vivenciando uma pluralidade de ações que, ao longo de sua atividade profissional, vão 

minando sua constituição identitária no momento em que ele não se reconhece legitimado e 

valorizado nas suas atribuições específicas. Esta situação é fruto talvez dos pressupostos 
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decorrentes da racionalidade técnica que desconsidera a complexidade da práxis educativa. A 

ressignificação e reconstrução do papel identitário destes profissionais coordenadores 

pedagógicos devem emergir de processos de reflexão crítica sobre sua profissionalização 

docente e seus possíveis espaços de mudança. 

Num contexto de profundas transformações nos processos de organização do 

espaço escolar, entendemos que o coordenador pedagógico precisa resgatar o sentido de sua 

atuação estabelecendo práticas compartilhadas,  para garantir a construção de uma ação 

coordenadora mais colaborativa e autônoma.  Como afirma Contreras (2002); 

 
A autonomia não é um chamado à autocomplacência, nem tampouco ao 
individualismo competitivo, mas a convicção de que um desenvolvimento mais 
educativo dos professores e das escolas virá de um processo democrático da 
educação, isto é, da tentativa de se construir a autonomia profissional juntamente 
com a autonomia social.(p.275)   

 

Fazê-lo refletir sobre sua prática, será por certo encaminhá-lo a analisar a 

construção/desconstrução/reconstrução de sua identidade profissional. Proporcionar-lhe as 

condições para confrontar-se com a construção de sua identidade é uma maneira de 

aprofundar as reflexões sobre sua formação como educador; é captar em sua história de vida 

os anseios produzidos; seus projetos, saberes elaborados. É focar não apenas o coordenador e 

seu discurso, mas sua realidade interpretada. O processo formativo docente deve contemplar e 

assegurar aos professores, coordenadores e demais agentes educativos a possibilidade de uma 

formação contínua que propicie o avanço de outras formas de trabalho, que busque estimular o 

trabalho coletivo, reflexivo e interdisciplinar. Portanto, é preciso repensar a formação de 

professores a partir do contexto de seu trabalho, não podendo considerar essa formação 

deslocada ou distanciada da reflexão crítica acerca da sua realidade.  

Para a organização desse espaço profissional na escola, os coordenadores precisam 

estar conscientes de seu papel, construindo cotidianamente suas possibilidades pessoais e 

profissionais. Acreditamos que somente através do exercício de uma prática crítica-coletiva-
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reflexiva é que poderemos sinalizar na construção e na ressignificação dos processos 

identitários e profissionais desses educadores. 

 

 

Da  associação  livre 

 

O levantamento das evocações livres nos levou a um total de 216 (duzentas e 

dezesseis) palavras evocadas conforme exposto no Quadro 7. Anexo C. 

À guisa de explicação, gostaríamos de salientar que dois desses protocolos 

apresentavam o teste de associação livre incompleto, ou seja, em um deles o sujeito evocou 

apenas uma palavra e em outro só identificamos três palavras evocadas, o que, de certa forma, 

reduziu o número total de palavras esperadas da aplicação da técnica. 

Procedemos à análise da associação livre de palavras, primeiramente, listando 

todas as palavras evocadas observando a sua freqüência bem como o percentual de evocação, 

esses dados também estão  presentes no Quadro 7. Anexo C.  

Após esse levantamento inicial, passamos para a elaboração do Quadro 8, no qual 

apresentamos as palavras mais evocadas pelos sujeitos. Estabelecemos, como dado relevante, 

palavras evocadas pelo menos três vezes. A escolha desse ponto de corte não se deu de forma 

aleatória, buscamos apoio e embasamento os trabalhos em representações sociais que 

incorporam a associação livre como um procedimento metodológico, Machado (2003) e 

Albuquerque (2007).  

De modo geral, verificamos que estabelecer esse ponto de corte ou de freqüência 

mínima é identificado como procedimento usual nos trabalhos em representações sociais que 

utilizam a referida técnica. Assim, o Quadro 8, apresentado a seguir, é composto de 21 (vinte 

e uma) palavras mais evocadas pelos sujeitos ao estímulo indutor: Coordenação Pedagógica 

é... 
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Quadro 8 
Palavras mais evocadas ao estímulo: 

Coordenação Pedagógica é ... 
 

Palavras f % 

Mediação  12 5,55 
Articulação 11 5,09 
Formação 10 4,62 
Pesquisa  9 4,16 
Responsabilidade 7 3,24 
Acompanhamento 6 2,77 

Apoio 6 2,77 
Trabalho 6 2,77 
Compromisso 5 2,31 
Sobrecarga 5 2,31 
Colaboração 4 1,85 
Estudo 4 1,85 
Multiuso “bombril” 4 1,85 
Planejamento 4 1,85 
Desvalorização 3 1,38 

Facilitador 3 1,38 
Intervenção pedagógica 3 1,38 
Orientação 3 1,38 
Participação 3 1,38 
Sistematização 3 1,38 
Trabalho Coletivo 3 1,38 

 
 

Após a organização dos quadros das palavras mais evocadas, procedemos à 

construção dos campos semânticos. Isto é, procuramos agrupar em campos as palavras tendo 

como orientação o critério de semântico de sentidos e significados próximos, mantivemos ao 

longo dessa tarefa o cuidado de reconhecer e analisar os contextos onde essas expressões se 

manifestam. Para isso encontramos suporte em Franco (2003), segundo ela, “torna-se 

indispensável considerar que a relação que vincula a emissão das mensagens, que podem ser 

palavra, texto, enunciado ou até mesmo um discurso. Elas estão, necessariamente, vinculadas 
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às condições contextuais de seus produtores”. (p. 13). Como exposto no Quadro 9, os campos 

ficaram assim constituídos: 

 
Quadro 9 

 Campos Semânticos resultantes da Associação Livre de Palavras 
 

 
CAMPO SEMÂNTICO 

 
 

 
PALAVRAS 

Campo 1 
 

 Mediação, Articulação, Facilitador, Intervenção 
Pedagógica, Trabalho Coletivo 
 

Campo 2 
 
 
 

Apoio, Acompanhamento, Colaboração, Orientação, 
Participação 

Campo 3 
 
 
 

Formação, Pesquisa, Estudo, Responsabilidade, 
Compromisso 
 

Campo 4 Planejamento e Sistematização 
 

Campo 5 Trabalho, Sobrecarga, Multiuso “bombril”   
 

 
 

Durante o processo de organização dos campos semânticos, pudemos observar que 

os resultados destes campos reforçam os resultados das respostas às questões abertas do 

questionário, interpretados através de análise de conteúdo. O Campo 1, como observamos, é 

composto pelas palavras: Mediação, Articulação, Facilitador, Intervenção Pedagógica, 

Trabalho coletivo. Este campo apresenta-se como o campo mais recorrente e indica, a partir 

das evocações dos sujeitos coordenadores, que esses representam a função que exercem como 

uma ação de Mediação. Tal manifestação representativa pode advir da incorporação da 

literatura, a que se têm acesso, nos  processos de formação inicial e continuada a que esses 

coordenadores estiveram vinculados principalmente nos meados dos anos 1980 e início dos 
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anos 1990, momento em que se verifica maior concentração de formação em nível superior 

desses profissionais.O referido período é especialmente  rico em termos de produção, de 

reformas e mudanças nas concepções educativas. 

Em sua escrita, os coordenadores pedagógicos revelam que percebem esse 

processo de mediação como uma ação própria daquele que intervém conforme o verbete5.  Em 

linhas gerais, a palavra coordenar significa: pessoa que coordena discussão em grupo; 

moderador. Assim o coordenador atribui sentido a diferentes procedimentos de mediação que 

ele desenvolve no cotidiano da escola. Esse processo de mediação se manifesta em diferentes 

estâncias, com diferentes finalidades, circunstâncias e atores. 

Conforme os participantes desta pesquisa, essa mediação vai se desenvolvendo, 

tendo como finalidade atender às diferentes demandas institucionais, entre elas a parceria 

necessária com a equipe gestora e com a comunidade escolar. O sentido manifesto de 

mediação se desenvolve também e, principalmente, com objetivo de subsidiar a prática 

docente, buscando incessantemente a melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos 

estudantes. Advém desse sentido, ou caráter mediador, conseqüentemente, os demais termos 

componentes do campo Articulação e Facilitador do trabalho pedagógico. Alguns 

depoimentos escritos pelos sujeitos, ao justificarem as palavras, reforçam a mediação e 

articulação como indícios da representação social da coordenação pedagógica:  

Acho que o coordenador está entre: Diretor x Professor, Professor x Alunos, 
Professor x Alunos x Família. Porque acredito que a função seja mediar situações, 
fatos e acontecimentos. (CP-27) 

 
Na função de coordenador é exigida do profissional uma boa base de 
companheirismo, ânimo e disposição para se relacionar bem com todos os segmentos 
da escola, bem como mediar conflitos inerentes à prática. (CP-18). 

 
Ser coordenador pedagógico é ser o elemento que vai articular o Projeto Político 
Pedagógico da escola, organizando a reflexão, a participação e os meios para 
concretização do mesmo, de tal forma que a escola possa cumprir sua função de 
propiciar que todos os alunos aprendam e se desenvolvam como seres humanos 
plenos, partindo do pressuposto de que todos são capazes de aprender. (CP- 10) 

                                                 
5 Coordenar do latim, Coordinare: significa ligar, ajuntar:organizar, arranjar. Coordenação, do latim tardio 
coordenatione, semelhante a mediar, ligar,articular um trabalho em andamento; procurar unir, dar sentido,uma 
articulação a algo que está sendo feito individualmente.  
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Os depoimentos escritos pelos coordenadores estão novamente em sintonia com a 

literatura. Vasconcelos (2002) em seu estudo sobre a ação mediadora do coordenador 

pedagógico evidencia que: 

Ao analisarmos a função social da escola ( a educação através do ensino), nos damos 
conta de que a atuação  da coordenação pedagógica se dá no campo da mediação, 
pois quem está diretamente vinculado à tarefa de ensino, stricto sensu, é o 
professor.” (p.88). 

 

O referido autor segue suas considerações afirmando que a efetiva prática da 

docência no âmbito da sala de aula é fundamento precípuo da atividade do professor, sendo 

esse último o responsável pela prática pedagógica na sala de aula, cabendo ao coordenador 

pedagógico ajudá-lo, mediando o avanço dessa prática estabelecendo obrigatoriamente uma 

dinâmica de interação. Nesta direção, Vasconcelos (2002) aponta que essa ajuda deve 

consistir em: 

• Acolher o professor em sua realidade, em suas angústias; dar “colo”: 
reconhecimento das necessidades e dificuldades. A atitude de acolhimento é 
fundamental também como aprendizagem do professor em relação ao 
trabalho que deve fazer com os alunos;  

• Fazer a crítica dos acontecimentos, ajudando a compreender a própria 
participação do professor no problema, a perceber as suas contradições ( e 
não acobertá-las); 

• Trabalhar em cima da idéia e do processo de transformação; 
• Buscar caminhos alternativos; fornecer materiais; provocar para o avanço; 
• Acompanhar a caminhada no seu conjunto, nas suas várias dimensões. 

(p.89). 
 

 
Ao assumir esse direcionamento de trabalho, o coordenador pedagógico tem em 

suas mãos a possibilidade de, ao mesmo tempo, criar aproximações sustentáveis para a 

realização de uma intervenção pedagógica mais questionadora, provocadora, crítica 

humanizada e criativa.  

Constituem o Campo semântico 2 as palavras: Apoio, Acompanhamento, 

Colaboração, Orientação e Participação. Antes de procedermos sua análise, cabe-nos 

mencionar que tal campo parece identificado com o advento de concepções pedagógicas 

centradas na perspectiva da valorização e provocação à participação social, que exige uma 
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ação colaborativa e um esforço coletivo por parte de todos os atores sociais presentes no 

universo escolar. A esse respeito, Grinspun (2005), afirma: 

hoje, o educador brasileiro enfrenta desafios de toda ordem. Convive com situações 
imprevisíveis. Diante das novas exigências experimenta a desconstrução de seu saber 
pedagógico acumulado. Vive muitas vezes a sensação de desamparo. A única saída 
possível e necessária se configura na formação de uma equipe de trabalho em que a 
comunicação exercida ofereça apoio profissional em todos os sentidos; desde a 
expressão dos afetos e das contradições à proteção e segurança de estar fazendo 
junto. (p.26). 

 

Relembramos que, a partir da segunda metade dos anos 1970 o sentido de 

participação vem sendo discutido no âmbito educacional passando a significar uma importante 

mudança nos paradigmas e uma profunda revisão nos pressupostos teóricos do taylorismo, na 

divisão e especificidade do trabalho que se desenvolve na escola. Esses pressupostos da 

divisão social do trabalho criam uma separação entre os que pensam e os que executam a ação 

impregnando a educação durante décadas. Eles reforçaram, assim, as relações controladoras e 

autoritárias no espaço da escola. Contudo, a revisão desses fundamentos foi dando lugar e 

materialidade a relações  baseadas na flexibilidade escuta, no respeito às diferenças, no apoio 

ao trabalho docente e, principalmente, no diálogo, Como afirma Kuenzer (2003).  

instala-se uma nova pedagogia, que objetiva criar as condições necessárias para o 
desenvolvimento de uma nova subjetividade, que viabilize a internalização do 
processo de diálogo, o estabelecimento do controle inter-pares e a apropriação dos 
conhecimentos necessários para que a participação ativa se realize.(p.51)   
 

  

Em consonância com os novos pressupostos que permeiam ação educativa na 

atualidade, o coordenador pedagógico evoca como termos mais ligados à  sua função o apoio, 

o acompanhamento e a colaboração.  Em suas justificativas, essas atividades se traduzem no 

acompanhamento às salas de aula, assessoramento pedagógico, atendimento aos professores 

com dificuldade no desempenho do trabalho pedagógico e problemas pessoais. Não deixando 

de mencionar que esses termos são indícios de suas representações sociais, reiteramos que elas 

se constituíram nas comunicações estabelecidas com seus pares, professores e outros atores, 



 

 

110

processos de formação inicial e continuada, nas interações e vivências que esses sujeitos 

construíram junto aos e nos seus grupos sociais. Eles registram: 

 
Acredito que todos que estão em sala de aula precisam de uma pessoa que colabore 
com sua prática, seja para proporcionar momentos de estudo ou para ajudar no 
desenvolvimento de materiais, pesquisas ou até para ouvir as angústias. (CP-38) . 

 
Vejo, como uma das principais e mais importantes atribuições do coordenador, o 
apoio pedagógico, haja vista que é necessário que se reflita a prática pedagógica sem 
que pareça uma fiscalização e sim um apoio, onde necessariamente eu não preciso 
saber de tudo, porém preciso antes de mais nada saber ouvir. (CP-13) 
 
Apoiar o professor é fundamental, porque o professor ainda apresenta muita 
dificuldade, até mesmo pela falta de tempo, recursos e estímulo. O coordenador 
precisa estar preparado para auxiliar este professor e conseqüentemente, juntos, 
conseguirmos melhorar o processo de ensino- aprendizagem.(CP-30) 

 

Das justificativas apresentadas às palavras deste campo, podemos depreender que 

os coordenadores pedagógicos entendem que o universo da escola é particularmente complexo 

e permeado por inúmeras especificidades e que as ações de colaboração e o apoio pedagógico 

só podem ser verdadeiros e frutíferos a partir de um esforço de aproximação,  onde todos 

tentem perceber e reconhecer o outro em seu próprio contexto e, a partir de sua própria 

trajetória pessoal, promoverem uma interlocução  contínua entre todos os envolvidos no 

processo educativo. O que significa efetivamente, criar um processo de diálogo que permita 

repensar ações num movimento que recria e reinventa a prática pedagógica. 

No Campo 3, composto pelas palavras Formação, Pesquisa, Estudo, 

Responsabilidade e Compromisso, percebemos que tais palavras convergem para as 

representações dos coordenadores na importância da formação. Inferimos que, ao evocarem a 

palavra formação, esses sujeitos expressam que, dentre as inúmeras atribuições que são 

desenvolvidas pelo coordenador no espaço da escola, a atividade formativa ocupa lugar de 

destaque até mesmo porque representa um dos focos de sua atenção na perspectiva de 

contribuir para o processo de reflexão dos demais docentes, como também permanecer em 

alerta constante, ao seu processo de formação e aperfeiçoamento profissional. A preocupação 

e ênfase na formação individual são fundamentais para que o coordenador pedagógico possa 
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realizar um trabalho de intermediação mais significativo. Nesta perspectiva chama-nos 

especial atenção o que coloca Garrido (2005) a respeito da responsabilidade a caráter 

formativo do trabalho do coordenador: 

O trabalho do professor-coordenador é fundamentalmente um trabalho de formação  
continuada em serviço. Ao subsidiar e organizar a reflexão dos professores sobre as 
razões que justificam suas opções pedagógicas e sobre as dificuldades que 
encontram para desenvolver seu trabalho, o professor-coordenador está favorecendo 
a tomada de consciência dos professores sobre suas ações e o conhecimento sobre o 
contexto escolar em que atuam. Ao estimular o processo de tomada de decisão 
visando à proposição de alternativas para superar esses problemas e ao promover a 
constante retomada da atividade reflexiva, para readequar e aperfeiçoar as medidas 
implementadas, o professor coordenador, está propiciando condições para o 
desenvolvimento profissional dos participantes, tornando-os autores de sua própria 
prática.(p.09)    

 
 

O papel do coordenador, nesse contexto, abriga em seu âmago a finalidade de 

promover a compreensão dos contextos, onde ele e os demais agentes envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem exercem suas práticas. Compreensão que se dá acerca de si mesmo, 

de sua formação e da escola enquanto local de trabalho onde todos aprendem, vivenciam 

desafios e conflitos. De acordo com a literatura que aborda o tema: Paiva (2003); Pimenta 

(2006); Nóvoa (1992); Placco (2005) o processo de formação tem caráter múltiplo e deve 

ocorrer como fruto de um processo de socialização de experiências, saberes e de diálogo 

franco. Isto significa que não é algo acabado, pronto para ser executado, mas algo a ser 

construído no coletivo dos docentes, mobilizados pelo coordenador. Nesta direção, em seu 

estudo acerca do espaço de formação continuada para o Professor-Coordenador, Garrido 

(2005) afirma:  

mudar práticas significa reconhecer limites e deficiências no próprio trabalho. 
Significa lançar olhares questionadores e de estranhamento para práticas que nos são 
tão familiares que parecem verdadeiras, evidentes ou impossíveis de serem 
modificadas. Significa alterar valores e hábitos que caracterizam de tal modo nossas 
ações e atitudes que constituem parte importante de nossa identidade pessoal e 
profissional. Mudar práticas implica o enfrentamento inevitável e delicado de 
conflitos entre os participantes (professores, alunos, pais e hierarquia do sistema 
escolar), originários de visões de mundo, valores, expectativas e interesses 
diferentes. Mudar práticas implica mudanças nas formas de relacionamento entre 
participantes, e isso pode gerar desestabilidade na estrutura de poder, riscos de novos 
conflitos, desgastes e frustração para a comunidade escolar. Mudar práticas significa 
empreender mudanças em toda a cultura organizacional. (p.10). 
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Ao analisarmos as evocações dos nossos coordenadores, profissionais diretamente 

envolvidos nos processos de formação continuada da rede municipal, percebemos que eles, 

em sua maioria, absorvem a preocupação e desejo de encaminhar esses processos formativos 

em consonância com a literatura corrente e as demandas que lhes são conferidas. Fazendo 

desse espaço, um espaço de ressiginificação das práticas e de sua própria função. Afirmam: 
 
Formação continuada, para mim,é o carro chefe primordial na atividade do 
coordenador pedagógico, porque é um espaço de reflexão sobre a prática 
pedagógica, troca de experiências e redirecionamento do planejamento, da 
metodologia e da avaliação.(CP-19) 

 
O processo de formação favorece no resgate da produção, da sistematização do 
conhecimento e da prática pedagógica. Na minha opinião, esse é um dos caminhos 
ou o principal deles para a profissionalização do educador, Contribuindo para 
superação dos conflitos presentes na instituição social, a escola. (CP-52) 
 
Todos os itens são muito importantes, mas eu escolho a formação porque é 
gratificante participar da formação das colegas. Perceber que, algumas desenvolvem 
com seus alunos os conteúdos estudados na formação, contribuindo diretamente para 
o desenvolvimento dos estudantes. E, ao mesmo tempo, estou evoluindo como 
profissional, fato que interfere na minha atuação como docente. (CP34) 

 

Identificamos que os coordenadores pedagógicos ao evocarem as palavras 

Compromisso e Responsabilidade, componentes do campo semântico 4, assumem que o 

desenrolar dessa tarefa formadora, que é ao mesmo tempo articuladora, mediadora e 

transformadora, a caracterizam, também, permeada de vertentes e incertezas  de modo que a 

sensibilidade, a humanização e os saberes dos atores devem ser valorizados em direção à 

concretização de práticas pedagógicas livres de autoritarismos, individualidades, relatórios e 

resultados frios, típicos do modelo tecnicista e fiscalizador da função supervisora. Essa 

postura do coordenador, como um agente de mudança requer compromisso, responsabilidade 

e estudo, visando a apropriação de novos conceitos e a incorporação da reflexão em e na ação. 

Nessa perspectiva cabe a esse profissional adotar uma postura dialética frente ao 

conhecimento e a sua própria prática. A esse respeito posicionam-se: 

 
Considero o compromisso do coordenador pedagógico como um processo de 
aprendizagem muito importante, ele é a ponte entre os professores (muitos sem 
tempo) e a pesquisa. É necessário que o coordenador esteja muito consciente do seu 
papel na escola, para que possa desempenhar um bom trabalho. “ apesar de todas as 
dificuldades”(CP-20). 
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Acredito que o coordenador pedagógico precisa estar em constante estudo para 
manter-se atualizado, para que possa propor mudanças e reflexões com os seus 
professores. Hoje em dia, as coisas acontecem rapidamente e é preciso acompanhar 
os novos conhecimentos e incorporá-los à prática cotidiana. 
(CP-26). 

 

Entendemos, após analisarmos cuidadosamente as palavras que constituem Campo 4, 

Planejamento e Sistematização, que elas traduzem as representações desses sujeitos 

referentes às questões de cunho normativo da função coordenadora. Observamos que essas 

representações estão intrinsecamente enraizadas na herança, ou ranço deixado pela função 

supervisora, que tinha na observação da prática docente, elaboração de relatórios, 

sistematização de documentos avaliativos classificatórios, os principais objetos de sua ação. 

Nessa linha de argumentação, Medina (2002) sinaliza em estudo sobre a função Supervisão 

escolar, que esta é fortemente influenciada pela teorias administrativas e organizacionais e 

constituiu-se como uma etapa importante na história da supervisão Escolar no Brasil. A 

referida autora, retomando as origens da função, destaca que o momento histórico inicial de 

seu exercício é marcado pelas reformas promulgadas pelo Decreto- Lei Federal 200, de 25 de 

fevereiro de 1967, o qual estabelece diretrizes para a reforma administrativa em todo o país, 

estabelecendo em seu artigo 6º, que as atividades da administração federal obedecerão aos 

princípios de planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e 

controle. A partir daquele período, passa então a circular nos meios acadêmicos uma literatura 

que traz em sue bojo orientações e princípios educacionais baseados no processo 

administrativo. São autores que adotam essa abordagem e leitura corrente nos cursos de 

formação: Nerici (1973); Leite (1976); Rangel (1979); Sergiovanni (1978), entre outros. Esse 

ranço que integra essas representações de coordenação pedagógica revela o peso desta 

literatura na construção das representações sociais deste objeto. Nossa análise torna-se mais 

fortalecida a partir do que nos coloca Medina (2002): 
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Essa literatura revela o fortalecimento das idéias sobre a supervisão que ainda hoje 
são proclamadas pelos supervisores, quando se referem ao desenvolvimento de sua 
ação. Eram idéias que diziam respeito a atitudes, esforços, comportamentos que 
deveriam estar presentes na ação dos supervisores para que, por intermédio dos 
professores, os objetivos das escolas se tornassem atingíveis. O supervisor não perde 
o vínculo com o poder administrativo das escolas. Agora, além de assegurar o 
sucesso das atividades docentes de seus colegas, professores de classe, deve também, 
através de um planejamento sistemático  controlá-los.(p.44)  

 

Reiteramos que, ainda na contemporaneidade, o coordenador traz como elemento 

de suas representações sociais de coordenação pedagógica referências significativas às 

atividades de sistematização, planejamento e observamos que elas ocupam um lugar de 

destaque dentre as suas atribuições. O que, de uma certa forma, evidencia, que mesmo 

sofrendo influências e, em contato direto com novas tendências e discursos educacionais, as 

representações sociais constituídas ao longo da história e do fazer pedagógico ainda 

permanecem relativamente aquecidas no interior das práticas desses sujeitos. 

Creio que o mais importante é o planejamento, pois quando ele acontece tudo sai 
mais tranqüilo. Quer dizer, quando se planeja e se faz o que foi planejado, nos 
conformes. Aí sim, ele se torna o mais importante. (CP-05). 
 
 

Por fim, constituímos o Campo semântico 5,  que é formado pelas palavras: 

Trabalho, Sobrecarga e multiuso “bombril”. O referido campo se compõe a partir das 

referências que os sujeitos coordenadores apresentam com relação às diferentes situações e 

enfrentamentos diários que eles devem administrar no interior da escola.  

Na minha escola atuo como: pesquisadora capacitadora, psicóloga,ouvinte, 
mediadora, professora,organizadora de espaços, gestora etc. (CP-49) 
 
Na escola somos levadas a vivenciar um excesso de atribuições. Isto acarreta uma 
sobrecarga de trabalho para a coordenadora. Falta tempo, estrutura física e humana 
para realizar tantas atividades. (CP-09) 

 

Ao nos debruçarmos sobre as colocações de nossos sujeitos,  e as palavras 

evocadas e suas justificativas, identificamos que o dia-a-dia do coordenador exige que ele 

administre bem o seu tempo a fim de cumprir inúmeras tarefas. Sendo assim, em 

conformidade com os seus registros, percebemos que eles se sentem atropelados pela urgência 

e necessidades que se apresentam no cotidiano da escola, espaço legítimo de exercício da 
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função. Inferimos que esse sentimento, comum ao grupo de coordenadores de forma geral, se 

dá pela caracterização fragmentada que a atuação do coordenador assume atualmente na Rede 

Municipal de Ensino. 

A maioria dos textos e autores que abordam a função do coordenador pedagógico 

no espaço da escola como - Mate (2005) e Medina (2002) - ressaltam que o papel desse sujeito 

é relativamente recente no cenário educacional e, em decorrência disso, carrega consigo o 

estigma de uma função sem tradição na estrutura institucional. Fatores internos e externos à 

realidade escolar contribuem, significantemente, para que tal situação se estabeleça.  

As palavras deste campo traduzem, em nosso entendimento, dentre outras coisas, a 

divisão interna da escola que favorece: o desenvolvimento das divergências; falta de 

entendimento do trabalho enquanto prática coletiva; e a desqualificação do trabalho do 

coordenador pedagógico, que, ora é cobrado pelos docentes a fornecer receitas prontas de 

atividades pedagógicas (que deverão ser “verdadeiros milagres de aprendizagem”) ora é 

solicitado pela equipe gestora a participar efetivamente das demandas burocráticas ou 

estritamente ligadas ao cumprimento de regimentos ou questões disciplinares. Um ilustrativo é 

o depoimento a seguir:  

Existe uma demanda muito grande de “coisas” a serem realizadas e o coordenador 
não tem tempo suficiente para dar conta dessas demandas, muitas vezes, passa 
grande tempo resolvendo problemas de indisciplina e outros que não são de suas 
atribuições. ( CP-29) 
 
 

E como se não fosse suficiente, o coordenador pedagógico ainda vive a difícil 

tarefa de fazer sobreviver sua própria função junto à instituição, ou junto a Secretaria 

Municipal de Educação. Esta Secretaria, mesmo anunciando nas suas intenções políticas e 

pedagógicas um discurso de “valorização” desse profissional no interior da escola, adota um 

formato de lotação funcional que  não favorece condições estáveis para o exercício da função. 

Tal postura concorre para provocar, até mesmo, uma certa rotatividade no grupo de 

coordenadores que, ao terem na escola atribuições inúmeras, pouco delimitadas e nem sempre 
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compreendidas pela comunidade usuária, assim, acabam por não permanecerem na função. 

Isto cria um ciclo vicioso, pois, de um lado, a Secretaria investe na formação desse 

coordenador, inserindo-o em processos de formação continuada e, contraditoriamente, não 

procura viabilizar instrumentos capazes de assegurar a esse profissional a lotação plena e 

exclusiva para o desenvolvimento da função de coordenação.  

Essa condição de instabilidade aparece, claramente, nas representações sociais 

desses sujeitos quando evocam as palavras  Sobrecarga, Trabalho, no sentido de acúmulo e 

Multiuso “bombril”. Vale a pena chamar a atenção que esta última palavra do campo reflete a 

influência da mídia para a construção das Representações Sociais no seu cotidiano. Nesse caso 

específico, os coordenadores fazem uso da palavra “bombril”, produto de uso doméstico, cuja 

propaganda veicula a mensagem de que possui incalculáveis e diferentes utilidades e 

finalidades, algo indispensável ou insubstituível. Assim, o conteúdo da referida propaganda é 

transferido para a representação da função. Algumas justificativas dadas pelos coordenadores 

às palavras expressam esse conteúdo representacional: 

O coordenador é cobrado para o exercício de tantas funções dentro da escola que 
termina sendo um “bombril”, faz tudo. Existe uma sobrecarga de atividades que em, 
muitos casos, impedem o coordenador de desenvolver um trabalho de melhor 
qualidade na função. (CP-51).  
 
Me sinto cheia de trabalho. Tenho que dar conta de muitas atribuições. Sinto que o 
trabalho está fluindo, mas o excesso de papéis gera um grande desgaste. (CP-41). 
  
Na realidade concreta da escola, onde exerço a função de coordenadora, além das 
condições físicas inadequadas para o exercício e melhoria do processo de ensino-
aprendizagem. Há ainda questões relativas ao fazer docente e do gestor escolar que 
contribuem para um trabalho pedagógico permeado por lacunas e dificuldades 
profissionais. (CP-02) 
 
Não sei até que ponto estou sendo coordenadora ou um bombril, que faz tudo na 
escola e que relega muitas vezes suas atribuições específicas. (CP-18) 

 

Ao interligar a função coordenadora à campanha publicitária do produto 

“bombril”, essa analogia pode ser interpretada como parte do processo de objetivação. 

Conforme Arruda (2000):  
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o processo de objetivação é o processo através do qual o que é abstrato se torna 
concreto, dotado de materialidade. O conhecimento (idéias ou crenças) sobre um 
fenômeno, quando objetivado, não só é visto como exterior aos indivíduos, como 
informação, e por isso válido, como se torna estímulo, como se tratasse de uma 
realidade física, para a organização de comportamentos e de novos conhecimentos. 
(p. 91)  

 

Contudo, de maneira geral, identificamos que, mesmo compromissados com suas 

atividades no contexto escolar, os coordenadores pedagógicos estão expostos a certas 

condições de trabalho que, nem sempre, favorecem o desenvolvimento de sua função da forma 

como a concebem. Nos registros desses profissionais, observamos menções às inúmeras 

tarefas e papéis que lhes são designados e que, muitas vezes, não se inscrevem no universo de 

suas atribuições gerando, em muitos casos, conflitos e inquietações. Afirmam: 

 
Quando fiz a opção em trabalhar como coordenadora pedagógica, acreditava que 
poderia disponibilizar meu tempo para tentar resolver conflitos do cotidiano escolar 
e ser um agente articulador das dificuldades da aprendizagem dos alunos. Hoje, 
quatro anos depois minha sensação é de que o número de pendências são sempre 
maiores do que das realizações. (CP-23)  
 
Falta tempo para desenvolver as funções específicas do coordenador. (CP-49) 
 
 

Consideramos prudente, a partir do que nos coloca Pierre Vergés (2002) sobre a 

importância da ordem das evocações na associação livre, apresentar as palavras que foram 

primeiramente evocadas pelos coordenadores. No Quadro 10, Anexo D, aproveitamos para 

destacar aquelas palavras com freqüência igual ou superior a três, as quais foram evocadas em 

primeira mão pelos coordenadores. 

Ao visualizarmos o referido Quadro (Anexo D), podemos constatar um grupo de 

palavras comuns tanto ao campo 1,  Articulação , Mediação e Apoio pedagógico, como a 

categoria definição do ser coordenador pedagógico. Estas palavras são mais evidências de 

uma Representação Social de coordenação pedagógica centrada na mediação, articulação e 

ações apoio pedagógico à prática docente. Os resultados deste quadro, quando interpretados a 

partir de Vergés (2002), constituíram, possivelmente, o suposto núcleo central de 
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representação social da coordenação pedagógica, do que nos fala Abric (1994, 1998), porém 

não aprofundado nos limites deste trabalho. 

No capítulo a seguir, empreenderemos esforços no sentido de interpretar os 

resultados das questões abertas, bem como dos campos semânticos à luz das representações 

sociais, propostas, originalmente, por Serge Moscovici. 
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PARA ONDE OS RESULTADOS APONTAM? 

A FUNÇÃO COORDENADORA INTERPRETADA À LUZ 

DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
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Nosso estudo tem como objetivo central analisar as representações sociais da 

função de coordenação pedagógica entre profissionais coordenadores da Rede municipal do 

Recife-PE. Buscamos, através de nossa investigação, conhecer essas representações e suas 

implicações no contexto da escola como um todo. 

Como já mencionamos, entendemos que as representações sociais são formas de 

explicar a realidade, elaboradas pelos sujeitos e que vão se constituindo a partir da apropriação 

que esses fazem da prática, relações com outros sujeitos e características históricas e sociais 

dos grupos em que se inserem. 

Estudar as representações sociais implica em reconhecer a visão de mundo e de si 

mesmo que os sujeitos constroem, confrontando experiências em torno de objetos concretos 

com a totalidade do contexto social em que elas se processam. 

Essas representações são tributárias do status social do indivíduo na sociedade e 

nos grupos dos quais faz parte. Como assinala Jodelet (2001), nós nos apoiamos neles para 

entender e enfrentar o mundo. As representações sociais são fundamentais no nosso dia-a-dia, 

uma vez que nos guiam de maneira a definir nossos comportamentos.  

Desse modo, compreendemos que representações sociais se constituem numa 

referência, um guia para a ação dos sujeitos. No nosso caso em especial, procuramos 

explicitar, em que medida elas se constituem formas de explicação ou guias para a ação de 

coordenação pedagógica na escola pública. 

As respostas às questões abertas, bem como os campos semânticos emergentes da 

associação livre, já apresentadas no capítulo anterior, permitiram apreender os seguintes 

componentes representacionais da função coordenadora: Mediação e articulação no âmbito 

institucional e pedagógico; Desenvolvimento de atividades de Formação; A busca por 

aperfeiçoamento e crescimento profissional; E Compromisso e Responsabilidade social. 
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Compreendemos, entretanto, que esses componentes estão de certa forma imbricados, ou seja, 

estabelecem um movimento de interlocução constante. 

Nas representações de nossos participantes, o ser coordenador pedagógico aparece 

como profissional que assume o papel de mediador, articulador, facilitador do trabalho 

pedagógico e tem como objetivo primeiro promover a integração dos diferentes segmentos 

que constituem o cotidiano escolar, considerando esta como espaço de formação e construção 

de valores.  Corroborando com esta afirmação, Bruno e Abreu (2006) afirmam: 

 
Concebemos as possibilidades de contribuição do coordenador pedagógico como 
profissional que na unidade escolar responde fundamentalmente pelo processo de 
formação continuada dos educadores e  pelo projeto de construção da relação entre 
teoria e prática docentes. É o mediador que articula a construção coletiva do projeto 
político pedagógico da escola e que, em comunhão com os professores, elabora a 
qualidade das práticas educativas, favorecendo também, nesse processo, o 
crescimento intelectual, afetivo e ético de educadores e alunos. (p.105) 

 

Essas representações da ação mediadora e articuladora do trabalho pedagógico 

surgem como o cerne da função coordenadora na escola. Eis, pois, a razão pela qual o 

coordenador pedagógico existe.  

Os coordenadores participantes de nossa investigação referem-se constantemente a 

esses termos: mediador, articulador, facilitador, através dos quais sinalizam a intermediação 

deste profissional na escola enquanto espaço institucional, e trabalho pedagógico em 

particular. Ou seja, constatamos que esses sujeitos, ao se referirem à mediação, o fazem 

atribuindo-lhe dois sentidos representacionais, quais sejam: um mais interligado ao campo 

institucional nas relações do profissional com a Secretaria de Educação, Gerências Municipais 

de Ensino e, principalmente, com a gestão; escolar e outro voltado para as relações  com os 

docentes e com os alunos no processo ensino aprendizagem, o trabalho pedagógico 

propriamente dito. 

A ênfase dos sujeitos, ao se referirem à sua função, recaiu sobre a mediação, seja 

ela no âmbito geral da escola, seja, no trabalho coletivo.Esta  ênfase nos aspectos mediação e 
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articulação pedagógica encontra respaldo em Falcão Filho (1994) que, ao argumentar sobre a 

necessidade do coordenador pedagógico, refere-se à contribuição específica deste profissional 

ao processo ensino-aprendizagem, uma vez que este é responsável por assessorar o professor 

na investigação das variáveis psicossociais e político-administrativas que interferem na 

relação professor-aluno 

Os fragmentos das respostas de três desses profissionais, abaixo apresentados, 

reforçam a mediação institucional como um forte elemento desta representação. Conforme os 

participantes, esta ação visa  a promover um contínuo processo de comunicação entre todos os 

sujeitos e instituições envolvidos na ação educativa.  

Para mim, ser coordenador pedagógico é ser o elemento responsável para manter o 
equilíbrio das relações que são tecidas no interior da escola, envolvendo alunos, 
professores e família.(CP-10). 
 
Ser coordenador é ser um articulador das ações educativas que acontecem no 
âmbito escolar, como também, é ser um mediador das discussões e reflexões no 
campo pedagógico, através da prática dos professores. Tendo como objetivo 
garantir a aprendizagem dos alunos. (CP- 53)  
 
Ser coordenador é assumir um grande papel na mediação entre as políticas da rede, 
a política da escola e os interesses dos alunos e professores. Literalmente, o 
coordenador é um mediador em potencial. (CP-02) 

 

Localizamos, assim, uma representação de coordenação pedagógica como uma 

atividade coletiva. O coordenador pedagógico aparece como um elemento de integração, 

interlocutor que tem incorporado à prática ações mediadoras, articuladoras e facilitadoras da  

atividade docente. Neste sentido, podemos afirmar que esse profissional vem ultrapassando, 

assim, práticas conservadoras de controle e fiscalização ainda remanescentes da função 

supervisor, o que dá lugar a novas formas de representação desse objeto que é a função 

coordenadora. Assim como coloca Batista (2005):  

A coordenação pode se configurar como prática social caracterizada pela mediação 
técnico pedagógica, na medida em que traduza consideração pelos sujeitos 
envolvidos e suas histórias; compromisso com um projeto educativo que esteja 
sintonizado com diálogos entre diferentes; assunção do trabalho coletivo como uma 
importante estratégia de trabalho; investimento num processo de planejamento 
baseado na cooperação e na troca de experiências.( p. 111)                                                                 
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Lembramos que as representações sociais não se criam no vazio.  No nosso caso, 

essa representação de coordenação como mediação e articulação resulta do processo de 

formação desse profissional, tanto inicial como continuada, bem como reflete toda uma 

literatura difundida entre esses profissionais nesses processos de formação.  

A esse respeito, na literatura corrente desde o final dos anos 1980 no Brasil, a 

coordenação pedagógica aparece como uma das áreas de trabalho da educação escolar que tem 

como uma das principais funções apoiar ou dar assistência ao professor, prestada nas mais 

variadas circunstâncias pedagógicas. Tal apoio baseia-se, fundamentalmente, num processo de 

inter-relacionamento pessoal e de comunicação, que, de modo geral, assume características de 

um trabalho conjunto. Nesta direção Almeida (2005) afirma que: 

No caso específico do coordenador pedagógico, o trato satisfatório com os 
relacionamentos interpessoais é condição sine qua non para o desempenho de suas 
atividades, dado que sua função primeira é a de articular o grupo de professores para 
elaborar o projeto político pedagógico da escola. Levar os professores a definir 
objetivos comuns e persegui-los em conjunto é a tarefa que não será  atingida se não 
houver a constituição de um grupo coeso, embora a coesão seja um processo lento e 
difícil. Na verdade, relações interpessoais confortáveis são recursos que o coordenador 
usa para que os objetivos sejam alcançados. (p.78) 

 

Tal proposição inscreve-se nas representações de nossos sujeitos, quando 

expressam que, para desenvolverem a atividade coordenadora no dia-a-dia da escola, devem 

apresentar certa disponibilidade para transitar entre diferentes cenários como gestão, família, 

alunos, docentes e comunidade em geral, o que requer desse profissional uma postura 

interdisciplinar e um processo constante de escuta, diálogo, confronto, avanços e recuos. 

Segundo Lück (2004) essa interação caracteriza-se por ser: 

um processo pelo qual se partilha com outra pessoa ou grupo de pessoas, em caráter 
de mutualidade, informações, idéias, opiniões sobre determinada problemática, 
promovendo seu entendimento e permitindo o envolvimento das pessoas a ela 
relacionadas, com o fim de gerar bases objetivas para a tomada de decisões e de 
medidas eficientes a respeito. ( p. 27)  

 

Na medida que vão enumerando as atividades realizadas no dia-a-dia da escola, os 

coordenadores pedagógicos explicitam como ocorre essa mediação ou articulação pedagógica, 



 

 

124

ou seja, caracterizam melhor o sentido prático desta representação social. Desse modo, 

depreendemos que é no processo de acompanhamento e intervenção pedagógica que se 

sentem mobilizados a comungar idéias, incentivar o desenvolvimento de projetos, estabelecer 

parcerias e propor novas alternativas de trabalho. Afirmam: 

Ser Coordenador Pedagógico é antes de tudo ser professor, tendo que compreender 
as necessidades dos colegas, identificar suas potencialidades, encaminhar suas 
competências, coordenar esforços, tentar desenvolver uma visão macro da escola, 
compreendendo a realidade e a conexão do projeto político pedagógico. No sentido 
de contribuir para que o professor exerça o seu melhor, propor caminhos, chegando 
junto nas situações cotidianas. Parceria sem perder o chão, mantendo o respeito e se 
estabelecendo pela competência nas diferentes situações. (CP-03) 
 

Ser coordenador pedagógico é atuar junto aos professores, gestores e alunos em 
busca de uma aprendizagem mais prazerosa e de melhor qualidade. Ser coordenador 
pedagógico é ser um suporte nas práticas pedagógicas. (CP-20) 
 

Ser coordenador pedagógico é contribuir efetivamente com a prática docente através 
de sugestões de materiais etc. Ser coordenador pedagógico é viabilizar espaços de 
discussão e estudos, funcionar como elo de ligação entre docentes e a administração 
escolar (CP- 42) 
  
 

Em termos gerais, podemos dizer que a representação social de coordenação 

pedagógica está em sintonia com a literatura da área, uma vez que ela tem indicado, como sua 

função principal, assessoramento ao trabalho docente e melhoria do processo ensino-

aprendizagem, o que em linhas gerais se configura como um profissional facilitador da relação 

professor- aluno. Relembramos, pois, Jodelet (2001), quando afirma a nossa necessidade de 

explicar o mundo que nos cerca, e que, em razão disso, criamos representações. Contudo, esse 

processo não é isolado ou automático, mas se faz em interação com a realidade e com os 

outros sujeitos. Nós nos apoiamos neles para entender e enfrentar o mundo. As representações 

sociais são fundamentais no nosso dia-a-dia, uma vez que nos guiam de maneira a definir 

nossos comportamentos. Assim, admitimos que o conhecimento produzido nas experiências 

cotidianas nos auxilia na construção de significados e orienta a prática dos sujeitos em relação 

aos objetos representados. O saber erudito, por exemplo, é ressignificado nas práticas dos 

sujeitos. As representações sociais de coordenação pedagógica centradas na mediação e 

articulação pedagógica, presentes tanto nas respostas às questões abertas como nos campos 
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semânticos, não se construíram no vazio, elas refletem as experiências e características do 

grupo pesquisado. Assim, retomamos Moscovici (1978) quando se expressa a respeito do seu 

processo de construção: 

os indivíduos em sua vida cotidiana, não são apenas essas máquinas  passivas para 
obedecer a aparelhos, registrar mensagens e reagir a estimulações exteriores [...] 
Pelo contrário eles possuem o frescor da imaginação e o desejo de dar um sentido à 
sociedade e ao universo a que pertencem. (p. 57) 

 

No entanto, os coordenadores pedagógicos, embora expostos a uma literatura  e 

processos de formação que conduzem a um certo modelo prescrito de coordenação 

pedagógica, este não é reproduzido integralmente, mas reconfigurado nas práticas cotidianas 

desses profissionais. 

No campo representacional referente à Formação e à busca de aperfeiçoamento 

e crescimento profissional, o coordenador pedagógico se coloca como um profissional 

disponível para o crescimento e aperfeiçoamento, buscando constantemente no exercício da 

função, através dos processos de formação continuada, agregar à sua prática coordenadora 

novos valores e perspectivas educacionais.. A propósito disto, observamos que a partir dos 

anos 1990, a literatura educacional circulante na área vem difundindo a necessidade de formar 

o professor pesquisador, reflexivo e crítico, na tentativa de tornar esse sujeito capaz de 

desenvolver análises que articulem teoria- prática. Tal literatura vem, também, impulsionando 

o pensar reflexivamente acerca de sua prática, para compreendê-la e assim dispor de maiores 

condições para agir sobre ela. Assim, em contato com diferentes saberes sobre educação e 

pedagogia, esses profissionais, formadores e em formação, podem encontrar instrumentos para 

se interrogarem e, ao fazerem esse exercício, estarão alimentando novas práticas. 

Para que esse processo se materialize, a formação desse sujeito deve transcorrer 

como um projeto único onde formação inicial e continuada caminhem em consonância. Como 

afirma Pimenta (2005): 
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A formação envolve um duplo processo: o de autoformação dos professores, a partir 
da reelaboração constante dos saberes que realizam em sua prática, confrontando 
suas experiências nos contextos escolares; e o de formação nas instituições escolares 
onde atuam. Por isso é importante produzir a escola como espaço de trabalho e 
formação, o que implica gestão democrática e práticas curriculares participativas, 
propiciando a constituição de redes de formação contínua, cujo primeiro nível é a 
formação inicial. (p.30) 

 

Essa disponibilidade para o crescimento e aperfeiçoamento profissional dos 

coordenadores, interpretada à luz das representações sociais nos lembra, em Jodelet (2001), o 

conceito de pressão pela inferência. Pressão pela inferência significa a necessidade de agir, 

tomar posição ou obter reconhecimento e adesão dos outros sujeitos do grupo. Ressaltamos 

que tomar posição implica que os indivíduos e os grupos disponham de recursos que lhes 

permitam corresponder às demandas de sua prática. As possibilidades de formação continuada 

a que estão mais expostos, a função de certa maneira mais privilegiada que ocupam no cenário 

escolar, o contato mais constante com especialistas e parceiros de função leva esses 

coordenadores pedagógicos a serem constantemente, impulsionados a buscar mecanismos 

diversos de crescimento e aperfeiçoamento profissional e pessoal como algo inerente, 

elemento dessa representação social. 

Ao interpretar o Quadro 5, apresentado no capítulo anterior, percebemos os 

coordenadores pedagógicos, ao serem indagados acerca dos recursos que utilizam como 

suporte para o desenvolvimento da função, declaram em suas respostas participar, 

freqüentemente, de cursos de aperfeiçoamento, congressos científicos dentre, outras  

atividades de formação e aperfeiçoamento profissional. A preocupação desses agentes 

educativos em acompanhar os novos paradigmas e demandas no campo educacional vem 

corroborar a pressão pela inferência, antes comentada. Os coordenadores destacam a 

necessidade de permanecerem em processo contínuo na investigação e reflexão de sua prática. 

Nessa perspectiva, o comentário de Pimenta (2005) é pertinente. Segundo ela: 
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a formação de professores na tendência reflexiva se configura como uma política de 
valorização do desenvolvimento pessoal-profissional dos professores e das 
instituições escolares, uma vez que supõe condições de trabalho propiciadoras da 
formação como contínua dos professores, no local de trabalho, em redes de 
autoformação, e em parceria com outras instituições de formação. Isso porque 
trabalhar o conhecimento na dinâmica da sociedade multimídia, da globalização, da 
multiculturalidade das transformações nos mercados produtivos, na formação dos 
alunos, crianças e jovens, também eles em constante processo de transformação 
cultural, requer permanente formação, entendida como ressignificação identitária dos 
professores. (p.31) 

 

Observamos que, em seus registros, os coordenadores pedagógicos explicitam uma 

preocupação constante com a qualidade do ensino e se reconhecem como responsáveis pelo 

êxito do processo formativo como agentes estimuladores dos demais envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem. Afirmam: 

Ser coordenador pedagógico é participar da formação do professor, é fornecer 
subsídios para que o educador possa fazer um trabalho de qualidade na sala de aula 
para  promover o desenvolvimento do educando.(CP-34)  
  
Ser coordenador é estar sempre buscando parcerias em todas as instâncias: com os 
estudantes, com o professor, com a direção da escola etc. (CP-16) 
 
Ser coordenador pedagógico é se envolver com muita responsabilidade com as 
questões pedagógicas, orientando e apoiando os professores no exercício docente. 
(CP-32) 

 

Os resultados nos levam a afirmar que, mesmo estando inserido no universo de 

tantas atribuições e tarefas e de políticas educacionais excludentes e controladoras, o 

coordenador pedagógico reconhece no espaço da escola as possibilidades de estabelecimento 

de práticas pedagógicas não compensatórias, conectadas com princípios democráticos e de 

socialização do conhecimento para o exercício pleno da cidadania, sintonizadas e preocupadas 

com a qualidade da educação.  Neste sentido, afirmam:  

a informação, a comunicação, o trabalho integrado e a responsabilidade social são 
componentes essenciais, para o desempenho função coordenadora, pois vivemos 
numa sociedade do conhecimento e a escola, para assumir verdadeiramente sua 
responsabilidade social, deve ser agente de informação, ao mesmo tempo em que 
deve garantir ao cidadão o desenvolvimento de sua capacidade de comunicação, 
elemento necessário para o desenvolvimento da cidadania (C.P.06) 
    
Infelizmente as condições de trabalho, com as quais temos que lidar não são ideais. 
Porém, acredito que através do compromisso e do envolvimento de nossos gestores 
(Prefeitura) haverá um  movimento verdadeiramente comprometido com uma 
educação pública de qualidade. Aí o papel do coordenador pedagógico assumirá seu 
verdadeiro sentido.(CP-24 )  
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Essa preocupação com a formação cidadã e a qualidade da ação educativa de que 

nos falam os coordenadores, interpretada a partir das representações sociais, vem reforçar que 

o significado da atividade de representar não está no objeto nem no sujeito, mas na relação 

estabelecida entre ambos. Essa preocupação só tem sentido quando nascida e cultivada no seio 

da prática. 

Reiteramos, pois, a partir de Moscovici (2003) que as representações, como 

fenômeno complexo situado na interface entre fenômenos sociais e cognitivos, comunicação e 

pensamento nascem nos domínios da vida cotidiana, lugar onde tem o seu lócus privilegiado. 

São frutos das trocas dialógicas cotidianas e têm como matriz referencial o conhecimento do 

senso comum. Elas surgem do diálogo incessante entre saberes distintos que povoam o 

imaginário social, os quais comportam lógicas que funcionam segundo princípios que se 

chocam. Elas são o produto final (embora nunca concluído e estático, dado o seu caráter 

processual) dessa relação do sujeito com a realidade.  Com este chamado aos postulados de 

Moscovici (2003) queremos reforçar o papel das relações cotidianas do coordenador com a 

escola, alunos, professores, família, problemas do dia-a-dia, enfim, com o turbilhão de tarefas 

que assume para construção da representação social da função, que exerce, estando nela 

imbrincada a preocupação com a formação cidadã e a qualidade do ensino.   

Ressaltamos que esses ingredientes representacionais, bom senso e consciência dos 

coordenadores frente à ação educativa possibilitam a interiorização da responsabilidade social 

e o compromisso político que envolvem a função.  Contudo, a coordenação pedagógica não é 

uma tarefa fácil, pelo contrário, caracteriza-se como uma tarefa complexa porque envolve 

clareza e determinação de posicionamentos políticos, pedagógicos, pessoais e administrativos. 

Como toda ação pedagógica, também é uma ação política, ética e somente pode frutificar em 

um ambiente coletivamente engajado onde se busca consolidar um projeto de sociedade mais 

justa e participativa. 
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Conforme Jovchelovitch (2000), a Teoria das Representações Sociais, como uma 

teoria sobre a construção dos saberes sociais, tem em centralidade um compromisso com a 

descrição e explanação de como os saberes sociais se constroem e como eles se transformam 

em suas rotas de migração na direção de contextos estranhos nos quais tiveram sua origem.  

Neste capítulo, nos esforçamos em interpretar à luz desta teoria as representações sociais de 

coordenação pedagógica entre os profissionais que exercem a função. Constatamos, portanto, 

a partir das respostas às questões abertas, bem como dos campos semânticos oriundos da 

associação livre as seguintes representações sociais do fenômeno: Mediação e articulação no 

âmbito institucional e pedagógico; Desenvolvimento de atividades de Formação; Busca 

por aperfeiçoamento e crescimento profissional; E Compromisso e Responsabilidade 

social. Contatamos, ainda, que estas representações assumem uma importante função de 

circunscrição das identidades em seu processo mesmo de constituição, uma vez que o sujeito 

que representa marca o objeto representado, ou como o próprio Moscovici (1978) salienta, 

“que a representação é sempre representação de alguém e de alguma coisa.” 
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Nossas considerações finais são, na verdade, considerações provisórias, pois 

injusto seria com nossas próprias convicções achar que chegamos ao fim. A sensação que nos 

toma neste momento, é de transitoriedade, aproximação, maior esclarecimento e compreensão 

de nosso objeto, porém nunca de terminalidade ou conclusão. 

Quando nos propusemos a desenvolver um estudo investigativo sobre a função do 

coordenador pedagógico, nossa principal motivação devia-se ao fato de nos mantermos 

sempre em questionamento a respeito de qual deveria ser ou estar sendo o papel desse 

profissional no cotidiano da escola. Assim, a realização deste estudo é, e sempre será, um sinal 

de fidelidade, entrosamento e identificação com a função. Outro fator de mobilização foi 

nossa participação nos encontros de coordenadores e docentes promovidos pela Rede 

Municipal de Ensino. Nesses espaços, sempre tivemos o cuidado de proceder escutas 

riquíssimas sobre o dia-a-dia de nossas companheiras coordenadoras pedagógicas. A cada 

novo encontro, o que mais nos sensibilizava na participação não era a pauta de conteúdos em 

si, nem os estudos de caso, ou as novas tendências educacionais propagadas pelo sistema, o 

que nos tocava, realmente, era a possibilidade de novos contatos com o grupo; aproveitar os 

intervalos para discutir com os colegas os rumos da função; identificar lacunas entre a teoria 

anunciada e o que nossas vivências nos impunham; as dificuldades enfrentadas pelo 

coordenador cotidianamente; a desvalorização social e a sobrecarga de atribuições que lhes 

são conferidas sem, contudo, conceder-lhes tempo integral para o exercício de tão complexa e 

importante atividade. Nesses momentos, conseguíamos identificar nitidamente a necessidade 

de aprofundamento sobre questões históricas e sociais que influenciam a função coordenadora 

e constituem seu panorama atual na Secretaria Municipal de Educação. 
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Foi exatamente neste transe de questionamentos e inquietações, que fomos 

impulsionadas a romper nossos medos, abdicar da rotina de nossa vida profissional a essa 

atura já, relativamente, organizada pelo menos aparentemente, e iniciar um estudo e  

sistematização mais acurada de nossa própria função. Vale salientar que os obstáculos foram 

surgindo logo nos primeiros momentos.  

Como  processo inicial tivemos que nos aproximar da literatura que aborda o tema 

e que, diga-se de passagem, não é uma literatura tão vasta. Neste processo de aproximação 

pudemos perceber que na Região Nordeste são incipientes e raros os trabalhos que abordam a 

temática: Coordenação Pedagógica. Percebemos, a partir de levantamento bibliográfico, que 

essas produções estão quase que reduzidas a trabalhos monográficos frutos de cursos de Pós-

Graduação lato sensu. O exame de alguns desses textos nos fez constatar seu caráter repetitivo 

tanto no que se refere às temáticas, quanto aos referenciais abordados. 

Ao acessarmos o acervo da instituição que abriga o nosso trabalho, Universidade 

Federal de Pernambuco, constatamos a existência de, apenas, três trabalhos em nível stritu 

sensu que se aproximavam de nossas preocupações, uma vez que abordavam a questão da 

supervisão escolar. No entanto, estes estudos são de períodos anteriores aos anos de 1997. De 

lá para cá observamos que é, praticamente, inexistente essa produção no acervo do nosso 

Programa de Pós-Graduação. Passamos então a um levantamento bibliográfico em bancos de 

dados das regiões Sul e Sudeste. Nessa busca identificamos nas produções dessas regiões 

alguns poucos trabalhos que abordam a função coordenadora, mesmo que, em alguns casos, 

de forma indireta ou transversal. Lembramos que se trataram quase, exclusivamente, de livros 

com caráter mais ensaístico do que resultados de pesquisa. Assim, é razoável reconhecer que o 

nosso estudo surge como uma oportunidade de reflexão e produção de conhecimento na área, 

bem como possui um caráter inovador porque adota a Teoria das Representações Sociais 

como aporte teórico para análise dessa função no contexto da escola pública. Lembramos que 
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o seu caráter inovador estaria no fato de as representações sociais, elaboradas na fronteira 

entre o psicológico e o social nos processos de trocas sociais, serem capazes de estabelecer 

conexões entre as abstrações do saber e das crenças e a “concretude” da vida do indivíduo em 

seus processos de troca com os outros. No caso específico da função de coordenação 

pedagógica, este aporte nos permitiu articular os aspectos objetivos e concretos da vida desses 

profissionais com os aspectos simbólicos, proporcionando a superação de dicotomias entre o 

psicológico e o social. 

Nesta perspectiva, os resultados da pesquisa revelam que os coordenadores 

concentram suas representações em três componentes mais significativos, quais sejam:  

 

• mediador, articulador e facilitador do trabalho pedagógico no âmbito 

institucional e pedagógico;  

• desenvolvimento de atividade de formação, busca por aperfeiçoamento; 

• crescimento  e compromisso profissional, e responsabilidade social. 

  

O primeiro componente representacional, mediação e articulação do trabalho 

pedagógico, nos demonstra que esses coordenadores estão em consonância com a literatura 

que versa sobre a função, no entanto, ainda carregam consigo marcas significativas herdadas 

de uma função que traz para o seu exercício componentes representacionais da função 

supervisora, com a marca de controle e gerenciamento burocrático. 

Salientamos que as representações sociais não são estáticas e tendem a acompanhar 

as transformações e necessidades dos contextos onde se constituem. Percebemos que os 

coordenadores pedagógicos, inseridos em novas demandas e contextos, passam a ressignificar 

o sentido de mediação e articulação,pois agregam a essas representações a valorização do 

trabalho coletivo, a interação, o diálogo e a participação nas relações, que estabelecem entre e 
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com os diferentes agentes que atuam no espaço da escola pública. Essa dinâmica possibilita a 

constituição de novos significados representacionais, mais humanizados, autônomos, críticos e 

reflexivos. O que, na prática, fornece novos olhares sobre a ação educativa e redimensiona 

suas relações com o conhecimento, grupos sociais e mundo que o cerca.. 

O segundo componente representacional a que chegamos em nossa investigação 

refere-se ao desenvolvimento de atividade de formação, a busca por aperfeiçoamento e 

crescimento profissional. A partir dessas representações, os coordenadores pedagógicos 

deixam evidenciado o exercício de uma função que não se encontra adormecida ou distanciada 

da escola, uma vez que reforçam a necessidade de se manterem em constante atualização, 

não apenas para satisfação pessoal, mas para se sentirem melhor amparados para o 

desenvolvimento do trabalho de acompanhamento e de formação ao docente. Para isso,fazem 

uso de um conhecimento concreto, adquirido através de competência e compromisso 

profissional, tornam-se profissionais prontos para os desafios que vão se materializando no 

caminho. Assim parecem, como Freire (1975), cientes de que: 

 

Conhecer não é o ato através do qual um sujeito, transformado em objeto, recebe 
dócil e passivamente os conteúdos que o outro lhe dá ou lhe impõe. O conhecimento, 
pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito face ao mundo. Requer sua 
ação transformadora sobre a realidade. Demanda uma busca constante. Implica 
invenção e reinvenção. (p .27) 

 

Quanto ao terceiro e último componente representacional identificado de forma 

mais significativa nos coordenadores pedagógicos, constatamos que o compromisso 

profissional e a responsabilidade social são declarados de forma constante por esses 

profissionais. Constatamos, através deste elemento, que esses profissionais reconhecem a 

dimensão política de sua função na medida que são conscientes de que representam uma 

liderança técnico-pedagógica, capaz de utilizar não as forças das relações hierárquicas do 

absolutismo burocrático, mas de assumir a articulação entre os diversos segmentos que fazem 
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parte da realidade escolar. Ou seja, trata-se de um profissional que tem interlocação direta e 

sistemática com dirigentes, docentes, alunos, família, comunidade e órgãos centrais da 

administração pública.  

Reconhecemos, portanto, que, provisoriamente, este estudo responde às nossas 

demandas iniciais, embora saibamos que ele representa um investimento de pesquisa ainda  

inicial, sobre a função do coordenador no contexto da escola pública. O que foi possível 

constatar, já na fase de análises e discussão dos nossos resultados, foi certa limitação de 

nossos instrumentos de modo a possibilitar um contato mais demorado e aprofundado com as 

práticas cotidianas desses coordenadores. Certamente, um mergulho nessas práticas nos 

propiciaria dar maior visibilidade ao caráter prático dessas representações. No entanto, como 

já mencionamos, nossos limites de tempo e as especificidades do campo nos impediram de 

fazê-lo. 

Reiteramos aqui a realidade de não termos disponibilidade exclusiva para  a 

realização de um trabalho dessa natureza, o que requer sempre um maior esforço e 

comprometimento com o objetivo desejado por parte do pesquisador iniciante. As 

dificuldades, que enfrentamos, sinalizam a necessidade desses cursos de formação em nível de 

Pós-Graduação estarem mais atentos aos profissionais, que são oriundos dos espaços  

escolares, reconhecendo melhor seus saberes, suas experiências e suas rotinas que, muitas 

vezes, não cessam durante o desenrolar do curso.  

Em suma, reforçamos que as representações sociais de coordenação pedagógica, 

aqui apresentadas e discutidas, nos levam a afirmar que elas não podem ser desconsideradas 

pelos sistemas educacionais. Elas constituem um chamado, um alerta, para que os sistemas 

públicos reconheçam a urgência de repensar o papel desse coordenador, buscando novos 

mecanismos de valorização profissional, assegurando, principalmente, melhoria das condições 

de trabalho e o reconhecimento desse profissional como formador e pesquisador no espaço da 
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escola. Entendemos que o imperativo de continuar crescendo e atingir novos patamares de 

qualidade para a Educação Básica brasileira, depende,também, de valorização desse 

profissional na escola, uma vez que esse revela profunda identificação com o 

acompanhamento e mediação pedagógica. 
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ANEXO A - Situação Funcional do Coordenador Pedagógico na Rede Municipal de Ensino 
 

 
 

Quadro 1 
Situação Funcional  do Coordenador Pedagógico na Rede Municipal de Ensino 

 
CARGO *CARGA HORARIA CONTRATUAL HORÁRIO 

( HORAS DIÁRIAS) 
Professor II 200 h/a mensais 

(40 h/a semanais, 8 h/a diárias) 
 
 

6 horas e 10 minutos 

Professor II 270 h/a mensais 
(54h/a semanais 11h/a em 4 dias10h/a 
em 1 dia) 
 
 

4 dias de 9 horas e 10 
minutos e 1 dia de 8 horas e 
30 minutos 

Professor I 125 h/a mensais- acumulando na função 
ou acréscimo  
(25h/a semanais, 5 horas/a diárias) 
 
 

4 horas e 10 minutos 

Professor I 145h/a mensais – com um segundo 
vínculo na função 
29h/a semanais, 6 horas em quatro dias e 
5 h/a em 1 dia) 
 
 
 

4 dias de 5 horas e 1 dia de 
4 horas e 10 minutos 

Hora aula na Rede Municipal de Ensino equivale a um tempo pedagógico de 50 minutos em sala de aula. 
Obs. A carga horária contratual é totalizada na função. 
FONTE: Prefeitura do Recife/ SEEL/DGE/Gerência de 1º e 2º ciclo de aprendizagem. Nov./2007  
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ANEXO B: Questionário 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRANDA : Noemi Cathia A. L. de Arribas 

Orientadora: Profª Drª Laêda Bezerra Machado 

 

A FUNÇÃO COORDENADORA NAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS  DOS 

COORDENADORES PEDAGÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RECIFE 

 

 
Nº do Protocolo ________________ 
 
 
                                                                I PARTE 
 
1.Sexo: Feminino (  )  Masculino (  ) 
 
2.Faixa etária:  20 a 30 anos  (  )    31 a 40 (  )   41 a 50 (  )   + idade  (   ) 

 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 
 
Ensino Médio (  ) Especificar______________________  Ano de Conclusão__________ 
Instituição_______________________________________________________________ 
 
Curso Superior (  ) Especificar______________________ Ano de Conclusão__________ 
Instituição_______________________________________________________________ 
  
FORMAÇÃO CONTINUADA 
 
Curso de Pós-Graduação  
 
Especialização (  ) Especificar________________________ Ano de Conclusão_________ 
Instituição________________________________________________________________ 
 
 
Mestrado (  ) Especificar_____________________________ Ano de Conclusão_________ 
Instituição_________________________________________________________________ 
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Doutorado (  ) Especificar____________________________ Ano de Conclusão_________ 
Instituição_________________________________________________________________ 
 
 
 
Exercício Profissional: 
 
Apenas na rede pública municipal do Recife (  )     Na rede pública Estadual e Municipal ( ) 
  
Na rede pública municipal e particular (  )  Outra rede de ensino (  ) Qual?_____________ 
 ___________________________________ 
 
Assinale  a sua jornada diária de trabalho  na função de coordenação pedagógica 
04 horas (  )    06 horas (  )  08 horas   12 horas (  ) 
 
Qual o seu regime de lotação na função de Coordenação Pedagógica? 
 
(  )  Professor I em acumulação de carga horária 
(  )  Professor II Especialista com carga horária exclusiva para função de Coordenação 
(  ) Professor I  com dois contratos de trabalho 
(  ) Professor II atuando na coordenação pedagógica como complemento de carga horária 
  
 
TEMPO DE  EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 
Docência (  )   em anos_____________     Coordenação Pedagógica (  )  em anos________ 
 
Escola que exerce a função docente 
________________________________________________________________________ 
 
Escola que exerce a função de Coordenação Pedagógica___________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Modalidade ou nível que leciona. 
   
(   ) Educação Infantil             (   ) 3º e 4º ciclo         (   ) Educação Especial 
 

       (   ) 1º e 2 º ciclo              (   ) Educação de Jovens e Adultos 
 
Modalidade ou nível que exerce a coordenação Pedagógica 
  
(  ) Educação Infantil             (   ) 3º e  4º ciclo       (  ) Educação Especial 
 
(  ) 1º e 2º ciclo                      (   ) Educação de Jovens e Adultos 
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Como foi seu ingresso na função? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Qual foi a razão da sua escolha para assumir a função? 
 
 
 
 
 
                                                      II PARTE 
 
Para você o que é ser  de coordenador pedagógico? 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Que atividades você desenvolve como Coordenador Pedagógico? 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
A quais instrumentos você recorre ou utiliza como suporte para o desenvolvimento de sua 
função? ( leitura, pesquisa, participação em eventos científicos, grupos de estudo ) 
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Quais os limites vivenciados por você no exercício da  função coordenadora? 
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ASSOCIAÇÃO LIVRE DE PALAVRAS 
 

Quais as primeiras quatro palavras que lhe vêm à mente ao ouvir a expressão 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA? 

 
 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 
 
(   ) 

 
 
 
 
 
 

Assinale a resposta que você considera mais importante. Justifique sua opção.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                    AGRADECEMOS SUA COLABORAÇÃO! 
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ANEXO C - Conjunto de todas as palavras evocadas pelos participantes a partir da 
apresentação do estimulo Coordenação Pedagógica é... 
 
 

Quadro 7 
 Conjunto de todas as palavras evocadas pelos participantes a partir da apresentação do 

estimulo coordenação pedagógica é... 
n = 55 

 

Palavras f % 

Ação Direcionada 1 1,8 
Acompanhamento 2 3,6 
Apoio Pedagógico 5 9,1 
Aprendizagem 1 1,8 
Articulação 7       12,7 
Atualização 1 1,8 

Colaboração 2 2,6 
Compromisso 1 1,8 
Contribuição 1 1,8 
Cooperação 1 1,8 
Coordenar 1 1,8 
Desvalorização 1 1,8 
Educador 1 1,8 
Estudo Verticalizado 1 1,8 
Cidadania 1 0,46 
Cobrança 1 0,46 
Coerência 1 0,46 
Colaboração 4 1,85 
Companheirismo 2 0,92 
Competência 1 0,46 
Compreensão 2 0,92 
Compromisso 5 2.31 
Comunicação 1 0,46 
Condições de Trabalho Inadequadas 1 0,46 
Conhecimento 1 0,46 
Conselho de Ciclo 1 0,46 
Contribuição 2 0,92 
Cooperação 2 0,92 
Coordenar o pedagógico 1 0,46 
Coragem 1 0,46 
Criatividade 1 0,46 
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Dedicação 2 0,92 
Desrespeitada 1 0,46 
Desvalorização 3 1,38 
Diálogo 2 0,92 
Discernimento 1 0,46 
Disponibilidade 1 0,46 
Educador 2 0,92 
Elo 2 0,92 
Entraves 1 0,46 
Envolvimento 1 0,46 
Esclarecedor 1 0,46 
Escuta 1 0,46 
Esperança 1 0,46 
Estimulador 1 0,46 
Estudo 4 1,85 
Ética 2 0,92 
Facilitador 3 1,38 
Faz Tudo 2 0,92 
Força 1 0,46 
Formação 10 4,62 
Harmonia 1 0,46 
Indefinição 1 0,46 
Indispensável 1 0,46 
Informação 2 0,92 
Intervenção Pedagógica 3 1,38 
Leitura 1 0,46 
Mediação 12 5.55 
Motivação 1 0,46 
Mudanças 1 0,46 
Multiuso “Bombril” 4 1,85 
Obstinação 1 0,46 
Organização 2 0,92 
Orientação 3 1,38 
Ouvinte 2 0,92 
Paciência 1 0,46 
Parceria 2 0,92 
Participação 3 1,38 
Partilha de conhecimento 1 0,46 
Pedagogia do Fragmento 1 0,46 
Pesquisa 9 4,16 
Ponte 2 0,92 
Planejamento 4 1,85 
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Processo de ensino – aprendizagem 1 0,46 
Professor 1 0,46 
Projetos 2 0,92 
Psicologia 1 0,46 
Qualidade de Ensino 1 0,46 
Recursos 1 0,46 
Reflexão 2 0,92 
Relações interpessoais 2 0,92 
Resistência 1 0,46 
Resolução de dificuldades 1 0,46 
Responsabilidade 7 3,24 
Satisfação 1 0,46 
Sem identidade 1 0,46 
Sistematização 3 1,38 
Sobrecarga 5 2.31 
Socialização de Experiências 1 0,46 
Solução 1 0,46 
Stress 1 0,46 
Sugestão 1 0,46 
Superação 1 0,46 
Supervisão 1 0,46 
Tempo 1 0,46 
Tolerância 1 0,46 
Trabalho 6 2,77 
Trabalho coletivo 3 1,38 
Transformação 2 0,92 
União 1 0,46 
Vontade 1 0,46 

Total 216 100% 
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ANEXO: D - Ordem das evocações imediatas ao estímulo Coordenação Pedagógica é  
 
 

Quadro 10 
 Ordem das evocações imediatas ao estímulo coordenação pedagógica é ... 

n = 55 
                                     

Palavras f % 
Ação Direcionada 1 1,8 
Acompanhamento 2 3,6 
Apoio Pedagógico 5 9,1 
Aprendizagem 1 1,8 
Articulação 7       12,7 
Atualização 1 1,8 
Colaboração 2 2,6 
Compromisso 1 1,8 
Contribuição 1 1,8 
Cooperação 1 1,8 
Coordenar 1 1,8 
Desvalorização 1 1,8 
Educador 1 1,8 
Estudo Verticalizado 1 1,8 
Facilitador 2 3,6 

Informação  1 1,8 
Mediação  4 7,2 
Motivação  1 1,8 
Multiuso “ Bombril” 1 1,8 
Obstinação 1 1,8 
Organização 1 1,8 
Ouvinte 2 3,6 
Participação 2 3,6 
Pesquisa 2 3,6 
Planejamento 1 1,8 
Ponte 1 1,8 
Qualidade de ensino 1 1,8 
Responsabilidade 4 7,2 
Sobrecarga de Trabalho 1 1,8 
Trabalho 3 3,6 
Trabalho coletivo 1 1,8 
Total 55  

 


