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RESUMO 

 

Esta pesquisa de investigação teve como objetivo refletir sobre a Coordenação Pedagógica na 

escola Municipal Valsir André Ferrarini, tendo como base de estudos, reunião com roda de 

conversa com a coordenadora responsável pela instituição e leituras de livros e documentos 

que foi realizadas na sala da coordenação da escola. A função em questão deve ser entendida 

como o papel do coordenador pedagógico é fundamental dentro da escola, pois tem suma 

importância em ser responsável pela construção de uma  educação de qualidade,   ele tem a 

responsabilidade  de garantir  que o aluno matriculado aprenda, orientando e organizando o 

currículo escolar, analisando e supervisionando as práticas pedagógicas inseridas na escola e 

diversas outras funções a ele atribuída. Dessa forma, esperamos contribuir para a organização e 



otimização do trabalho cotidiano na escola desejando que este se traduza na concretização dos 

desejos e necessidades da comunidade escolar, com vistas a uma educação de qualidade. 

 

Palavras-chave: Coordenação pedagógica. Prática docente. Formação continuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 



 

 Para entendermos melhor o significado da função de coordenação pedagógica na 

educação brasileira, é de extrema importância fazer um caminho  historicamente da supervisão 

escolar e seu momento de transição para a coordenação pedagógica, se faz necessário uma 

abordagem minuciosa e historicamente  pelas trasformações as quais a supervisão ou 

orientação escolar passou a ser conhecida  como coordenação pedagógica. Segundo o que 

diz Oliveira (2010): 

  
a supervisão escolar percorreu uma longa trajetória histórica, desde a 
formalização do ensino e a institucionalização da escola. É importante 
analisar neste contexto a importância do papel e da função do 
coordenador a partir dos pressupostos da racionalidade técnica ou da 
racionalidade emancipatória e os caminhos percorridos por esse papel 
e essa função em busca de sua materialidade no desenvolvimento das 
práticas educativas que se desenvolvem na escola. (p. 10) 
  

 Nessa analise do contexto no conjunto de regras na qual a função de supervisor é posta 

em destaque dos demais cargos exercidos na escola, somente com as aulas régias que a anos 

atrás foram a sistematização do ensino público,  sabendo que a a educação estava sob o poder 

da igreja, em especial dos jesuítas, aonde essa função de supervisor perde seu destaque já 

que a supervisão passou a ser pouco procurada após o surgimento do cargo do diretor geral 

(Oliveira, 2010). 

 Nessaa escola  deve amparar as relações sociais por meio da da busca e exploração, 

assim refletindo sobre os saberes de forma crítica para o desenvolvimento e construção dos 

saberes, tendo como objetivo a a garantia da formação  de um cidadão consciente e 

transformador de suas vivencias e realidades em busca de uma sociedade justa para todos 

eles. Ocorre essa troca de conhecimento por meio de uma reflexão  mais critica do seu próprio 

lugar social e político, com o objetivo de interagir com a sociedade  para preservar a favor do 

bem estar da sociedade e sua sistemática. 

 

 

 

 

2 OS DESAFIOS ENFRENTADOS PELA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

O cotidiano na escola que a coordenadora pedagógica nos relatou é marcada por 

experiências e situação, é praxe imaginar  que será tudo facíl e prático assumir essa função 



qual exerce, assim tendo que enfrentar vários obstáculos, e assim sendo desafiador, tendo 

que mudar uma concepção  e um trabalho que vem sendo construido a alguns anos por outro 

coordenador não seria uma tarefa muito facíl. 

Na Escola Municipal Valsir André Ferrarini, é uma escola do campo, está situada a 75km 

de Porto dos Gaúchos, atende em média 45 crianças da educação infantil até o nono ano, em 

salas multicicladas. O quadro docente da escola é formado por quatro professoras interinas, 

sendo três salas para o ensino fundamental, onde cada sala atende as três fases de cada ciclo, 

e uma atende a educação infantil pré I e pré II. O atendimento da escola é no período 

vespertino devido à distância percorrida pelo transporte escolar. As formações continuada de 

professores ocorrem quinzenalmente, com duração de 4 horas. Por ser uma escola do/no 

campo, existe uma grande rotatividade de alunos, pois os mesmos são filhos de trabalhadores 

de fazendas, e devido o trabalho dos pais acabam passando por várias escolas durante um 

ano, não conseguindo estabelecer uma sequencia de estudos. 

O Diagnóstico pedagógico se dá através de reuniões pedagógicas e reuniões nas 

turmas, mediadas pelos professores para promover uma participação efetiva de alunos, pais, 

comunidade, funcionários, professores, direção e coordenação pedagógica, buscando 

estratégias de melhoria de ensino e na avaliação escolar, de forma participativa e apoio de 

todos os atores da comunidade escolar. Essa proposta deverá se aperfeiçoar de acordo com 

a realidade e problemática apresentada pela comunidade e com o apoio de todos os 

seguimentos da escola Municipal Valsir André Ferrarini. 

Cujo trabalho se da na perceptiva de uma educação de qualidade, buscando atender 

esses objetivos com ações de trabalho, dentro de uma prática pedagógica em consonância 

com o contexto atual de modo a formar cidadãos críticos e conscientes do seu papel social. 

Para essa proposta foram discutidas e levantadas questões da situação atual da escola, com 

a comunidade escolar e profissionais envolvidos, diagnosticando a situação presente, 

traçamos objetivos e metas a serem alcançadas, durante o ano letivo, com base nos princípios 

norteadores que regem a educação pública, através da organização curricular da escola. 

Esse processo, que resulta em plano de ação e estratégica para a instituição, é 

monitorado internamente e acompanhado por toda a equipe da escola, entidades parceiras e 

comunidade, bem como técnicos da secretaria de educação responsável. Após avaliação e 

adaptação dos procedimentos à realidade local, o processo muitas vezes se estende a outras 

escolas ou instituições parceiras. 



Cabe ao coordenador planejar, coordenar, gerir avaliando as atividades pedagógicas e 

curriculares da escola. 

Segundo  Franco (2008, p. 128) 

Essa tarefa de coordenar o pedagógico não é uma tarefa fácil. É muito 

complexa porque envolve clareza de posicionamentos políticos, 

pedagógicos, pessoais e administrativos. Como toda ação pedagógica, 

esta é uma ação política, ética e comprometida, que somente pode 

frutificar em um ambiente coletivamente engajado com os pressupostos 

pedagógicos assumidos. 

 

 Somos nos agente responsável pelo direcionamento de suas ações para a 

transformação da pratica pedagógica, isto é, devem dar mais importância as formação 

continuadas realizadas pelo coordenador pedagógico para que os professores contribuam e 

realmente se efetivem em suas práticas pedagógicas em sala de aula, durante as reuniões 

conversamos muito sobre os registros das atividades realizadas semanalmente. 

Uma das ações pedagógicas  propostas e combinadas  em formação com os 

professores é o desenvolvimento de projeto da comunidade  de professores leitores, para que 

o mesmo tenha seus objetivos atingidos. Também ao estarem planejando suas atividades a 

serem desenvolvidas, estar buscando relacionar e dar enfase  nos objetivos de aprendizagem 

e ensino. 

Compete a eles, também, estimular e criar situações para que se realizem debates 

amplos e definições sobre a estrutura da escola, seu funcionamento e suas relações com a 

sociedade. Com o corpo discente, o coordenador apoia 

 É assegurada no âmbito da coordenação pedagógica a articulação entre gestão e 

organização da escola, mediante o exercício de gestão democrática (participativa 

descentralizadora). 

A práxis do professor é política e pedagógica, por isso é uma ação que deve ser 

orientada e acompanhada por quem conhece seus posicionamentos, e assim, possa sempre 

estar interligando e confrontado suas ideias com os princípios políticos e pedagógicos do PPP 

da escola onde atua. Vê-se então, que sua formação precisa partir de um planejamento próprio 

e condizente com a realidade, portanto, não pode ser pensada por atores externos ao contexto 

escolar. Não tem como não ser promovida por um coordenador-formador. 

 



       A prática reflexiva é uma capacidade histórica e, portanto, deve ser 

desenvolvida e atualizada, necessitando para isto de parceiros com 

diferentes olhares. Os professores não podem descobrir o caminho deste 

processo sozinhos, pois correm o risco de não elaborarem um 

desenvolvimento espiral e permanecerem, corporativamente, reforçando 

e justificando as próprias referências. Uma proposta interessante e 

necessária é a presença contínua, crítica e construtiva do coordenador 

pedagógico, fertilizando, referenciando e aprendendo com a prática 

docente (FRANCO, 2016, p. 23). 

 

Diante essa afirmação de Franco (2016), fica claro que o coordenador é o  o mediador 

pedagógico inserido  para buscar atender as duvidas das práticas pedagógicas que o professor 

enfrenta. Com a formação inicial adequada à sua função e sabendo como promover uma 

formação continuada em serviço, ele é capaz de mediar as relações necessárias (professor-

aluno-saber) para contribuir com a profissionalização do professor e consequentemente com 

a melhoria dos processos e resultados educacionais. É este coordenador que desejamos ver 

atuando nas escolas públicas do estado de Sergipe, com legitimidade. É essa formação em 

serviço que ansiamos para os professores dessas escolas, em prol do seu desenvolvimento 

profissional. 

 Ao analisarmos os questionamentos e dúvidas no que diz respeito ao papel e campo de 

atuação na escola, entendemos que os coordenadores pedagógicos têm ainda dificuldades de 

se contextualizarem. As atividades exeqüíveis deste curso têm ao longo de sua realização nos 

proposto lançar um olhar mais aguçado ao cotidiano escolar, percebendo as inúmeras 

situações que se desenvolvem a favor da construção cognitiva, dentro do espaço escolar. 

  Mas nos permite construir valores, zelar por práticas consistentes e acima de tudo 

possibilitar uma construção cognoscentes de qualidade, que é o objetivo maior da educação. 

Além de nos mostrar que no desenvolvimento do trabalho  do coordenador pedagógico e suas 

possibilidades de uma prática de buscas e de exercício da cidadania e dos valores necessários 

para o desenvolvimento das relações humanas. 

Deste modo podemos afirmar que o coordenador pedagógico é um personagem 

imprescindível na escola, e deve busca interagir com os  profissionais envolvidos no processo 

de aprendizagem tentando manter sempre boas as relações interpessoais de maneira 

saudável. Devendo valorizar a formação do professor sem esquecer também da sua própria, 



uma vez que para atuar no processo da formação continuada, devemos estar atualizados e 

abertos à reflexão de ideias. 

Tendo sempre como tarefa inegável a de possibilitar o desenvolvimento de habilidades 

para lidar com as diferenças, levando em consideração o fato de a escola ser um espaço 

pluricultural e heterogêneo. Assim, como objetivo maior contribuir efetivamente na construção 

de uma educação de qualidade. 

 Segundo destaca Pires (2005): 

A função primeira do coordenador pedagógico é planejar e acompanhar a execução de 

todo o processo didático-pedagógico da instituição, tarefa de importância primordial e 

de inegável responsabilidade e que encerra todas as possibilidades como também os 

limites da atuação desse profissional. Quanto mais esse profissional se voltar para as 

ações que justificam e configuram a sua especificidade, maior também será o seu 

espaço de atuação. Em contrapartida, o distanciamento dessas atribuições seja por 

qual motivo for, irá aumentar a discordância e desconhecimento quanto às suas funções 

e ao seu papel na instituição escolar ( p. 182). 

  

 Assim entendemos que que o coordenador enfrenta dificuldades e desafios ao construir 

seu perfil profissional, buscando seu espaço de atuação e com o passar dos anos se 

desafiando e avaliando seus limites todos os dias. Percebemos que a Escola Municipal Valsir 

André Ferrarini, o corpo docente tem valorizado o papel do coordenador, e ao mesmo tempo, 

compreendendo as transformações necessárias ao processo educativo. Acho que isso é muito 

importante pois, ajuda identificar com mais facilidade os problemas enfrentados no dia a dia 

do espaço escolar. 

Entendemos que por mais que o coordenador pedagógico seja um profissional 

capacitado, ele não conseguirá resolver os problemas existentes na práxis pedagógica sem a 

participação de todos os envolvidos no cenário escolar. 

O coordenador deve conduzir o processo pedagógico na escola de forma que venha 

favorecer o estabelecimento de um ambiente saudável onde se desenvolva a aprendizagem 

de forma positiva, pois assim ele contribui para que a escola progrida cada vez mais e venha 

oferecer uma educação com mais qualidade. Contudo, no contexto histórico percebe-se que o 

coordenador pedagógico tem uma postura controladora dentro da escola e, por conta disso, 

percebemos certo desconforto quanto à prática desse profissional dentro das escolas, assim, 

seu trabalho se caracteriza pelo estabelecimento de parcerias e pelo diálogo como método. 

 



 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Ao concluirmos essa pesquisa percebemos que para o desenvolvimento da pratica 

pedagógica é de suma importância que o coordenador realize atividades através de uma 

rotina, junto com a formação continuada direcionada aos professores e elaborada em um plano 

de ações, a partir das propostas pedagógicas e assim baseadas na realidade e necessidades 

da escola. Ao exercer a função de coordenador pedagógico na escola, tendo como 

competência o seu planejamento , assim  acompanhando o desenvolver do ensinar e aprender, 

avaliando todo o processo o coordenador deve oferecer condições para o professor aprofunde 

e transforme seu conhecimento adquirido em ensino. 

Segundo Lima (2007.p.60) que destaca que: 

 

Uma vez considerado o si e o outro no processo do trabalho pedagógico e da vida 

na escola é oportuno enfatizar que as transformações sociais serão objeto de 

olhares sistematizados, sobretudo na formação continuada de professores. 

Percebe-se então uma necessidade de uma nova concepção e olhar sobre a 

educação mediada pela ação reflexão-ação no desenvolvimento do trabalho 

pedagógico e na sua problematização, enquanto objeto de discussão no espaço 

coletivo, onde também se aprende a ensinar e se ensina a aprender. 

  

 Assim, o coordenador precisa ser um profissional capaz de estabelecer uma parceria 

com seu professor. Não cabe nessa proposta de formação, um perfil de coordenador 

pedagógico fiscal do trabalho docente, como o que regula, pune, sobrecarrega, supervisiona. 

É necessário que o professor encontre no coordenador, o parceiro de seu processo de 

formação continuada, aquele que acompanha, analisa, sugere e colabora para a 

transformação da prática em sala de aula. 

 Na escola o coordenador pedagógico é um profissional apto a exercer diversas funções 

na instituição de ensino, assim devendo sempre estar se aprimorando e atento ao contexto 

que gira em torno dele, procurando a valorização dos demais colegas profissionais da 

instituição com o propósito de buscar e compartilhar os resultados de um trabalho em conjunto 

com os demais. 

 Cabe a nós refletir sobre o contexto e pesquisa realiza para desenvolvimento  de nossas 

próprias práticas, assim superando obstáculos e adversidades em comum que encontramos 



no cotidiano profissional, buscando se aperfeiçoar na relação do processo de ensino e 

aprendizagem e potencializar se como docente em sua função  em busca de seus objetivos 

de valorização profissional. 
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