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“Trata-se de um outro olhar, um olhar marcado por profundo respeito, 
pelo cuidado, pela crença sincera na sua capacidade de aprender, 

de se superar, de se transcender, de melhorar.  
Isto exige prestar atenção no aluno, levá-lo a sério.  

O professor olha para o aluno não como alguém 
que um dia será uma pessoa, mas para quem já é uma pessoa. 

Não para alguém que um dia será um cidadão,  
Mas para quem já é um cidadão. Não olha com desconfiança, 

mas pautado na convicção de que todos podem aprender e,  
mais do que isto, têm direito de aprender!” 

Celso Vasconcellos (2009, p. 201). 
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RESUMO  
 
 
 

Esta dissertação está em consonância com a linha de pesquisa Cultura, 
Tecnologia e Processos de Aprendizagem e com os estudos promovidos pelo Grupo 
de Pesquisa Cultura, Escola e Educação Criadora do Mestrado em Educação da 
UNIVALI. Esta pesquisa caracteriza as ações do coordenador pedagógico da Rede 
Municipal de Ensino de Itajaí e suas relações com a legislação vigente, com a 
gestão escolar e a necessidade de uma Educação Estética. Trata-se de uma 
proposta de estudo de abordagem qualitativa por meio de análise de conteúdo e 
toma como referencial as contribuições de Vasconcellos (2009), Silva Jr. e Rangel 
(2008), Lück (2001/2007), Rangel (1979/2010), Placco e Almeida (2008/2010), Vieira 
(2002) e Duarte Jr. (2001), dentre outros. Os sujeitos da pesquisa foram nove 
coordenadores pedagógicos, convidados para participação espontânea e voluntária 
nas dinâmicas que compõem a coleta de dados. Tratou-se de uma proposta de um 
encontro de oito horas de duração, momento em que se aplicou questionário e 
realizaram-se dinâmicas de grupo envolvendo discussões sobre o cotidiano da 
coordenação pedagógica, cujos dados foram transcritos, tabulados, categorizados e 
analisados segundo análise de conteúdos.  Como resultado observou-se: a) A 
gestão escolar pode dificultar as ações do coordenador pedagógico, e a solução 
talvez seja investir em um trabalho relacional e complementar entre os especialistas; 
b) A nomenclatura coordenação pedagógica é indicada como a melhor a ser 
adotada pela Rede Municipal de Ensino de Itajaí; c) Os coordenadores pedagógicos 
precisam assumir a corresponsabilidade da elaboração, execução e reelaboração do 
Projeto Político Pedagógico; d) A substituição do professor ausente deve ser 
percebida pelo Coordenador Pedagógico como uma oportunidade de ação 
diagnóstica que norteará as intervenções pedagógicas individuais e coletivas; e) Há 
necessidade de uma educação estética para os coordenadores, docentes e 
discentes no intuito de ampliar seu olhar, sua percepção, criatividade e 
sensibilidade. Desta monta, esta dissertação revela fragilidades do sistema de 
ensino, bem como a necessidade de se investir na educação estética como meio de 
humanização. Permitiu em especial repensar as ações do coordenador e como este 
organizador do trabalho pedagógico da escola pode proporcionar momentos de 
reflexão frente ao processo ensino-aprendizagem, bem como a real necessidade de 
melhoria nas estratégias educacionais. 
 

Palavras-chave: Gestão escolar. Coordenação pedagógica. Organização do trabalho 
escolar. Educação estética. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This dissertation is part of the line of research Culture, Technology and 
Learning Processes, and the studies of the Research Group Culture, School, and 
Creative Education of the Master‟s Degree in Education of UNIVALI. This research 
characterizes the actions of pedagogical coordinators of the Municipal Education 
Network of Itajaí, and their relations with the current legislation and with the school 
management, and the need for an Esthetic Education. This study uses a qualitative 
approach, by means of content analysis, taking as a reference the contributions of 
Vasconcellos (2009), Silva Jr. and Rangel (2008), Lück (2001/2007), Rangel 
(1979/2010), Placco and Almeida (2008/2010), Vieira (2002) and Duarte Jr. (2001), 
among others. The research subjects were nine pedagogical coordinators, who were 
invited to take part spontaneously and voluntarily in the activities that led to the data 
collection. The proposal was for a meeting lasting eight hours, in which a 
questionnaire was applied, and group dynamics conducted involving discussions on 
the day-to-day work of the pedagogical coordinators. The resulting data were 
transcribed, drawn up in tables, categorized and analyzed, using the method of 
content analysis.  As a result, it was observed that: a) The school management can 
hinder the work of the pedagogical  coordinators, and the solution to this may be to 
invest in a relational and complementary work among the specialists; b) The term 
“coordenação pedagógica“ (pedagogical coordination) is indicated as the best one 
for adoption by the Municipal Education Network of Itajaí; c) The pedagogical 
coordinators need to be responsible for the design, execution and re-design of the 
Political-Pedagogical Project; d) The substitution of an absent teacher should be 
seen by the Pedagogical Coordinator as an opportunity for diagnostic action that will 
guide the collective and individual pedagogical interventions; e) There is a need for 
an esthetic education directed at coordinators, teachers and pupils, in order to widen 
their vision, perception, creativity and awareness. This dissertation therefore reveals 
some areas of weakness in the teaching system, as well as the need to invest in 
esthetic education as a means of humanization. It enables, in particular, a rethinking 
of the activities of the pedagogical coordinator, and how this individual, who is 
responsible for organizing the work of the school, can provide moments of reflection 
on the teaching-learning process and on the need for improvement in educational 
strategies. 
 

Key words: School management. Pedagogical coordination. Organization of the 
school work. Esthetic education. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

[...] As palavras não nascem amarradas, 
elas saltam, se beijam, se dissolvem, 

no céu livre por vezes um desenho, 
são puras, largas, autênticas, indevassáveis.[...] 

Carlos Drummond de Andrade (2008, p. 21). 

 

Carlos Drummond faz um convite a pensar sobre o processo de escritura, 

um poema cuja marca metatextual permite problematizar as dificuldades que se 

encontra frente ao texto. Se as palavras não nascem amarradas, como as organizar 

de forma a traduzir as ideias? É no exercício solitário da escrita que procuro trazer 

reflexões sobre o cotidiano da coordenação pedagógica, em especial sua complexa 

relação com a gestão escolar e com a legislação vigente. Teço análises sobre seu 

papel frente ao projeto político pedagógico, bem como sua responsabilidade pela 

organização da formação continuada dos docentes, e, por esse viés, discutir se não 

há necessidade de contemplar, nas formações, a Educação Estética, uma vez que 

se almejam docentes mais sensíveis e perceptíveis ao seu entorno.   

A idealização desta pesquisa iniciou-se em meados de 2009, quando na 

ocasião encontrava-me atuante na função de supervisor escolar efetivo, com a carga 

horária de quarenta horas semanais, tendo sob minha responsabilidade os 

professores das turmas do 3º e 4º ano do Ensino Fundamental de Nove Anos no 

Centro Educacional Professor Cacildo Romagnani – CAIC, pertencente à Rede 

Municipal de Ensino de Itajaí. No contexto, deparei-me com inúmeras dificuldades 

para cumprir com as funções pedagógicas e administrativas delegadas ao 

supervisor escolar, conforme estabelecido pela lei nº 3.352 de 15 de dezembro de 

1998, que trata do Sistema Municipal de Ensino de Itajaí e a lei complementar 132, 

de 2 de abril de 2008, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários do magistério 

público do município.  

A experiência cotidiana levou-me a perceber que as funções legais previstas 

no Sistema Municipal de Ensino ocupavam menor relevância que a rotina escolar, 

que, por inúmeras vezes, necessita que o supervisor escolar assuma o papel de 

professor substituto dos professores ausentes. Como a referida unidade de ensino 

apresentava, na ocasião, um número elevado de alunos, aproximadamente 2.100, a 

quantidade de ausência de docentes tornava-se elevado. Esse fator impulsionou, 

por anos, os gestores, independentemente do ano, a determinar que os supervisores 
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escolares assumissem turmas de alunos por períodos seguidos, impedindo-os de 

exercer suas funções pedagógicas previstas na legislação municipal vigente. Essa 

lei prevê que a organização do trabalho pedagógico da escola caracteriza-se como o 

principal alvo da ação supervisora, visto que cabe ao coordenador pedagógico 

fomentar o desenvolvimento dos educandos e dos educadores. Importante ressaltar 

que o profissional responsável em coordenar, em parceria com os docentes, a 

construção do conhecimento no município de Itajaí é denominado como supervisor 

escolar. O termo conhecido nacionalmente, porém, é coordenador pedagógico, 

termo adotado nesta pesquisa. 

No cotidiano de minhas ações como coordenador pedagógico, encontrei 

diversos questionamentos que passaram a inquietar-me e, portanto, mais do que 

uma pesquisa, este texto apresenta entendimentos, reflexões e a reconstrução de 

conceitos sobre minha função como coordenador pedagógico. Para elucidar esta 

produção textual, faço uso das palavras de Drummond, em sua obra A rosa do povo, 

quando afirma que as palavras não nascem amarradas. Como ele, percebo que elas 

saltam, beijam-se e a nós fica a árdua tarefa de organizá-las de forma coerente, 

coesa para traduzir muitas vezes o intraduzível. Cada palavra, com sua diversificada 

possibilidade de sentidos, é escolhida cautelosamente nesse processo de 

construção textual, mas nem sempre se acerta na escolha.  

Apresento perguntas que elucidam minhas escolhas para esta pesquisa: 

Será que as ações desenvolvidas atualmente pelos coordenadores pedagógicos da 

Rede Municipal de Ensino de Itajaí encontram respaldo na legislação vigente? Como 

se dá a relação entre Gestão escolar e Coordenação pedagógica? Como o 

coordenador pedagógico organiza a formação docente?  

Essas perguntas deram origem ao principal objetivo desta pesquisa: 

caracterizar as ações do coordenador pedagógico da Rede Municipal de Ensino de 

Itajaí e suas relações com a legislação vigente, com a gestão escolar e a 

necessidade de uma Educação Estética.  

Esta dissertação procura trazer os pressupostos teóricos entrelaçados aos 

resultados e por isso está organizada em cinco capítulos. O primeiro, denominado 

Gestão Escolar: conceitos e reflexões, aponta estudos sobre a gestão escolar e 

suas influências na organização do trabalho escolar gerenciado pelo coordenador 

pedagógico. Sousa e Corrêa afirmam  
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O cotidiano escolar deve se organizar em função da aprendizagem e do 
sucesso escolar do aluno, que se concretiza com base em diferentes 
práticas educativas decorrentes da proposta curricular da escola. (SOUSA; 
CORRÊA, 2002, p. 65). 

 
 
O que prevalece, no entanto, em muitas realidades educacionais, não 

atende a essa necessidade, visto que a direção escolar, nesses casos, encontra-se 

demasiadamente focada nas questões burocráticas, e a coordenação pedagógica na 

resolução de problemas decorrentes de uma gestão escolar tecnicista e pragmática. 

Mesmo quando a coordenação pedagógica tem clara sua responsabilidade 

de organizar o trabalho pedagógico da escola, na maioria das vezes, pode não 

encontrar respaldo e autonomia por parte da direção escolar, fator que tende a 

dificultar a ação supervisora, bem como da própria direção, que prima pela melhoria 

na qualidade de ensino. Nessa direção, Medina defende a ideia de que  

 
As posições de aceitação, não aceitação, hostilidade ou indiferença por 
parte do diretor, assumidas diariamente em cada escola, fortalecem [...] que 
o trabalho do supervisor está na dependência de o diretor concordar que 
este atue nas escolas. (MEDINA, 2008, p. 15). 

 
 

Há, portanto, uma direta relação entre gestão escolar e ação do coordenador 

pedagógico que é analisada e discutida ao longo do texto. 

Com base nos estudos de Celso Vasconcelos (2009), Heloísa Lück (2001), 

Maria Cândido Moraes (1997) e Mary Rangel (2010, 2009, 2001), socializam-se 

questões relacionadas com a trajetória histórica de constituição do profissional 

coordenador pedagógico em território nacional. Uma trajetória profissional marcada 

pela fragmentação do sistema educacional e pela supervisão do trabalho docente 

com autoritarismo. Por anos acreditou-se que o docente apenas cumpriria seu papel 

de ensinar os conteúdos programáticos se este fosse diretamente fiscalizado em 

sala e por meio de seu plano de aula. 

Segundo Vasconcellos (2009, p. 85), “Muitos dos problemas que se colocam 

atualmente no exercício da coordenação pedagógica têm explicação na origem 

mesma da configuração formal da função, associada ao „controle‟”. Com base nesta 

premissa, um breve relato histórico da trajetória constituída desde o século XVI é 

apresentado, com a influência dos jesuítas e sua Ratio Studiorum, até sua 

caracterização profissional frente às questões da contemporaneidade.  
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De fato, a função da Coordenação pedagógica teve o perfil de “controle” em 

decorrência ao cenário “sócio político-econômico” dos anos 70, momento em que a 

eficiência da mão de obra fragmentada, facilmente encontrada nas fábricas de 

produção em massa, defendia o estado de autoridade diretamente ligado ao poder, 

à obediência e à fiscalização da execução de tarefas delegadas por poucos. Para 

Alarcão, 

 

Em nome da eficiência e da eficácia, defendidas por abordagens de 
influência taylorista que subjazem a filosofias tecnocráticas – as quais 
valorizam a racionalidade -, o supervisor é considerado como o 
instrumento de execução das políticas públicas centralmente decididas 
e, simultaneamente, o verificador de que essas mesmas políticas são 
efetivamente seguidas. (ALARCÃO, 2001, p.11). 

 

Instaurava-se, desse modo, na educação, a “missão” de preparar a mão de 

obra para o mercado de trabalho e, consequentemente, a função do supervisor 

passou a ser de fiscalizar o treinamento e a capacitação dos estudantes para 

atenderem a demanda do sistema de linha de produção. 

Esse olhar de verificação de ações encontra-se facilmente enraizado na 

postura de muitos coordenadores que acreditam que através do controle podem 

garantir a execução de um processo educacional eficaz. Esse perfil, contudo, tem-se 

modificado frente às questões da contemporaneidade, possibilitando a reconstrução 

da postura desse profissional comprometido com a qualidade do ensino.  

Pesquisas e relatos de pesquisadores da área descrevem experiências 

positivas de mudança desse perfil, registrando a constituição de uma postura de 

orientação educacional, coordenação do trabalho pedagógico, organização da 

formação docente, acompanhamento do processo ensino-aprendizagem e de 

estabelecimento de parceria entre professor e coordenador pedagógico. Ainda para 

Alarcão (2001, p. 12), “Ao superpoder orientador e controlador contrapõe-se uma 

concepção mais pedagógica da supervisão concebida como uma co-construção, 

com os professores, do trabalho diário de todos na escola”. 

Essa visão renovada do papel do coordenador pedagógico é discutida e 

ilustrada com dados coletados com os sujeitos da pesquisa. Sujeitos estes que dão 

fidedignidade às afirmações, uma vez que atuam há algum tempo na função e que 

almejam espaço e apoio na implantação dessa nova postura profissional. 
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Na sequência da dissertação, expõem-se as ações previstas na legislação 

vigente e as que são priorizadas no cotidiano escolar, fazendo uso da Lei nº 3.352, 

de 15 de dezembro de 1998, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Ensino de 

Itajaí. A referida lei deixa claro a relevância de esse profissional estar à frente da 

coordenação do trabalho pedagógico. No entanto, essa intenção facilmente se perde 

diante das rotinas pré-estabelecidas pelas necessidades constituídas no contexto 

escolar, que exige do Coordenador pedagógico uma postura burocrática e 

fragmentada. No olhar de Placco: 

 

O cotidiano do coordenador pedagógico ou pedagógico-educacional é 
marcado por experiências e eventos que o levam, com frequência, a uma 
atuação desordenada, ansiosa, imediatista e reacional, às vezes até 
frenética [...] Neste contexto, suas intencionalidades e seus propósitos 
são frustrados e suas circunstâncias o fazem responder à situação do 
momento, “apagando incêndios” em vez de construir e reconstruir este 
cotidiano, com vistas à construção coletiva do projeto político pedagógico 
da escola.  (PLACCO, 2003, p. 47). 
 

 
Nessa linha de raciocínio, se, por enquanto, não há como evitar que o 

Coordenador pedagógico substitua o professor em sala de aula na sua ausência, 

que esta seja aproveitada para ações que contemplem o olhar de organizador do 

trabalho pedagógico. Com base nas falas dos sujeitos da pesquisa, elenca-se 

possibilidades que podem redimensionar esse momento interpretado, muitas vezes, 

de forma equivocada na sua rotina.    

No desenrolar do texto, outras questões vêm à baila, como o papel do 

coordenador pedagógico na elaboração ou revisão do Projeto Político Pedagógico 

(PPP). Um capítulo é dedicado para esclarecer conceitos e a responsabilidade 

desse líder frente à elaboração e revisão do PPP da escola, que, na maioria dos 

casos, encontra-se desatualizado e engavetado no departamento administrativo 

educacional. 

Para fundamentação a respeito do PPP, adotaram-se estudos dos 

pesquisadores Celso Vasconcellos, Mary Rangel, Heloísa Lück e Sofia Lerche Vieira 

(2007), que também norteiam o capítulo a seguir, que trata da formação continuada 

dos professores. A intenção é discutir como a formação está contemplada e 

gerenciada pelos coordenadores pedagógicos. Durante o processo de coleta de 

dados, percebeu-se que a Educação Estética não estava contemplada. Esse fator, 

até o momento desconhecido, traz à tona a necessidade de uma formação cultural 
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desses profissionais da educação, possibilitando-os constituir uma personalidade 

mais afetiva, sensível e perceptível aos detalhes. As reflexões socializadas estão 

fundamentadas nos estudos de Adolfo Sánchez Vázquez (1915), Luciane Maria 

Schlindwein e Pino (2006), Maria Luiza Passos Soares (2008), Maria Inês Hamann 

Peixoto (2003) e João Francisco Duarte Jr. (2001). 

Com base na coleta de dados, este último capítulo pretende sinalizar que a 

formação docente da Rede Municipal de Ensino de Itajaí (RMEI), durante o biênio 

2009/2010, não contemplou a educação estética. Bem, se se almejam docentes e 

discentes humanizados, sensíveis e perceptíveis às questões que passam 

despercebidas na correria do dia-a-dia, é preciso investir na sua formação cultural. 

Acredita-se que os profissionais da educação, do coordenador pedagógico 

aos docentes, conseguirão diversificar sua metodologia de ensino se participarem de 

vivências estéticas pautadas na emoção, sensibilização, percepção e na constituição 

de relações cujo pano de fundo é o olhar estético. De acordo com Soares, 

 

O contato com a arte e os exercícios de criar e imaginar a partir dos fazeres 
artísticos possibilitam expandir o olhar, ampliam as significações, tecem 
novas relações com os outros homens e com o mundo. (SOARES, 2008, p. 
81). 

  

É, portanto, por meio da vivência artística que o sujeito amplia seu olhar, 

desenvolve sua percepção e estabelece relações. Nessa lógica, diante das 

constantes transformações sociais e diferentes formas de expressão da arte na 

contemporaneidade, há de investir-se na educação estética planejada e coordenada 

pela coordenação pedagógica, visto que lhe cabe a tarefa de zelar pela formação 

continuada dos professores. Por acompanhar diariamente as ações pedagógicas 

desenvolvidas pelos docentes no cotidiano escolar e por ser o organizador deste 

trabalho pedagógico, esse profissional tem a possibilidade de sistematizar uma 

formação continuada que favoreça o processo de humanização dos professores. 

Faz-se necessário destacar que o cotidiano do coordenador pedagógico da 

Rede Municipal de Ensino de Itajaí permeia todas as reflexões frente à organização 

do trabalho pedagógico, bem como a formação docente discutida nesta dissertação. 

Esse fator permite desenvolver considerações pertinentes ao contexto educacional 

gerenciado pelos coordenadores pedagógicos, visto serem estes os sujeitos que 

forneceram os dados durante a realização do encontro de formação. Nesse 
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contexto, foi preciso mergulhar nos dados coletados, e, por meio da análise de 

conteúdo, discutir sobre o cotidiano da ação supervisora, elencando sugestões e 

fundamentando os relatos dos sujeitos da pesquisa. 

Eis, portanto, os estudos sobre o cotidiano da coordenação pedagógica que 

servirão de incentivo para outras pesquisas. Por compreender que a função do 

coordenador pedagógico está por se constituir a cada dia, desvencilhando-se de 

equívocos e assumindo seu importante papel de gestor da organização do trabalho 

pedagógico, vale a pena lembrar as palavras de Drummond, ao afirmar que esta 

pesquisa e seus resultados são achados, palavras que se beijam, se dissolvem e 

que por serem frutos de profundo envolvimento com as análises frente às 

transcrições, por muitas vezes, fizeram-se como desenho no céu; possibilitando uma 

viagem de admiração e de muitos questionamentos na busca da melhor 

interpretação dos discursos. 

 

1.1 O PROBLEMA E OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A função de coordenador pedagógico permite notar no cotidiano escolar que 

a organização do trabalho pedagógico é essencial, devendo, assim, ser bem 

planejada e estruturada. Desse modo, há de se compreender que o cotidiano da 

escola deve ser organizado em função da aprendizagem e do sucesso escolar dos 

discentes, os quais dependerão de diferentes estratégias metodológicas planejadas 

e executadas. Estas devem estar em consonância com os pressupostos filosóficos e 

metodológicos definidos coletivamente no PPP, cuja elaboração deve ser 

sistematizada pelo Coordenador pedagógico.  

As funções destinadas ao coordenador pedagógico podem variar conforme 

os Sistemas de Ensino, bem como os Planos de Carreira do Magistério; sua 

essência, porém, precisa ser preservada. No município de Itajaí, por meio do 

Sistema Municipal de Ensino, em seu capítulo 2, especificamente na Seção IV, art. 

105, ficam estabelecidas as funções da Supervisão Pedagógica (ITAJAÍ, 1998), as 

quais serão discutidas ao longo desta dissertação.  

Com base no principal objetivo desta pesquisa de caracterizar as ações do 

coordenador pedagógico da Rede Municipal de Ensino de Itajaí, e suas relações 

com a legislação vigente, com a gestão escolar e a necessidade de uma Educação 



24 
 

 

Estética; alguns objetivos específicos no intuito de nortear o processo de 

investigação, construção de repostas e produção textual são elencados a seguir:  

 discutir as concepções de gestão frente ao papel do coordenador 

pedagógico;  

 verificar quais as ações do coordenador pedagógico que podem contribuir 

com o ensino;  

 constatar quais as prioridades elencadas pelos coordenadores 

pedagógicos no cotidiano escolar;  

 identificar quais as concepções dos coordenadores pedagógicos frente a 

sua responsabilidade na elaboração e revisão do PPP; 

 analisar como a o coordenador pedagógico organiza a formação 

continuada dos docentes e se há necessidade de uma Educação Estética 

no contexto escolar. 

 

1.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 
Os sujeitos da pesquisa foram coordenadores pedagógicos das escolas de 

Ensino Fundamental pertencentes à Rede Municipal de Ensino da cidade de Itajaí. 

Sujeitos estes responsáveis pelo acompanhamento do desenvolvimento do currículo 

em consonância com a legislação vigente, pela sistematização da formação 

docente, por zelar pela gestão focada na aprendizagem e pela organização do 

trabalho pedagógico norteado pelo Projeto Político Pedagógico da Instituição e/ou 

Projetos do Sistema Municipal de Educação em andamento, funções caracterizadas 

na figura da sequência, no intuito de representar visualmente as ações do CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

Projeto Político Pedagógico 

ESCOLA 

Figura 1 - Ações do Coordenador Pedagógico 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborada para fins de pesquisa. 

 

 

Para compor o grupo de sujeitos da pesquisa em questão, foram convidados 

dez coordenadores pedagógicos, que foram selecionados por estarem atuando pelo 

menos nos dois últimos anos na função, bem como exercerem um referenciado 

trabalho na área e por estarem desvinculados de interesses político-partidários. Na 

visita do pesquisador ao local de trabalho de cada sujeito, todos aceitaram o convite 

para participarem de um encontro de formação que visou coletar os dados em 

questão, que primeiramente ocorreu via aplicação de questionário e em seguida com 

realização de dinâmicas.  

No entanto, na noite que antecedeu a formação, um dos sujeitos precisou 

viajar na última hora para resolver questões de saúde familiar, o que reduziu o 

número de participantes para nove. Destes, no período matutino um não conseguiu 

desvencilhar-se da rotina escolar, ocasionando na participação de oito dos nove 

sujeitos da pesquisa, fator que ilustra que a presença do coordenador pedagógico é 

de suma importância para o bom andamento do processo ensino-aprendizagem.  

Torna-se importante trazer à tona que no período do desenvolvimento da 

pesquisa a RMEI contava com trinta e nove Supervisores Escolares. Nesse 

contexto, a pesquisa recebeu as contribuições de 23% do número total de 

Coordenadores Pedagógicos. Após a aplicação do questionário, o sujeito ausente no 

momento de sua aplicação, ou seja, no período matutino, foi contatado e o referido 

não manifestou interesse em responder o instrumento. Algumas análises, portanto, 

estão referendadas por oito sujeitos, o que corresponde a 20,5%, e outras apoiadas 
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na verbalização de nove sujeitos, visto que o ausente na aplicação do questionário 

compareceu no período vespertino, quando houve o desenvolvimento das 

dinâmicas, totalizando, assim, nove sujeitos.  

Optou-se em considerar as verbalizações do sujeito ausente no período 

matutino, devido aos seus relevantes posicionamentos durante a realização das 

dinâmicas de coleta de dados. Independentemente dessa variante, o índice de 

aproximadamente 20% do número de CP da RMEI representa uma quantidade 

relevante de informações que permitem caracterizar o cotidiano do Coordenador 

pedagógico. 

Assim, o perfil desses sujeitos da pesquisa está caracterizado da seguinte 

forma: dos oito participantes que preencheram o questionário, quatro coordenadores 

estão entre 26 e 35 anos; dois, entre 36 e 45 anos; e, dois, acima de 45 anos; dados 

que permitem afirmar que grande parte dos Coordenadores pedagógicos da Rede 

Municipal de Ensino possui vivência de vida, e, comparando com os dados da 

formação inicial dos sujeitos, apresentados na tabela 1abaixo, conclui-se que houve 

um crescimento na procura pela formação complementar para atuarem como 

coordenadores pedagógicos. Essa opção da formação está resguardada na LDB 

9394/96, em seu título VI que trata dos profissionais da educação quando afirma, 

 
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. (BRASIL, 1996). 

 
 

Com a aplicação desse questionário (ver Apêndice A), há possibilidade de 

trazer à tona que a formação inicial na área de Pedagogia prevalece, ou seja, sete 

coordenadores graduaram-se em Pedagogia e um em História. 

 

Tabela 1– Formação inicial dos sujeitos da pesquisa 

Sujeitos Formação inicial Ano de conclusão 

Sujeito 1 Pedagogia 1990 
Sujeito 2 Pedagogia 2001 
Sujeito 3 História 1991 
Sujeito 4 Pedagogia 1988 
Sujeito 5 Pedagogia 2001 
Sujeito 6 Pedagogia 2004 
Sujeito 7 Pedagogia 2001 
Sujeito 8 Pedagogia 1989 

Fonte: Elaborada para fins de pesquisa. 
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Como afirmado anteriormente, a maioria dos sujeitos possui a formação 

inicial em Pedagogia, e para atuarem na referida função em discussão, em respeito 

à legislação citada, precisaram buscar uma complementação ou pós-graduação, 

como demonstra o gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1 - Categorização da pós-graduação dos sujeitos da pesquisa  

 

Fonte: Elaborado para fins de pesquisa. 

 

No intuito de compreender a composição dos sujeitos da pesquisa há, ainda, 

necessidade de apresentar a formação atual dos sujeitos: quatro buscaram a 

complementação do curso de Pedagogia com especialização em Supervisão Escolar 

que foi concluída em 2003. Desse grupo, três cursaram em seguida sua primeira 

especialização, e um partiu direto para o mestrado em educação. Dos três que 

concluíram a primeira especialização, um, após o término, cursou o mestrado em 

educação, um cursou sua segunda especialização. Dos quatro sujeitos restantes, 

um cursou duas especializações; dois fizeram sua primeira especialização, e um 

permaneceu apenas com a graduação. 

Outro dado importante é o tempo de atuação como coordenadores 

pedagógicos dos sujeitos da pesquisa, visto que a experiência na área serve como 

fator influente na qualidade das intervenções do CP. Na sequência, dois gráficos são 

apresentados: o gráfico 2 aborda o tempo de exercício com professores que atuam 

com os anos iniciais; e o gráfico 3, o tempo dos professores que lecionam para os 

anos finais. Essa divisão dos dados e dos gráficos dá-se pela rotatividade no quadro 

de coordenadores pedagógicos da RMEI. 
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Gráfico 2 - Tempo de serviço dos sujeitos nos anos iniciais 

 

Fonte: Elaborado para fins de pesquisa. 

 

Dos oito coordenadores que responderam o questionário, apenas três 

coordenadores exercem a função há menos de cinco anos, o que demonstra que 

sessenta e dois por cento possuem larga experiência na função, enquanto que trinta 

e oito por cento estão iniciando carreira na coordenação pedagógica na modalidade 

Ensino Fundamental I – Anos Iniciais.  

 

Gráfico 3 - Tempo de serviço dos sujeitos nos anos finais 

 

Fonte: Elaborado para fins de pesquisa. 

 

 
Nesse terceiro gráfico, dos oito CP que responderam o questionário, 

também apenas três coordenadores exercem a função há menos de cinco anos, o 

que demonstra que sessenta e dois por cento possuem larga experiência na função, 

enquanto que trinta e oito por cento estão iniciando sua trajetória supervisora. 

Comparando o primeiro gráfico com o segundo, percebe-se que a maioria já 

possui experiência como coordenador pedagógico, enquanto a minoria dos sujeitos 
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está constituindo sua carreira na função em questão. Ao comparar-se esse dado 

com os dados da formação, poder-se-á constatar que os sujeitos buscaram e 

buscam sua formação continuada enquanto exercem a função de coordenador 

pedagógico. Mostra-se, portanto, a necessidade da formação de coordenadores ser 

contínua, que haja troca entre os pares, pois, aparentemente, constitui-se como um 

grupo de profissionais que buscam constantemente atualização teórico-

metodológica. 

Por fim, faz-se necessário socializar quais os principais fatores que 

interferiram na escolha pela função do coordenador pedagógico. Para tanto, os 

sujeitos foram questionados acerca de cinco fatores que influenciaram sua escolha 

por essa carreira, que geraram a tabulação das respostas que se apresentam a 

seguir: 

 

Tabela 2– Influência na escolha da profissão 

FATORES QUE INFLUENCIARAM SUA ESCOLHA NÚMERO DE 
COORDENADORES 

Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho docente. 5 

Acompanhar e orientar o desenvolvimento do currículo.  4 

Participar, coordenar e planejar o Conselho de Classe. 4 

Planejar e coordenar reunião pedagógica e formações continuadas. 4 

Organizar o trabalho pedagógico. 2 

Orientar o Plano Anual de Ensino. 2 

Participar da elaboração e reelaboração do PPP e da Proposta Pedagógica. 2 

Acompanhar o desenvolvimento das turmas.  1 

Garantir formação continuada in loco dos professores. 1 

Não permitir que a escola desvie-se de sua função. 1 

Planejar ações para garantir práticas de inclusão.  1 

Fonte: Elaborada para fins de pesquisa. 

 

Constata-se que os sujeitos da pesquisa justificaram suas escolhas pela 

carreira de coordenador pedagógico, indicando, na sua maioria, questões 

relacionadas à gerência do processo ensino-aprendizagem, por exemplo: 

acompanhar o trabalho docente, coordenar as reuniões pedagógicas e formações, 

bem como conselhos de classe, orientar o plano anual de ensino e acompanhar a 

execução do currículo. No olhar de Ferreira,  

 

A origem a supervisão está na própria natureza de gerência, que é o 
antagonismo entre os que executam o processo e os que dele se 
beneficiam. [...] A supervisão educacional só pode ser entendida no 
âmbito da gestão da educação da qual faz parte como garantia da 
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qualidade do processo educacional, quer implementando políticas 
educacionais; quer subsidiando com análises críticas para a formulação 
de novas políticas públicas. (FERREIRA, 2009, p. 107). 

 

Se estiver na natureza de gerência, torna-se compreensível que muitos dos 

sujeitos afirmaram como influência para escolha da função em questão: o gosto pela 

liderança, a facilidade de trabalhar com pessoas e a colaboração na formação de 

professores. E se a supervisão só pode ser entendida no âmbito da gestão do 

processo educacional, justifica-se que os sujeitos tenham sido influenciados pela 

responsabilidade de partilhar experiências, pela socialização de novos 

conhecimentos e, inevitavelmente, pela busca de uma melhor educação. 

Desse modo, apresentou-se o perfil dos sujeitos da pesquisa, para melhor 

caracterizar as ações do Coordenador Pedagógico da Rede Municipal de Ensino de 

Itajaí e suas relações com a legislação vigente, com a gestão escolar e a 

necessidade de uma Educação Estética.  No capítulo a seguir, apresenta-se a 

trajetória escolhida e percorrida durante o desenvolvimento da pesquisa que 

possibilitou as descobertas que se encontram descritas e analisadas à luz da 

legislação que atende o fazer do CP. 
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2 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Passava os dias ali, quieto,  
no meio das coisas miúdas.  

E me encantei. 
Manoel de Barros (CASTELLO, 2005). 

 

 

Pela necessidade de observar os detalhes, pelo desejo de interpretar o novo 

e a vontade de conhecer as entrelinhas, esta pesquisa apoia-se nas palavras de 

Manoel de Barros, por compreender que, também, é no meio das coisas miúdas que 

se encontra o novo, e através delas se renova o encantamento pelo mundo, pela 

vida, pela escola. Como todo desejo exige um caminho que auxilie a obtenção de 

resultados, algumas escolhas metodológicas foram feitas, as quais serão descritas 

na sequência. 

Este é um estudo de abordagem qualitativa, cujos dados coletados em 

encontro com os coordenadores pedagógicos serão analisados e referendados 

teoricamente.  No olhar de Bogdan e Biklen, 

 

A pesquisa qualitativa envolve a atenção de dados descritivos, obtidos em 
contato direto com situação estudada em enfatizar mais o processo do que 
o produto e se preocupa em retratar questões relacionadas à escola. 
(BOGDAN; BIKLEN, 1982). 

 

Há de se reconhecer que, por meio desta pesquisa, promover-se-á uma 

discussão pautada em dados coletados no contato direto com os sujeitos da 

pesquisa, contemplando assuntos de ordem teórica e prática. Essa lógica 

investigativa desencadeia processos de estudo de problemas na prática, neste caso, 

com o desenvolvimento de dinâmicas de grupo que aborda o olhar do agir 

profissional, por se discutir diretamente com os CP inovando a produção acadêmica. 

(IBIAPINA, 2008, p. 7).  

A prática dos participantes e do pesquisador serve de guia para a coleta de 

dados através de uma postura de cooperação predominando a colaboração, visto 

que os problemas vivenciados por ambos no cotidiano da escola representam o 

micro contexto da pesquisa, visando uma mudança no papel do coordenador 

pedagógico no contexto escolar. 
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Ao se possibilitar o direito de falar em voz alta durante a pesquisa, em 

decorrência das dinâmicas de grupo, ampliam-se as formas de registro de dados 

fidedignos, na certeza de se inovar e garantir o direito de manifestar as ideias de 

forma mais clara e menos formalizada. 

Importante salientar que, após informação detalhada sobre os 

procedimentos do estudo (ver Apêndice B), e, assegurado o sigilo completo de suas 

identidades, os sujeitos foram convidados voluntariamente a fazer parte da pesquisa 

e assinaram o consentimento de participação (ver Apêndice C). 

Esta pesquisa envolveu oito coordenadores pedagógicos na aplicação do 

questionário e nove que participaram de um encontro de coleta de dados que foi 

ofertado em uma das salas do mestrado em educação da UNIVALI de Itajaí, no dia 

19 de novembro de 2010.  

Os coordenadores pedagógicos atuantes na Rede Municipal de Ensino do 

município de Itajaí receberam em seu local de trabalho uma visita deste 

pesquisador, com o propósito de oficializar a participação na pesquisa por meio de 

entrega de um convite personalizado (ver Apêndice D), contendo informações de 

ordem organizacional.  

Na oportunidade, ambos os interessados (sujeitos e pesquisador) assinaram 

termos de responsabilidade, assumindo o compromisso com os dados levantados 

(ver Apêndices E e F), do mesmo modo que foram apresentadas as etapas da 

pesquisa e divulgada a data do encontro. No ato de formalização do convite, os 

Coordenadores pedagógicos também assinaram a autorização do uso das ideias ali 

apresentadas e foram informados que sua identidade permaneceria em sigilo 

absoluto, bem como do direito de recusa. Foi adotado como critério de seleção o 

sujeito que estivesse em pleno exercício de suas funções pelo menos nos últimos 

dois anos no município de Itajaí.  

Os dados foram levantados na realização de um encontro de oito horas de 

formação1 cuja pauta tratou das Ações do Coordenador pedagógico. Como 

instrumentos para coleta dos dados, foi aplicado um questionário com vinte questões 

abertas e fechadas, bem como cinco dinâmicas de grupo que possibilitaram a 

                                                           
1
 O encontro de coleta de dados pôde ser percebido como formativo, visto que, no desenvolver das 

dinâmicas os sujeitos verbalizaram seus conceitos e ouviram o posicionamento dos seus pares; 
desencadeando um processo de reflexão sob sua própria prática como Coordenador Pedagógico. 
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manifestação de ideias e concepções sobre o assunto. Essas verbalizações foram 

gravadas, transcritas e analisadas durante a produção desta dissertação. 

O encontro em questão compõe o grupo de ações incentivadas pelo 

Programa de Pós-graduação em Educação da UNIVALI – por intermédio do 

mestrado em educação, com a certificação das oito horas de formação continuada. 

Uma vez oficializadas as inscrições, o encontro de coleta de dados contemplou os 

seguintes procedimentos: 

 

Figura 2 - Sistematização da coleta de dados 

 
 

 

Fonte: Elaborada para fins de pesquisa. 
  

O encontro aconteceu nos períodos matutino e vespertino, com a duração 

de quatro horas cada, assim planejados: 

 

Tabela 3 – Planejamento da coleta de dados 

Matutino Vespertino 

Acolhida 

Esclarecimentos sobre a pesquisa 

Aplicação do questionário 

Dinâmica 1 

Dinâmica 2 

Dinâmica 3 

Dinâmica 4 

Dinâmica 5 

Agradecimentos 

Fonte: Elaborada para fins de pesquisa. 

 
 

Todas as dinâmicas foram de grupo, visando mobilizar os sujeitos da 

pesquisa a verbalizarem seus pontos de vista frente às temáticas que 

permaneceram em sigilo até o momento de aplicação. Esse procedimento foi 

adotado no intuito de zelar pela credibilidade e pela originalidade da pesquisa, do 

modo que os sujeitos poderiam ter se preparado para a temática se fosse divulgada 

com antecedência. 

ENCONTRO DE COLETA DE DADOS 



34 
 

 

Importante salientar que as dinâmicas aconteceram com a intenção de 

coletar dados exclusivamente sobre a Coordenação pedagógica, visto que este é o 

objeto de pesquisa. A seguir, apresenta-se, na íntegra, uma síntese da programação 

planejada para o encontro: 

 

Tabela 4 – Plano de ação da coleta de dados 

MATUTINO  

Acolhida e Aplicação do questionário 

ATIVIDADE OBJETIVO 

 
Acolhida com fundo 
musical e café da manhã. 

 
Esclarecimentos quanto a 
pesquisa. 

 
Aplicação do questionário. 
 

 

 Analisar as ações do coordenador pedagógico da Rede 
Municipal de Ensino de Itajaí e suas relações com a 
legislação vigente.   

 Discutir as concepções de gestão frente o papel do 
coordenador pedagógico;  

 Verificar quais as ações do coordenador pedagógico 
indispensáveis para a melhoria do ensino;  

 Constatar quais as prioridades elencadas pelos 
coordenadores pedagógicos no cotidiano escolar;  

 Identificar qual a concepção dos coordenadores pedagógicos 
sobre suas ações no cotidiano escolar.  

 

DINÂMICA 1  
Questão a ser respondida: 
Quais as características de um Coordenador pedagógico? Estas características encontram 
respaldo na legislação vigente?  

ATIVIDADE OBJETIVO 

Propaganda da Coordenação pedagógica 
 
Os sujeitos da pesquisa serão divididos em duplas e receberão 
embalagens vazias de produtos variados para confecção de um 
novo produto que apresente as características do coordenador 
pedagógico.  
O produto deverá apresentar as características principais, sua 
importância para o processo ensino-aprendizagem e 
“composição química”. 
Após a confecção, cada dupla deverá apresentar seu produto 
em forma de propaganda com o intuito de “vende-lo”. 
Ao término das apresentações, em círculo, se discutirá em 
torno das ações do coordenador pedagógico e suas relações 
com a legislação municipal.  

 

 Analisar as ações do 
coordenador pedagógico 
da Rede Municipal de 
Ensino de Itajaí e suas 
relações com a 
legislação vigente.  

 Verificar quais as ações 
do coordenador 
pedagógico 
indispensáveis para a 
melhoria do ensino; 

DINÂMICA 2  
Questão a ser respondida: 
Compreendendo que há uma significativa diferença entre a Graduação e a atuação in loco; 
pergunta-se: Há profissionalização do Coordenador pedagógico no cotidiano escolar atual? 
Quais os entraves neste processo?   

ATIVIDADE OBJETIVO 

Discussão Circular 
Apresenta-se uma pergunta de forma clara e condensada, 
verificando se todos entenderam a questão apresentada.  
Cada participante deverá apresentar um aspecto novo sobre a 

 

 Discutir as concepções de 
gestão frente o papel do 
coordenador pedagógico; 
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pergunta feita, ou seja, não vale repetir coisas já faladas.  
O tempo médio será de um minuto, para se expressar.  
Após apresentar a pergunta e fazer os esclarecimentos que se 
fizerem necessários, pedir-se-á a alguém que se apresente 
para iniciar a rodada.  
Na sequencia, o do seu lado direito é que deve continuar, não 
devendo ser permitido "saltar" para outro.  
Ninguém deve interromper ou responder a uma crítica enquanto 
não chegar a sua vez.  
A "discussão circular" continua até que todos achem que nada 
mais há a acrescentar, ou até esgotar o tempo previsto.  
Após a primeira rodada, em que todos devem participar, pode 
ser pedida a dispensa da palavra com um: "passo".  

 

 

 Identificar qual a 
concepção dos 
coordenadores 
pedagógicos sobre suas 
ações no cotidiano 
escolar.  

 
 

VESPERTINO  

DINÂMICA 3  
Questão a ser respondida: 
Quais as ações do coordenador pedagógico indispensáveis para a melhoria do ensino? 
Quais as prioridades do Coordenador pedagógico no cotidiano escolar?  
Cada pergunta será uma rodada. 

ATIVIDADE OBJETIVO 

Painel Duplo 
 
Pede-se a cooperação de quatro coordenadores para 
que formem dois minigrupos, um defendendo uma ideia 
e o outro a contestando.     
Os demais seis coordenadores podem manifestar-se, 
apoiando as teses que acharem mais corretas. 
Depois de algum tempo os seis coordenadores que 
estavam observando também ingressarão aos grupos, 
complementando as teses. 
A dinâmica será encerrada com breve conversa em 
círculo, sendo que cada um terá dois minutos para as 
considerações finais. 

 

 Verificar quais as ações do 
coordenador pedagógico 
indispensáveis para a melhoria 
do ensino;  

 Constatar quais as prioridades 
elencadas pelos coordenadores 
pedagógicos no cotidiano 
escolar;  

 Identificar qual a concepção dos 
coordenadores pedagógicos 
sobre suas ações no cotidiano 
escolar.  

DINÂMICA 4  
Questão a ser respondida: 
Qual a avaliação dos Coordenadores pedagógicos acerca do seu envolvimento com o Projeto 
Político Pedagógico? Eles compreendem sua responsabilidade diante do Projeto Político 
Pedagógico da escola? Que ações eles tem executado para dinamizá-lo?  

ATIVIDADE OBJETIVO 

O remédio da educação. 
 
Levanta-se a seguinte hipótese: Se a solução da 
melhoria do processo ensino-aprendizagem estivesse 
no PPP implantado e implementado periodicamente pelo 
coordenador pedagógico, qual seria seu 
posicionamento? Como você agiria? Quais suas ações? 
Um vidro de remédio contendo balinhas coloridas 
simbolizará o remédio em questão.  
Quando o vidro chegar na sua mão, cada coordenador 
pedagógico retirará uma bala e terá três minutos para 
apresentar sua resposta.  
Ao final, será disponibilizado breve tempo para 
considerações relevantes. 

 

 Verificar quais as ações do 
coordenador pedagógico 
indispensáveis para a melhoria 
do ensino;  

 Identificar qual a concepção dos 
coordenadores pedagógicos 
sobre suas ações no cotidiano 
escolar.  
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Intervalo 

DINÂMICA 5  
Questão a ser respondida: 
Quais as temáticas priorizadas pelos coordenadores pedagógicos na formação continuada dos 
professores? Os coordenadores pedagógicos concebem a educação estética como fator 
importante no desenvolvimento da profissão? 

ATIVIDADE OBJETIVO 

Pensando a formação. 
Esta dinâmica terá dois momentos: 
1º cada C.P. presente receberá três fichas para 
escreverem quais as principais temáticas que permeiam 
a formação dos professores. Ao anexá-las ao quadro o 
pesquisador abrirá uma rodada de discussão no intuito 
de colocá-las em ordem decrescente de importância. 
Compreende-se importância neste momento aquelas 
que são mais ofertadas aos professores. 
2º Ainda na roda de discussão, o pesquisador 
apresentará a segunda pergunta que deverá ser 
apreciada por todos.  

 Identificar quais as temáticas 
priorizadas pelos coordenadores 
pedagógicos na formação 
continuada dos professores. 

 Verificar se os coordenadores 
pedagógicos concebem a 
educação estética como fator 
importante no desenvolvimento 
da profissão. 

Fonte: Elaborado para fins e pesquisa. 

 

2.1 PROCEDIMENTOS DE REGISTRO E ANÁLISE 

 
Os dados coletados, no encontro de pesquisa, foram categorizados e 

analisados à luz do arcabouço teórico. O procedimento adotado foi de análise de 

conteúdo, pois trata especialmente da análise do texto. 

Para Franco (2008), o ponto de partida da análise de conteúdo é a 

mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, 

documental ou diretamente provocada. Necessariamente, ela expressa um 

significado e um sentido. Como se pode observar, a análise do conteúdo permite 

reconstruir indicadores, valores, atitudes, opiniões, conceitos e estereótipos. Isso 

porque todo texto traz consigo a representação e a expressão de uma comunidade.  

Franco (2008) enfatiza que toda mensagem falada, escrita ou sensorial 

contém, potencialmente, uma grande quantidade de informações sobre seu autor: 

suas filiações teóricas, concepções de mundo, interesses de classe, traços 

psicológicos, representações sociais, motivações, expectativas, etc. 

Diante desse olhar, o resultado de uma análise de conteúdo é o que precisa 

ser explicado, pois contém registros de eventos, valores, regras e normas, 

entretenimento e traços do conflito e do argumento. Enfim, o conteúdo traz consigo 

informações sobre o autor da verbalização e seu contexto social. Justifica-se, assim, 

o uso da análise de conteúdo, uma vez que o foco desta pesquisa é o coordenador 

pedagógico e suas ações. 
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Para tanto, faz-se necessário o uso de categorização dos dados qualitativos, 

a fim de mapear, confrontar ou validar conceitos, ideias e/ou concepções 

identificadas na verbalização dos sujeitos da pesquisa. Este procedimento foi 

aplicado logo após a coleta de dados, momento este em que foram transcritas as 

dinâmicas de grupo vivenciadas pelos sujeitos da pesquisa, cujas informações 

fazem parte de quadros que permearão a análise semântica e categorização das 

respostas, encontradas nos Apêndices G e H2. Na figura 3 abaixo, como ocorreu 

este processo:  

 

Figura 3 – Processo de Análise e produção textual 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Processo de análise e produção textual. 

Fonte: criado pelo pesquisador. 
 

Fonte: Elaborada para fins de pesquisa. 
 

 

A análise de conteúdo que permeia esta pesquisa somente foi possível com 

base nas categorizações que transcorreram de maneira detalhada e criteriosa, por 

considerar que todos os dados precisavam ser analisados à luz da teoria. 

O processo de categorização ocorreu após a transcrição das verbalizações 

dos sujeitos da pesquisa decorrentes da gravação de cinco horas de áudio. Em 

posse dessas transcrições, optou-se em substituir o nome dos participantes por 

sujeitos numerados, bem como das escolas citadas nas falas por escola “X” ou “Y”, 

resguardando a identificação de todos os envolvidos.  

                                                           
2
 Os Apêndices G e H contêm um modelo da transcrição e de pré-categorização das verbalizações 

áudio gravadas durante a realização das dinâmicas. 
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Na sequência, cada sujeito, além do número, recebeu uma cor para facilitar 

a identificação do fluxo da fala de cada participante. Criou-se para cada pergunta 

que compôs as dinâmicas um quadro (Vide modelo no Apêndice H), no intuito de 

agrupar as falas do mesmo sujeito e, assim, realizar a análise semântica a qual 

desencadeou, consequentemente, uma categorização. 

 As descobertas ou reafirmações frente à temática Coordenação pedagógica 

serão divulgadas através de dois documentos: desta dissertação em si e artigos 

científicos que serão socializados em momentos oportunos para interessados. 

Importante ressaltar novamente que todos os sujeitos da pesquisa manter-se-ão 

anônimos, e, antes da divulgação de qualquer dado coletado, a dissertação será 

apreciada pelos sujeitos da pesquisa. 

O envio de cópia da dissertação à Secretaria Municipal de Educação 

oportunizará a essa instituição, com base nestes estudos, visualizar quais as ações 

são realizadas de fato pelo Coordenador pedagógico no cotidiano da escola, bem 

como se a legislação vigente dá conta da realidade local instaurada no contexto 

educacional em questão. A ideia é que os resultados dessa pesquisa provoquem o 

encantamento aos leitores, tal qual o poeta Manoel de Barros que se encanta com 

as coisas miúdas, e por meio delas provoca um fervilhar de ideias que leva à 

renovação. O encantamento veio da observação, da paciência com que se olham as 

coisas.   
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3 GESTÃO ESCOLAR E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: UMA RELAÇÃO 
COMPLEXA 
 

A maior riqueza do homem 
é a sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado. 
Palavras que me aceitam como sou - eu não aceito.  

 
Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas,  

que puxa válvulas, que olha o relógio,  
que compra pão às 6 horas da tarde, 

que vai lá fora, que aponta lápis,  
que vê a uva etc. etc.  

 
Perdoai 

Mas eu preciso ser Outros. 
Eu penso renovar o homem usando borboletas. 

Manoel de Barros (2007, P. 79). 
 

As palavras de Manoel de Barros, em especial quando afirma: “Palavras que 

me aceitam como sou – eu não aceito,” e “Mas eu preciso de Outros. Eu penso 

renovar o homem usando borboletas”, permitem discutir questões relacionadas a 

não conformidade e à alteridade. É no sentimento de incompletude do homem, na 

sua constante transformação pessoal e social e na sua incansável busca pelo 

entendimento do mundo, que se constitui a possibilidade de atingir-se o que os 

coordenadores pedagógicos vêm aspirando e que é citado como um fator 

preponderante na opção pela função de coordenação: uma educação melhor, 

focada no processo ensino-aprendizagem. 

Para alcançá-la, não basta apenas a apropriação do conhecimento técnico, 

mas também um olhar sensível para a educação.  Manoel de Barros, ao construir a 

metáfora das borboletas, permite pensar sobre a renovação do homem por meio da 

sensibilidade, da percepção, da emoção e do sentimento fruitivo que passa 

despercebido ao longo dos dias que se propõe a viver. O indivíduo não se dá conta 

de que cresce e se humaniza. Pelas “borboletas”, ou seja, do comum revisitado por 

meio da experimentação da arte, e, também, olhando o comum por outro viés é que 

se percebe a beleza, as soluções, o novo, o prazeroso, etc. “Trata-se de outro olhar, 

um olhar marcado por um profundo respeito, pelo cuidado, pela crença sincera na 

capacidade de aprender, de se superar, de se transcender, de melhorar.” 

(VASCONCELLOS, 2009, p. 201).  
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Nesse contexto, esse olhar deve ser profundo, com intuito de superação, 

melhoria e transcendência, uma postura que convida a pensar a organização da 

escola em uma óptica idealizadora, comprometida com a inovação, com o 

movimento, e nesse panorama, o coordenador escolar exerce função primordial, 

uma delas, como gestor, sobre a qual se irá discutir.  

A temática Gestão, há alguns anos, é foco de atenção de pesquisadores, 

principalmente no que diz respeito à direção escolar, mas, este capítulo propõe 

reflexões em torno da gestão escolar vivenciada e desenvolvida no cotidiano do 

coordenador pedagógico.  

Uma gestão fomentada na parceria, na democracia e no envolvimento de 

toda comunidade escolar, tende a garantir ao coordenador pedagógico certa 

autonomia na organização do trabalho pedagógico, como preconiza as orientações 

da LDB 9394/96, quando delega ao diretor da escola a tarefa de constituir uma 

gestão democrática e participativa. No entanto, o que se observa são muitos 

gestores encontrando dificuldades na implantação desta tão almejada gestão, que 

pode ser decorrente da rotina estabelecida no cotidiano educacional. 

Dessa forma, a ação do CP conjunta à direção escolar pode contribuir para o 

desenvolvimento de ações pedagógicas coletivas. Segundo Medina, 

 

Há diretores que conversam harmoniosamente com os supervisores, 
delegando as funções que lhe são próprias e não fazem intervenções do 
tipo ditatorial ao seu trabalho. Sempre que precisam de ajuda para 
resolver qualquer problema ou tomar alguma decisão, procuram o 
supervisor. (MEDINA, 2008, p. 15). 
 

 

Esse caminho faz muita diferença, uma vez que educação constrói-se em 

parceria e coletividade, postura inerente ao gestor escolar. Acredita-se que é 

possível um trabalho coletivo gerenciado pela direção da escola e organizado pelo 

Coordenador Pedagógico, envolvendo todos os segmentos da escola e da 

comunidade escolar, de forma participativa. 

Para Lück (2007, p. 10): “Portanto, quando se pensar em algum setor da 

escola, deve-se pensar em suas relações com os demais setores, bem como com a 

comunidade”. Sendo assim, aborda-se a coordenação pedagógica e sua estreita 

relação com a gestão, conceitos e reflexões em torno do trabalho da coordenação 

pedagógica, que sofre diuturnamente influência de diferentes tipos de gestões 

escolares. Podem ser constatadas, nas últimas décadas, inúmeras mudanças na 
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sociedade - transformações inevitáveis que interferiram na constituição do contexto 

educacional que ora vivencia-se. Uma sociedade cujos conflitos sociais e 

econômicos influenciaram no modo de viver dos cidadãos contemporâneos, 

aproximando-os cada dia mais das discussões frente à qualidade de vida e do 

ensino. 

Atualmente se convive com políticas públicas educacionais, bem como 

legislações focadas no fazer docente, dentre as quais se torna relevante citar: 

Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN, Plano de Desenvolvimento da Educação - 

PDE, Plano Nacional de Educação - PNE, Projeto Político Pedagógico - PPP; enfim, 

nos últimos anos, a educação tem recebido significativa atenção. 

Pesquisadores de diversas áreas têm se dedicado ao estudo em prol de 

discutir caminhos que possibilitem a elevação dos índices de desempenho escolar, 

dados em constante processo de coleta sistematizada por meio de instrumentos 

criados e regulamentados pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC. “O sucesso 

de uma escola é medido pelo desempenho de seus alunos.” (GROSBAUM; DAVIS, 

2002, p. 77).  

Diante desse cenário, empresários de diversos segmentos estão envolvidos 

em projetos educacionais no intuito de unir forças para elevar o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, realizando investimentos financeiros 

inexistentes até pouco tempo atrás, como por exemplo, o Programa Nacional do 

Livro Didático que considera a opinião dos docentes, os repasses destinados à 

merenda escolar, a implantação de Salas Multifuncionais, dentre outros. Gestores, 

especialistas e docentes têm concentrado seus esforços e discussões em prol da 

constante busca por uma educação promovedora de melhores índices de 

aprendizagem; resultantes de práticas pedagógicas inovadoras, interdisciplinares, 

transdisciplinares e multidisciplinares. Moraes considera:  

 
Precisamos fugir do velho modelo tecnicista, da pedagogia transmissiva, 
e encontrar uma nova forma de trabalhar em educação diferente da 
sequência de conteúdos pré-estabelecidos, de disciplinas estanques, em 
que o feedback, em vez de emergir do controle eterno ao indivíduo, 
constitua-se em mecanismos internos de autorregulação, algo que parte 
de dentro do sujeito e de sua relação com os demais indivíduos e com 
sua realidade. (MORAES, 2007, p. 54). 

 

Constata-se, portanto, uma complexidade na educação: recém se 

diagnosticam os conflitos educacionais atuais para mobilizar toda a comunidade 
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para a solução, e já surgem, dia após dia, novas tecnologias, meios de aquisição de 

conhecimentos, novos instrumentos de registro e/ou reformulação de conceitos tidos 

como verdades absolutas até “ontem”.  

 

O processo de absorção do conhecimento passou por mudanças com a 
introdução das modernas tecnologias, principalmente da informática, não só 
nas instituições educacionais, mas na sua transmissão como um todo. 
(NEITZEL, 2010, p. 33).  
 
 

Verifica-se que as novas tecnologias desencadeiam significativas mudanças 

no cotidiano social e educacional.   

Para muitos educadores, esse momento caracteriza-se como um obstáculo 

para a educação, levantando a hipótese de que o professor possa deixar de existir. 

Mas, na verdade, a reflexão de todos deve estar focada na base do processo ensino 

aprendizagem, buscando resolver os conflitos específicos a cada realidade e, 

consequentemente, a melhoria do ensino. Ou seja, faz-se necessário identificar 

quais os conflitos que determinada unidade de ensino precisa lidar diariamente, e 

todos juntos traçarem caminhos para a melhoria da qualidade do ensino em 

questão. 

Entende-se que a gestão da qualidade de ensino demanda um olhar mais 

específico, com visão na comunidade escolar em questão, por meio de uma gestão 

escolar democrática e participativa que elabora e reelabora de forma sistemática o 

Projeto Político Pedagógico. Destaca-se que o Coordenador pedagógico ocupa 

papel norteador nesse processo de constante busca de soluções através da 

sistematização do planejamento coletivo, que leva em consideração o contexto 

social. No entender de Lück, 

 
A participação, em seu sentido pleno, caracteriza-se por uma força de 
atuação consciente, pela qual os membros de uma unidade social 
reconhecem e assumem seu poder de exercer influência da dinâmica 
dessa unidade social, de sua cultura e de seus resultados, poder esse 
resultante de sua competência e vontade de compreender, decidir e agir 
em torno das questões que lhe são afetas.  (LÜCK, 2001, p. 17). 

  

É importante notar que a ideia de gestão educacional desenvolve-se 

associada a outras ideias globalizantes e dinâmicas em educação, como por 

exemplo, o destaque à sua dimensão política e social, ação para transformação, 

globalização, participação, práxis, cidadania, etc. 
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Os sistemas educacionais e os estabelecimentos de ensino, como unidades 

sociais, são organismos vivos e dinâmicos, e como tal devem ser entendidos. Assim, 

ao se caracterizarem por uma rede de relações entre os elementos que nelas 

interferem, direta ou indiretamente, a sua direção demanda um novo enfoque de 

organização. E é a essa necessidade que a gestão educacional tenta responder. A 

gestão abrange, portanto, a dinâmica do seu trabalho, como prática social, que 

passa a ser o enfoque orientador da ação diretiva executada na organização de 

ensino, papel a ser desempenhado pelo Coordenador pedagógico. 

A expressão “gestão educacional”3, comumente utilizada para designar a 

ação dos dirigentes, surge, por conseguinte, em substituição à “administração 

educacional”, para representar não apenas novas ideias, mas sim um novo 

paradigma, que busca estabelecer na instituição uma orientação transformadora, a 

partir da dinamização de rede de relações que ocorrem, dialeticamente, no seu 

contexto interno e externo. Assim, como mudança paradigmática está associada à 

transformação de inúmeras dimensões educacionais, pela superação, pela relação 

teoria-prática, de concepções dicotômicas que enfocam ora o diretivismo, ora o não-

diretivismo; ora a heteroavaliação, ora a autoavaliação; ora a avaliação quantitativa, 

ora a qualitativa; ora a transmissão do conhecimento construído, ora a sua 

construção, a partir de uma visão da realidade.         

A mídia tem sinalizado que existem escolas com adequadas condições 

físicas e materiais, porém seus alunos vivenciam uma rotina conservadora. Há 

também escolas em que o trabalho consciente de professores competentes perde-

se no conjunto de ações gestoras desarticuladas da função da escola de ensinar. 

Há, ainda, as escolas que, embora tenham uma proposta pedagógica avançada e 

bem articulada, não conseguem traduzi-la em ações, e há aquelas em que falta 

planejamento coletivo. Exemplos como esses indicam que embora existam certos 

instrumentos e condições para orientar um ensino de qualidade, estes se tornam 

ineficazes por falta de ações articuladas e conjuntas. E essa tarefa de gerenciar a 

escola e sua rotina é função da gestão escolar, delegando funções e acompanhando 

o processo no intuito de garantir o alcance das metas elencadas coletivamente no 

momento da reelaboração do PPP, bem como do Plano de Desenvolvimento da 

Escola - PDE. Para Grosbaum e Davis, 

                                                           
3
 Gestão educacional também compreendida neste texto como gestão escolar. 
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Esse sucesso é uma construção. Depende da participação de toda 
equipe escolar e, sobretudo, da atuação das lideranças. Os gestores 
precisam trabalhar com os professores a concepção de escola que 
desejam implementar e, de acordo com essa concepção, como se 
definirá o projeto político pedagógico da escola e a prática de seus 
professores, de maneira a promover a aprendizagem contínua dos 
alunos. (GROSBAUM; DAVIS, 2002, p. 77). 

 
Firma-se, pois, diante da complexidade instaurada na educação, o parecer 

de que a fomentação de qualidade da educação depende em especial de uma boa 

gestão escolar. Ela é fruto de uma postura democrática - quando se garante à 

comunidade escolar seu direito legal de participar ativamente das decisões em torno 

da escola -, e participativa - quando se articula diariamente a participação ativa de 

todos os sujeitos na organização da rotina escolar.  

 

A abordagem participativa na gestão escolar demanda maior participação 
de todos os interessados no processo decisório da escola, envolvendo-os 
também na realização de múltiplas tarefas da gestão. (LÜCK, 2001, p. 16). 

 

Uma gestão de sucesso está associada ao compartilhamento de 

responsabilidades no processo de tomada de decisão entre os diversos níveis e 

segmentos de autoridade do sistema educacional. Desse modo, as unidades de 

ensino poderiam, em seu interior, praticar ainda mais a busca de soluções próprias 

para seus problemas e, portanto, mais adequadas às suas necessidades e 

expectativas, não esperando tanto pela Secretaria Municipal de Educação. 

Essa proposição de autonomia da gestão escolar não elimina a vinculação 

da unidade de ensino ao sistema educacional que a sustenta. A autonomia é 

limitada, uma vez que ações que promovem a força do conjunto só são possíveis 

mediante uma coordenação geral, que pressupõe, além da necessária flexibilidade, 

a normatização. 

O fluxo da rotina escolar passa a ser conduzido pela equipe de gestão da 

escola, sob a condução de seu diretor escolar, voltada para a dinamização e 

coordenação do processo participativo, para atender às demandas educacionais da 

sociedade dinâmica e centrada na aquisição do conhecimento.  

O diretor escolar, por sua vez, não poderá gerir todo o processo ensino-

aprendizagem sozinho e, por esse fator, a legislação nacional compreende a 

implantação do papel do Coordenador pedagógico, responsável pela organização do 

trabalho pedagógico da escola, pelo acompanhamento do planejamento escolar, 
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pela coordenação da elaboração e reelaboração do PPP, pela sistematização da 

formação dos docentes, pela realização de reuniões pedagógicas, pela verificação 

dos índices de aprendizagem e pelo desenvolvimento do currículo escolar, dentre 

outros. 

Não se trata, apenas, de simples substituição terminológica, de diretor 

escolar para gestão escolar baseada em considerações semânticas. Trata-se, sim, 

da proposição de um novo conceito de organização educacional, no intuito de unir 

os sujeitos do processo ensino-aprendizagem em um ensino para todos; articulação 

gerida pelo diretor escolar e executada em parceria com o coordenador pedagógico 

que nas últimas décadas sofreu relevantes mudanças na sua lista de funções a 

serem desempenhadas, as quais serão detalhadas ainda nesta dissertação. 

Por compreender que a coordenação pedagógica é parte integrante e 

inerente da gestão escolar, durante a coleta de dados, fez-se as seguintes 

perguntas por meio da aplicação de questionário: Que solicitações você recebe 

periodicamente de seus gestores? Tais solicitações condizem com a função do 

Coordenador pedagógico? Você acredita que os gestores têm clareza das funções 

do Coordenador pedagógico? As respostas foram assim agrupadas: 

 

Gráfico 4 - Solicitações dos gestores 

 

Fonte: Tabulação de questionário aplicado. 

 

Das solicitações recebidas periodicamente, 24% dos coordenadores citaram 

o preenchimento de relatórios; 24% dos coordenadores citaram o desvio das 
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funções e substituição de professores; 14%, o atendimento aos pais e alunos; 14%, 

atendimento aos professores; e 5%, o acompanhamento de alunos ao posto de 

saúde, a organização de horário de aula, o acompanhamento do trabalho do 

professor,  a regulação da disciplina e  a organização das rotinas administrativas. 

Observando esses dados, pode-se identificar que no cotidiano escolar uma 

das solicitações mais citadas foi a do preenchimento de relatórios de notas: 

frequências, dados sobre alunos especiais, planilhas de controle de livros lidos, etc., 

o que os caracteriza, por muitas vezes, como um especialista em burocracia no lugar 

de organizador do trabalho pedagógico e gerenciador do processo ensino-

aprendizagem, desencadeando, desse modo, uma inversão de função - não que os 

relatórios não sejam relevantes, visto que os dados são dados diagnósticos 

importantes para as políticas públicas que atingem todos da escola, mesmo que 

sejam analisados e utilizados apenas pelos cargos administrativos.  

No entanto, fica a sugestão de possibilitar ao professor momentos de análise 

dos dados coletados por ele, uma vez que se estes servem de diagnóstico para as 

políticas públicas, certamente servirão de relevante marco situacional para as ações 

docentes.  Importante registrar também que cabe ao CP fomentar estes momentos 

de reflexão coletiva; e, diante dessa lógica, talvez seja a hora de se repensar o 

número de Coordenadores Pedagógicos existentes nas unidades  escolares onde o 

fluxo de trabalho é maior, no lugar de definir essa quantidade conforme o número de 

professores, para que se possa, de fato, realizar momento de reflexão e intervenção 

individual e coletiva com base nos dados tabulados a partir desses relatórios. 

Com a ampliação do número de CP nas unidades, as análises dos relatórios 

poderiam acontecer coletiva e periodicamente em pleno processo de formação em 

serviço, visto que em algumas realidades alguns “ensaios” dessa ação têm 

apresentado resultados significativos. Mas será que a gestão coloca o CP na 

condição de pensante do processo educacional? Será que o próprio CP se vê como 

o gerenciador e/ou organizador desse processo? Será que não é conveniente esta 

posição de burocrata que preenche planilhas sem analisar? Essa reflexão merece 

atenção relevante e, para tanto, origina um dos capítulos a seguir denominado 

Ações da coordenação pedagógica: entre o real e o ideal. 

Retomando a discussão sobre o preenchimento dos relatórios, pode-se 

afirmar que é preciso compreender que cada minuto dedicado à análise dos dados 
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coletados possibilita a reflexão – ação – reflexão frente às ações educativas 

exercidas pela escola. Se essa análise, coordenada pelo CP, for vivenciada no 

contexto escolar em parceria com os professores haverá, certamente, diferentes 

meios de envolvê-los na análise  de sua própria prática; além de compreender que 

esses dados servem de matéria prima para os programas que destinam recursos 

importantes para a educação pública.  

O que se percebe no contexto escolar são falas do senso comum dos 

educadores que raramente exercitam a ação de pensar sobre o que preenchem e 

entregam a secretaria da escola. Esse tipo de postura contribui para a precarização 

do trabalho docente, visto que não há como se debruçar sobre as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos no processo de aprendizagem a fim de auxiliá-los a 

encontrar respostas para suas perguntas, se grande parte do seu tempo está 

comprometido com coleta e repasse de dados, que se não forem analisados pelo 

próprio professor, tendem a não servir de diagnóstico e nem de norteadores ou 

reguladores da prática pedagógica dos docentes, ficando apenas no papel.  

Sabe-se que a organização do trabalho pedagógico tem sofrido mudanças 

significativas resultantes da inserção da comunidade escolar no processo de 

decisões da gestão democrática estabelecida pela lei 9394/96; principalmente em se 

tratando da análise de dados quantitivos, como por exemplo o CENSO Escolar e o  

IDEB. Para Oliveira (2004, p. 1140), o fato é que o trabalho pedagógico foi 

reestruturado, dando lugar a uma nova organização escolar, e tais transformações, 

sem as adequações necessárias, parecem implicar processos de precarização do 

trabalho docente.  

Nesse prisma, o diagnóstico é importantíssimo para a regulação do processo 

ensino-aprendizagem, porém, este deve ser planejado e executado de forma 

intencional, como uma ação inerente ao processo e não um evento desconectado do 

fluxo pedagógico da escola, sobrecarregando os docentes e especialistas que 

passarão a não considerar os dados resultantes desse processo diagnóstico em seu 

planejamento escolar. Se o gestor escolar em parceria com o coordenador 

pedagógico não otimizar a coleta de dados e não envolver seus professores na 

reflexão – ação – reflexão – ação com base nos dados coletados, poderá não 

resignificar tanto esforço e dedicação frente as informações contidas nesses 

referidos relatórios.  
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Por isso que, na maioria das vezes, o trabalho burocrático escolar é visto 

como uma ação desconectada da realidade escolar, pois se dedica tanto tempo a 

ele e tão pouco ao estudo, pesquisa, debates e planejamento com os professores na 

busca da qualidade do ensino. A sugestão, portanto, é aproveitar os dados 

coletados na escola pelo coordenador pedagógico que foram solicitados pela 

Secretaria de Educação para discutir, refletir e traçar ações que sanem as 

dificuldades de aprendizagem dos educandos e que promovam a aprendizagem  e, 

consequentemente, a elevação dos índices escolares.  

O desvio de funções e substuição dos professores ausentes também 

recebeu significativa citação na tabela 5 apresentada abaixo, convidando a refletir 

sobre o papel do CP na sala de aula quando falta um professor e os alunos não 

podem ser dispensados - essa reflexão também compõe o capítulo que trata das 

ações do CP. 

Ainda sobre as solicitações dos gestores, por meio do questionário, os 

Coordenadores Pedagógicos responderam se tais solicitações condizem com a 

função do coordenador pedagógico. Pode-se constatar diante das respostas 

apresentadas que a maioria acredita que não. No entanto, há de se verificar se este 

“não” dos CPs não se trata de mera repetição cultural do que ouvem, visto que 

reconhecem que podem ajudar, como afirma o sujeito 1 na tabela 5; mas preferem 

sinalizar frequentemente a divisão das atribuições dos especialistas como relatam os 

sujeitos da pesquisa; em especial o sujeito 8. Essa ajuda é discutida ainda neste 

capítulo quando se reconhece a necessidade de haver uma parceria entre os 

especialistas. 

No intuito de ilustrar a análise que está por vir, faz-se necessário conhecer 

essas respostas por meio da tabela 5 abaixo. No entanto, para compreender a lógica 

dos discursos a seguir, há necessidade de resgatarem-se as categorias da pergunta 

anterior, que foram colocadas entre os parênteses ao lado de cada resposta. 
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Tabela 5 - Solicitações dos gestores 

Sujeito 1 Não. Posso colaborar, mas é função do orientador, administrador ou gestor. (referindo-se ao acompanhar 
alunos ao posto de saúde e ao organizar os horários de aula) 

Sujeito 2 Em parte sim. Apenas as rotinas administrativas ficam mais direcionadas ao administrador escolar. Atuo em 
um bloco a parte da unidade escolar e acabo realizando rotinas administrativas. (referindo-se a organização 
das rotinas administrativas) 

Sujeito 3 Sim, mas às vezes sou solicitada a atender os pais e alunos devido ao problema de indisciplina e esta função 
está relacionada ao orientador. 

Sujeito 4 Muitas vezes não. A falta de pessoal qualificado e de confiança leva o gestor a nos solicitar atividades que não 
são nossas. (referindo-se ao atendimento aos pais e alunos) 

Sujeito 5 Disciplina escolar – tenho conhecimento de que esta função volta-se ao orientador.  

Sujeito 6 Substituir professor, não. 
Na questão dos conflitos, não seria necessário se tivéssemos uma fala única por parte dos gestores.  
Quanto ao preenchimento dos quadros, acredito que é importante, mas não da forma burocrática. 

Sujeito 7 Sim, preenchimento dos relatórios, mas não deveria ser de forma burocrática. Quanto à substituição de 
professor não, e atendimento aos pais e alunos é função do orientador. 

Sujeito 8 Gerenciar uma unidade escolar deve perpassar pela atuação do administrador (recursos humanos e físicos), 
orientador (estabelecimento das relações) e supervisor (subsidiar os professores no processo pedagógico). 

Fonte: Criado pelo autor com base nas transcrições. 
 

 

Ao ler e reler essas respostas percebe-se que o cotidiano do coordenador 

pedagógico é determinado pela gestão escolar, uma vez que se solicita que este 

execute atribuições de outros segmentos, como por exemplo, do orientador 

educacional. Está certo que para o desenvolvimento de uma gestão participativa há 

necessidade de um envolvimento de todos os membros da comunidade escolar no 

processo decisório, como já citado no início deste capítulo, mas o que se questiona 

aqui é um possível desvio de função dos especialistas quando a gestão é fomentada 

por um gestor que não conhece as funções de cada segmento.  

Não se trata de levantar a bandeira do individualismo, mas sim a ideia de 

que cada especialista possui atribuições específicas que se relacionam e se 

complementam, bem como reconhecer a existência de atribuições conjuntas em prol 

de melhorias na aprendizagem dos discentes. A postura de parceria e 

complementação está diretamente ligada à educação estética, pois quando um 

especialista encontra-se mais sensível ao seu entorno, provavelmente percebe a 

possibilidade de contribuição, mesmo que esta não esteja listada dentre suas 

atribuições legais. Sendo assim, o CP como organizador do trabalho pedagógico em 

parceria com os demais especialistas, os gestores e os docentes, tende a assumir 

diversas funções que não são de sua competência, mas que contribuem para o fluxo 

contínuo do processo ensino-aprendizagem. 

No desenrolar deste século XXI, é inevitável que todos os envolvidos no 

processo exerçam múltiplas funções e contribuam com as ações de seus pares 

durante a constituição de um processo ensino-aprendizagem que fomente a 
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construção do conhecimento. No entanto, se a gestão não delegar as ações a quem 

de fato é responsável por ela, certamente desencadear-se-á a implantação de uma 

gestão na qual todos fazem tudo e ninguém faz nada. Faz-se necessário 

compreender a importância das ações particulares de cada segmento para se 

reconhecer que a cooperação entre todos os envolvidos determina o sucesso das 

ações conjuntas. Para Lück,  

 

A superação da visão burocrática e hierarquizadora de funções e 
posições, evoluindo para uma ação coordenada, passa necessariamente 
pelo desenvolvimento e aperfeiçoamento da totalidade dos membros do 
estabelecimento, no sentido de que compreendem a complexidade do 
trabalho pedagógico e percebam a importância   da contribuição 
individual e da organização coletiva, para sua melhor realização e 
eficácia. (LÜCK, 2001, p. 89). 
 

 

Nessa perspectiva, não se trata de individualizar ou integrar todas as ações, 

mas de o gestor gerenciar as ações de toda sua equipe, mediando o processo e 

delegando a função ao responsável de fato pela execução das atividades, o que não 

impede uma participação de todos na realização do que foi solicitado. Talvez seja 

necessário que os gestores compreendam que não se trata de segmentar o trabalho 

dos especialistas da escola, mas gerenciar com base nas atribuições e 

competências de sua equipe, delegando ao profissional que atuará de forma 

consciente de suas funções e com base nas experiências anteriores, o que 

contribuirá para a resolução do problema com maior eficácia. Há sim uma integração 

entre as funções do Coordenador Pedagógico, o Orientador Educacional e o 

Administrador Escolar, mas cada qual deve exercer sua função para que haja a 

sincronia do trabalho e o processo ensino aprendizagem seja produtivo.  

 

A escola, como um sistema social, se compõe de um conjunto de 
funções, todas elas mais ou menos inter-relacionadas e todas elas 
interinfluentes, de sorte que a maneira como são conduzidas as ações 
em uma determinada área afetam, de alguma forma, as ações de outra 
área. (LÜCK, 2007, p. 7). 

 
Portanto, se uma não estiver sincronizada com a outra, ou se uma exercer a 

função da outra deixando de cumprir seu papel, haverá com certeza um conflito, 

nesse caso, gerado pela gestão que não soube solicitar ao responsável pela ação 

necessária naquele momento.  No contexto escolar, esse conflito fica evidente 

quando todos olham pelo aluno por uma única óptica, como, por exemplo, 
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investimento de todos os especialistas na resolução de problemas relacionados à 

disciplina, enquanto ninguém investe na discussão de ações que minimizem a 

indisciplina. Se o CP nesse caso não sugerir leituras ou não convidar os docentes 

para investirem na prevenção e/ou estudos sobre respeito ao próximo com os 

alunos, todos ocuparão o papel reativo em vez de proativo. A relação entre os 

especialistas deve acontecer de forma harmoniosa a ponto de reconhecer que 

enquanto o Coordenador Pedagógico aborda o assunto disciplina com o professor, o 

Orientador Educacional dialoga a respeito com o aluno, e o Administrador escolar dá 

suporte legal frente às ações que possam ser elencadas pelo grupo na busca da 

solução, ou seja, cada qual com sua atribuição, mas que se relacionem e se 

complementem.  

Outro fator perceptível nas respostas dos sujeitos, é que os coordenadores 

pedagógicos sabem de suas atribuições, mas devido à hierarquia do sistema, 

acatam os pedidos equivocados dos gestores e acabam por contribuir para o não 

desenvolvimento das suas funções pedagógicas, como, por exemplo, atender aos 

pais de alunos enquanto a Orientação Educacional encontra-se na escola, mas o 

gestor prefere aproveitar a competência do coordenador.  

Não seria o caso do CP, com propriedade e argumentos, auxiliar seu gestor 

a compreender que se ganhará muito mais se a coordenação pedagógica estiver à 

frente da sistematização do processo ensino-aprendizagem, em vez de ficar 

exercendo funções da administração escolar ou da orientação educacional? 

Superar essa condição frente à demanda determinada pela gestão escolar 

cabe ao próprio Coordenador Pedagógico, sendo um dos caminhos possíveis para 

se alcançar esse objetivo e o de auxiliar o diretor a gerenciar a relação entre sua 

equipe de trabalho. Trata-se de assumir sua tarefa de atuar em parceira com o 

gestor e com os docentes, com foco nos discentes, seja por meio da formação 

contínua ou das intervenções inerentes à função do CP. É preciso sair do muro das 

lamentações e agir em prol da erradicação das ações fragmentadas, buscando 

promover a sinergia entre o trabalho dos especialistas4. No olhar de Lück,  

 

O líder escolar que delega, envolve, como companheiros de trabalho, 
professores e demais funcionários da escola, no processo de tomada de 

                                                           
4
 Na RMEI são denominados de especialistas o Coordenador Pedagógico, o Orientador Educacional 

e o Administrador Escolar. 
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decisão, criando também, desta forma, seu comprometimento com as 
decisões tomadas. Trata-se de uma ação criadora de elevada sinergia, isto 
é, de força conjunta dinamizadora de ações coletivas. (LÜCK, 2001, p. 55). 
 
  

Assim, sabendo que a qualidade na educação depende em especial de uma 

boa gestão escolar, e pressupondo que os gestores compreendem as funções dos 

membros de sua equipe, fez-se a seguinte pergunta aos sujeitos da pesquisa: Você 

acredita que os gestores têm clareza das funções do coordenador pedagógico? E, 

para surpresa, e sob o olhar dos coordenadores pedagógicos, a maioria afirmou que 

não, dado que se observa no gráfico a seguir:  

 

Gráfico 5 - Clareza dos gestores sobre as funções do CP 

 

Fonte: Tabulação de questionário aplicado. 

 

O gestor não pode ser tomado como o culpado pelas mazelas do cotidiano 

escolar, visto que o fluxo escolar, a rotina estabelecida por todos os envolvidos ou 

não no processo e as carências da escola, tendem a forçar a gestão escolar a pedir 

ao coordenador pedagógico ações que o distancia de sua real função. Isso não 

significa, portanto, interpretar que os 75% do gráfico correspondem de fato a 

conhecer ou não as funções da coordenação pedagógica, uma vez que a impressão 

pode ser de que o gestor não conhece, ou que confia tanto na atuação e no 

comprometimento do coordenador que prefere delegar-lhe tarefas que são de 

responsabilidade de outros especialistas. 

É verdade que há gestores que preferem logo repassar a responsabilidade 

de tudo ao coordenador pedagógico, mas há também os que se sentem forçados 

pelas contingências da função gestora, seja zelar pela segurança, merenda de 

qualidade, uso do uniforme, atendimento aos pais, reparos na infraestrutura, etc. 

Assim, fica o CP entre um dilema, envolve-se demasiadamente com a tarefa de 
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auxiliar o gestor ou prioriza o acompanhamento das ações educativas e 

pedagógicas dos professores?  

 

“Na escola, além de tudo, ele vive o conflito de, ao mesmo tempo, ser 
professor e coordenador; ligar-se ao diretor, assessorando-o no 
cumprimento de tarefas administrativo-burocráticas de que esse se ocupa e 
ao professor, que dele espera “receitas milagrosas” para seu fazer 
pedagógico. (FERNANDES, 2002, p. 117). 

 

Não há como escolher, pois a coordenação pedagógica permeia as duas 

necessidades, trazendo à tona outra questão: a de que falta ao coordenador 

condições dignas de trabalho para se cumprir o que reza a legislação, lê-se sua 

função, em detrimento, muitas vezes, das carências da escola. De fato, em muitas 

escolas, o CP raramente possui uma sala específica para sua função, onde 

necessita atender individualmente professores e alunos a fim de regular o processo 

de aprendizagem. Quando esta sala existe, concentra a presença de outros 

profissionais, o que dificulta o estabelecimento de conversas e orientações 

individuais onde o professor sinta-se a vontade a desabafar e pedir ajuda para 

resolver os conflitos da sala de aula. Inserido nessa situação, mesmo tendo de 

dividir o espaço físico com outros profissionais, sem ter um computador, linha 

telefônica ou livros disponíveis, o CP procura romper com a precarização do trabalho 

e fomentar ações focadas no processo de aquisição do conhecimento.  

É preciso discutir com os membros das secretarias da educação a real 

função do coordenador pedagógico, visto o dilema que este enfrenta entre a 

precarização da sua função, a emergente necessidade da escola e o que preconiza 

a legislação. Em suma, “[...] faz-se mister repensar o conteúdo e a finalidade da 

ação supervisora”. (FERNANDES, 2002, p. 113).  

Para ampliar essa discussão, torna-se relevante apresentar as justificativas 

dos sujeitos da pesquisa quando, em sua maioria, afirmaram que os gestores 

desconhecem as funções do coordenador pedagógico. Na tabela abaixo, pode-se 

observar no que cada um se apoiou para chegar a essa conclusão. 
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Tabela 6 – Conhecimento do gestor sobre as funções do CP 
Sujeito 1 Sujeito 2 Sujeito 3 Sujeito 4 Sujeito 5 Sujeito 6 Sujeito 7 Sujeito 8 

Não! Pela 
postura que 
eles têm em 
relação aos 
especialistas. 
Solicitam a 
realização de 
trabalhos que 
não nos cabe. 

Ainda não tem 
total clareza 
das funções 
do supervisor 
escolar. 
Alguns 
gestores são 
formados em 
áreas 
específicas 
(matemática, 
história) e não 
tem 
conhecimento 
de gestão 
escolar, bem 
como das 
funções dos 
especialistas. 

Sim, porém 
se “obriga” a 
atender as 
carências da 
escola. 

Em parte. Os 
gestores 
confundem, 
e voltamos 
ao item 
anterior. 

Com certeza 
não. A cada 
nova gestão 
tenho o 
desgaste de 
fazer 
respeitar a 
agenda do 
coordenador 
pedagógico 
visando 
qualidade, 
resultados.  

Não, pois 
eles não 
conhecem 
estas 
funções, e 
quando 
conhecem 
não tem 
autonomia 
para cobrar.  
Os gestores 
deveriam ter 
uma 
formação em 
gestão 
escolar e 
não 
poderiam ser 
somente 
escolhidos 
por partido e 
sim por 
qualificação. 

Penso que 
não, pois se 
tivesse o 
processo 
educativo 
seria 
diferente. Há 
alguns que 
conhecem, 
mas não 
possuem 
autonomia 
para cobrar. 
 

Os gestores 
não têm 
clareza das 
suas 
próprias 
funções, 
seguindo 
este 
parâmetro 
não tem 
clareza das 
funções do 
coordenador 
pedagógico. 

Fonte: Criado pelo autor com base nas transcrições. 
 
 

Por meio desses dados, e se comparados aos da tabela 5, torna-se possível 

perceber que a ausência de formação específica ao profissional gestor, nesse caso, 

o diretor escolar, para que exerça uma gestão contemporânea e apoiada em bases 

legais, desencadeia inúmeros problemas no contexto educacional. Os sujeitos 

deixaram evidente que, na rotina escolar estabelecida diariamente, alguns dos 

gestores não sabem o que solicitar ou a quem solicitar, justificando, desse modo, os 

conflitos existentes em inúmeras escolas do país. 

Com base na comparação das tabelas 5 e 6, os sujeitos da pesquisa 

convidam a refletir sobre a complexidade do contexto gestor, pois, tanto a gestão 

escolar como a coordenação pedagógica, não medem esforços para fomentar ações 

pedagógicas coletivas que visem melhorias no processo ensino-aprendizagem, 

porém enfrentam dificuldades pela falta de integração profissional5 entre os 

especialistas.   

Não se trata de negar a existência da relação e a integração entre os 

Administradores, Coordenadores Pedagógicos e Orientadores Educacionais da 

RMEI, mas da necessidade de se orientar os gestores, isto é, diretores escolares, 

para gerenciarem a escola no ensejo de aproveitar as competências dos integrantes 

de sua equipe. Essa integração entre os especialistas vem sendo discutida há anos 

e já se registra experiências de sucesso nos diversos contextos escolares do país. 
                                                           
5
 Integração profissional relacionado ao foco na aprendizagem e não na relação pessoal. 
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Há necessidade de se incentivar e investir ainda mais na integração de toda sua 

equipe administrativa, oportunizando a constituição de uma equipe gestora com 

ações interligadas, que busquem unir forças e valorizar as competências de cada 

especialista.  

 

Há uma relação íntima entre competências organizacionais e as individuais, 
portanto, o estabelecimento das competências individuais deve estar 
vinculado à reflexão sobre as competências organizacionais, uma vez que 
há uma influência mútua entre elas. (DUTRA, 2001, p. 27).  

 

De fato, se uma gestão procura delegar as ações a quem é responsável, 

certamente estará zelando pela gestão de competências tanto individuais como da 

escola como um todo. Isso porque um líder, ou seja, o gestor escolar sabe o que 

delegar e a quem delegar. 

Segundo os coordenadores e sujeitos da pesquisa, o processo de gestão na 

escola apresenta-se frágil pelo fato de os diretores necessitarem estar mais bem 

preparados para assumirem sua função. Em uma das dinâmicas, propõe-se que se 

discuta sobre os entraves na profissionalização dos coordenadores pedagógicos: um 

dos sujeitos revela tal necessidade e de como o êxito do trabalho da supervisão está 

atrelado a uma boa gestão. 

 
[...] É, no momento não... mas, o que eu vejo, que eu já vivi, que eu vejo 
o que muitos colegas vivem, é uma gestão que não é preparada para 
gestão. São gestores que não estão preparados para serem gestores. 
Dentro de uma escola ele sabe assim que um entrave muito grande é a 
gestão. Porque se tu tens uma parceria com a gestão teu trabalho flui, se 
tu não tens essa parceria, teu trabalho trava de um jeito que tu não 
consegues desenvolver o que tu precisas desenvolver. (Sujeito 1). 

 

Na sequência da discussão, outro sujeito aproveita a oportunidade para 

reafirmar e trazer para o debate a necessidade de cada segmento cumprir com suas 

funções e de todos trabalharem em equipe, como apresentado anteriormente. Traz-

se, aqui, o texto José – De dia aluno da escola. De noite menino de rua de autoria 

de Regina Leite Garcia, porque, por meio dele, torna-se possível conhecer como as 

pessoas precisam trabalhar em equipe, terem paciência umas com as outras e de 

como o trabalho dos especialistas entrosado e afinado pode gerar qualidade nas 

aulas. 
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[...] de controladores, o supervisor do trabalho docente e o orientador dos 
comportamentos punham-se a serviço dos professores e dos alunos, no 
sentido de que os professores melhor ensinassem para que todos os 
alunos aprendessem, pois para isso é que há escola. (GARCIA, 2008, p. 
164). 

 
 

Dessa forma, pode-se concluir que o papel do coordenador escolar está 

atrelado ao do gestor escolar e a autonomia que este oportuniza. Na mesma 

dinâmica, ainda discutindo sobre os entraves na profissionalização do Coordenador 

pedagógico, cujos dados serão apresentados futuramente, a temática gestão foi 

retomada. No entanto, desta vez, um dos pontos frágeis da atuação dos gestores é 

a sua rotatividade, que é consequência da forma como são escolhidos: por indicação 

político-partidária, o que pode dificultar o andamento do trabalho pedagógico da 

escola.  

 

[...] Eu acho que é pertinente falar que nosso papel está muito ligado ao 
papel de gestor escolar. É muito importante, ele ter essa gerência de 
gestão compartilhada, isso faz uma diferença enorme na nossa função. 
O nosso processo ainda é por indicação política. Isso é um retrocesso 
para Itajaí! (Sujeito 2). 
 
[...] Gestores, diretores, também são um entrave, daí vem outra atividade 
de diretor também. Na escola X, em um ano e meio eu tive três diretores, 
eram dois, depois três, depois mais três, agora tem quatro, aquele 
colégio está uma salada, estamos falando do nosso cotidiano, tenho de 
falar da minha realidade de diretores. Ora vem um diretor, ora vem outro. 
Não se tem uma clareza do que aquele diretor quer da escola. Parece 
que ele está ali cumprindo um cargo porque tem que cumprir, aí 
passamos o dia inteiro apagando fogo, porque você sabe que aparece 
na mídia, o fogo da mídia, os pais veem na televisão e é aquela história, 
e o pedagógico é desprezado, é colocado em último plano. (Sujeito2). 

 

De fato a rotatividade é um ponto complicador em todos os segmentos, visto 

que a fluência harmoniosa é importante para o processo ensino-aprendizagem e 

esta é decorrente da necessidade de continuidade tanto do gestor, como do 

professor frente a um determinado grupo discente.  

Em outra dinâmica, quando se discutia sobre as responsabilidades do 

coordenador pedagógico frente à elaboração e revisão do Projeto Político 

Pedagógico, os sujeitos citaram novamente a função dos gestores como primordial 

para o bom andamento dos trabalhos da coordenação pedagógica e da real 

necessidade de se nomear gestores com olhar no pedagógico. 

Pautados nas verbalizações dos sujeitos da pesquisa, torna-se inevitável 

afirmar que há, pelo menos, dois tipos de gestores na Rede Municipal de Ensino de 
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Itajaí (SC): o Gestor proativo - especialista, democrático, preparado, dinâmico, que 

influencia o meio, estabelece uma harmonia, mobiliza tudo e todos em prol de ações 

pedagógicas que priorizem a aprendizagem dos alunos, responsável -; e o Gestor 

reativo - limitado, despreparado, que atua de forma previsível numa relação de 

causa e efeito, burocrata e, por vezes, autoritário, identificado nos depoimentos a 

seguir: 

 

A gente consegue perceber a diferença, lá na escola do sujeito 1, a visão 
da diretora de gestão. (Sujeito 6). 
 
Ela tem uma visão de gestão! (Sujeito 8). 
 
Isso! A visão que a diretora dela tem de gestão como um todo faz com 
que a coisa aconteça de outra maneira, diferente, sem elencar nomes, 
de profissionais que não estão capacitados para serem gestores. Ser 
gestor não é só ter o cargo político, ir lá, mandar fulana fazer, beltrana 
fazer. Então cabe a nós trabalhar a questão da proposta sim, conhecer, 
a gente tem que saber qual é a função, e saber a rentabilidade dela, e 
fazer ela acontecer sim, mas não cabe somente a nós fazer esse meio 
campo. Voltamos lá no início da nossa discussão no início da manhã do 
entrave que uma de nós colocou, que não me lembro, acho que foi o 
sujeito 8, e depois até dei segmento que é a falta de conhecimento do 
gestor em relação às questões de gestão mesmo. (Sujeito 6). 
 
 
[...] Eu acabei de fazer Gestão Escolar. Foi uma pós muito interessante, 
tivemos umas discussões muito interessantes, e ali é que eu vi o quanto 
que falta para os nossos gestores, eu vou dizer os nossos diretores, 
porque a partir do momento que eles estão em cargos políticos, o que 
acontece? É o professor de Educação Física, o professor de História, o 
professor disso e daquilo. Eles têm conhecimento da sua área, agora de 
gestão de pessoa, de gerenciar uma unidade escolar, eles não têm 
capacidade, conhecimento e competência. (Sujeito 8). 
 
Alguns. Não vamos generalizar. (Sujeito 6). 
 
Não! Estou falando de alguns gestores. Então o que acontece conosco, 
coordenadores? Nós temos um gestor que não tem conhecimento de 
gestão, que ele fica estagnado, fica parado, então o que o coordenador 
pedagógico tem que fazer? Tem que tomar frente da situação para ver 
se a coisa acontece. Para o pedagógico acontecer, então o coordenador 
pedagógico faz a função, muitas vezes, de administrador, de orientador, 
e, no caso assim, ele faz os três papéis e o real dele fica defasado. 
Então se tem um gestor escolar que tem conhecimento e competência 
para, o que ele vai fazer? Ele vai delegar as funções para cada um. 
Então o que vai acontecer? Vai sobrar para o coordenador pedagógico 
realmente coordenar o processo ensino-aprendizagem, o pedagógico, 
subsidiado por quem? Pelo administrador e pelo orientador. (Sujeito 8). 

 
 

Como se pode constatar, as questões da gestão escolar que caracterizam 

os gestores em reativos ou proativos giram em torno da formação do gestor e de seu 
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conhecimento teórico e prático, que aparecem de forma muito marcante nos 

discursos dos coordenadores pedagógicos e que justifica a existência deste texto 

que visa evidenciar a necessidade de se repensar a gestão escolar, sua formação e 

capacitação. 

Nesse trecho de um diálogo entre os sujeitos 6 e 8, é perceptível a 

necessidade de se fomentar a discussão sobre as funções do gestor escolar, bem 

como da postura de gerenciamento realizada pelo coordenador pedagógico. Talvez 

esse seja o ponto chave da questão: falta discussão entre os gestores, sejam eles 

administrativos ou pedagógicos. 

Medina (2008, p. 16) provoca a pensar-se em outra óptica para deslocar o 

eixo das verdades, elaborando a seguinte questão: “Por que atribuímos ao diretor à 

capacidade de fazer o supervisor avançar ou regredir na sua atuação?”. Certamente 

porque o cotidiano desse profissional sofre influência constante da gestão escolar, 

como se tem discutido neste capítulo, diretamente ligado à relação de poder entre 

gestor e coordenador pedagógico. Talvez esse diagnóstico esteja pautado na 

nomeação político-partidária, na falta de formação de gestores e até na carência 

conceitual dos gestores sobre as ações do coordenador pedagógico citadas pelos 

sujeitos 6 e 8, desencadeando a postura de diretor meramente reativo. 

Nessa premissa, com base nas falas dos coordenadores pedagógicos, pode-

se verificar a necessidade de a escola funcionar e cumprir seu papel de ensinar, e 

que, para tanto, há uma latente urgência dos gestores terem um conhecimento 

específico. No entanto, apenas esse tipo de conhecimento não é suficiente; portanto, 

propõe-se, aqui, que se invista na formação continuada que favoreça a aquisição de 

um conhecimento sensível tão necessário para o contexto educacional. Essa 

formação justifica-se por atuar-se diretamente com seres humanos. A percepção, 

segundo Vásquez (1999), torna-se enfraquecida e automática pela rotina; os 

sentidos são atrofiados porque a percepção reduz-se a aspectos primários apenas, 

indispensáveis às necessidades básicas. Precisa-se, portanto, investir no processo 

de humanização. Essa formação sugerida refere-se à educação estética que será 

mais bem explicitada e discutida em um dos capítulos a seguir.   

Por meio da aquisição do conhecimento específico e do conhecimento 

sensível no exercício da função gestora, há de se concordar com Paulo Freire, por 

meio da sua conhecida obra: Pedagogia do Oprimido, quando afirma:  
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Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 
falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os 
portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 
escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente 
quem escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, 
em certas condições precisa de falar a ele. (FREIRE, 1987, p. 113). 
 

  
Assim, cabe ao gestor fazer uso dos conhecimentos primordiais para a 

função que pretende exercer, pois um bom gestor precisa saber ouvir, delegar, 

observar, interpretar, mobilizar forças, ser cordial e fomentar a construção do 

conhecimento em equipe através da humildade e do diálogo no lugar do 

autoritarismo e da prepotência.  

Nesse contexto, torna-se perceptível que muito ainda há de se discutir sobre 

a gestão focada no contexto escolar como sinalizado no início deste capítulo que 

pretendeu trazer à tona a complexa relação entre gestão escolar e coordenação 

pedagógica. 

Ao se determinar como objetivo desta pesquisa a caracterização das ações 

do coordenador pedagógico e sua relação com a legislação vigente, com a gestão 

escolar e a necessidade de uma educação estética, buscou-se pesquisar em parte 

sobre os entraves no processo ensino-aprendizagem decorrentes do processo 

gestor. Desse modo, este capítulo levanta a hipótese de que a gestão escolar 

precisa despir-se de posturas autoritárias para assumir o real papel de mediador de 

competências de sua equipe, bem como possibilitar meios para a integração entre 

os especialistas da RMEI focada na constante melhoria no processo de aquisição 

dos conhecimentos.  

Diagnosticar que a complexidade entre gestão escolar e coordenação 

pedagógica está pautada na falta de formação, na maneira que os diretores são 

nomeados e na falta de clareza conceitual das ações CP não encerra esta pesquisa, 

uma vez que se faz necessário caracterizar mais detalhadamente as ações do 

coordenador pedagógico e ainda, descrever sobre sua relação com a legislação 

vigente. Para tanto, segundo Vasconcellos (2009, p. 85), “Muitos dos problemas que 

se colocam atualmente no exercício da coordenação pedagógica têm explicação na 

origem mesma da configuração formal da função, associada ao controle”. Sendo 

assim, apresenta-se breve trajetória da Coordenação pedagógica no capítulo que 

segue. 
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4 PROFISSIONALIZAÇÃO6 DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: UMA 
TRAJETÓRIA HISTÓRICA 
 

O ato de supervisionar, no Brasil, surge com a influência dos Jesuítas e sua 

Ratio Studiorum7 no século XVI. Em meados do século XVIII, esse conjunto de 

normas ganha força quando copia o modelo de supervisão dos Estados Unidos, cuja 

principal função é de Inspeção Escolar, pautada na “super” visão como forma de 

desenvolver certo controle dos professores e alunos.  No Brasil, durante o período 

de implantação da industrialização, é adotada com o sentido de melhorar a 

quantidade e qualidade da produção, sendo a supervisão uma forma de reprimir, 

vigiar, controlar, monitorar a mão de obra operária.   

Somente em 1841, a Supervisão começa a ter um olhar direcionado para o 

ensino, com intuito da busca de um melhor desempenho da escola em sua tarefa 

educativa, delegando ao supervisor a tarefa de verificação das atividades docentes.  

 A Coordenação Pedagógica, propriamente dita, surge pela primeira vez no 

Brasil com a Reforma de Francisco Campos, por meio do decreto Lei 19.890 de 18 

de abril de 1931, porém com a nomenclatura de Inspeção Escolar, assumindo, no 

entanto, um papel bem diferente daquele que vinha sendo realizado: o de fiscalizar e 

de inspecionar o trabalho docente. 

 

[...] cabia também ao inspetor geral presidir os exames dos professores e 
lhes conferir o diploma, autorizar a abertura das escolas particulares e 
até rever os livros, corrigi-los ou substituí-los por outros. (SAVIANI, 2002, 
p. 23).  

 

A Inspeção Escolar nesse período era muita rígida. A escola preparava-se 

toda para receber o inspetor que só aparecia na escola para observar e fiscalizar 

todo o trabalho, desde o administrativo até o pedagógico. 

                                                           
6
 Profissionalização na concepção de PERRENOUD (2008, p. 11-12): “Na teoria, um profissional deve 

reunir as competências de alguém que elabora conceitos e executa-os: ele identifica o problema, 
apresenta-o, imagina e aplica uma solução e, por fim, garante seu acompanhamento. [...] Para serem 
profissionais de forma integral, os professores teriam de construir e atualizar as competências 
necessárias para o exercício, pessoais e coletivas, da autonomia e da responsabilidade”. 
7
 Ratio Studiorum - Conjunto de normas criado para regulamentar o ensino nos colégios jesuíticos. 

Sua primeira edição, de 1599, além de sustentar a educação jesuítica, ganhou status de norma para 
toda a Companhia de Jesus. Tinha por finalidade ordenar as atividades, funções e os métodos de 
avaliação nas escolas jesuíticas. Não estava explícito no texto o desejo de que ele se tornasse um 
método inovador que influenciasse a educação moderna, mesmo assim, foi ponte entre o ensino 
medieval e o moderno. 
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Na década de 1950, do século 20, no Brasil, a nomenclatura inspetor é 

alterada para Coordenador Pedagógico que permanece até hoje. Nesse período, a 

formação dos primeiros supervisores foi mediante os cursos promovidos pelo 

Programa América - Brasileiro de Assistência ao Ensino Elementar (PABAEE), visto 

que o Coordenador atenderia somente ao ensino primário. Os cursos do PABAEE 

expandiram-se pelo Brasil inteiro durante os períodos de 1957 a 1963. 

Assim, a formação do Coordenador Pedagógico passou para o ensino 

normal designada pela LDB 4.024/61. Após sua promulgação, ficou estabelecida 

que os governos estaduais e municipais teriam a incumbência de organizar e 

executar os serviços educativos. 

Com as mudanças ocorrendo e com a política do governo pós 1964, a 

educação começou explicitamente a atender os interesses econômicos de 

segurança nacional, momento em que o Coordenador Pedagógico tinha o papel de 

controlar a qualidade e promover a melhoria do ensino; acreditava-se, assim, que 

controlando a ação docente e fiscalizando a prática pedagógica promover-se-ia a 

melhoria do ensino. Para exercer essa função, o candidato deveria ter formação 

específica. E foi a partir da lei 5540/68 que a Supervisão passa a ter a sua formação 

em nível superior. 

Na década de 1970, através da 5692/71, a Supervisão Educacional institui-

se como serviço específico da escola de 1º e 2º graus exercendo uma função 

tecnicista e controladora em decorrência da militarização escolar. Nesse momento, o 

Supervisor Educacional era visto como um inspetor, cabendo-lhe fiscalizar todas as 

documentações e ações de ordem administrativa, pedagógica e financeira das 

escolas. Com as Diretas já e a sede por democracia, em meados da década de 

1980, surgem críticas sobre os papéis dos especialistas no intuito de extinguir seus 

cargos, o que se oficializou em alguns contextos. 

Já nos anos 90, retoma-se a supervisão com a nova LDB 9394/96 que 

propõe que a formação de especialistas seja oferecida nos Cursos de Pedagogia em 

nível de Pós-Graduação ou Complementação, com intuito de formação em exercício 

das práticas pedagógicas, e a lei propõe, também, como estas deverão ser 

desenvolvidas, visto que, segundo a nova LDB, o Coordenador é aquele que 

contextualiza, auxilia, pesquisa, coordena as atividades pedagógicas em parceria 

com os professores. 
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O supervisor não é mais aquele sujeito que possui um “superpoder” de 
assessorar, acompanhar, controlar e avaliar o trabalho que os professores 
realizam nas escolas, mas aquele que constrói com os professores seu 
trabalho diário. (MEDINA, 2008, p. 21).  
 
 

Após esta retrospectiva, na qual se percebe que aconteceram várias 

mudanças no âmbito educacional interferindo nos papéis dos responsáveis pela 

escola, pretende-se apontar o novo perfil que cabe ao Coordenador Pedagógico do 

século XXI: postura de pesquisador, cooperador, companheiro. O CP precisa ser 

flexível e, acima de tudo, comprometido com a eficiência do trabalho pedagógico; 

que seja um conhecedor das leis, para poder entender as normas que regem seu 

trabalho, bem como todo o fazer educacional nacional. O coordenador precisa ser 

observador, perceptível aos detalhes que permeiam as ações educativas dos 

professores, ser sensível às reais necessidades da escola e se apropriar de seu 

processo de humanização para assumir novas funções no cotidiano escolar.  

A partir desse breve apanhado da trajetória histórica da Coordenação 

Pedagógica, pretende-se adentrar em uma discussão micro, visto que o olhar macro 

já foi socializado neste capítulo. Ou seja, discutir-se-á neste instante o que preconiza 

a legislação municipal sobre as funções do Coordenador Pedagógico, em Itajaí, 

popularmente conhecido na Rede Municipal de Ensino como Supervisor escolar. 

Inicia-se destacando que, atualmente, no contexto municipal, o Coordenador 

Pedagógico é o responsável pelo processo pedagógico da unidade de ensino em 

que se encontra atuante. As funções do CP estão previstas na lei nº 3.352 de 15 de 

dezembro de 1998, que por sua vez foi regulamentada pela Lei n° 3.852/2002, que 

preconiza: 

 

Seção IV Da Supervisão Pedagógica Art. 105 - A Supervisão Escolar 
será instituída nos estabelecimentos para: I - garantir que a escola 
cumpra sua função de socialização e construção do conhecimento; II - 
diagnosticar, junto à comunidade (especialistas, professores, pais e 
alunos), as suas reais necessidades e recursos disponíveis; III - 
participar com a comunidade escolar na construção do projeto educativo; 
IV - participar do planejamento curricular; V - organizar e distribuir os 
recursos humanos, físicos e materiais disponíveis na escola; VI - 
cooperar com a direção, visando providenciar recursos financeiros, 
materiais, físicos e humanos necessários à viabilização do projeto 
educativo da escola; VII - acompanhar a execução do currículo, visando 
ao melhor uso de recursos, bem como a sua permanente manutenção e 
reposição; VIII - viabilizar aos profissionais da escola oportunidade de 
aperfeiçoamento, visando o projeto educativo; IX - coletar, organizar e 
atualizar informações e dados estatísticos da escola, que possibilitem 
constante avaliação do processo educacional; X - coletar, atualizar e 

http://www.leismunicipais.com.br/cgi-local/forpgs/showingimg.pl?&number=3852&year=2002&typ=o&city=Itajaí&state=SC&est=&camara=1
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socializar a legislação de ensino e de administração de pessoal; XI - 
coordenar o processo de elaboração e atualização do Regimento 
Escolar, garantindo o seu cumprimento; XII - assegurar a organização, 
atualização e trâmite legal dos documentos recebidos e expedidos pela 
escola; XIII - discutir com a comunidade escolar a qualidade, quantidade, 
preparo, distribuição e aceitação da merenda escolar, tomando 
providências para que sejam atendidas as necessidades do educando; 
XIV - contribuir para a criação, organização e funcionamento das 
diversas Associações Escolares; XV - acompanhar e avaliar estágio em 
Supervisão Escolar e em outras áreas do conhecimento; XVI - buscar 
atualização permanente; XVII - influir para que todos os funcionários da 
escola se comprometam com o atendimento às reais necessidades dos 
alunos; XVIII - participar dos Conselhos de Classe. (ITAJAÍ, 1998, Art. 
105, seção IV). 

 

Como se observa, o Sistema Municipal de Ensino, cuja última revisão 

ocorreu em 2002, denomina o Coordenador Pedagógico como Supervisão 

Pedagógica.  Percebe-se que dentre as funções descritas no artigo 105 da citada lei 

municipal, incumbe, a estes profissionais, ações burocráticas, administrativas, de 

participação na elaboração do projeto educativo, de coletor de dados estatísticos, 

responsável pela elaboração do regimento escolar, pelas documentações expedidas 

e recebidas da escola, bem como pela logística frente à merenda escolar. Isso 

demostra, portanto, em pleno século XXI, um desalinhamento com a legislação 

nacional e uma desatualização teórica e prática do papel desse profissional, visto 

que o processo ensino-aprendizagem necessita da atenção e coordenação 

pedagógica gerida pelo CP em parceria com os docentes.  

Há a necessidade de fazer ressalvas frente a esta afirmação para não 

desencadear uma interpretação equivocada, uma vez que algumas funções 

descritas estão alinhadas com a legislação nacional. Por exemplo: garantir que a 

escola cumpra sua função; participar com a comunidade escolar da construção do 

projeto educativo; cooperar com a direção; viabilizar o aperfeiçoamento e participar 

do conselho de classe. São funções de cunho pedagógico e, portanto, de acordo 

com a ação rotineira da Coordenação Pedagógica. 

Já no Plano de Cargos e Carreiras Típicas do Magistério Público Municipal, 

lei complementar nº 132, de 2 de abril de 2008,  por intermédio do anexo I-B,  e, 

praticamente, seis anos depois da regulamentação do Sistema Municipal de Ensino, 

encontra-se a definição das atribuições do CP8: 

 

                                                           
8
 CP – Na RMEI o Coordenador Pedagógico é denominado Supervisor Escolar. 
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Supervisor escolar /Atribuições: 1) Coordenar, junto a direção e 
comunidade escolar a elaboração, execução, avaliação e 
replanejamento da Proposta Pedagógica e Plano de Desenvolvimento da 
Escola, bem como participar da elaboração do Regimento Escolar. 2) 
Coordenar a elaboração do Plano Anual de Ensino da Unidade Escolar, 
a partir das matrizes e habilidades propostas nas Diretrizes Curriculares. 
3) Acompanhar a execução do Plano Anual de Ensino da Unidade 
Escolar, esclarecendo as dúvidas de professores e fazendo intervenções 
sempre que necessário. 4) Fazer a acolhida do professor na escola, 
socializando os documentos organizacionais da Unidade Escolar, 
oferecendo-lhe as devidas orientações. 5) Verificar a organização dos 
registros do Diário de Classe, fazendo intervenções quando necessário. 
6) Garantir que o professor promova reforço pedagógico e recuperação 
paralela para os alunos com dificuldades de aprendizagem, contribuindo 
com processo ensinar-aprender. 7) Levantar e consolidar os dados 
referentes ao processo pedagógico. 8) Orientar, auxiliar e acompanhar o 
plano diário Plano Diário/Semanal do professor(a) visando a 
consonância do Plano com a Proposta Pedagógica da Escola. 9) 
Orientar, auxiliar e acompanhar as ações pedagógicas do professor e 
fazer registros pertinentes às observações e orientações, bem como 
prestar suporte ao professor em suas necessidades, auxiliando-o na 
busca de metodologias que atendam a diversidade encontrada em sala 
de aula. 10) Elaborar junto à direção e ao corpo docente o Projeto de 
Formação Continuada, e coordenar junto ao corpo técnico-administrativo 
a sua execução. 11) Contribuir para que a escola cumpra sua função de 
socialização e construção do conhecimento. 12) Participar do diagnóstico 
de identificação do contexto sócio- econômico e cultural em que o aluno 
vive, realizado pela Orientação Educacional, visando aproximar a escola 
da realidade do aluno. 13) Coordenar junto à direção a reunião de estudo 
para a adequação do Calendário Anual à realidade escolar, 
acompanhando o cumprimento do Calendário Escolar de acordo com os 
dias letivos e eventos. 14) Planejar, coordenar e executar juntamente 
com a equipe técnico-administrativa os eventos extraclasse que constam 
no Calendário Escolar e participar ativamente de Reuniões 
Administrativas. 15) Planejar, coordenar e executar, juntamente com a 
Orientação Educacional, o Conselho de Classe, estabelecendo as metas 
e ações de acordo com a análise dos dados da Unidade Escolar. 16) 
Promover Reuniões Pedagógicas e Reuniões de Estudo, visando a 
construção e aperfeiçoamento da competência dos professores. 17) 
Participar das Formações Continuadas e Reuniões contempladas em 
sua jornada de trabalho. 18) Realizar juntamente com o professor a 
Prova de Reclassificação de alunos defasados idade-ano e a Avaliação 
Externa seguindo as determinações da Secretaria Municipal de 
Educação. 19) Acompanhar a realização das avaliações diagnósticas da 
aprendizagem dos educandos. 20) Acompanhar o processo ensino-
aprendizagem, garantindo o desenvolvimento do educando. 21) 
Contribuir com a formação de outros profissionais e crescimento da 
profissão, acompanhando os estágios dos professores nas séries iniciais 
e finais do Ensino Fundamental e o desenvolvimento profissional do 
Auxiliar de Biblioteca, Monitor e Professor do Laboratório de Informática. 
22) Acompanhar o desenvolvimento dos professores e dos alunos da 
Classe de Apoio Pedagógico. 23) Buscar atualização permanente. 24) 
Promover junto com os professores a análise crítica dos livros didáticos, 
visando a melhoria do material utilizado nas escolas. 25) Influir para que 
todos os funcionários se comprometam com o atendimento às 
necessidades pedagógicas da Unidade Escolar. 26) Promover a 
integração e a comunicação entre os diversos setores relacionados com 
a área pedagógica. 27) Acompanhar as reuniões com pais e participar na 
composição, caracterização e acompanhamento de turmas e grupos. 28) 
Colaborar com a equipe escolar na adaptação e integração do aluno à 
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escola, desenvolvendo ações e acompanhando o processo. 29) 
Promover ações que contribuam para a auto - estima dos funcionários e 
educandos, facilitando o clima organizacional dentro da Unidade Escolar. 
30) Promover a reflexão sobre as consequências sociais do processo de 
rotulação, discriminação e exclusão, contribuindo com a diminuição 
destes comportamentos. 31) Realizar juntamente com a direção, a 
Avaliação dos Professores admitidos em caráter temporário e a 
Avaliação dos Professores Efetivos para a Ascensão Funcional. 32) 
Construir e executar a Agenda de Trabalho em consonância com o PIT 
(plano individual de Trabalho), fazendo avaliações constantes. 33) 
Promover atendimento individual ao professor em sua Hora Atividade. 
34) Trabalhar seguindo os preceitos da instituição, com ética, sob a 
égide do sigilo, confidencialidade e respeito ao indivíduo e comunidade, 
visando garantir os direitos humanos. 35) Executar outras atribuições, 
correlatas às acima descritas, conforme demanda e/ou a critério de seu 
superior imediato. (ITAJAÍ, 2008, anexo I-B).  

 

 

Essa lei complementar nº 132, como o próprio nome afirma, vem 

complementar a lei nº 3.352 por meio de uma visão atualizada, que vai ao encontro 

de estudos contemporâneos, delegando ao supervisor escolar a atribuição de 

coordenar junto à direção: a elaboração do Projeto Político Pedagógico – PPP; a 

elaboração e a aplicação do plano de aula; a reunião de estudos e a elaboração do 

Plano Anual de Ensino; o acompanhamento da execução do currículo e das ações 

pedagógicas do professor; a garantia do reforço escolar e da aplicação da 

recuperação paralela prevista por lei; a elaboração em parceria com a direção da 

formação dos professores e da promoção das reuniões pedagógicas.  

A redação do texto no Sistema Municipal de Ensino apresenta um olhar 

burocrático, a nomenclatura correta deveria ser de Supervisão Escolar, mais próxima 

ao papel de fiscalizar e controlar, como era a intenção da época. E no Plano de 

Carreira a nomenclatura adequada seria Supervisão Pedagógica, visto encontrar-se 

interessada em delegar ao profissional em questão a função de organizar o trabalho 

escolar. 

Com relação à nomenclatura empregada ao Coordenador Pedagógico, que 

no município de Itajaí é supervisor escolar, poder-se-ia reivindicar uma mudança, 

uma vez que esse termo está mais próximo do papel de fiscalizar e controlar 

enquanto que o Coordenador Pedagógico se aproxima mais da organização, 

planejamento e execução do trabalho escolar.  Esta opção encontra respaldo, por 

exemplo, em Lima: 

 

Fruto de uma política de alianças entre o Brasil e Estados Unidos, a 
inspeção reaparece no cenário educacional brasileiro na década de 
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1950, de forma “modernizada”, com a denominação de supervisão 
escolar, para garantir a efetivação de uma política desenvolvimentista, 
que trazia em seu bojo a concepção de educação como alavanca da 
transformação social. (LIMA, 2010, p. 71). 

 

Sendo assim, sugere-se que a nomenclatura mais adequada seja 

Coordenação Pedagógica, uma vez que esse profissional de fato coordena a 

elaboração do Plano de Ensino, participa da construção do PPP e acompanha a 

execução de diversos instrumentos e ações do cotidiano pedagógico da escola, em 

especial do professor.  

Muitas foram as questões que aqui foram trazidas acerca das funções da 

Coordenação Pedagógica, dentre elas, os percalços no cotidiano que o impedem de 

assumir sua função, tal qual preconiza a legislação nacional. Diante dessa 

constatação, os sujeitos desta pesquisa foram questionados acerca da 

profissionalização do Coordenador Pedagógico no cotidiano escolar atual. Essa 

pergunta norteou uma das dinâmicas da coleta de dados, denominada de Discussão 

circular. Os depoimentos dos sujeitos de pesquisa foram agrupados em três 

categorias, a saber: 

 

Quadro 1 – Constituição e profissionalização do CP 

Formação inicial 
na academia 

Formação no cotidiano com os colegas Formação complementar 
ou especialização 

[...] O pessoal sai da 
faculdade, de um curso 
de graduação sem 
saber nada. 
Infelizmente, como 
disse o Sujeito 5, 
supervisão tem na pós-
graduação, lógico, 
também não tem essa 
parte, então muitos 
dizem: “Não quero ser 
professor de sala de 
aula, quero ser 
supervisor!”, porque ele 
acha que ser 
supervisor é sentar e 
esperar pelas crianças.  
Há toda uma 
responsabilidade, um 
comprometimento que 
na pós-graduação não 
é bem passado, porque 
não existe esse estágio 
efetivo na área, na 
função. (Sujeito 4). 
 
[...] Bom, em relação a 
minha 
profissionalização, eu 
fiz a Pedagogia na 
graduação, depois 
voltei um ano, como a 

[...] É no dia a dia, infelizmente e felizmente. Felizmente 
porque sempre está aprendendo, e infelizmente porque há 
pessoas que chegam sem saber nada. Eu tive a sorte de 
trabalhar no ano passado na escola X, apesar de no meu 
tempo de formação nunca ter trabalhado na área de 
Educação, e ter você ali (pesquisador) e o sujeito 2, que me 
deram suporte para trabalhar na área de supervisão. Mas eu 
cheguei sem saber nada. E é assim que acontece hoje. 
(Sujeito 4). 
 
[...] Tu dizes que não pode falar igual, mas eu não tenho 
como falar diferente porque eu era de uma instituição 
filantrópica que passei num concurso público sem saber o 
que era uma supervisão e fui fazer supervisão, então para 
mim como disse o sujeito 5, eu não sabia nada do que era, 
tinha um conhecimento porque eu trabalhava com uns 
professores da instituição filantrópica, então eu só tinha essa 
base [...]. (Sujeito7). 
 
[...] Tinha outra supervisora que me ajudou muito, foi ali que 
eu aprendi. Lá com os pares, lá com o professor, lá no dia a 
dia com o aluno é o que a gente é hoje. Não é só o 
conhecimento científico que vai te dar o entendimento. Tem 
que ter o conhecimento e a prática, a vivência, se não tu 
serás mero técnico de passar só conhecimento, mas e a 
vivência, onde está? E aquele prazer de tu veres que o aluno 
aprendeu que aquele professor conseguiu chegar àquele 
resultado? Isso é gratificante para ti. Por mais que os 
sujeitos 2 e 4 estejam na escola X, que é a maior escola e 
que é um local difícil de se trabalhar, porque têm “n” 
problemas, mas ali aprendemos muitas coisas. E a gente é 
assim... eu vejo que ali minha experiência foi um 

[...] todo o conhecimento que eu 
adquiri foi na especialização e na 
supervisão, então se eu nem 
sabia o que era, foi ali que eu 
aprendi, como já disse todo 
mundo, foi na prática, porque a 
minha experiência também foi na 
escola X, como o sujeito 4, maior 
escola da rede, “eu” era louca, 
não sabia nada, mas tinha entrado 
numa sala de aula para ser 
professora e peguei a supervisão 
de quinta a oitava sem saber 
menos ainda, então, para mim, a 
teoria que eu aprendi foi junto com 
a prática.[...]. (Sujeito 7). 
 
Fiz um ano de complementação 
de currículo, tive o privilégio de 
fazer a complementação e atuar 
como supervisora no início que eu 
entrei na especialização. Já 
consegui a vaga no município e eu 
aceitei esse desafio, e isso foi 
muito gratificante para mim, teoria 
e prática, tive uma boa base na 
especialização e na supervisão, 
diferente da graduação na 
Pedagogia como um todo. Nos 
habilitava para as séries iniciais da 
Educação Infantil. Eu acredito que 
a gente tem que saber o todo. Só 
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Fonte: Criado pelo autor com base nas transcrições. 

 

Diante do quadro 1, pode-se observar as verbalizações analisadas e 

divididas em categorias que se complementam, uma vez que a formação do 

Coordenador Pedagógico efetiva-se em diferentes frentes. A primeira delas 

apresenta as verbalizações as quais indicam que a formação inicial, geralmente 

vivenciada na academia em nível de graduação, não consegue atender às 

necessidades da Coordenação Pedagógica, pois está focada na formação do 

docente para os anos iniciais ou para a educação infantil. 

Esse fator dá-se pela maioria das formações dos coordenadores ocorrerem 

inicialmente na Pedagogia, e, no caso dos sujeitos da pesquisa, a referida 

graduação não possuiu a tarefa de preparar especialistas, pois a habilitação da 

formação estava centrada no Ensino Fundamental, em especial nas séries iniciais. 

Ao passar por uma graduação de Pedagogia, o coordenador pedagógico amplia sua 

visão, fator que talvez não tenha recebido merecida atenção dos sujeitos da 

pesquisa, visto que não reconheceram que a formação inicial merece ser percebida 

maioria dos meus 
amigos aqui [...]. 
(Sujeito 2). 
 
[...] A graduação, no 
caso da supervisão, 
valeu bastante para 
mim, me deu um 
suporte teórico e 
prático, deu uma visão 
para mim, uma vez que 
eu não estava na 
prática no mesmo 
momento que eu 
estava estudando. 
Então, eu não 
desconsidero a minha 
formação inicial. É 
claro que a 
experiência, o tempo, a 
prática, ela é 
determinante para tu 
estares buscando esse 
equilíbrio entre teoria e 
prática. (Sujeito 5). 
 

aprendizado muito significativo, por mais que tenha coisas 
ruins, é o melhor lugar para estágio. Todo mundo que se 
forma e que queira aprender a ser um supervisor, a lidar com 
“n” situações, deve ir à escola X. Vai lá que tu consegues, o 
sujeito 8 também já passou por lá também. O sujeito 5 já 
passou por lá. Daqui só o sujeito 1, 2 e 3 que não passaram. 
Então eu acho que é muito gratificante aquele lugar ali. Se tu 
consegues trabalhar, mesmo tendo muita burocracia, mesmo 
sendo muito agitado, se tu não conseguires sentar para 
conversar, tu aprendes muitas coisas, muitos detalhes com 
os alunos, com os professores, com a zeladora, com “n” 
situações que têm naquele espaço. (Sujeito 7). 
 
[...] Eu me reunia muito com o sujeito 3 e com outros 
coordenadores, e até com o pesquisador, a gente tentou 
fazer um grupo de estudo, isso me ajudou muito. Os livros da 
minha mãe, eu tenho uma mãe que é há anos supervisora, 
me influenciou muito, então... a minha maior experiência 
mesmo foi em campo, in loco. Outra coisa importante: a 
primeira escola onde trabalhei tive uma gestão de gestores 
muito democráticos, e isso me ajudou muito, Depois eu 
peguei outras gestões. Mas aquela me marcou muito porque 
eu tive mais dificuldade, foi o primeiro ano que eu fui 
supervisora, fiquei três anos na escola Y e me ajudou muito, 
por ter uma gestão democrática. É isso! (Sujeito 2). 
 
[...] Saímos da pós-graduação sem muito conhecimento e 
aprendemos a ser supervisor, a ser coordenador fazendo no 
dia a dia. [...]. (Sujeito 6). 
 
[...] o chão da escola é muito rico, e não dá para negar o 
casamento entre teoria e prática. É o aprender na academia, 
e, na escola, o fazer para ter a prática. [...]. (Sujeito 3). 
 
[...] a questão mesmo da profissionalização é: tudo que foi 
assimilado na graduação, na pós-graduação é realmente ser 
adaptado agora a esse conhecimento na escola, porque é na 
escola, é fazendo na unidade escolar que realmente nós nos 
edificamos, então essa profissionalização do Coordenador 
Pedagógico é no cotidiano escolar que ele é edificado. 
(Sujeito 8). 

que eu defendo muito a questão 
do específico, então eu acho que 
quando nós fizemos uma 
graduação de um ano, de 
segunda à sexta feira, não lembro 
a carga horária, eu acho que deu 
uma base muito maior do que uma 
pedagogia de quatro anos que nos 
habilitava para a Educação Infantil 
das séries iniciais, eu acho que 
ficou uma lacuna na formação 
nossa inicial. A nossa 
profissionalização não depende só 
de títulos, eu posso ter três pós-
graduações, posso ter mestrado, 
mas se eu não tiver postura e não 
estiver disposta a mudar, não vai 
ter mudança, não vai ter 
crescimento. É bem como colocou 
o sujeito 5; a profissionalização e 
a formação, mas eu penso que a 
formação pra mim foi uma 
experiência muito importante. [...]. 
(Sujeito 2). 
 
[...] É claro que não posso me 
conter, ficar feliz somente com a 
formação inicial. Há necessidade 
sim da formação em serviço, de 
buscar constantemente a 
atualização, quem sabe outra 
graduação, pós-graduação. Até 
porque temos essa sensação de 
que o conhecimento fica 
rapidamente velho se tu não estás 
constantemente lidando com ele. 
Eu sinto essa necessidade de 
estar atualizada. [...]. (Sujeito 5). 
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como etapa importante na constituição como coordenadores. Os conhecimentos da 

formação inicial não são específicos da coordenação, mas dão ao coordenador 

condições de trabalhar em várias frentes de trabalho, seja ao se reunir com os 

docentes para planejar o ano letivo, seja por meio do atendimento individualizado 

para tentar sanar as dúvidas de um professor frente aos dilemas existentes em sua 

sala de aula.  

O professor não se encontra em situação diferenciada, pois, segundo a LDB 

9394/96, faz-se necessário a formação em graduação em licenciatura para poder 

atuar em sala de aula, assim como o CP para assumir suas atribuições de liderança. 

No entanto, na prática não tem funcionado assim, visto a carência de acadêmicos 

para os cursos que visam à formação de professores em diversas áreas.  

Compreende-se que o coordenador pedagógico deva ter experiência como 

docente antes de optar pela função em questão, não que isso seja uma regra, mas, 

certamente, o professor que escolhe ser CP terá maior embasamento prático na 

hora de subsidiar os professores de sua equipe. 

A formação inicial ocupa, de fato, importante espaço na constituição do 

papel do Coordenador Pedagógico, porém não é o único meio de construir-se uma 

personalidade supervisora e, consequentemente, desencadear uma 

profissionalização. Com base nos estudos de Zibetti e Souza (2008), os docentes 

precisam desenvolver alguns saberes necessários para o cotidiano escolar e suas 

relações com a prática pedagógica. Esses saberes podem estender-se à formação 

dos coordenadores pedagógicos, os quais são: 
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Figura 4 - Saberes docentes 

 

 

Fonte: Criado pelo autor segundo Zibetti e Souza (2008).  
 

 

Há de se concordar com Zibetti e Souza quando afirmam que para se 

exercer uma determinada função são necessários alguns saberes específicos para o 

exercício da prática em questão. Como se está discutindo conceitos e trazendo 

reflexões sobre a coordenação, é preciso conhecer melhor quais são esses saberes 

que são resultados de um processo histórico e da constituição no próprio cotidiano 

educativo e que determinam a ação dos CP. 

 

[...] na perspectiva dos estudos do cotidiano, a apropriação dos saberes 
é resultado de um processo histórico por meio do qual professores 
transformam os conhecimentos a que tiveram acesso ao longo de sua 
formação e atuação profissional em saberes que são mobilizados no 
exercício da profissão. (ZIBETTI; SOUZA, 2008, p. 252). 

 

Assim, o Coordenador Pedagógico pode possibilitar meios para o 

desenvolvimento dos saberes da formação profissional, aqueles adquiridos na 

academia, geralmente teóricos e que norteiam toda a prática docente, como afirmou 

o sujeito 8 da pesquisa em sua fala transcrita abaixo: 

 

[...] tudo que foi assimilado na graduação, na pós-graduação é realmente 
ser adaptado agora a esse conhecimento na escola, porque é na escola, é 
fazendo na unidade escolar que realmente nós nos edificamos, então essa 
profissionalização do Coordenador Pedagógico é no cotidiano escolar que 
ele é edificado. (Sujeito 8).  
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As teorias conhecidas ou revisitadas na graduação contribuem para o 

crescimento profissional, que colocados em prática no contexto educacional 

possibilitam a profissionalização. Segundo Oliveira (2004, p. 1133): “Não se trata de 

eficácia, formação, capacitação ou aquisição de conhecimentos, mas de um 

posicionamento na sociedade como fruto de relações sociais, de ações e de 

trabalho”. 

Após desenvolver os saberes da formação inicial, faz-se necessário por 

meio de vivências e de práticas do dia a dia na docência buscar meios para a 

constituição da profissionalidade, aprendendo e apreendendo a lidar com os 

conflitos da profissão Coordenação Pedagógica. Percebe-se que, na prática, 

também se constitui a figura do Coordenador Pedagógico, no dia-a-dia do cotidiano 

escolar. Esses são os saberes da experiência que precisam ser adquiridos e 

desenvolvidos; e isso ocorre por meio das condições e relações que se estabelece 

ou se vivencia durante a trajetória profissional.  

Para Garrido (2009, p. 9): “O trabalho do professor-coordenador é 

fundamentalmente um trabalho de formação continuada em serviço”. De fato, é na 

formação continuada constituída em serviço que se dá a constituição da 

personalidade do profissional de todas as profissões. Mas, como já apontado, não 

somente por meio da formação continuada, aqui contemplada em duas categorias: 

Formação no cotidiano com os colegas e Formação complementar ou 

especialização.  

Diante das evidências identificáveis na tabela 89, os sujeitos da pesquisa 

compreendem bem isso, quando afirmam que é no chão da sala de aula, na escola 

e na rotina do Coordenador Pedagógico que há a profissionalização. Faltou apenas 

alguns reconhecerem que a graduação, neste caso, a formação inicial, possui 

importante papel para que se realize essa formação em serviço, ou continuada no 

próprio cotidiano escolar. Constitui-se profissional também ao longo da caminhada, 

inclusive com as vivências que se tem com alunos, com familiares e por meio da 

reflexão sobre as ações cotidianas, pois são elas a formação continuada em serviço. 

E finalmente, os saberes do conhecimento, que não se reduz ao repasse de 

informações, mas trabalhar com estas: interpretando-as, classificando-as, 

analisando-as e contextualizando-as. O conhecimento fomentado e alimentado por 

                                                           
9
 A tabela 8 pode ser vista na página 110 deste trabalho. 
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diferentes variantes: a gestão escolar, a rotina escolar, as tendências pedagógicas, 

o projeto político pedagógico, as políticas públicas, dentre outras. Isso permite 

pensar na necessidade de uma formação cultural do sujeito, por compreender que 

diferentes fatores históricos e culturais interferem diretamente na forma de se 

relacionar e agir na sociedade. 

A formação profissional como fruto da inter-relação entre os saberes aqui 

explicitados faz um convite a pensar-se frente à necessidade de uma educação do 

sentimento, ou seja, uma formação focada no processo de humanização, no intuito 

de por meio da educação estética possibilitar o desenvolvimento da percepção e da 

sensibilidade humana. 

Essa profissionalização adquirida com propriedade e conhecimento de 

causa é fruto do desenvolvimento de saberes que se articulam e concebem o perfil 

dos coordenadores pedagógicos. Atualmente, não basta saber das funções, é 

preciso mais, e para os sujeitos da pesquisa isso fica evidente, visto que a maioria 

investe na formação contínua e continuada. A educação precisa de coordenadores 

mais humanizados, perceptíveis ao senso estético e à sensibilidade. Esse 

aprendizado pode ser oportunizado por meio do contato com arte, por meio da 

educação estética e da vivência com as diferentes formas de expressão cultural que 

possibilitam a revitalização da sensibilidade humana.  

 

É sob esta ótica que a estética, incluída na formação dos professores, 
pode ser considerada como conteúdo fundamental para o 
desenvolvimento da percepção, da atitude crítica e da atividade 
imaginária e criativa, elementos que consideramos primordiais ao 
professor, uma vez que ampliam sobremaneira sua margem de ação 
formativa diante da aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos. 
(SCHLINDWEIN, 2010, p. 43). 
 

 

Se para o professor e para os alunos a estética possibilita esse processo de 

humanização, torna-se relevante que o coordenador também participe dessa 

formação, e, assim, provavelmente, poderá ter-se educadores mais sensíveis, mais 

ouvintes, mais perceptivos e mobilizadores de ações educativas de qualidade.  

A luz do objetivo desta pesquisa, que é caracterizar as ações do 

coordenador pedagógico da Rede Municipal de Ensino de Itajaí e suas relações com 

a legislação vigente, com a gestão escolar e a necessidade de uma Educação 

Estética, possibilitou perceber, por meio da análise das falas dos sujeitos da 
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pesquisa, que a profissionalização do CP está atrelada à formação inicial e contínua 

do professor, bem como da necessidade de uma formação que possibilite a 

humanização.  

Só há melhoria no processo ensino-aprendizagem se houver reflexão sobre 

a ação docente, descartando equívocos da pratica educativa e traçando metas e 

ações que desencadeiem intervenções individuais e coletivas, que atendam as 

necessidades dos alunos naquele determinado período educacional.  

Essa talvez seja uma das principais atribuições do coordenador, ou seja, 

constantemente possibilitar momentos de reflexão sobre a ação educativa com base 

no acompanhamento da prática docente, no intuito de convidar esse profissional a 

repensar suas estratégias de ensino.  

O planejamento coletivo no cotidiano da escola aparece nos relatos dos 

sujeitos da pesquisa e há de se concordar que essa ação precisa ser mais discutida 

e vivenciada pelos docentes no cotidiano escolar. Importante sinalizar que as 

legislações vigentes não trazem essa prática de forma explícita, mas também não a 

negam, já que a maioria das atribuições do CP está voltada na frequente realização 

de ações educativas que priorizem o processo ensino-aprendizagem. 

Mas que ações são essas? Quais os conflitos do cotidiano do Coordenador 

Pedagógico? Quais as características desse profissional focado no pedagógico? 

Quais as ações indispensáveis para a melhoria do ensino? Essas e outras 

discussões compõem o capítulo a seguir. 
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5 AS AÇÕES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO: ENTRE O REAL E O IDEAL   

 

[...] que a importância de uma coisa não se mede  
com fita métrica nem com balanças nem barômetros etc.  

Que a importância de uma coisa há  
que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós. 

Manoel de Barros (2007). 

 
 

Manoel de Barros, nesse poema, convida a refletir sobre a percepção da 

importância das coisas à medida que passa a fazer sentido no dia-a-dia, através do 

encantamento que produz nos sujeitos envolvidos no processo. Esse poema permite 

fazer inferências acerca do papel do Coordenador Pedagógico, pois só se percebe a 

importância de suas ações quando elas produzem o encantamento no cotidiano da 

escola, ampliando os benefícios que uma boa atuação da coordenação pode causar 

no trabalho pedagógico. Como encantar os envolvidos no processo?  Será por meio 

das ações da Coordenação Pedagógica? Neste capítulo, apresentam-se discussões 

em torno das ações do Coordenador, de como se constitui um aliado do diretor e do 

professor, um mediador e colaborador das atividades educativas, assumindo o papel 

de agente responsável pela prática democrática envolvendo todos na unidade 

escolar.  

O Coordenador Pedagógico, na contemporaneidade, atua como um 

interlocutor entre o professor e o aluno, auxiliando-os na resolução de conflitos10, na 

seleção de caminhos e meios para a aquisição do conhecimento de forma 

sistematizada e intencional. De fato, é pela mediação que a Coordenação 

Pedagógica constituiu-se como elemento de suma importância no contexto 

educacional, visto que de todos da equipe administrativa da escola, é o Coordenador 

Pedagógico que está diretamente vinculado ao ensino e em especial ao professor.  

Segundo Vasconcellos (2009, p. 88): “O supervisor relaciona-se com o 

professor visando sua relação – diferenciada, qualificada - com os alunos”. Há, 

portanto, uma relação de parceria, acompanhamento e negociação no lugar de 

regulação, controle e fiscalização, constituindo-se para o Coordenador Pedagógico 

um campo propício para a concretização de uma de suas funções: a de possibilitar a 

                                                           
10

 Conflitos na ideia de que são naturais em ambientes escolares em decorrência de serem espaços 
onde há relacionamentos humanos que têm como plano de fundo a democracia, bem como a 
diversidade cultural e cognitiva.  
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formação humana seja dos professores, pais, funcionários ou alunos. Sob este 

prisma, Medina (1995, p. 20) afirma “[...] o objeto de trabalho do Coordenador na 

escola é resultado da relação que ocorre entre o professor que ensina/aprende e o 

aluno que aprende/ensina”. Essa relação é essencial para as tomadas de decisões e 

para o avanço nos processos de mudanças. 

Nessa visão, o Coordenador Pedagógico passa a ser aquele que orienta, 

aprende e ensina, tornando-se um parceiro no processo educativo. Este, contudo, 

procurará formas diferenciadas para auxiliar o professor em sua prática, participando 

e observando as vivências escolares. Deixa de ser o facilitador para ser o 

problematizador, pesquisador e articulador, para que juntos possam construir um 

trabalho eficaz.  É confiando nesse trabalho eficaz que o Coordenador Pedagógico 

organiza-se e desdobra-se para dinamizar o ensino, através de ações desenvolvidas 

na escola, que orientem os professores e sua prática.  

Para melhor identificar as características dessa figura na escola, em uma 

das dinâmicas desenvolvidas durante a coleta de dados, os sujeitos de pesquisa 

foram instigados a falar sobre o Coordenador Pedagógico. Um dos sujeitos traz em 

sua fala a consciência desta característica do coordenador, de ser o suporte 

pedagógico do professor e de como a reflexão da própria prática auxilia.  

 

[...] Vamos começar com uma das ações que são primordiais no trabalho 
do supervisor, do coordenador. Uma delas é a reflexão da própria prática 
pedagógica junto aos professores, não só de como Autoavaliação, mas 
como também da sua equipe docente para estar fazendo a intervenção 
devida, tanto de orientar, não no sentido somente de fiscalizar, mas de 
orientar, dar esse suporte pedagógico ao professor. (Sujeito 5). 

 

Percebe-se, portanto que essa postura do CP contribui para a melhoria do 

ensino, pois se há constante reflexão da própria prática junto aos professores, 

subentende-se que em grupo haverá maior possibilidade de regulação das ações do 

Coordenador Pedagógico e, consequentemente, do corpo docente. Há de se 

concordar com Fernandes quando afirma que  

 

O processo de avaliação, no bojo dessa concepção educativa, é 
considerado um processo que visa ao desenvolvimento do homem na sua 
pluridimensionalidade e deve ser centrado nessa ideia.  (FERNANDES, 
2002, p. 117). 
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Quando a avaliação é fomentada como um processo que possibilita 

constante autoavaliação, está afirmando-se que o docente/discente e o seu 

processo de formação no cotidiano escolar devem ser o foco de qualquer prática 

avaliativa desvinculada do olhar burocrata. 

Nesse contexto, de autoavaliação no cotidiano escolar, convidou-se os 

sujeitos a participarem de uma dinâmica que visou elencar quais as características 

do Coordenador Pedagógico. Por meio da elaboração de um produto mercadológico 

que deveria ser apresentado em forma de propaganda aos demais participantes da 

coleta de dados, as duplas forneciam subsídios para a pesquisa. No ato de fazer a 

propaganda, os supostos vendedores dos produtos, aqui representando o 

Coordenador Pedagógico, deveriam apresentar os benefícios e as indicações desse 

produto, lê-se o CP, para o processo ensino-aprendizagem. 

As verbalizações foram transcritas e serão apresentadas a seguir em três 

categorias que representam as características da Coordenação Pedagógica: a) 

afetividade, b) conhecimento e c) gerenciamento11. 

 

                                                                Imagem 1 – Características do Coordenador Pedagógico: sujeitos 1 e 5 

 

                                                  Fonte: Imagem elaborada pelo autor para fins de pesquisa. 

 

 

                                                           
11

 Gerenciamento nos sentido de sistematização, organização, coordenação e não no conceito 

empresarial. 
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Especialle – É a solução para todos os problemas que fazem parte do 
seu cotidiano, da sua unidade. Especialle te dará paz. As desavenças, 
as brigas, a discórdia está derrubando o pedestal que é a escola, o 
ensino, o conhecimento. Chame o coordenador Especialle que ele te 
dará o suporte de amor, de respeito, de alegria. Se existe algo em sua 
escola que ainda precisa ser descoberto ou resolvido, o coordenador 
Especialle estará sempre atento com seu olhar para qualquer dificuldade 
ou situação. Diante da sua supervisão, ele te dará o suporte teórico e 
prático de que você tanto precisa. Sempre com um sorriso no rosto, até 
nos engana, lasanha - muita caloria -, que nada, basta um pouco do 
trabalho do coordenador Especialle que ele fará mágica com tudo que 
sua escola tanto precisa para manter o equilíbrio, a alegria pela busca do 
conhecimento. Contrate o coordenador Especialle. (Sujeitos 1 e 5). 

 
 

Pode-se constatar que os sujeitos trazem à tona uma característica do 

Coordenador Pedagógico: a afetividade, aqui representada pelo Especialle, que 

oportunizará a constituição de ações supervisoras influenciadas pela paz, pelo amor, 

respeito, alegria, mágica e alegria. Em outras palavras, o Coordenador Pedagógico, 

no olhar dos sujeitos 1 e 5, precisa ser especial, ou seja, ironicamente colocado por 

eles que o Especialle sempre estará atento, pois tem a solução para todos os 

problemas do professor, que é o suporte de todas as horas, que fará mágica para 

tudo dar certo e isso sempre sorrindo.  

Por se tratar de uma atividade artística, os sujeitos procuraram caracterizar o 

CP como um Especialle, cujo foco está na mediação das relações, dado que se 

pode constatar na imagem 1, quando no braço direito do objeto criativo, identificam-

se palavras que simbolizam este ser especial.  

Torna-se compreensível que os sujeitos 1 e 5 veem o Coordenador 

Pedagógico por esta óptica, uma vez que ele atua como elemento ativo no contexto 

escolar, em que poderá ser Especialle por meio do diálogo e do estabelecimento de 

parceria com o professor.  O que preocupa é o CP também ser considerado a 

solução para todos os problemas, como afirmam os sujeitos, visto que as soluções 

surgem na coletividade e na parceria como se vem discutindo ao longo desta 

dissertação.  

Esse olhar de faz tudo e que tem a solução para todos os problemas 

também aparece na multi-mega Coord Mestre, quando os sujeitos 7 e 8 afirmam que 

o CP “fará tudo o que você desejar”. 
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                                                               Imagem 2 – Características do Coordenador Pedagógico: sujeitos 7 e 8 

 

                                                     Fonte: Imagem elaborada pelo autor para fins de pesquisa. 

                      

                                                                Imagem 3 – Características do Coordenador Pedagógico: sujeitos 7 e 8 

 

                                                         Fonte: Imagem elaborada pelo autor para fins de pesquisa. 

 
Agora com vocês, a nossa multi-mega Coord Mestre, nossa 
coordenadora de educação. Ela fará tudo o que você desejar. 
Mestre na formação de professores com capacidade, eficiência, 
compromisso. É ouvinte, leitora e aprendiz a todo o momento. 
Tem mais: pode ter certeza, está conectada à inovação, à 
mudança, à oportunidade. Apresentamos a coordenadora e 
empreendedora Mister Mestre Coord. (Sujeitos 7 e 8). 
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Após essa afirmação, a situação abarca outra perspectiva, uma vez que os 

sujeitos 7 e 8 colocam o Coordenador Pedagógico diretamente ligado com o 

conhecimento, pois lhe cabe fazer o que se desejar, atuando como formador de 

professores por meio de sua capacidade, eficiência e compromisso. Para os sujeitos 

de pesquisa a Coordenação Pedagógica precisa ter conhecimento, ser ouvinte, leitor 

e aprendiz; conferindo-lhe a atribuição de oportunizar inovação, mudança e 

empreendedorismo. 

Para os sujeitos 3 e 4 essas características também compõem o perfil do 

CP, mas desde que associadas aos da categoria da afetividade. Segundos os 

sujeitos, chegou ao mercado um novo produto, ou seja, uma nova possibilidade para 

a ação supervisora, pautada na afetividade e com foco na construção do 

conhecimento; chegando a caracterizá-lo como um verdadeiro revolucionário no 

cotidiano escolar. 

 

 
Imagem 4 – Características do Coordenador Pedagógico: sujeitos 3 e 4 

 

                                                     Fonte: Imagem elaborada pelo autor para fins de pesquisa. 

 

Chegou ao mercado um novo produto. É ímpar. Ele pode ser seu, 
basta você querer. Ele é um produto que tem muito amor em 
todas as línguas. Você encontra em qualquer país. É nacional e 
internacional. Se você está muito triste por estudar, não se 
preocupe porque ele tem muita inteligência, e você abrindo este 
produto vai descobrir outras habilidades. Você vai encontrar 
dentro desse conteúdo um designer, porque você vai ter um 
diferencial na sua escola: um leitor! E falta de memória, não se 
preocupe, ele lembra você de todos os seus compromissos. É um 
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estudioso também. Se você quer levá-lo para casa, não se 
esqueça, ele é o elo da sua escola. Por isso ligue 0800-8803333, 
e dê um nome para esse super, mega empreendimento que está 
na sua escola e não pode faltar na sua educação. O verdadeiro 
revolucionário da educação! (Sujeitos 3 e 4). 
 

Essa fala dos sujeitos 3 e 4 convida a refletir sobre a postura polivalente do 

Coordenador Pedagógico que parece, em algumas afirmações, ser fruto da 

conivência do próprio especialista em questão. Talvez os coordenadores assumam 

essa postura por sentirem-se úteis, ou ainda, exercem este papel de o especialista 

para todas as necessidades simplesmente para atender os anseios da gestão.  

Esse anseio de sentir-se necessário fica evidente nas verbalizações da 

maioria das duplas, visto que o CP sempre é caracterizado como o que pode ajudar 

sempre. Inclusive os sujeitos 3 e 4 vão além, submetem o CP ao papel de auxiliar 

até em casa, quando perguntam se querem levá-lo para casa, pois é o elo da sua 

escola.  

Por meio de uma sátira do sistema telefônico, conhecida como 0800, os 

sujeitos em questão solicitam a ajuda para a escolha de um nome para o “super, 

mega” empreendimento da escola; o que sinaliza que, para eles, o coordenador está 

tão ligado à polivalência, visto que os que dele necessitam podem até lhe nomear, o 

que se percebe também a seguir quando os sujeitos 2 e 6 afirmam que se pode usar 

e abusar diariamente do CP. 

A terceira e última categoria, denominada gerenciamento agrupa algumas 

das características já citadas pelos demais sujeitos, mas que neste momento recebe 

dos sujeitos 2 e 6 uma roupagem mais contemporânea, visto que está pautada na 

metodologia do saber fazer e do saber ser da Coordenação Pedagógica, com base 

no conhecimento das leis que regulamentam as funções do coordenador, na 

competência técnica e na possibilidade de atuar individual ou coletivamente com os 

professores por meio da empatia e do diálogo, perceptível na transcrição a seguir.  
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   Imagem 5 – Características do Coordenador Pedagógico: sujeitos 2 e 6 

 

                                                       Fonte: Imagem elaborada pelo autor para fins de pesquisa. 

 

Nosso produto é o Sonho. Recomendação de uso: Use e abuse 
do Sonho diariamente. Aproveitem para usar bastante. A 
composição química é procedimental: metodologia do saber fazer; 
tem a composição latitudinal: a empatia de colocar-se no lugar do 
outro: saber ser; e a epistemológica: a base conceitual, o 
conhecimento: saber conhecer (Celso Vasconcelos). Modo de 
uso: como usar o Sonho: antes de usar, conheça a função desse 
produto fundamentado na Lei 3.332 do Sistema Municipal de 
Ensino. Se não soubermos essa lei, a gente não sabe como usar. 
Junte seus sonhos, conhecimento, experiências, ideias, angústias 
e objetivos, e coloque tudo dentro da máquina, a máquina é nossa 
escola. Como é a dosagem desse produto? Não é uma dosagem 
limitada, mas tenha cuidado de tente colocar-se no lugar de seus 
pares, pois o objetivo desse produto é coletivo. Por isso: Sonho, 
porque um dos objetivos maiores do supervisor... ele tem toda a 
competência técnica que tem que ter da graduação, que é sua 
formação inicial, mas se ele não tiver sonho, e não souber 
transformar sonhos individuais em coletivos, a partir da empatia e 
do conhecimento, do saber fazer, a metodologia, nosso trabalho 
não é eficaz e eficiente. (Sujeitos 2 e 6). 
 

 

Com base nas categorias elencadas: afetividade, conhecimento e 

gerenciamento, que serão discutidas ao longo deste texto, pode-se afirmar que há, 

portanto, o entendimento por parte dos próprios sujeitos da pesquisa de que o seu 

papel de coordenar as ações pedagógicas, frente ao processo ensino-

aprendizagem, representa a atribuição citada na legislação vigente de que cabe ao 
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CP acompanhar a execução do currículo, dentre outras diretamente ligadas ao fazer 

pedagógico. 

O Coordenador Pedagógico que realmente desenvolve suas ações voltadas 

para o fazer pedagógico dos docentes, ou seja, ações de orientação, de assessoria, 

de acompanhamento e de coordenação, além de observar os professores, de 

analisar os livros didáticos, e de auxiliar na elaboração do planejamento e de 

projetos; deve organizar, também, momentos, segundo Bruno (2000), para 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 favorecerá, assim, a tomada de consciência dos professores sobre 

suas ações e o conhecimento sobre o contexto escolar em que atuam. 

 Percebe-se a importância do Coordenador, ou seja, aquele que auxilia o 

processo, estimula, avalia junto com os professores todo o trabalho pedagógico, que 

lança olhares questionadores, que busca soluções com parceria da sua equipe, 

aquele que está à frente, possui o desafio de estar constantemente promovendo 

tomadas de decisões, reflexões para posteriores mudanças na prática docente. 

 A Coordenação Pedagógica do século XXI compreende coordenar a oferta 

e a sistematização da formação continuada dos professores, em especial na 

implantação de momentos de planejamento coletivo, bem como de estudos que 

desencadeiem a reflexão sobre sua prática docente e a pesquisa de metodologias 

de ensino que venham auxiliar na constante missão de executar intervenções 

eficazes frente ao processo de aquisição do conhecimento. Para Rangel (2009, p. 

22): “Para que tal intervenção aconteça [...] há necessidade de os supervisores 

buscarem, constantemente, saberes e conhecimentos concernentes às várias 

formas de construir metodologias”. 

Realmente, o papel de mediador, sistematizador, problematizador, 

desafiador, cai muito bem à Coordenação Pedagógica, uma vez que é o 

Coordenador Pedagógico que deve zelar pelo desenvolvimento do currículo escolar 

norteado pelo Projeto Político Pedagógico. Mas é uma atividade que deve ser 

exercida em negociação com os pares. As metas pedagógicas necessitam ser 

traçadas com os professores e demais equipe gestora, e isso se apresenta com 

clareza na fala de um dos sujeitos da pesquisa: 
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[...] Então, no início do ano, nós nos reunimos com os professores e 
traçamos as metas pedagógicas, as metas que têm para o ano, e, 
também, nos posicionamos na construção da proposta pedagógica, qual 
é o suporte teórico, metodológico, o currículo, a avaliação vai ter de estar 
nessa linha de pensamento. Então, é nosso dever estar antenada nessa 
metodologia em sala de aula do professor para ver se atende a esse viés 
teórico-metodológico da escola, essa proposta pedagógica que foi 
construída em conjunto no início do ano. Então, ele tanto faz parte dessa 
construção dessa coordenação, como ele tem de fazer valer no dia a dia 
da escola esse tipo de metodologia, fazer acontecer. (Sujeito 5). 

 

O Coordenador Pedagógico, como percebido na fala do sujeito 5, precisa ter 

consciência de seu papel de coordenar a elaboração ou a revisão da proposta 

pedagógica, bem como acompanhar a sua execução. Importante ressaltar que para 

se desenvolver um trabalho coerente, é preciso que o coordenador seja um 

entusiasta pela ação pedagógica, reflexivo quanto às necessidades inerentes na 

escola, que goste do que faz, que tenha capacidade para compreender e aceitar as 

diferenças no grupo e, acima de tudo, esteja sempre motivado para que essa 

energia espalhe-se pelo ambiente escolar. De acordo com Lück, 

 

[...] a motivação é o empurrão ou alavanca que estimula as pessoas agirem 
e a se superarem... é a chave que abre a porta para o desempenho com 
qualidade em qualquer situação, tanto no trabalho, como em atividades de 
lazer, e também atividades pessoais e sociais. (LÜCK, 2001, p. 46). 
  

 

Essa motivação deve existir constantemente dentro da escola, pois é fruto 

da parceria entre a parte administrativa, a supervisão, o corpo docente e discente 

envolvidos no processo. O resultado é uma Gestão Democrática que tem como 

essência: mobilizar toda a comunidade escolar para o envolvimento com ações que 

priorizem o processo ensino-aprendizagem por meio do exercício efetivo de 

liderança.   

Sendo assim, essa liderança está prevista ao diretor gestor, que possibilita 

autonomia de trabalho ao Coordenador Pedagógico, que divide responsabilidades 

para que todo o grupo participe das decisões, juntamente com a comunidade escolar 

para o sucesso da escola. Nesse contexto, com essa autonomia delegada e 

permitida pelo diretor, o Coordenador poderá realizar a implantação de momentos 

de estudos com e entre os docentes, cuja necessidade pode-se observar no 

discurso do Sujeito 2: 
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[...] Eu vou colaborar com o grupo agora que outra função do supervisor 
que eu acho essencial: é organizar momentos - não posso colocar 
garantir, porque não depende só da gente, que envolve dias letivos, 
envolve também gestores, envolve toda a logística da escola, de horário, 
de dispensa de aluno ou não-, é a questão de organizar momentos ou 
reuniões para planejamento coletivo. Eu acho fundamental a construção 
coletiva, eu acredito muito que a gente aprende muito com os pares. 
(Sujeito 2). 

 

De fato, é no coletivo que há trocas de experiências entre os pares no 

processo, ou seja, por meio da formação em serviço, aqui compreendida como o 

movimento de reflexão com os professores sobre as ações pedagógicas 

desempenhadas por eles; e regulação dessas ações com base nessa reflexão 

coordenada pela Coordenação Pedagógica. 

Por isso, o Coordenador Pedagógico considera a escola um projeto coletivo, 

assim somente o trabalho em conjunto concretiza os objetivos educacionais. 

 

Parto da compreensão de que o Coordenador Pedagógico exerce um 
relevante papel na formação continuada do professor em serviço, e esta 
importância se deve à própria especificidade de sua função, que é 
planejar e acompanhar a execução de todo processo didático-
pedagógico da instituição. (GEGLIO, 2009). 
 

 

Assim, sua ação deverá constituir-se numa visão crítica clara, da proposta 

pedagógica da escola, posicionando-se com coragem, coerência e responsabilidade 

diante dos imperativos que se apresentam para encontrar soluções cabíveis.  

Pode-se dizer que o trabalho do Coordenador Pedagógico é 

fundamentalmente um trabalho de formação continuada, pois são nos momentos de 

intervenções e reuniões que o Coordenador com o professor estabelece relações à 

sua prática, refletindo sobre temas relevantes para o processo de ensino-

aprendizagem, favorecendo uma prática pedagógica de qualidade, contribuindo para 

a superação de problemas inerentes ao processo. 

Assim, o Coordenador Pedagógico adquire o perfil de alguém que vê a 

educação como espaço de aprendizagem, e que para tanto, esse coordenador está 

em constante mudança, tornando-se parceiro político-pedagógico do professor. Em 

parceria com o professor deverá contribuir para integração de novos conteúdos, 

para a constante revisão do currículo, a organização do trabalho pedagógico da 

escola e das metodologias afixadas na transmissão do conhecimento, oportunizando 
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ao professor um movimento de atualização constante, no qual os saberes e os 

conhecimentos confrontam-se desencadeando a construção de novos conceitos. 

No entanto, alguns conflitos tendem a dificultar o desenvolvimento dessa 

postura.  Segundo os sujeitos da pesquisa, um dos fatores que tem dificultado a 

profissionalização do Coordenador Pedagógico é a falta de professores na escola, o 

que desencadeia a necessidade de este profissional assumir o papel de professor, 

uma vez que os alunos não podem ser dispensados ou ficar sem aula. Essa 

situação acontece com mais frequência do que imaginado, e exige uma postura: 

Continuar no discurso do senso comum de que o Coordenador Pedagógico não 

deve ir para sala de aula ou reconhecer que o Coordenador Pedagógico necessita ir 

ao encontro das necessidades da escola e perceber outras possibilidades de 

trabalho junto a esses alunos, nesses horários de substituição. A seguir a 

transcrição da fala do sujeito 2 e em especial do sujeito 6 que contribuem com a 

discussão em questão:  

 

Faltou um entrave muito importante que é a falta do professor, falta 
mesmo, de quando ele não vai trabalhar.  Porque está doente, porque 
não veio. (Sujeito 6). 
 
[...] quando a gente vai para uma sala de aula substituir um professor, 
ele pode até montar o plano, mas a gente não tem conhecimento 
daquele conteúdo. O que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai 
repassar, vai mandar copiar o texto, ou vai copiar as atividades de 
matemática. (Sujeito 6). 
 
Não existe. Ou tu fazes as duas coisas ao mesmo tempo: atende o 
professor na porta e ajuda o aluno dentro da sala e fica naquela 
confusão, não faz nenhuma coisa e nem a outra bem feita. Ou tu 
simplesmente não atendes ninguém e dizes: Não. Eu estou dando aula, 
que é a fala que a gente acaba tendo que ter para poder ficar em sala de 
aula. (Sujeito 6). 
 
Lá na legislação há um item em que nós temos que substituir, não sei 
como que está escrito. Essa nova lei diz que temos de assegurar que a 
aula aconteça, não sei de que forma isso está escrito. Existe que temos 
que assegurar. (Sujeito 6). 
 
Como vai ser interpretada a lei? Assegurar a aprendizagem dos alunos, 
não quer dizer dentro da sua especificidade, não quer dizer que o 
supervisor, ele tem que reger uma sala de aula, é claro que eu já fui, 
continuo indo, esse ano muito pouco, porque meus professores 
raramente faltam, então não tenho esse problema esse ano, mas já tive 
outros anos, mas nós não somos responsáveis pela regência de sala, 
não tem nenhum documento que fale isso. Não existe um professor 
substituto. Se a gente começar a se programar antes, ter pasta de 
atividade, a gente sabe que tem, daqui a pouco vai virar uma regra, 
daqui a pouco vai virar lei, vai virar legítimo. Não é o nosso papel 
assumir sala de aula. (Sujeito 2). 
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Com base no diálogo apresentado, evidencia-se a existência de resistência 

quanto ao ir para sala de aula, não puramente pragmática pautada em uma postura 

de que coordenador não pode substituir; mas que, em uma primeira análise, essa 

substituição dificulta ao coordenador pedagógico coordenar todo trabalho 

pedagógico, uma vez que ao assumir o papel de professor substituto passa a atuar 

no micro e precisa deixar o olhar macro sem atenção, hipótese encontrada na fala 

do sujeito 6, quando afirma que não há como fazer duas coisas ao mesmo tempo. O 

que se questiona é substituir o professor na sua ausência e fazer o papel dele, pode 

ocasionar na fragilização do serviço da Coordenação Pedagógica.  

Os sujeitos da pesquisa 2 e 6 compreendem a necessidade de um 

profissional assumir a turma, evitando deixar os alunos ociosos e à margem do 

processo ensino-aprendizagem, o que se pode perceber quando afirmam que 

segundo a legislação vigente cabe ao CP assegurar a aprendizagem dos alunos, 

que a aula aconteça de fato. No entanto, este assegurar não deve estar ligado 

apenas ao ato de substituir professores, visto que a presença de um adulto em 

classe não significa aprendizagem garantida; principalmente se este não tem o 

conhecimento do conteúdo como sinalizado pelo sujeito 6.  

Esse dado provoca a refletir mais profundamente se essa falta de 

conhecimento do conteúdo estiver relacionada ao coordenador pedagógico, visto 

que para coordenar o processo pedagógico faz-se necessário uma visão ampla da 

matriz curricular. 

Nessa premissa, vale ressaltar que o CP não é o professor de sala, que, 

apesar de lhe caber muitas atribuições, uma delas não é a tarefa de ensinar – tarefa 

esta que compete sim ao docente. O coordenador não possui a obrigatoriedade de 

dominar todos os conteúdos da matriz curricular de todas as séries, mas seu 

conhecimento sobre estes deve ser fruto do envolvimento gradual, bem como do 

acompanhamento do trabalho pedagógico do professor. Com o passar dos anos 

esses conhecimentos passam a fazer parte do contexto do coordenador pedagógico, 

mas esse é resultado do desenvolvimento dos saberes da experiência, como já fora 

explicitado no capítulo 4 desta dissertação. 

Ir à sala de aula substituir o professor e não saber o conteúdo torna-se uma 

ação grave que merece reflexão. A sala de aula não é um único espaço de 

transmissão de conhecimentos e saberes, é também um ambiente de troca de 
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experiências, de orientação para a vida em sociedade e para o levantamento 

diagnóstico da aprendizagem no processo, perceptível na figura 5. 

 

Figura 5 - Sala de aula – espaço de múltiplas ações 
 

ESPAÇO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS 

 

 

ESPAÇO DE ORIENTAÇÕES PARA VIDA EM 

SOCIEDADE 

 

 

ESPAÇO PARA LEVANTAMENTO DIAGNÓSTICO 

 

 

ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO  

 

Fonte: Criado pelo pesquisador com base nas leituras flutuantes. 
  
 

Sendo assim, cabe ao Coordenador Pedagógico otimizar esse momento de 

substituição para coletar dados diagnósticos que auxiliarão no processo de 

orientação do trabalho do professor, passando a fundamentar suas falas em dados 

reais e fidedignos coletados no próprio campo de atuação do docente em questão. 

Para Vasconcellos, 

 

O coordenador, em função do espaço em que atua, tem tanto a interface 
com o “chão da sala de aula” (através do contato com professores e 
alunos), quanto com administração, podendo ajudar uns e outros a se 
aproximarem criticamente. (VASCONCELLOS, 2009, p. 89). 

 

 Se não há, neste momento, uma determinação da Rede Municipal de Ensino de 

Itajaí que regulamenta essa questão, sugere-se que o Coordenador procure tirar 

proveito da situação; ou seja, ir para sala não para substituir o professor, mas para 

fazer dessa ocasião um momento de intervenção didática, de coleta de dados, de 

orientação, um espaço para troca de experiências. Esse trabalho junto aos alunos 

poderá ser útil para o sucesso de suas intervenções individuais ou coletivas com os 

docentes. 

Nesta perspectiva de ação pedagógica do coordenador em sala de aula, 

torna-se relevante continuar esta reflexão sobre as ações do Coordenador 

Pedagógico no próximo capítulo, no intuito de se fomentar uma análise específica do 

seu envolvimento e da sua responsabilidade com o Projeto Político Pedagógico. 

 
 

SALA DE AULA 
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6 O COORDENADOR PEDAGÓGICO E SUA RELAÇÃO COM O PROJETO 
POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 
 

O professor disserta sobre ponto difícil do programa. 
Um aluno dorme,  

Cansado das canseiras desta vida. 
O professor vai sacudi-lo? 

Vai repreendê-lo? 
Não. 

O professor baixa a voz, 
Com medo de acordá-lo. 

Carlos Drummond de Andrade (2003). 

 

 

Carlos Drummond de Andrade, nesse poema, apresenta um contexto que se 

pode identificar em muitas unidades de ensino: um cotidiano educacional pouco 

atrativo para o aluno, e um professor que não reconhece mais seu papel no 

processo de ensino e aprendizagem. Essa discussão sobre o que ensinar e como 

ensinar, de como se olha o aluno e de como possibilitar sua aprendizagem deve ser 

contemplada no Projeto Pedagógico da escola. Reconhece-se que a escola no 

desenrolar do trabalho pedagógico possui uma organização complexa, 

provavelmente fruto de uma trajetória histórica inserida em um contexto de 

complexidade social, conceitual e organizacional.  Visto que, por muitos anos, 

delegou-se a poucos a tarefa de tomar as decisões frente ao fazer pedagógico, 

geralmente acordadas em reuniões de gabinete sem envolver os principais sujeitos 

do processo educacional, ou seja, alunos, professores e pais.  

Atualmente, fala-se de gestão democrática que constrói o projeto 

pedagógico da escola em parceria com os educandos, educadores e comunidade. O 

atendimento a essa necessidade está contemplado na Constituição Federal e 

reconhecido com a promulgação da LDB 9394/96 que institui o Projeto Político 

Pedagógico como o instrumento oficial da gestão escolar a ser construído 

coletivamente em todas as unidades de ensino do Brasil. Reforçado pela Resolução 

CNE/CEB Nº 7/2010 de 14 de dezembro de 2010, que fixa as Diretrizes Curriculares 

nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos. Segundo Vieira, 

 

[...] Trata-se de um trabalho compartilhado pela equipe escolar, uma 
construção coletiva. Assim concebido, o projeto pedagógico traduz 
valores do grupo, suas intenções, seus objetivos compartilhados. 
Estabelece prioridades, define caminhos. E será o eixo condutor do 
trabalho da escola, esculpindo-lhe feição própria. (VIEIRA, 2002, p. 88). 
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Por meio da gestão democrática, percebe-se como a parceria 

escola/comunidade influencia claramente na ação docente. Se a comunidade 

escolar estiver inserida em uma gestão de poder e controle, certamente todos os 

envolvidos neste processo (professores, pais e alunos) sentir-se-ão coagidos a 

opinar, criticar ou colocar-se à disposição para colaborar, permanecendo como 

meros espectadores do fazer educacional. Mas, se a gestão considerar que todos os 

que compõem a comunidade escolar almejam por melhorias na estrutura física e 

principalmente na qualidade do ensino, há de se compreender que através de ações 

democráticas e de participação de todos na discussão, ocasionará um maior 

envolvimento de todos os segmentos. Uma gestão democrática privilegia a parceria 

entre escola e comunidade, no intuito de melhorar a qualidade do ensino ofertado, e 

consequentemente, possibilitar a criação de um ambiente participativo. Para Lück,  

 

[...] O entendimento do conceito de gestão já pressupõe, em si, a ideia 
de participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando 
situações, decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas em 
conjunto. Isso porque o êxito de uma organização depende da ação 
construtiva conjunta de seus componentes, pelo trabalho associado, 
mediante reciprocidade que cria um “todo” orientado por uma vontade 
coletiva. (LÜCK, 2001, p. 15). 

 
 

  Nesse prisma, independentemente da gestão desenvolvida, a ação docente 

sofre fortes influências, do modo que professores e alunos encontram-se sensíveis à 

rotina estabelecida no contexto educacional. Se se almeja pais, professores e alunos 

participativos na escola, não há outro caminho senão ofertar uma gestão 

democrática e participativa. No entender de Lück  

 

[...] A participação da comunidade escolar, incluindo professores, 
especialistas, pais, alunos, funcionários e diretor, é parte desse esforço 
que promove o afastamento das tradições corporativas e clientistas, 
prejudiciais à melhoria do ensino por visarem ao atendimento a 
interesses pessoais e de grupos. (LÜCK, 2001, p.13). 

 

 A organização escolar não planejada com os sujeitos do processo corre o 

grande risco de retomar a oferta de uma educação tradicionalista ou tecnicista, 

atuando como determinadora de possibilidades e limites na vida escolar e familiar 

dos alunos. No intuito de evitar esse retrocesso histórico, faz-se necessário uma 
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tomada de decisão, para a escola, de forma conjunta em que vise o melhor para a 

comunidade sem deixar de lado a sua função. 

Quem possibilita momentos para esta tomada de decisões coletivas é o 

diretor da escola, que, nos dias de hoje, concentra seus esforços em liberar a 

energia escondida na comunidade escolar. Assim falando, até parece simples, se 

não houvesse um acúmulo de funções burocráticas sob a responsabilidade do 

diretor, que diante desta relação complexa e por demasiada cobrança do sistema 

para que se atenda a logística da instituição, o fazer pedagógico dos professores 

tende a ficar em segundo plano.  

Frente a esse contexto teórico-metodológico da atual conjuntura do Projeto 

Político Pedagógico aqui apresentado, durante a coleta de dados realizou-se uma 

dinâmica cujas respostas foram fruto das seguintes indagações: 

 

[...] Levanta-se a seguinte hipótese: se a solução para a melhoria do 
processo ensino-aprendizagem estivesse no PPP, implantado e 
implementado periodicamente pelo Coordenador Pedagógico, qual seria 
o seu posicionamento? Como você agiria? Quais suas ações? Vou 
passar esse vidro de remédio aqui, cada um vai tirar uma balinha aqui de 
dentro, não é êxtase, é Tic-Tac de baunilha. Você pode tirar uma 
balinha, consumir a bala, fique à vontade, e, enquanto você estiver com 
o vidro, antes de passar para o próximo, você vai responder: se o PPP 
fosse a solução do processo ensino-aprendizagem, para melhorar o 
ensino na minha escola e se eu fosse a única responsável por coordenar 
esse processo, como eu agiria? Quais seriam as minhas ações? O que 
eu penso a respeito disso? (Pesquisador)

12
. 

 

 

Nesse momento, apresentam-se quatro categorias que surgiram das respostas 

verbalizadas no desenvolvimento desta dinâmica em questão, que abordam sobre o 

Coordenador Pedagógico e o seu envolvimento com o Projeto Político Pedagógico. 

Em síntese, as falas de todos os sujeitos da pesquisa podem ser representadas por:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
12

 Nos apêndices pode-se encontrar na íntegra as transcrições citadas nesta dissertação.  
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Figura 6 - Categorias frente ao PPP 

 

 

Fonte: Criado pelo pesquisador a partir das leituras flutuantes. 

 

Importante salientar que as categorias estão diretamente interligadas e 

possibilitam a percepção de que os coordenadores pedagógicos reconhecem sua 

responsabilidade frente à elaboração ou revisão do documento. No entanto, na sua 

maioria, afirmam que o PPP para ser dinamizado e implementado periodicamente 

dentro dos procedimentos da gestão, necessita de um olhar mais aprimorado por 

parte dos gestores escolares.  

Os sujeitos da pesquisa ratificam a importância do Projeto Político 

Pedagógico para significativas mudanças no ensino público, visto que todo o 

cotidiano escolar está vinculado ao referido documento, que, para eles, precisa ser 

revisado constantemente sob a coordenação do gestor escolar, ou seja, do diretor 

da escola. 

Com base nas verbalizações pode-se constatar que a maioria dos 

professores não se envolve com a elaboração ou revisão do PPP, seja por não lhe 

ser oportunizada esta participação ou por não conseguir dedicar um tempo 

específico para se envolver com a escola. Este ponto de vista é percebido na fala a 

seguir, quando o sujeito 5 afirma que por ser um documento democrático todos 

podem assumir o papel de coordenadores da produção deste.   

 

É um instrumento assim muito importante dentro da escola, que deveria 
ter este olhar democrático. O PPP, claro que na nossa agenda está 
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como conduzir esse processo como supervisor, mas como ele é 
instrumento democrático qualquer pessoa pode conduzir, pode interferir 
nesse instrumento: o professor, o monitor, qualquer um deles. [...] porque 
eu acho, acho não, tenho certeza que ele deve nortear tudo e todas as 
ações. [...] Então eu vejo assim que tudo está ligado ao PPP, por isso 
sua necessidade e importância. Nem todos têm essa visão, por isso que 
acho que acaba por desmerecer esse momento, por não fazer valer 
esses representantes, e essas outras pessoas da escola que todos 
precisam desse olhar para que isso de fato aconteça. (Sujeito 5). 
 

 

Há de se compreender que o PPP possibilita uma reflexão da rotina 

educacional, momento que deve desencadear a inserção dos docentes nas tomadas 

de decisões sobre o trabalho pedagógico da escola, bem como da autonomia e da 

postura de coletividade tão almejada por toda comunidade escolar.  

 

A construção do projeto político-pedagógico requer continuidade das ações, 
descentralização, democratização do processo de tomada de decisões e 
instalação de um processo coletivo de avaliação de cunho emancipatório. 

(VEIGA, 2009, p.33). 
 

Na próxima transcrição, o sujeito 2 destaca a importância de o gestor estar à 

frente do processo zelando por ações que estejam focadas nas metas a serem 

atingidas e pela participação real de todos os segmentos, em especial do professor 

o qual parece andar desacreditado da educação, bem como desconectado do 

contexto coletivo que se propõe no ambiente escolar. 

 

Para trabalhar de forma democrática, temos que ter o cuidado de ter o 
gestor junto, porque acaba ficando com o supervisor, esse momento de 
reuniões acabamos puxando a Proposta político-pedagógica: “Segundo 
a Proposta, lembra lá no início do ano, a nossa filosofia?”, sempre vamos 
chamando, alertando; mas o gestor, ele tem que ser a figura primordial 
dentro de uma escola para estar puxando as metas. Uma empresa não é 
assim? Um chefe, ele não tem ali as regras? Ele pega a equipe dele e 
faz reuniões e diz “Gente, a gente não está atingindo a meta!”; “Qual o 
objetivo da empresa?” “Estamos desviando, vamos puxar, qual é a ação 
que a gente vai fazer?”. Às vezes ficamos só no planejamento, porque 
tem de fazer, faz um plano de ação, e acaba morrendo, caindo no 
descrédito dos professores. Tem professor também que não quer 
participar, é o professor que não apaga a luz quando ele sai da sala, não 
faz parte dele, ele é só professor, quem tem que apagar a luz é a 
administradora ou a zeladora. Existe esse tipo de profissional na nossa 
rede, mas se ele fizesse parte do processo mesmo, verdadeiro, da 
proposta, ele ia se comprometer. Então eu acho que a solução não é só 
o Projeto Político Pedagógico, o documento físico, mas tudo que se 
passa por trás, e a postura do gestor. (Sujeito 2). 
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Talvez essa postura docente de acomodação esteja relacionada pela 

ausência do conhecimento dos princípios do Projeto Político Pedagógico, que 

compõem o espaço social denominado escola ou pela falta de compreensão que por 

meio deste documento norteador das ações da escola, há possibilidade de 

reorganizar coletivamente o trabalho pedagógico.  

 
A construção do projeto político pedagógico parte dos princípios da 
igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do 
magistério. A escola é concebida como um espaço social marcado pela 
manifestação de práticas contraditórias, que apontam para a luta e/ou 
acomodação de todos os envolvidos na organização do trabalho 
pedagógico. (VEIGA, 2009, p. 22). 

 
 

Como espaço social, cabe a todos os envolvidos com a escola refletir, 

discutir e decidir, coletivamente, a ação que se quer realizar dentro do ambiente 

escolar, detalhando as finalidades dessa ação para se atingir as metas do grupo; 

como fora verbalizado pelo sujeito 2. Para este, a atualização do PPP deve ocorrer 

por meio de reflexões possibilitadas e motivadas pelo Coordenador Pedagógico em 

parceria com os professores, tanto nas reuniões pedagógicas como nos conselhos 

de classe que ocorrem bimestralmente. 

Este de fato é um caminho para revisão do PPP, mas precisa ser planejado 

e colocado em prática com toda comunidade escolar. Todos podem e devem 

participar, e estes momentos de reunião pedagógica, conselho de classe e conselho 

escolar possibilitam realizar reflexões teóricas com foco na prática. 

 

[...] Esse instrumento, o Projeto Político Pedagógico, tem que ser 
dinâmico e anual. Todo início de ano, suponhamos que eu vou ser a 
coordenadora, com toda a autoridade para. Então tem que ter uma 
parada de no mínimo dois ou três dias, primeiro para refletir, para avaliar 
esse documento que já está ali pronto que outro grupo fez que não pode 
ser descartado! Atualizar segundo um diagnóstico real da comunidade 
escolar. A partir do diagnóstico real da comunidade escolar, seja no 
processo ensino-aprendizagem, administrativo, financeiro, em todos os 
segmentos da unidade escolar: merenda, zeladores; vamos fazer um 
diagnóstico. Como a escola está? Assim! Onde a escola quer chegar até 
o final do ano? Lá! Agora nós vamos planejar o processo. (Sujeito 8). 

 

Enfim, o terceiro, que apoiado em algumas ideias do segundo, o sujeito 8 

relata sobre a importância de ações e planejamento, que de certa forma estão 

vinculados ao gestor, quando exemplifica como se fosse a coordenadora frente à 

atribuição de rever o PPP. O sujeito 8 traz à tona, ainda, a reflexão de que sem a 
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figura do gestor ou do Coordenador Pedagógico gerenciando o processo de 

elaboração ou revisão do PPP, corre-se o risco de cometer o erro de muitas 

gestões, o de ficar só no planejamento e coleta de dados, esquecendo-se da ação 

norteada pelas decisões coletivas.  

No entanto, o que se pode perceber no dia-a-dia é que nas escolas existe 

um jogo de empurra sobre a responsabilidade de se organizar momentos para 

elaboração, aplicação e revisão do Projeto Político Pedagógico. Diante das reflexões 

desta dissertação, parece ser tanto da responsabilidade do gestor como do 

coordenador pedagógico. Nesse prisma, Clementi afirma que, 

 

Alguns coordenadores, no que ser refere ao acompanhamento do projeto 
pedagógico

13
, de forma geral não têm claro para si que tal projeto não é 

apenas uma responsabilidade de alguns dentro da escola. Não levam em 
conta que também cabe a eles 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. (CLEMENTI, 2010, p. 56). 

 

Desse modo, há como se afirmar que depende do Coordenador Pedagógico 

a dinamização do PPP, possibilitando momentos de reflexões, debates e de 

sugestões em prol da melhoria do ensino na escola. Cabe ao gestor possibilitar 

meios para que o CP possa mobilizar todos os docentes, enquanto ele estimula a 

participação dos pais, funcionários e alunos.  

Se o coordenador está diretamente ligado aos docentes, ao planejamento 

das ações pedagógicas, ao acompanhamento do currículo, bem como pelo zelo da 

aprendizagem dos alunos, cabe-lhe relembrar aos docentes que segundo a 

legislação vigente, especificamente na LDB 9394/96 em seu Art. 13,  

 

Os docentes incumbir-se-ão de: I-participar da elaboração da proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino. II-elaborar e cumprir o plano de 
trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 
(BRASIL, 1996, art. 13). 

 

Portanto, frente a esse dilema, entende-se que pode e deveria o 

Coordenador Pedagógico mediar o processo dialético entre o projeto político 

pedagógico e a ação docente, visando garantir que a escola esteja focada na 

aprendizagem dos alunos. Pode até os sujeitos da pesquisa não concordarem, mas 

segundo as reflexões fomentadas neste capítulo, o Coordenador Pedagógico tem 
                                                           
13

 Alguns autores denominam o Projeto Político Pedagógico como Projeto Pedagógico. 
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como função auxiliar o gestor na coordenação e organização da elaboração do 

referido documento norteador da prática administrativa e pedagógica da escola e, 

para tanto, deve sistematizar teoricamente o processo de construção coletiva do 

PPP, visando à organização das reuniões, entrevistas, conselhos de classes e 

escolha do livro didático, no intuito de desenvolver a constante função de conduzir o 

grupo a atingir as metas e objetivos determinados em parceria com a comunidade 

escolar. Conforme Vasconcellos, 

 

[...] antes de mais nada, a coordenação é exercida por um educador, e 
como tal deve estar em combate a tudo aquilo que desumaniza a escola: a 
reprodução da ideologia dominante, o autoritarismo, o conhecimento 
desvinculado da realidade, a evasão, a lógica classificatória e excludente 
(repetência ou aprovação sem apropriação do saber), a discriminação social 
na e através da escola, etc. (VASCONCELLOS, 2009, p. 87). 
 

 

Para tanto, na possibilidade de se alcançar o almejado coletivamente, ou 

seja, no ato da elaboração do Projeto Político Pedagógico, faz-se necessário que o 

Coordenador Pedagógico desempenhe o papel de observador reflexivo da ação 

docente, e com base em dados fidedignos zele para que suas intervenções de 

natureza coletiva e individual sejam eficazes e descritas no PPP.  O momento de 

estudo coletivo é compreendido como um instrumento de comunicação, de busca de 

soluções de problemas, de esforço mútuo, tendo objetivos claros, temas a serem 

discutidos que visem às necessidades dos sujeitos envolvidos, buscando assim o 

princípio da prática reflexiva, sendo que o coordenador deverá estar sempre aberto 

e disposto a dialogar com todos.  

Neste contexto, o Projeto Político Pedagógico atua como meio para a 

organização do trabalho pedagógico da escola, pois de fato ele pode alterar de 

forma significativa a metodologia da aprendizagem dos alunos, e, ainda, ele pode 

desenvolver uma política educacional. É importante destacar que o projeto político 

pedagógico passa a ser visto como uma alternativa de reconhecimento da própria 

escola em relação aos seus limites, avanços, dificuldades, obstáculos e 

potencialidades integrados no seu cotidiano e que por este motivo deve ser 

acompanhado e autorregulado por todos os segmentos responsáveis pelo processo 

ensino-aprendizagem. 

As unidades de Ensino estão em busca de uma autonomia que possa 

colocá-las em uma outra situação no panorama educacional e social, 
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compreendendo em maior profundidade a sociedade em que vive, o modo de 

produção e o próprio sentido da transformação social. 

O PPP é o documento que pode ampliar esta autonomia norteando as 

múltiplas atividades desenvolvidas pela comunidade escolar. O Projeto Político 

Pedagógico é construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os 

envolvidos com o processo educativo da escola. O projeto possibilita decidir 

caminhos, serve como um instrumento de trabalho que organiza ações buscando 

atingir objetivos comuns acerca da realidade da escola, sendo algo possível de 

revisões e aperfeiçoamento permanente em busca de um processo ensino-

aprendizagem de qualidade, e por esse motivo está diretamente ligado ao cotidiano 

do Coordenador Pedagógico. 

Sendo o Projeto Político Pedagógico um documento de grande importância 

para toda a comunidade escolar, e de acordo com o Artigo 12, inciso I da LDB Nº 

9394/96, reconhece-se a escola como um importante espaço educativo e nos 

profissionais de educação, uma competência técnica e política que os habilita a 

participar da elaboração do seu projeto político pedagógico. Nessa perspectiva 

democrática, a lei amplia o papel da escola diante da sociedade, coloca-a como 

centro de atenção das políticas educacionais gerais e sugere o fortalecimento de 

sua autonomia. É preciso fazer surgir dessa autonomia garantida pela lei, uma outra 

construída na escola, que estimule e assegure a participação de gestores, 

professores, pais, alunos, funcionários e representantes da comunidade local, na 

discussão do trabalho pedagógico em uma perspectiva mais ampla, mostrando-se 

democrático, abrangente, flexível e duradouro. 

Assim, o Coordenador Pedagógico pode assumir o papel de coordenador da 

elaboração ou revisão deste documento, o PPP, partindo do pressuposto de que a 

história da educação passa nos dias de hoje por constante avaliação da sociedade e 

pelo processo de regulação do Estado, sinalizando a partir de então, possibilidades 

de inovações na escola como fruto de um planejamento coletivo na unidade escolar.  

É no cotidiano da prática docente que se constrói a Educação, que se faz  

história e o que se registra servirá de consulta pelos que estão e virão a seguir para 

a educação. Segundo Bruno e Abreu,  

 

A ação efetiva do Coordenador Pedagógico no sentido da mobilização 
de cada ator (em particular) e da equipe escolar (em geral) na 
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perspectiva da superação do fracasso escolar só é possível se as ações 
individuais são decorrentes de um projeto construído coletivamente, se 
estão ancoradas no acolhimento pessoal e do grupo e, sobretudo, se são 
valorizadas, apoiadas e viabilizadas pela direção da escola. (BRUNO; 
ABREU, 2010, p.105). 
 
 

Frente a diversos problemas vividos e de um verdadeiro desejo de mudança, 

torna-se natural pensar em um processo de transformação que caminha no sentido 

de construção de uma escola competente. Nesse processo de transformação, sob o 

olhar da Coordenação Pedagógica, a comunidade escolar repensa valores e 

procedimentos, para redescobrir o papel da escola e suas verdadeiras funções. 

Ao implementar constantemente o projeto da escola, planeja-se o que se 

tem intenção de fazer, de realizar. Segue-se em frente, com base no que se tem, 

buscando o possível. É prever um futuro diferente do presente. Como se pode 

identificar nas palavras de Gadotti (1994, p. 57) “[...] todo projeto supõe rupturas com 

o presente e promessas para o futuro”. 

Entende-se que o projeto não é algo elaborado e em seguida arquivado ou 

encaminhado às autoridades educacionais como prova do cumprimento de tarefas 

burocráticas. Ele é redigido, vivenciado e implementado em todos os momentos, por 

todos os envolvidos com o processo educativo da escola. Ele deve ser flexível o 

suficiente para permitir correções. A sua função é de projetar a escola para adiante, 

nunca estará concluído. É um processo em permanente construção e atualização. 

Possibilita-se por meio desse documento a integração da comunidade 

escolar em torno de objetivos comuns, nascidos das reais necessidades da escola, 

influenciando na aprendizagem, não só de alunos e de professores, mas, 

constituindo-se, de fato, em uma fonte de múltiplas aprendizagens, para todos os 

que dela participam.  

 

[...] a Coordenação Pedagógica é a articuladora do Projeto Político 
Pedagógico da instituição no campo pedagógico, organizando a reflexão, 
a participação e os meios para a concretização do mesmo, de tal forma 
que a escola possa cumprir sua tarefa de propiciar que todos os alunos 
aprendam e se desenvolvam como seres humanos plenos, partindo do 
pressuposto de que todos têm direito e são capazes de aprender. 
(VASCONCELLOS, 2009, p. 87). 
 
 

A elaboração, a implementação e o acompanhamento do PPP, com a 

participação efetiva da comunidade, constituem condições básicas para a 

construção da compreensão do papel da educação e do ensino para a construção 
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da cidadania em uma sociedade democrática, promovendo discussão permanente 

dos caminhos a serem percorridos pela escola e pelo sistema, na consolidação da 

gestão autônoma e democrática.   

O PPP apresenta um perfil Político porque a instituição está comprometida 

com a formação de um cidadão inserido na realidade histórico-social e econômica e, 

principalmente, por ter clareza de que a educação não é uma ação neutra. E 

Pedagógico porque o compromisso maior é com o ensino e a aprendizagem 

voltados para construção de um sujeito ativo, participativo e responsável pelo saber. 

            Pensar um projeto de educação implica pensar o tipo e a qualidade de 

escola a ofertar, bem como a concepção de homem e de sociedade que se pretende 

construir para a superação de uma realidade e consequentemente para a 

construção de outra. 

 

O Projeto Político pedagógico na linha do Planejamento Participativo é 
hoje, concretamente, uma potente ferramenta teórico-metodológica de 
transformação da realidade educacional, ou seja, é uma mediação que 
ajuda organizar e expressar o desejado e o vivido, tomar consciência da 
distância entre ambos, bem como diminuir esta distância. 
(VASCONCELLOS, 2009, p. 49). 
 
 

A necessidade de existência de um Projeto Político Pedagógico na escola 

antecede a qualquer decisão política ou exigência legal municipal, já que 

educadores e membros da instituição escolar devem ter claro a que horizonte se 

pretende chegar com os alunos, com a comunidade e com a sociedade.  

Durante o desenvolvimento desta pesquisa e a elaboração desta 

dissertação, o Ministério da Educação e Cultura, o Conselho Nacional de Educação 

e a Câmara de Educação Básica publicam, em 14 de dezembro de 2010, a 

Resolução número 7 que Fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental de nove (9) anos - documento que convida a refletir sobre o artigo a 

seguir -: 

 

Art. 20 As escolas deverão formular o projeto político-pedagógico e 
elaborar o regimento escolar de acordo com a proposta do Ensino 
Fundamental de 9 (nove) anos, por meio de processos participativos 
relacionados à gestão democrática. 
§ 1º O projeto político-pedagógico da escola traduz a proposta educativa 
construída pela comunidade escolar no exercício de sua autonomia, com 
base nas características dos alunos, nos profissionais e recursos 
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disponíveis, tendo como referência as orientações curriculares nacionais 
e dos respectivos sistemas de ensino. 
§ 2º Será assegurada ampla participação dos profissionais da escola, da 
família, dos alunos e da comunidade local na definição das orientações 
imprimidas aos processos educativos e nas formas de implementá-las, 
tendo como apoio um processo contínuo de avaliação das ações, a fim 
de garantir a distribuição social do conhecimento e contribuir para a 
construção de uma sociedade democrática e igualitária. (BRASIL, 2010. 
art. 20) 
 

 

Confirmam-se, assim, algumas das discussões desta dissertação a respeito 

do Projeto Político Pedagógico e seu viés de cidadania, democracia e coletividade. 

O PPP pode constituir-se como um instrumento norteador da prática pedagógica e 

administrativa da escola, que dinamizado no contexto escolar pelo gestor em 

parceria com o coordenador pedagógico atua como meio de regulação do processo 

ensino-aprendizagem, bem como das ações de toda a comunidade escolar. 

Torna-se coerente revisitar um dos objetivos específicos desta pesquisa, 

cujo interesse está em identificar quais as concepções dos coordenadores 

pedagógicos frente a sua responsabilidade na elaboração e na revisão; para então, 

levantar-se a hipótese de que o CP pode assumir o papel de coordenador da 

elaboração ou revisão Projeto Político Pedagógico, visto que os sujeitos da pesquisa 

deixaram evidente que lhes cabe esta atribuição se o PPP for fruto de uma produção 

coletiva, participativa e democrática na unidade escolar.  
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7 EDUCAÇÃO ESTÉTICA14: O COORDENADOR PEDAGÓGICO COMO SUJEITO 
DE E EM TRANSFORMAÇÃO 
 

 

Uma das grandes virtudes que se aponta hoje para a função 
supervisora é a sensibilidade, a capacidade de estar aberta, 

perceber o outro, reconhecer suas demandas, suas lacunas, bem 
como seu potencial, seu valor.  

Celso S. Vasconcellos (2009, p. 95). 

 

 

Celso Vasconcellos, nessa fala, apresenta a sensibilidade como uma virtude 

importante para a o exercício da profissão do coordenador pedagógico, pois, por 

meio dela, ele pode ser um profissional que norteia suas ações cotidianas com um 

olhar observador, com sensibilidade e capacidade de perceber as reais 

necessidades do grupo docente.  

A sensibilidade está aí para ser vivida e um dos caminhos é por meio do 

contato com as artes. No contexto escolar, encontram-se as artes inseridas sob um 

olhar didático, teórico, interpretativo, como tema transversal, mas, raramente, como 

possibilidade de aprimoramento dos sentidos humanos. Esquece-se que a prática 

docente é uma das artes humanas que atua efetivamente no processo de 

humanização, e continua-se a focar o pedagógico em um processo ensino-

aprendizagem pragmático, pouco atrativo e que singelamente trabalha com as 

emoções, os sentimentos, as imagens, as cores, a percepção e a estesia. Segundo 

Arroyo, 

  

As artes entram timidamente na pedagogia escolar e quase sempre como 
portadoras de temas e didáticas. Será difícil libertar-nos dessa visão 
didática das artes [...] é possível aproximar a arte da escola ou da docência 
e tratá-las, poética e esteticamente, com novas sensibilidades. Revelar 
dimensões ocultas. As artes podem mostrar-nos que em nosso ofício há 
poesia, emoção, fantasia, medo, ternura, tragédia [...] Materiais riquíssimos 
para um trato estético. Podem revelar perfis de mestres mais plenos e mais 
frágeis. (ARROYO, 2008, p. 127). 

 

  
Atualmente é-se surpreendido por diversas reportagens sobre a realidade 

educacional nacional na mídia televisiva, expondo as fragilidades e obstáculos do 

                                                           
14

 Neste capítulo faz-se uso do termo Educação estética no intuito de aproximar a reflexão dos 

leitores aos momentos de formação continuada fomentados no contexto escolar e que contemple a 

estética. 
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fazer pedagógico cada vez mais complexo, trazendo à tona que o currículo escolar 

está recheado de superficialidades, burocratizações e complicações do fazer 

docente. Inseridos nesse contexto o coordenador pedagógico precisa fazer uso de 

sua sensibilidade entrelaçada com sua racionalidade rompendo o perfil metodológico 

contemporâneo de se possibilitar uma aprendizagem fragmentada, como se aluno 

só aprendesse por partes.   

 

Parece, portanto, que raciocínio lógico e sensibilidade (ou percepção 
estética) nem sempre estiveram separados como agora ocorre, ao 
menos da maneira expressa nos discursos cientificistas e nos métodos 
para a obtenção do conhecimento segundo ensinados em nossas 
escolas e assumidos publicamente pelos doutores na matéria. (DUARTE 
JR., 2001, p. 168). 

 

Discute-se a ideia de uma escola que possibilite ao aluno uma formação 

para a vida em sociedade, pautada na concepção de que o discente deva ser visto 

num todo, que compete a este desenvolver sua autocrítica, ou seja, conhecedor de 

causas e efeitos de suas ações no ambiente, ficando evidente que o inteligível deva 

caminhar lado a lado com o saber sensível. Ainda segundo Duarte Jr.,  

 

Nesse nível, por conseguinte, mesclam-se lógica e sensibilidade, razão e 
sentimento, conceito e estesia, num caldeirão de ideias, novas percepções, 
novos olhares sobre o mundo e a vida. (DUARTE JR., 2001, p. 169). 
 

 

Portanto, a prática educativa que reproduz metodologias que considerem a 

formação de faculdades humanas isoladas separando a sensibilidade do inteligível, 

provavelmente não atenderá as necessidades da sociedade contemporânea; uma 

vez que no dia-a-dia o cidadão precisa resolver seus problemas refletindo o todo da 

questão, enquanto sua formação escolar lhe preparou de forma fragmentada e 

descontextualizada da humanização. 

Sendo assim, a escola, por meio do Coordenador pedagógico e sua equipe 

de docentes, pode desenvolver estratégias que contextualizem as artes, as 

manifestações culturais, a diversidade étnica cultural. Acredita-se que por meio de 

vivências estéticas desencadeie-se o aprimoramento da percepção e do olhar 

sensível a real necessidade da sociedade atual, reconhecendo a arte de ser e viver 

neste mundo. Segundo Arroyo (2008, p. 127), é necessário surpreender e estreitar 

os laços entre cultura, educação e docência e para tal “[f]alta-nos deixarmos 

contaminar por outras formas de ver, sentir e ler a realidade”.   
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Pensar em educação estética convida a refletir sobre as práticas educativas 

fomentadas pelos docentes no cotidiano da escola, na possibilidade de renovar-se 

ou até inovar o fazer pedagógico, abrindo caminho para aulas que considerem a 

vida humana e a necessidade de se humanizar. A educação estética, nesse intuito, 

não pretende substituir estratégias de ensino, mas aprimorá-las a partir da mudança 

no perfil dos professores que passam a conceituar o aluno dentro de uma 

perspectiva mais humanística, de um ser capaz de aprender e apreender. 

 

Trata-se de um outro olhar, um olhar marcado por profundo respeito, 
pelo cuidado, pela crença sincera na sua capacidade de aprender, de se 
superar, de se transcender, de melhorar. Isto exige prestar atenção no 
aluno, leva-lo a sério. O professor olha para o aluno não como alguém 
que um dia será uma pessoa, mas para quem já é uma pessoa. Não 
para alguém que um dia será um cidadão, Mas para quem já é um 
cidadão. Não olha com desconfiança, mas pautado na convicção de que 
todos podem aprender e, mais do que isto, têm direito de aprender! 
(VASCONCELLOS, 2009, p. 201). 

 

  Afinal, cidadania aprende-se na escola e esta precisa desvincular-se de 

ações pedagógicas que não estejam pautadas na democracia e na participação. 

Nessa premissa, a educação estética pode contribuir com todos os sujeitos da 

aprendizagem, visto que se o CP tiver seu saber lógico interligado com o saber 

sensível provavelmente possibilitará ao professor vivências estéticas que podem 

desencadear no desenvolvimento da sensibilidade e da percepção humana. Ou seja, 

se o Coordenador Pedagógico participar de educação estética tudo indica que no 

seu contexto escolar ofertará aos docentes momentos de contato com a arte, 

diferentes culturas, dentre outras vivências que contribuirão para a ampliação do seu 

repertório cultural e consequentemente dos sentidos. Ainda, segundo Vasconcellos, 

  

[...] o grande papel da escola é a educação (= humanização) através do 
ensino, tomamos como critérios para a definição da escola que faz 
diferença, três aspectos intrinsicamente relacionados: a efetiva 
aprendizagem, o desenvolvimento humano pleno e a alegria crítica (docta 
gaudium) do conjunto dos alunos. (VASCONCELLOS, 2009, p. 201). 

 
 

Duarte Jr. (2001), Arroyo (2008) e Vasconcellos (2009) instigam a pensar em 

uma escola que vai além do seu papel de possibilitar a aquisição do conhecimento, 

fomentando um ambiente em que este conhecimento é considerado e interligado a 

elementos culturais e artísticos que desencadeiem uma educação estética que 

valorize o ser humano, sua convivência em sociedade e sua sensibilidade. 
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Cabe a escola, portanto, antes de fomentar discussões frente ao cotidiano 

escolar, refinar e desenvolver os sentidos inerentes ao ser humano que tem sofrido 

triste influência da vida corrida atual; na ideia de que “[...] o mundo, antes de ser 

tomado como matéria inteligível, surge a nós como objeto sensível”. (DUARTE JR., 

2001, p. 13).  

Portanto, parte-se da premissa de que o CP como fomentador do processo 

ensino-aprendizagem, para efetivar a melhoria nesse processo, assume 

corresponsabilidade frente à educação estética dos docentes, no intuito de repensar 

a escola e suas estratégias de ensino. 

Importante registrar que durante a coleta de dados, a formação cultural e 

estética do professor não foi indicada como temática contemplada nas últimas 

formações, muito menos se falou dela para a formação do próprio coordenador. Por 

isso, aqui interessa discutir, em especial, a temática da educação estética, sua 

relevância para o contexto educacional, para a formação dos discentes e para a 

autoformação do coordenador pedagógico.  

Na RMEI, a formação continuada de todos os profissionais do magistério 

público fica sob a incumbência da Secretaria Municipal de Educação, e, quando 

tratada no próprio espaço escolar, fica sob a responsabilidade do coordenador 

pedagógico da unidade de ensino. A cada ano experimenta-se uma nova 

sistematização de oferta das quarenta horas de formação continuada previstas por 

lei e citadas no Plano de Carreira do Magistério Público de Itajaí, como pré-requisito 

para ascensão funcional e consequentemente aumento salarial.  

 Inseridos nesse contexto social do século XXI, com todos os seus desafios 

instaurados pela globalização, pelo bombardeio de informações e imagens, pela 

constante mudança nas grades curriculares dos cursos de formação inicial, fica cada 

dia mais emergente o investimento em formação continuada que aborde as 

temáticas necessárias para cada realidade escolar. Para Schlindwein, 

  

[...] nossa sociedade vem sendo atravessada, cada vez mais, por um 
turbilhão de informações, imagens, sons, apelos, os quais ao invés de 
mobilizarem o homem para a crítica e a argumentação, paralisam-no e o 
embrutecem. Tal movimento tem afetado, inevitavelmente os professores, 
seja em suas formações cada vez mais aligeiradas, seja em ambientes de 
trabalho que se tornam cada vez mais estéreis e mecânicos. 
(SCHLINDWEIN, 2010, p. 34). 
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Nesta frenética postura de mudança constante para atender às demandas 

educacionais, o próprio Ministério da Educação tem atualizado resoluções, 

legislações, diretrizes e pareceres em conjunto com o CNE, a CEB e as Secretarias 

Municipais e Estaduais de Educação, investindo significativamente na formação 

continuada através do Pró-letramento, da Escola de gestores, do Gestar, dentre 

outros. No olhar de Placco e Silva, 

 

A discussão sobre a formação docente é antiga e, ao mesmo tempo, 
atual: antiga, pois em toda nossa história da Educação tem sido 
questionada a maneira como são formados nossos professores; atual 
porque, nos últimos anos, a formação do professor tem apresentado 
como ponto nodal das reflexões sobre a qualidade do ensino, evasão e 
reprovação; atual, ainda, por seu significado de ampliação do universo 
cultural e científico daquele que ensina, dadas as necessidades e 
exigências culturais e tecnológicas da sociedade. (PLACCO; SILVA, 
2009, p. 25). 

 

Há, por conseguinte, uma latente preocupação pela formação continuada, 

acreditando que, por meio dela, o processo ensino-aprendizagem será mobilizado a 

conquistar melhores índices de aprendizagem. Nesse contexto, cabe ao 

coordenador pedagógico organizar a formação continuada em parceria com seus 

gestores, seja o diretor escolar, seja a própria SME. Essa formação precisa 

considerar aspectos que superem os saberes docentes provenientes da formação 

inicial, a fim de incluir-se a dimensão ética, cultural, política e artística no fazer 

educacional.  

A formação docente para Goergen deve superar a instrumentalização do 

ensino e a reprodução cultural, pois há de reconhecer-se que os elementos imagem, 

cor, som e movimento são fortes meios para a transformação de conceitos 

tradicionais e para o desenvolvimento da percepção, da sensibilidade e da 

humanização. “As imagens, os sons, as cores, os movimentos e ritmos abrem um 

novo cenário que ostenta profundas alterações de conceitos [...]” (GOERGEN, 2006, 

p. 123). 

Para Goergen, a formação precisa possibilitar o desenvolvimento de novas 

competências docentes voltadas para o olhar ecológico, comunicativo, para a 

incerteza, para as verdades provisórias, para o erro como diagnóstico, dentre outras 

que destacam que a prática docente precisa estar mais perceptível às necessidades 

sociais.  
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O coordenador pedagógico, por organizar o trabalho pedagógico da escola 

em parceria com os docentes, é quem conhece e vivencia diariamente com os 

professores a necessidade de uma formação continuada repensada e que venha a 

atender à demanda do cotidiano educacional. Pautada na cultura, a escola está 

propícia a abrir-se a múltiplas linguagens estéticas por meio da formação docente, 

possibilitando reflexões frente aos valores éticos e estéticos da docência.     

 Para tanto, o conceito de formação voltado para o olhar epistêmico pode ser 

ampliado pelos professores e pelo CP, na possibilidade de reconhecer que além do 

saber científico, há a necessidade do aprimoramento dos saberes da vida, do social, 

do sensível e do humano para melhor aproveitamento do conhecimento adquirido na 

escola. 

Com base nesse ponto de vista, no encontro de coleta de dados questionou-

se, por meio de questionário, aos sujeitos da pesquisa: A formação continuada dos 

professores deve ser um dos focos de atenção do Coordenador pedagógico? Como 

resposta, obteve-se: 

 

Gráfico 6 - Formação continuada: uma função do CP 

 
Fonte: Tabulação de questionário aplicado. 

  

 

Observa-se, assim, que, para os sujeitos de pesquisa, há o reconhecimento 

de sua responsabilidade com a sistematização da formação continuada. No entanto, 

parte da classe acredita que  esta responsabilidade deve ser dividida com a 

Secretaria Municipal de Educação.  Para ilustrar essa afirmação, torna-se 

necessário apresentar a seguir o discurso dos sujeitos da pesquisa (ver tabela 7), 

que procuram responder sobre como sistematizam a formação continuada. 
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Tabela 7 – Formação continuada como uma das funções do CP 

Sujeito 1   Faço na medida do possível. Nas aulas janelas ou hora atividade, quando a secretaria 
não os chama para realização de projetos. 

Sujeito 2 É previsto que no mínimo o professor tenha a formação inicial, sendo assim, sua 
formação continuada se dará in loco nas reuniões pedagógicas com seus pares. 
Dentro do calendário letivo foi previsto uma reunião pedagógica por bimestre 
(insuficiente). Organizo reuniões quinzenais nos horários de Educação Física e Arte 
para planejamento coletivo e troca de experiência. 

Sujeito 3 Faço reuniões quinzenais e procuro sempre trabalhar temas importantes para os 
professores. 

Sujeito 4 Também, mas deve ser foco da SME. 
Pesquiso material e na aula janela faço a socialização. 

Sujeito 5 Acredito que sim. Sendo o coordenador o “líder” dos professores, precisa sim estar 
atento às necessidades do grupo e intervir neste sentido. Na escola é de 
responsabilidade do supervisor a elaboração do projeto de formação continuada. 

Sujeito 6 A formação é de extrema importância, pois é necessário que o professor tenha 
conhecimento teórico de suas ações, porém acredito que não pode ser somente foco 
do coordenador. E sim com uma visão geral da Secretaria de Educação. 

Sujeito 7 Também, mas o foco deveria ser da Secretaria Municipal de Educação.  
Faço reuniões pedagógicas nas horas atividades dos professores na qual estudamos, 
planejamos e analisamos as dificuldades e tentamos superá-las. Nem sempre é 
possível fazer esses momentos. 

Sujeito 8 Com certeza que a formação dos professores deve ser um dos focos de atenção do 
coordenador pedagógico. Sistematizo através de um projeto inicial das necessidades 
dos professores para serem desenvolvidas nas reuniões pedagógicas, que devem ser 
garantidas no calendário escolar. 

Fonte: Criado pelo autor com base nas transcrições. 
 
 
 

Independentemente de ser uma responsabilidade dividida ou não, todos 

concordam que o coordenador pedagógico tem como um de seus focos de atenção 

e atuação a formação continuada dos professores. Para entender como acontece a 

organização da formação continuada pelos coordenadores pedagógicos, planejou-se 

uma dinâmica com os sujeitos de pesquisa que os levassem a responder o seguinte 

questionamento: Quais as temáticas priorizadas pelos coordenadores pedagógicos 

na formação continuada dos professores? Cada participante elencou três principais 

temáticas que permeiam a formação dos professores em fichas que foram anexadas 

ao quadro. Na sequência, por meio da mediação do pesquisador, realizou-se uma 

discussão no intuito de colocá-las em ordem crescente de importância, ou seja, 

aquelas mais ofertadas aos professores nos últimos dois anos.  
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Figura 7 - Temáticas da formação continuada 

 

 

                                 Relações Humanas / Relação Interpessoal / Afetividade  

 

                                                               Inclusão / Educação Inclusiva / Desenvolvimento Humano 
tratando da diversidade 

  
 

                                                                               Dificuldades de Aprendizagem 

                                                                                                 

                                                                                                      Avaliação                                                                         

                                                                                              

                                                                                                                         Indisciplina e Didática 

                                                                                                                     

                                                                                                                                               Arte 

 
 
 

Fonte: Criado pelo pesquisador com base nas transcrições das falas dos sujeitos. 
 
 
 

Com base nessa figura, resultante da tabulação dos dados coletados na 

dinâmica realizada com os sujeitos da pesquisa, pode-se afirmar que a maior 

necessidade diagnosticada, e cuja atenção na sistematização da formação foi 

atendida, refere-se à questão das relações humanas, interpessoais e de afetividade, 

enquanto a temática Arte ficou em último lugar. Esta constatação demonstra um 

desconhecimento dos coordenadores pedagógicos de que, por meio da arte e, em 

especial, através de experimentação e vivência das diferentes linguagens da arte, 

pode-se promover a humanização da educação e de seus sujeitos. 

A Arte pode ser trabalhada por meio de um programa que envolva a 

educação estética do professor. A partir do século XVII, tem-se pensado na estética 

como uma área não mais dedicada ao belo, mas à sensibilização do ser humano por 

meio da mobilização de suas percepções. Ao ampliar-se o conceito de estética, 

passa-se a pensá-la como um campo que pode provocar o ser humano a refinar 

seus sentidos e por meio dele expandir seu olhar sobre si, o outro e o próprio 
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mundo. Quando o professor alarga sua forma de perceber o mundo, ele amplia as 

possibilidades de tornar a aprendizagem de seus alunos mais significativa e 

relevante. Segundo Schlindwein,  

 

[...] a estética, incluída na formação de professores, pode ser 
considerada como conteúdo fundamental para o desenvolvimento da 
percepção, da atitude crítica e da atividade imaginária e criativa, 
elementos que consideramos primordiais ao professor, uma vez que 
ampliam sobremaneira sua margem, de ação formativa diante da 
aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos. (SCHLINDWEIN, 
2010, p. 43). 

 

Esse dado com certeza assume relevante papel na constituição deste 

capítulo sobre a educação estética. Se nos últimos anos investiu-se nas relações 

humanas, interpessoais e de afetividade e esqueceu-se de que por meio da estética 

o ser humano passa a conhecer-se, fica mais sensível, mais observador e mais 

perceptível com o que no dia a dia passa despercebido, é sinal de que os 

professores necessitam discutir mais sobre a temática arte para compreender suas 

características e possibilidades. Há de se entender que a educação estética permeia 

todas as temáticas elencadas e priorizadas pelos coordenadores nas formações em 

2010.  Por meio de vivências individuais ou de grupo que possibilitem o contato com 

a arte, seja por observação, apreciação, experimentação ou simples envolvimento, 

acontece a sensibilização do ser humano, oportunizando um aprendizado cultural 

que interferirá na sua forma de perceber o contexto em que vive. Nas palavras de 

Soares,  

 

É neste contexto que penso na necessidade de uma educação que valorize 
o desenvolvimento pleno do ser humano, que vá além do desenvolvimento 
de competências e habilidades que privilegiem apenas a lógica. Ao refletir 
sobre a educação, considero fundamental abordar questões que digam 
respeito também às capacidades de percepção e sensibilidade, 
imprescindíveis na capacitação para ler e sentir a realidade. Esta educação 
é o que se chama Educação Estética. (SOARES, 2008, p. 33). 

 

 

Em contato com a arte, por meio da educação estética, o coordenador 

pedagógico torna-se mais sensível ao seu entorno, aos detalhes; torna-se mais 

perceptível às demandas educacionais e, principalmente, aos fatores que 

influenciam o processo ensino-aprendizagem, e merecem ser foco de atenção e 

atuação deste profissional responsável pela organização do trabalho pedagógico.  
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Este é fruto de um currículo que também necessita estar apoiado, segundo a 

Resolução Nº 7 de 14 de dezembro de 2010 que fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos, em três princípios que possuem o 

papel de norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas: 

 

Art. 6º Os sistemas de ensino e as escolas adotarão, como norteadores 
das políticas educativas e das ações pedagógicas, os seguintes 
princípios: 
I – Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à 
dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do 
bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer 
manifestações de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 
II – Políticos: de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, 
de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e 
dos recursos ambientais; da busca da equidade no acesso à educação, 
à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios; da 
exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de 
direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades; da 
redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. 
III – Estéticos: do cultivo da sensibilidade juntamente com o da 
racionalidade; do enriquecimento das formas de expressão e do 
exercício da criatividade; da valorização das diferentes manifestações 
culturais, especialmente a da cultura brasileira; da construção de 
identidades plurais e solidárias. (BRASIL, 2010, Art. 6º). 

 

Importante também ressaltar que a LDB, recentemente atualizada pela lei nº 

12.287, altera o segundo parágrafo do artigo 26 que estabelece normas sobre a 

formação cultural na escola. “O ensino da arte, especialmente em suas expressões 

regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. 

(BRASIL, 2010, art. 26º). 

Como constatado, há de se contemplar nos currículos organizados e 

implantados pelos sistemas de ensino em todo território nacional os princípios 

éticos, políticos e estéticos, ou seja, abre-se a possibilidade de uma educação 

estética tanto dos docentes como dos discentes. Estética por se tratar da prática 

educativa pautada na fomentação da sensibilidade associada à racionalidade, pelo 

desenvolvimento da criatividade, pelo respeito às diversas formas de manifestação 

de diferentes culturas sociais, bem como pela constituição de um ser social 

ecológico - consciente de que suas ações ocasionem reações no meio ambiente ao 

qual está inserido. Para Duarte Jr., 
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Aprender a entender e a preservar o ambiente, começando pelo seu 
entorno mais imediato, passa a ser, pois, tarefa de uma educação do 
sensível, quando não pela necessidade da beleza que, mesmo inerente ao 
ser humano, precisa ser desertada e cultivada.  (DUARTE JR., 2001, p. 
188). 

 

 

Sendo assim, há a necessidade de investir-se na formação continuada dos 

professores e do próprio coordenador, no intuito de que todos percebam a 

relevância de se fomentar ações pedagógicas no contexto escolar, que cultivem a 

sensibilidade por meios das diferentes formas de manifestação artística e cultural, 

valorizando em especial o processo de humanização dos discentes. Conforme 

afirma Soares,  

 

O desencadeamento de uma reação estética a partir da formação 
docente pode ser um caminho para que em nossas escolas haja a 
possibilidade de uma educação estética, acreditamos que ao investirmos 
na possibilidade de propiciar às professoras vivências significativas que 
promovam o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 
relacionadas á arte a aos saberes sensíveis, como consequência 
poderemos ter práticas pedagógicas mais sensíveis e criativas e que 
favoreçam a experiência sensível aos educandos. (SOARES, 2008, p. 
40). 

 

Acredita-se que vivenciando em nossas escolas momentos que fomentem a 

educação estética, estar-se-á possibilitando a toda comunidade escolar o 

desenvolvimento de habilidades e conhecimentos diretamente ligados ao fazer 

artístico, ao ato de apreciar, de observar os detalhes e reconhecer no mundo o que 

antes passava despercebido. Vê-se, portanto, a estética como um saber sensível, 

como um meio de humanização dos seres humanos. 

Por meio da educação estética desenvolvem-se várias formas de o 

coordenador lidar com esse conhecimento sensível, seja por meio da música, da 

literatura, do teatro, da dança ou do cinema. Através das linguagens visuais, 

cênicas, musicais, o professor educa-se, humaniza-se, sensibiliza-se e passa a ver o 

aluno de outro jeito, e, como consequência, começa a fazer uso de diferentes 

estratégias de ensino, oportunizando a todos uma aprendizagem diretamente 

interligada com o contexto social e educacional do aluno.  

Instigado pela necessidade de ofertar-se a educação estética no contexto 

educacional, através do questionário aplicado durante o encontro de formação para 

coleta de dados, submeteu-se os sujeitos da pesquisa a seguinte pergunta: Qual seu 
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conceito de educação estética, cultural e artística? Você considera relevante para o 

Coordenador pedagógico?  

A intenção da pergunta foi verificar se os coordenadores pedagógicos 

compreendem a relevância da educação estética para sua formação e para o 

processo de humanização de seus alunos. Constatou-se que cinco coordenadores 

pensam ser relevante a educação estética para o coordenador pedagógico; um 

pensa que é importante, mas não relevante; dois não responderam. 

 

Gráfico 7 - Relevância da educação estética 

 
Fonte: Tabulação de questionário aplicado. 

 
 
 

Os professores coordenadores, na sua maioria, relacionam a educação 

estética com a emoção, a cultura e as artes, um conceito que se aproxima daquele 

já explicitado por Soares (2008). Ao cruzarem-se estas afirmações com as temáticas 

privilegiadas por eles na organização da formação continuada, percebe-se que falta 

a este grupo acreditar mais nas potencialidades da educação estética, a qual não é 

priorizada no processo de formação.  

Tabela 8 – Relevância da educação estética 
Sujeito 1 Acho importante, mas não relevante para o coordenador pedagógico. 

Sujeito 2 É essencial, pois somos seres humanos completos, trabalhamos com nosso 
lado racional e emotivo. Nosso objeto de estudo é o ser humano (professores e 
alunos) e sua educação. Para darmos conta de toda a sociedade e currículo 
emergente temos que pensar em nossa educação estética, cultural e artística. 
Temos que pensar em uma sociedade mais justa e humana. A educação 
estética, cultural e artística é um dos caminhos. 

Sujeito 3 É o belo, a sensibilidade, a criação e a criatividade, a emoção. É extremamente 
importante que o coordenador tenha esse conhecimento, pois assim poderá 
(fazer) desenvolver seu trabalho não apenas com uma visão técnica. 

Sujeito 4 É quando temos um olhar diferenciado das coisas, é quando vemos a beleza 
naquilo em que outras pessoas não veem, oportunizar filmes, músicas, peças 
teatrais às pessoas que não tem essa oportunidade. 

Sujeito 5 Sou autêntica em afirmar que não tenho leitura sobre o conceito. Pelo senso 
comum, acredito contemplar a educação estética, cultural e artística na escola, 
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diante dos momentos de vivências culturais que rompem com o ensino 
“tradicional” da sala de aula – cinema, teatro, aula de campo. 

Sujeito 6 É necessário que o coordenador saiba sobre as questões de organização de 
uma exposição cultural e artística, porém é importante ter mais conhecimento 
sobre.  

Sujeito 7 Penso que é o trabalho com a sensibilidade, a emoção, o belo, ou seja, o 
trabalho humano. É importante, pois assim deixamos de ser apenas um técnico 
e passamos a ser mais humanos, sensíveis, completos. 

Sujeito 8 Educação estética, cultural e artística é o conhecimento com fundamentação e 
critérios para apreciar e avaliar o artístico. É relevante esta formação no trato 
com o ético e estético de todas as situações. 

Fonte: Criado pelo autor com base nas transcrições. 
 
 

Para ampliar a compreensão do grupo acerca do conceito de educação 

estética, os coordenadores pedagógicos e sujeitos desta pesquisa participaram de 

uma dinâmica que visou responder as perguntas:  

 

Você coordenador pedagógico concebe a educação estética como fator 
importante no desenvolvimento da profissão? É importante na profissão de 
professor? Você acredita que ter um olhar estético, olhar cultural, olhar 
artístico, essa formação para esse olhar estético favorece ou é importante 
para a formação na pessoa do coordenador? (Pesquisador). 

 

O grupo rapidamente entendeu a lógica da dinâmica e trataram de verbalizar 

seu ponto de vista.  Tendo em vista que o coordenador pedagógico é o profissional 

que planeja a formação continuada, pode-se perceber em suas falas que este grupo 

necessita ampliar primeiro sua educação estética para poder pensar formas de 

envolver o professor nessa discussão. O debate acerca da importância da educação 

estética para a profissionalização do coordenador pedagógico foi polarizado em 

torno de dois eixos: a) necessidade de ampliar primeiro a formação dos 

coordenadores: 

 

Agora, na atualidade, essa questão estética, claro que a questão 
estética, cultural, ela sempre foi, em toda a vida, vista mais pelos 
artistas. Hoje em dia, agora, na nossa atualidade, devido à informática, 
essa questão, nós temos necessidade de fazer essa leitura, de ter um 
valor para poder avaliar, para poder apreciar a estética de um quadro, de 
uma apresentação teatral. Já agora, em 1993, 1994, na LDB, agora é 
obrigação ter música na unidade escolar, musicalização. Para mim é 
uma necessidade de eu entender essa questão estética para eu poder, 
primeiro, passar, estimular o professor a também sentir essa 
necessidade, entendesse? (Sujeito 8). 

 
 

b) visão de que por meio da educação estética o professor alarga sua visão e 

consequentemente possibilita experiências de aprendizagem mais ricas aos alunos: 
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Eu vejo como importante, porque para a gente ter a oportunidade de 
mostrar ao professor, e, consequentemente, ao aluno que o mundo em 
que eles vivem não é só aquele Hip hop que eles ouvem lá no rádio, 
naquele MP3 deles, porque os alunos só estão fechados no mundo 
deles, se a gente não der a oportunidade, esse momento de apreciar, 
como disse o sujeito 8, um quadro de um pintor famoso, um momento de 
visitar um museu, um momento de assistir a um show de orquestra 
sinfônica, um filme...todo mundo quer ver Tropa de Elite, por que 
ninguém pega O piano? Por que ninguém pega outro filme? Dá uma 
oportunidade, fica muito bitolado naquela coisa de filme de, vamos 
supor, violência, policial, existem tantos filmes bons. Ele até tem 
capacidade de ir na locadora e pegar, só que ele não teve essa 
educação, e a educação estética para mim é isso: dar essa 
possibilidade. Um exemplo rapidamente: O Scorpions gravou um cd 
junto com a Filarmônica de Berlim, tem um colega meu, o caro gosta de 
Scorpions e disse que ficou ruim. Ele só gosta de rock, eu gostei, os 
arranjos são fenomenais. Por que ele não gostou? Porque ele não 
entendeu a junção da filarmônica com o rock. Se você pegar aquele 
DVD, vai ver que é um belo show. Esteticamente é lindo, o som da 
orquestra por trás das guitarras é maravilhoso. Ele nunca ouviu um 
Beethoven, nunca ouviu uma música de Chopin. Se tu perguntares quem 
é o autor da música que abre a Voz do Brasil nem vai saber que é um 
brasileiro, que é o Antônio Carlos Gomes, nem vai saber que é a Ópera 
“O Guarani”. Então falta essa informação. Essa pessoa escuta Scorpions 
o cara não tem ouvido para uma filarmônica. (Sujeito 4). 
 
  

Após as reflexões socializadas, pode-se observar que ficou evidente a 

relevância da educação estética tanto para o aluno, como para o professor e para a 

coordenação pedagógica. O CP compreende esta necessidade de desenvolver o 

seu lado sensível, pois trabalha com pessoas, ou seja, professores, cabendo-lhe 

estimular a necessidade de uma educação estética. 

Através do contato com a arte, por meio da educação estética oportunizada 

nas formações continuadas pelo coordenador pedagógico, acredita-se abrir 

possibilidades de mudança da realidade no contexto social dos alunos, visto que, 

atualmente, há no ambiente escolar extrema valorização equivocada do corpo, da 

criminalidade e da agressividade e da frieza que se estabelecem diariamente na 

sociedade. Essa mudança dar-se-á a partir do momento em que os alunos, em 

contato com a arte, ampliem seu repertório cênico, musical, visual e literário, 

desvinculando-se um pouco da mesmice do cotidiano estabelecida pela mídia 

castradora da criatividade, condicionadora do olhar crítico e reprodutora de uma 

cultura pobre e limitada, desencadeando um processo de humanização, 

sensibilização e desenvolvimento cultural. 

Assim, o coordenador pedagógico é um sujeito histórico cultural e em 

constante desenvolvimento, bem como em processo de transformação, de 
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formação, de atualização e de humanização, o que justifica a necessidade de uma 

formação cultural constituída por meio do contato com as diferentes formas de 

manifestação da arte. Sendo o CP o responsável pela organização do trabalho 

escolar, cabe a ele fomentar a educação estética no cotidiano escolar, por 

compreender que é na escola que se constitui a formação da sociedade cada vez 

mais justa, criativa e autêntica. Pode-se, assim, concordar com Duarte Jr. quando 

diz 

 

Uma educação que reconheça o fundamento sensível de nossa existência e 
a ele dedique a devida atenção, propiciando o seu desenvolvimento, estará, 
por certo, tornando mais abrangente e sutil a atuação dos mecanismos 
lógicos e racionais de operação da consciência humana. Contra uma 
especialização míope, que obriga a percepção parcial de setores da 
realidade, com a decorrente perda de qualidade de vida e na visão desses 
profissionais do muito pouco, defender uma educação abrangente, 
comprometida com a estesia humana, emerge como importante arma para 
enfrentar a crise que acomete o nosso mundo moderno e o conhecimento 
por ele produzido. (DUARTE JR., 2001, p. 170). 

 

 

A educação estética, assim, é parte integrante e fundamental no processo 

de humanização e está alicerçada na dimensão cultural; os coordenadores 

pedagógicos constituem-se sujeitos ativos no processo educacional por meio das 

relações sociais estabelecidas dentro e fora da escola, deixando de ser especialistas 

que olham o processo da aprendizagem de forma fragmentada para passarem a 

perceber a educação em um todo. 

Não só como sujeito em transformação que necessita participar de uma 

educação estética, o coordenador pedagógico também é um agente que possibilita 

meios para a autotransformação docente rumo ao desenvolvimento do sensível; 

visto sua liderança, mediação e constante fomentação de momentos de estudo e 

formação continuada informal, individual e coletiva no ambiente escolar. 

Pela educação estética, o CP pode promover reflexões com os docentes na 

possibilidade do professor reconhecer que ele ensina pela estética do 

comportamento, pelos gestos, pelos movimentos do corpo; tratadas por Arroyo 

(2008, p. 133) como “uma arte pedagógica que se revela densa, tenra e trágica ao 

mesmo tempo. Que revela o professor como um ser humano forte, emotivo, fraco e 

sensível”. Esta formação, fruto de vivências estéticas, pode possibilitar ao docente 
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uma autorrevelação do mundo e de si próprio, mobilizando todos para a busca da 

qualidade de vida e da plena celebração da vida humana.  

Após analisar como o CP da RMEI organiza a formação continuada dos 

docentes, este capítulo vem sinalizar que há de fato a necessidade de uma 

formação e/ou educação estética, mas também estésica do coordenador pedagógico 

e, consequentemente, dos docentes, no intuito de se possibilitar um processo 

ensino-aprendizagem que vá além do desenvolvimento da capacidade 

racionalizante, inteligível e pragmática frente à vida social. Uma educação estésica 

que viabilize a humanização dos sujeitos educacionais, em especial os alunos 

influenciados pelas vivências estéticas dos docentes. Para Duarte Jr. (2001), a 

relação da realidade com a estesia atua como espaço propício para o 

desenvolvimento das percepções estéticas da vida.   

 Em suma, há de investir-se na educação do sensível (estésica), no intuito de 

inserir gradualmente no contexto escolar a realização de vivências estéticas 

(artísticas) para que professores e alunos transformem o modo de ver e de sentir o 

meio social que os cerca.  

  As formações continuadas realizadas pelas escolas ou pela Secretaria de 

Educação podem ser implementadas no intuito de tornarem-se caminhos de se 

possibilitar uma educação do sensível a todos os docentes, por meio da formação 

estética dos coordenadores pedagógicos e dos gestores escolares, pois o 

investimento na realização de vivências artísticas pode desencadear o repensar a 

aprendizagem dos alunos para que esta seja fruto do sensível entrelaçado pelo 

inteligível, e como consequência o desenvolvimento de cidadãos mais humanizados. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nessa pesquisa, ao discutir-se as concepções de gestão frente ao papel do 

coordenador pedagógico, obteve-se, como resultado, a constatação que de fato há 

uma complexidade na relação entre os gestores escolares e os coordenadores 

pedagógicos, mas que a ação conjunta entre especialistas e diretores escolares 

pode amenizar os percalços no trabalho escolar. Esta complementação que se dá 

entre as atribuições do coordenador pedagógico, orientador educacional e 

administrador escolar fomentam significativas conquistas no contexto educacional 

quando o gestor compreende seu papel e sabe cumprir sua função de delegar, 

acompanhar e verificar.  

Portanto, essa pesquisa possibilitou diagnosticar que a complexidade entre 

gestão escolar e coordenação pedagógica pode estar pautada na falta de formação 

do gestor, na maneira com que os diretores são nomeados, ou seja, pela política 

partidária; e na falta de clareza conceitual das ações do CP. O capítulo 2 trouxe a 

hipótese de que a gestão escolar precisa assumir o real papel de mediador de 

competências dos membros da sua equipe, bem como possibilitar meios para a 

integração entre os especialistas da RMEI focada na constante melhoria no 

processo de aquisição dos conhecimentos. A complexa relação entre gestores e 

coordenadores pedagógicos precisa dar lugar para a implantação de uma gerência 

realmente coletiva, como está previsto na legislação vigente. 

A referida pesquisa também verificou quais as ações do coordenador 

pedagógico que podem contribuir para a melhoria do ensino e o que este 

profissional tem priorizado no dia-a-dia. As respostas podem ser encontradas nos 

capítulos 4 e 5, que por meio da análise das falas dos sujeitos da pesquisa, torna 

perceptível que a profissionalização do CP está atrelada à formação inicial e 

contínua do professor, bem como da necessidade de uma formação que possibilite a 

humanização.  

Pensar nas ações que podem contribuir na melhoria do ensino, é pensar na 

profissionalização do coordenador, visto que cabe a este fomentar no contexto 

escolar momentos de reflexão sobre a ação docente com os próprios docentes, 

descartando equívocos da pratica educativa e traçando metas e ações que 
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desencadeiem intervenções individuais e coletivas, que atendam as necessidades 

dos alunos.  

Além de possibilitar a autorreflexão docente - outra ação que contribui com a 

aprendizagem efetiva dos discentes é a prática de convidar o professor a repensar 

suas estratégias de ensino e a necessidade do planejamento coletivo. Importante 

sinalizar que as legislações vigentes não trazem esta prática de forma explícita, mas 

também não a negam, sendo que a maioria das atribuições do CP está voltada a 

frequente realização de ações educativas que priorizem o processo ensino-

aprendizagem. 

Nessa premissa, constatou-se que o coordenador pedagógico vê a 

educação como espaço de aprendizagem, e que, para tanto, reconhece que está em 

constante mudança, tornando-se parceiro político-pedagógico do professor. Em 

parceria com o professor, o CP contribui para integração de novos conteúdos, para a 

constante revisão do currículo, a organização do trabalho pedagógico da escola e 

das metodologias afixadas na transmissão do conhecimento, dando ao professor a 

oportunidade de um movimento de atualização constante, no qual os saberes e os 

conhecimentos confrontam-se desencadeando a construção de novos conceitos. 

No entanto, alguns conflitos tendem a dificultar o desenvolvimento desta 

postura, que segundo os sujeitos da pesquisa, um deles é a falta de professores na 

escola, o que desencadeia a necessidade de este assumir o papel de professor, 

uma vez que os alunos não podem ser dispensados ou ficar sem aula. O capítulo 5 

dedicou significativa atenção a esta questão, constatando que o CP pode optar por 

continuar no discurso do senso comum de que o Coordenador Pedagógico não deve 

ir para sala de aula ou reconhecer que é possível otimizar este momento de 

substituição para coletar dados diagnósticos que auxiliarão no processo de 

orientação do trabalho do professor, passando a fundamentar suas falas em dados 

reais e fidedignos coletados no próprio campo de atuação do docente em questão. 

 As intervenções da coordenação pedagógica, individuais e coletivas, que 

acontecem durante os horários que estão disponíveis para tecer orientações quanto 

ao fazer docente, bem como durante as reuniões pedagógicas, conselhos de classe 

ou nas formações continuadas, remete a pensar-se sobre esses dados coletados na 

substituição dos professores.  
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Nesta ótica, faz-se importante salientar que cabe ao coordenador 

pedagógico se auto-organizar: anual, semestral, bimestral, semanal e, em especial, 

diariamente, garantindo que o desenvolver do trabalho pedagógico siga os caminhos 

determinados pelo grupo. A organização do trabalho é diferente de escola para 

escola, de gestor para gestor e de coordenador para coordenador; visto que cada 

um tem uma forma de administrar seu tempo conforme seus anseios, objetivos e 

metas estabelecidas como essenciais para o desenvolvimento da práxis. Esse 

trabalho tem que ser bem estruturado de acordo com os duzentos dias letivos e com 

as oitocentas horas de efetivo trabalho escolar, conforme previsto na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - nº 9394/96. 

Essa organização do trabalho escolar é uma das ações do coordenador 

pedagógico, e foi amplamente discutida nesta dissertação, tornando claro que a 

ação desse profissional no cotidiano escolar pode mobilizar forças em prol da 

melhoria do ensino público. Essa pesquisa constatou que as ações desenvolvidas 

no cotidiano pela coordenação pedagógica da RMEI encontra respaldo na legislação 

vigente, mesmo sendo aparentemente distantes de sua função.  

Toda ação da escola diz respeito ao CP, seja ela burocrática ou pedagógica 

como, por exemplo, coordenar o pedagógico, compreender, mediar as intra e inter-

relações que constituem o processo ensino-aprendizagem - o qual deve ser seu foco 

de atenção principal -, já que este tem a tarefa de organizar o trabalho pedagógico 

por meio do acompanhamento do desenvolvimento do currículo escolar. 

Os níveis de aprendizagem registrados nos últimos anos sinalizam que há 

algo de errado no cotidiano escolar.  A educação e seus agentes sociais estão 

sedentos de momentos de reflexão, que nesse caso podem ser concebidos pelo 

coordenador pedagógico, pois o que se almeja é que se realizem encontros de 

estudo e reflexão sobre o fazer docente, bem como a oferta de uma educação 

estética. 

            Importante salientar que suas intervenções somente terão significado se 

estiverem norteadas pelo Projeto Político Pedagógico que fora concebido 

coletivamente no seio da escola, sob a coordenação do gestor, em parceria com o 

coordenador pedagógico e envolvendo toda a comunidade escolar - discussão esta 

abordada no capítulo 6 a qual possibilitou identificar quais as concepções dos 
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coordenadores pedagógicos frente sua responsabilidade na elaboração e revisão do 

PPP. 

Com base nas verbalizações dos CP foi possível constatar que a maioria 

dos professores não se envolve com a elaboração ou revisão do PPP, seja por não 

lhe ser dada a oportunidade desta participação ou por não conseguir dedicar um 

tempo específico para se envolver com a escola. Entretanto, compreendem que é o 

Coordenador pedagógico que prepara e coordena estes momentos de parceria com 

o intuito de colaborar efetivamente no dia a dia do professor, numa participação 

reflexiva, de ação-reflexão-ação para um bom funcionamento das relações no 

contexto escolar.    

Diante das indagações e descobertas desta pesquisa, talvez seja possível, 

afirmar que a coordenação pedagógica necessita buscar meios para sair deste 

“apagar incêndios” para, de fato, atuar como organizador do trabalho pedagógico e, 

naturalmente, como parceiro do gestor escolar. Essa mudança dar-se-á de forma 

gradativa e como fruto de argumentações e pleno envolvimento com o fazer 

pedagógico dos docentes focados na aprendizagem dos alunos. 

 Para tanto, essas ações precisam estar interligadas e integradas em prol da 

melhoria dos índices de aprendizagem. Ações que precisam estar contextualizadas 

à realidade escolar dos educandos, pois a formação continuada precisa ser 

repensada a fim de atender à demanda dos alunos da escola pública 

contemporânea. 

Diante desse assunto, o capítulo 7 desta pesquisa analisou como o 

coordenador pedagógico organiza a formação continuada dos docentes e se há 

necessidade de uma Educação Estética no contexto escolar. Nele confirmou-se a 

hipótese de que há de fato a necessidade desta educação estética, mas também 

estésica (educação do sensível) do coordenador pedagógico e, consequentemente, 

dos docentes, no intuito de possibilitar-se um processo ensino-aprendizagem que vá 

além do desenvolvimento da capacidade racionalizante, inteligível e pragmática 

frente à vida social. 

 Sendo assim, há de se investir na educação do sensível (estésica), no intuito 

de inserir gradualmente no contexto escolar a realização de vivências estéticas 

(artísticas) para que professores e alunos transformem o modo de ver e de sentir o 

meio social que os cerca.  
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  As formações continuadas realizadas pelas escolas ou pela Secretaria de 

Educação podem ser caminhos de possibilitar-se uma educação do sensível com 

todos os docentes, pois o investimento na realização de vivências artísticas pode 

desencadear o repensar da aprendizagem dos alunos para que esta seja fruto do 

sensível entrelaçado pelo inteligível, e, como consequência, o desenvolvimento de 

cidadãos mais humanizados. 

 Desta monta, ao investir na educação estética, concorda-se com Peixoto,  

 

[...] os educadores devem assumir a responsabilidade de expandir o 
universo dos educandos. O processo de (re)humanizar os sentidos do 
homem, ampliar-lhe o âmbito da reflexão e criar uma sensibilidade 
genuinamente humana é um desafio histórico posto a cada dia para todos 
que trabalham ou se preocupam com a educação [...]. (PEIXOTO, 2003, 
p.48-49). 

 
 

 Para tanto, como já fora discutido no capítulo 7, cabe ao coordenador 

pedagógico fomentar a inserção dessa temática a fim de primar pela sensibilização 

dos docentes e discentes que por meio de vivências artísticas ampliam seu olhar 

crítico, desenvolvem sua percepção e sua imaginação, possibilitando a mobilização 

de aprendizagens relacionadas ao saber sensível no contexto escolar. 

 

8.1 A ESTÉSICA NO CONTEXTO DO PESQUISADOR 

 
 

[...] Certo dia, tudo mudou com a chegada 
de uma professora que adorava histórias, 

poesias, canções e alegria.  
A partir daí, no lugar de medo o menino 

Passou a sentir coragem. [...] 
No lugar da proibição, veio muita inspiração! 

Quem não quer uma escola assim? 

Elias José (2007). 
 
 

Encantado pelas palavras de Elias José, aqui representadas por um trecho 

da contracapa de sua obra literária: Uma escola assim, eu quero pra mim, mobilizei-

me em analisar o discurso e as verbalizações coletadas através de dinâmicas de 

grupo que permitiram descobertas ímpares. Descobertas que apresento como 

resultado desta pesquisa de mestrado que ora se formaliza sistemática e 

cientificamente. Assim como para o menino Rodrigo, personagem do livro de Elias 

José, a chegada de uma nova professora em seu cotidiano escolar trouxe a 
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possibilidade de uma educação estética, também, para mim. No contato sempre 

incentivador com minha orientadora no grupo de pesquisa, fui envolvido pela 

sensibilidade, imaginação e ampliação do olhar observador e perceptível que 

norteou cada encontro de estudo. 

A professora orientadora, que adora histórias, poesias, canções e alegrias, 

por meio de sua ação docente e mediadora, envolveu-me na construção desse texto 

que resultou em um crescimento cognitivo ímpar, caracterizado como fruto de horas 

de leitura, compreensão teórica e análise de dados coletados através do 

desenvolvimento de formação continuada para os pares desta caminhada como 

coordenador pedagógico.  

Durante o processo de pesquisa e construção desta dissertação, foi possível 

compreender a necessidade de uma educação estética para o coordenador 

pedagógico e esta percepção só foi possível através da vivência no Grupo de 

Pesquisa Cultura, Escola e Educação Criadora do Programa de Pós-Graduação em 

Educação – Mestrado Acadêmico da UNIVALI. Entre tantas leituras e trabalhos já 

realizados, o Grupo vem pesquisando sobre a educação estética do ser humano e a 

importância da leitura fruitiva.  

Ao debruçar-me nas análises para caracterizar as ações do coordenador 

pedagógico da Rede Municipal de Ensino de Itajaí e suas relações com a legislação 

vigente, com a gestão escolar e a necessidade de uma Educação Estética, pude 

perceber que de docente passei a constituir-me como pesquisador, com coragem, 

sem proibição, mas com muita inspiração que brotou das inúmeras leituras. Leituras 

estas, que à luz das transcrições da coleta de dados, enamorados com as 

tabulações do questionário respondido pelos sujeitos, deram-me a oportunidade de 

descobertas que socializo neste momento.  

Não pretendo encerrar este trabalho com afirmações que caracterizem 

conclusões definitivas, mas com possibilidades de novas pesquisas sobre a 

coordenação pedagógica e a sua estreita relação com todos os segmentos da 

escola.  

Assim, como o menino do livro de Elias José, que por meio do contato com a 

arte sentiu-se inspirado para a aprendizagem por meio da coragem, da alegria, da 

inspiração, este trabalho é para mim a possibilidade de chamar todos os 

coordenadores pedagógicos da RMEI a investirem na educação estética como meio 
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de melhoria não apenas do processo de aprendizagem, mas principalmente do ser 

humano.  

Uma pessoa sensível ao seu entorno, às mensagens que se encontram 

perceptíveis apenas por meio de um olhar apurado e desenvolvido pelo contato com 

as belezas da natureza, a harmonia ou não das cores, pelo envolvimento com a 

cultura ou pela leitura desvinculada da obrigatoriedade. 

Uma pessoa que não se deixa tragar pelo concreto, pelo excesso de 

objetividade, um homem que saiba ainda contemplar o meio ambiente, e por meio 

dele se fortalecer para aos desafios da vida. 

Portanto, a caracterização das ações da Coordenação Pedagógica está 

diretamente ligada ao conceito claro e evidente de que coordenar o pedagógico trata 

de envolver-se e acompanhar desde o planejamento das intervenções docentes 

intencionais individuais ou coletivas dos docentes até o acompanhar e avaliar de 

todo o processo ensino-aprendizagem, na intenção de se possibilitar a 

aprendizagem de todos os alunos por meio de estratégias mais artísticas, estésicas 

e humanizadas. 
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APÊNDICE A - Questionário para os Coordenadores Pedagógicos 

Nome completo  

 

Idade  (   ) entre 18 e 25 anos    (   ) entre 26 e 35 anos   (   ) entre 36 e 45 anos    (   ) acima de 45 anos 

Estado civil  

Nº de filhos  Cidade  

Local de trabalho  

Formação inicial  

Ano de conclusão  

Formação atual  

Ano de conclusão  

Tempo de exercício na coordenação pedagógica dos Anos Iniciais anos 

Tem de exercício da coordenação pedagógica dos Anos Finais anos 

Situação funcional (       ) EFETIVO          (        ) ACT 

Cite cinco fatores que influenciaram sua escolha pela Coordenação pedagógica: OE4 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Atende ao objetivo 

específico 4. 
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Na sua concepção qual a principal função do Coordenador pedagógico? OE3 

 

 

Obs: Nesta pesquisa entende-se como Coordenador pedagógico o Supervisor escolar de Itajaí. 

O que você considera mais importante fazer parte da formação do Coordenador pedagógico? 

Coloque os itens escolhidos em orem de prioridade, utilizando 1 para mais importante de todos)OE2 

(   ) Tendências Pedagógicas: (Tecnicista, Progressista, Interacionista, etc.) 

(   ) Estratégias de ensino 

(   ) Gestão escolar 

(   ) Formação estética, cultural e artística 

(   ) Organização do trabalho pedagógico 

(   ) Sistematização da formação dos professores 

(   ) Acompanhamento do desenvolvimento do currículo 

(   ) Organização da rotina escolar 

(   ) Preenchimento de relatórios 

(   ) Elaboração e reelaboração do Projeto Político Pedagógico 

(   ) __________________________________________________________________________ 

(   ) __________________________________________________________________________ 

Você teve estes conhecimentos na sua graduação? Justifique sua resposta. OE2 

 

 

 

 

 

 

Qual seu grau de satisfação profissional? Marque um X na escala abaixo. OE4 

 

Ruim Conformado Satisfeito Gosto Bom Muito bom Ótimo Excelente 

30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
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De acordo com a lei nº 3.352 de 15 de dezembro de 1998 que trata do Sistema Municipal de Ensino de 

Itajaí, quais as principais funções do Coordenador pedagógico? OE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quais os desafios enfrentados pelo Coordenador pedagógico no cotidiano escolar? OE4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual o principal entrave do cotidiano escolar que interfere diretamente na ação do Coordenador 

pedagógico? OE3 
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Que solicitações você recebe periodicamente de seus gestores? OE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tais solicitações condizem com a função do Coordenador pedagógico? Justifique. OE1 

 

 

 

 

 

Você acredita que os gestores têm clareza das funções do Coordenador pedagógico? Justifique. OE1 
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A formação continuada dos professores deve ser um dos focos de atenção do Coordenador pedagógico? 

Como você a sistematiza? Justifique. OE3 e OE4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual seu conceito de formação estética, cultural e artística? Você considera relevante para o 

Coordenador pedagógico? Justifique. OE3 e OE4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: Se for necessário o verso da folha poderá ser utilizado. 

Obrigado pela contribuição!  Tenha certeza de que sua identidade será mantida em sigilo. 
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APÊNDICE B - Termo de esclarecimento  

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura - 

ProPPEC 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE 

Mestrado Acadêmico 

 
TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 
Você, coordenador pedagógico do Ensino Fundamental está sendo convidado(a) 

para participar, como voluntário, de uma pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre a 

pesquisa, no caso de aceitar, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.  

Você tem o direito de não aceitar ou desistir a qualquer momento, sem qualquer 

restrição. Sua identidade será preservada e mantida em sigilo, para tanto os sujeitos 

receberão nomes fictícios durante todos os passos da pesquisa. 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

                Título do Projeto: O cotidiano do Coordenador pedagógico da Rede Municipal 

de Ensino de Itajaí. 

Pesquisador Responsável: Andrey Felipe Cé Soares 

Telefone para contato: (047) 9983 45xx / 847643xx 

O trabalho visa verificar se as ações desenvolvidas pelo coordenador pedagógico 

da Rede Municipal de Ensino de Itajaí encontram respaldo na legislação vigente. Há de se 

frisar que os sujeitos das pesquisas serão coordenadores pedagógicos que se inscreveram 

na formação continuada sob a temática: As ações da coordenação pedagógica. 

A dinâmica da pesquisa dar-se-á da seguinte forma: Após o grupo de 

coordenadores pedagógicos forem devidamente esclarecidos do processo, os dados serão 

coletados em forma de questionário e gravações; através de um encontro com a duração de 

08 (oito) horas de formação.  

Esta formação será promovida pelo Programa de Pós-graduação em Educação 

da UNIVALI – por intermédio do Mestrado em educação, com a certificação das 08 (oito) 

horas de formação continuada.  

- Nome do Pesquisador: Andrey Felipe Cé Soares  

- Orientação: Professora Dra. Adair de Aguiar Neitzel 
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APÊNDICE C - Termo de consentimento dos coordenadores pedagógicos 
 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura - ProPPEC 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE 

Mestrado Acadêmico 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

 

Eu, _____________________________________, RG_____________, 

CPF ____________ abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo 

como sujeito de pesquisa. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

Estou ciente que a formação com a carga horária de oito horas, 

acontecerá no dia 18/11/2010, nas dependências do Mestrado em Educação da 

UNIVALI.  

 Das 8h30 às 12h e 13h30 às 17h30 Dia: 19 - 11 - 2010 Sexta-feira 

 

(  ) Vou precisar de ticket estacionamento para ____________. 
(  ) Não vou precisar de ticket estacionamento. 
(  ) Vou almoçar com o grupo. 

 

Itajaí, ______ de ______________________de 2010. 

Nome: ____________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável: ____________________________ 

Telefone para contato: _________________________________________ 
 
Para efeito de maiores esclarecimentos ficam disponibilizados os seguintes contatos:  
Andrey (47) 847643xx / 998345xx 
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APÊNDICE D – Convite personalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convite... 
 

               Gostaríamos de convidá-lo para participar da formação continuada que 
acontecerá no dia 19-11-10 (Sexta-feira) das 8h30min às 17h30min nas dependências do 
Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE, Mestrado Acadêmico da UNIVALI.  
               Esta formação é parte da pesquisa:  

O cotidiano do Coordenador Pedagógico da Rede Municipal de Ensino de Itajaí. 
               Os participantes estão dispensados pela Secretaria Municipal de Educação e 
receberão certificado da UNIVALI de 08 horas.  
               Na certeza de sua presença, agradecemos! 

 
Mestrando: Andrey Felipe Cé Soares 

Orientadora: Dr.ª Adair de Aguiar Neitzel 
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APÊNDICE E - Termo de consentimento da Secretaria Municipal de Educação 
 

 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura - ProPPEC 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE 

Mestrado Acadêmico 

 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  

 

Eu, ___________________________________________________, 

representante legal do Departamento de Ensino Fundamental, neste ato em nome 

da Secretaria Municipal de Educação de Itajaí, abaixo assinado, concordo com a 

realização do presente estudo cujo sujeito de pesquisa será o Coordenador 

pedagógico da Rede Municipal de Ensino de Itajaí, ou seja, o Supervisor escolar. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade.  

Estou ciente que a formação com a carga horária de oito horas, para os 

Coordenadores pedagógicos que serão convidados pelo pesquisador, acontecerá 

em dois encontros de quatro horas nas dependências do Mestrado em Educação da 

UNIVALI.  

Das 8h30 às 12h e 13h30 às 17h30 Dia: 19 - 11 - 2010 Sexta-feira 

 

Tendo o pesquisador resguardado o direito de solicitarmos maiores 

informações durante o desenvolvimento da pesquisa e que os resultados serão 

apresentados a esta secretaria, firmo o presente, 
 

Itajaí, ______ de ______________________de 2010. 

Nome: __________________________________________Fone: (__) ___________ 

Cargo: ____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável: ___________________________________ 
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APÊNDICE F - Termo de compromisso do orientador 
 

 

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ 

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura - ProPPEC 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE 

Mestrado Acadêmico 

 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DO ORIENTADOR 
 
 
 

 
 

Eu, Adair de Aguiar Neitzel, professora do Programa de Mestrado 

Acadêmico em Educação da Universidade do Vale do Itajaí, concordo em orientar o 

Trabalho de Dissertação de Mestrado, intitulado: O cotidiano do Coordenador 

pedagógico da Rede Municipal de Ensino de Itajaí. 

O orientando está ciente das normas para elaboração do trabalho, bem 

como do calendário de atividades apresentado. 

 

 

Itajaí SC, outubro de 2010. 

 

 

 

__________________________________ 
                                                                  Profª Drª Adair de Aguiar Neitzel 
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APÊNDICE G – Modelo da transcrição das verbalizações áudio gravadas durante a 

realização das dinâmicas  

DVD 1 

Apresentações dos produtos 

Sujeitos 1 e 5 (0:01) Especialle – É a solução para todos os problemas que fazem 

parte do seu cotidiano, da sua unidade. Especialle te dará paz. As desavenças, as 

brigas, a discórdia está derrubando o pedestal que é a escola, o ensino, o 

conhecimento. Chame o coordenador Especialle que ele te dará o suporte de amor, 

de respeito, de alegria. Se existe algo em sua escola que ainda precisa ser 

descoberto ou resolvido, o coordenador Especialle, estará sempre atento com 

seu olhar para qualquer dificuldade ou situação. Diante da sua supervisão, ele te 

dará o suporte teórico e prático de que você tanto precisa. Sempre com um 

sorriso no rosto, até nos engana, lasanha - muita caloria-, que nada, basta um 

pouco do trabalho do coordenador Especialle que ele fará mágica com tudo que 

sua escola tanto precisa para manter o equilíbrio, a alegria pela busca do 

conhecimento. Contrate o coordenador Especialle.   

Sujeitos 7 e 8 (1:55) Agora com vocês, a nossa multi-mega Coord Mestre, nossa 

coordenadora de educação. Ela fará tudo o que você desejar. Mestre na 

formação de professores com capacidade, eficiência, compromisso. É ouvinte, 

leitora e aprendiz a todo o momento. Tem mais: pode ter certeza, está conectada à 

inovação, à mudança, à oportunidade. Apresentamos a coordenadora e 

empreendedora Mister Mestre Coord. 

Sujeitos 4 e 3 (3:02): Chegou no mercado um novo produto. É ímpar. Ele pode ser 

seu, basta você querer. Ele é um produto que tem muito amor em todas as línguas. 

Você encontra em qualquer país. É nacional e internacional. Se você está muito 

triste por estudar, não se preocupe porque ele tem muita inteligência, e você 

abrindo este produto vai descobrir outras habilidades. Você vai encontrar dentro 

desse conteúdo um designer, porque você vai ter um diferencial na sua escola: 

um leitor! E falta de memória, não se preocupe, ele lembra você de todos os seus 

compromissos. É um estudioso também. Se você quer levá-lo para casa, não se 

esqueça, ele é o elo da sua escola.Por isso ligue 0800-8803333, e dê um nome 

Tempo da gravação. 
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para esse super, mega empreendimento que está na sua escola e não pode faltar 

na sua educação. O verdadeiro revolucionário da educação!  

Sujeitos 2 e 6 (4:42): Nosso produto é o Sonho. Recomendação de uso: Use e 

abuse do Sonho diariamente. Aproveitem para usar bastante. A composição 

química é procedimental: metodologia do saber fazer; tem a composição 

latitudinal: a empatia de colocar-se no lugar do outro: saber ser; e a 

epistemológica: a base conceitual, o conhecimento: saber conhecer (Celso 

Vasconcelos). Modo de uso: como usar o Sonho: antes de usar, conheça a função 

desse produto fundamentado na Lei 3.332 do sistema Municipal de Ensino. Se 

não soubermos essa lei, a gente não sabe como usar. Junte seus sonhos, 

conhecimento, experiências, ideias, angústias e objetivos, e coloque tudo 

dentro da máquina, a máquina é nossa escola. Como é a dosagem desse produto? 

Não é uma dosagem limitada, mas tenham cuidado de tente colocar-se no lugar de 

seus pares, pois o objetivo desse produto é coletivo. Por isso: Sonho, porque um 

dos objetivos maiores do supervisor...ele tem toda a competência técnica que tem 

que ter da graduação, que é sua formação inicial, mas se ele não tiver sonho, e 

não souber transformar sonhos individuais em coletivos, a partir da empatia e 

do conhecimento, do saber fazer, a metodologia, nosso trabalho não é eficaz e 

eficiente. 

Sujeito 2 (6:51): Eu acho que aqui teve concepções direcionadas às leis, às 

diretrizes, mas há coisas que ficam à parte. A questão por exemplo do “amor”. De 

repente eu posso ser eficaz e eficiente, mas não é o sonho da minha vida ser 

supervisor, mas faço bem feito aquilo que me propus, mas essa questão do 

amor é uma coisa à parte. A gente é um ser humano total, a gente não é só 

razão, acho importante a parte do amor. A gente também é emoção. Quando eu 

faço a coisa com amor, a gente consegue transparecer para o grupo. Por mais 

profissional que a gente seja e eficiente quando tu fazes com amor faz bem 

para ti mesmo.E se tu estás bem contigo mesmo, eu acho que o outro se sente 

melhor.  

Sujeito 6 (7:41): Não essa visão de afeto. 

Sujeito 2 (7:47): A parte afetiva do supervisor não, ela é bem técnica. [...] 
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APÊNDICE H - Modelo de quadro pré-categorização das verbalizações áudio 
gravadas durante a realização das dinâmicas 

 

QUADRO 4 B 

Quais as prioridades do Coordenador Pedagógico no cotidiano escolar?  
Sujeito 1 Sujeito 2 Sujeito 3 Sujeito 4 Sujeito 5 Sujeito 6 Sujeito 7 Sujeito 8 Sujeito 9 
 
DVD 5 
 
Eu priorizo na 
minha função a 
formação 
continuada, 
aquele 
momento 
particular com 
um, dois ou três 
professores, 
porque nesse 
momento vem 
toda aquela 
parte, não só da 
gente discutir a 
questão de 
planejamento, 
de conteúdo, 
mas também as 
reclamações de 
insegurança, de 
dúvidas. E, 
também, o 
acompanhamen
to em sala de 
aula. Isso para 
mim é uma 
prioridade, de 
estar lá junto 
com eles, vendo 
o 
desenvolviment
o dos alunos, se 
estão 
precisando de 
um reforço, de 
um apoio. 
 
 
 
 

DVD 2 
 
A reunião 
pedagógica é 
um momento 
que o 
professor tem 
espaço, não 
só para falar 
de 
planejamento, 
claro que o 
planejamento 
é primordial, 
somos 
profissionais, 
mas 
queremos 
falar de coisas 
relacionadas à 
educação, e, 
às vezes, eles 
não têm esse 
espaço. 
 
DVD 5 
 
Eu priorizo 
“respeito” e 
“ouvir” o meu 
grupo. Ouvir a 
opinião deles, 
o que é 
possível nós 
vamos 
organizar, 
vamos 
adequar, 
mesmo que 
eu não 
concorde com 
algumas 
coisas que ele 
coloque, ou a 
questões 
teóricas ou 
metodológicas
, de repente 
não vem ao 
encontro da 
metodologia 
da escola, 

naquilo que a 
gente acredita 
como ideal da 
educação. 

DVD 5 
 
Uma das 
coisas que eu 
priorizo é a 
formação 
quinzenal, que 
são as 
reuniões 
pedagógicas, 
mas de grupo, 
já que a outra 
que também 
tinha 
importância 
quase não 
acontece. E é 
buscar para o 
professor, às 
vezes, quando 
ele não tem 
tempo, 
suporte 
mesmo, de 
atividades, de 
leitura, de 
textos que ele 
precisa 
trabalhar, ser 
um suporte 
mesmo de 
buscar. Às 
vezes ele não 
tem tempo de 
pesquisar na 
Internet. Esse 
suporte eu 
dou. O 
supervisor 
tem que dar 
de fato um 
suporte na 
busca 
também do 
material para 
o professor. 

DVD 5 
 
Eu priorizo 
muito a 
motivação. Eu 
chego de 
manhã, eu 
dou bom dia 
para todo 
mundo dou 
bom dia para 
os 
professores, 
dou bom dia 
para os 
alunos, vou lá 
conversar 
com o 
professor, 
saber como 
ela está, 
converso. 
Procuro 
sempre ter 
esse olhar. É 
a parte dos 
recursos 
humanos.  
Adquiri um 
feeling de 
olhar para a 
pessoa e 
perceber que 
ela não está 
bem. Eu levo 
para minha 
sala e a gente 
conversa 
amenidades, 
procuro não 
focar em 
trabalho, para 
distrair, para 
deixar bem à 
vontade. 

DVD 5 
 
É a 
acolhida, 
ganhar 
mesmo o 
profissional 
É essa 
acolhida de 
ele sentir 
em mim 
essa 
segurança, 
não 
somente 
para ser 
ameaçador, 
fazer crítica 
e 
desestrutur
ar o 
professor, 
mas no 
sentido de 
estar ali, 
tendo 
alguém que 
entende, 
tem visão 
de 
educação, 
sabe 
daquilo que 
tu estás 
falando, 
mas que 
não 
somente vai 
apontar, 
mas 
também vai 
ajudar no 
caminho, 
oferecendo 
esse 
suporte 
necessário. 

DVD 5 
 
Eu priorizo 
mesmo é 
essa 
amizade 
não digo 
nem de ser 
amigo, de 
sair depois 
para festa, 
não, mas 
essa 
confiança 
que o 
professor 
tem de ter 
na gente. 
Se ele 
confiar em 
ti, enquanto 
supervisor, 
o resto vai 
acontecer, o 
processo 
pedagógico 
vai 
acontecer. 
A cobrança 
de uma 
atividade, 
de uma 
ação dele 
que não foi 
correta, ele 
vai saber te 
respeitar, 
ouvir a tua 
opinião, 
mas ele tem 
que confiar. 
 
Estabelecer 
essa 
relação de 
respeito de 
confiança 
mútua. 
Essa 
questão da 
motivação, 
quando o 

professor se 
sente 
motivado 
“Eu vou 
hoje para a 
escola, não 
estou legal, 
mas sei que 
se eu 
precisar o 
supervisor 
vai estar lá 
para me dar 
uma força”. 

DVD 5 
 
Não se 
manifestou. 

DVD 5 
 
A 
participação 
e a 
contribuição 
no processo 
ensino-
aprendizage
m. 
Coordenar 
a questão 
pedagógica, 
mas numa 
relação 
horizontal, 
de parceira, 
de 
construção 
mútua, eu 
priorizo 
essa 
participação 
e 
contribuição 
do processo 
ensino-
aprendizage
m. 
Eu gostaria 
mesmo é de 
participar 
mais, 
contribuir 
mais, estar 
mais junto 
do 
professor.  
O 
estabelecim
ento de 
uma relação 
de respeito. 
(comentário 
sobre o que 
disse o sujeito 
4 em relação 
ao 
atendimento 
aos 
professores).  

DVD 5 
 
Essas são as 
minhas 
prioridades: a 
parada é de 
suma 
importância. 
Naquele 
momento tu vais 
lá na sala de 
aula, primeiro tu 
percebes para 
depois tu 
fazeres a 
contrapartida 
para ele, 
subsidiando-o 
onde poderia ir, 
não dizendo que 
está certo ou 
errado, mas sim 
dando 
alternativas para 
estar 
melhorando 
cada vez mais a 
aprendizagem. E 
ser 
representante 
dos professores. 
Esse momento, 
detectando, 
verificando na 
sala de aula, nós 
somos porta-
vozes do 
professor sim, 
mas estamos ali 
para ouvir, para 
estar naquele 
momento que 
ele está 
deprimido. 

 

 


