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                                      RESUMO 
 

O referido artigo trata da importância do papel do (a) coordenador(a) no 
ambiente escolar tem como objetivo abordar a real função desse 
profissional. Para fundamentar esse estudo buscou-se pautar-se em 
vários teóricos como: Freire(1996), Placco(2012), Chiavenato(1997), 
Rios(2011), Almeida(2013), Conceição(2010) e Gouveia(2013). Onde 
professor ao assumir a função de coordenador também se torna 
responsável pela formação da sua equipe, ocupando assim o lugar de 
formadores e articuladores de aprendizagem no espaço escolar. Desse 
modo, assumir a função de coordenador requer antes de tudo uma 
formação continuada. É preciso refletir constantemente sobre a sua 
prática e junto a ela buscar novas possibilidades de atuação com o grupo 
através das teorias. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. 
Podemos concluir que as contribuições desse profissional são de 
fundamental importância no espaço escolar e quando essas contribuições 
são reconhecidas, facilita o trabalho de toda equipe, principalmente de 
professores. 

 
Palavras-chave: Coordenação pedagógica. Ambiente escolar. Professores. 
 
ABSTRACT 
 
The aforementioned article deals with the importance of the role of the coordinator in the school 
environment and aims to address the real role of this professional. In order to base this study, we 
sought to be based in several theorists as: Freire (1996), Placco (2012), Chiavenato (1997), Rios 
(2011), Almeida (2013), Conceição (2010) and Gouveia (2013). Where the teacher, when assuming 
the role of coordinator, also becomes responsible for the formation of his team, thus occupying the 
place of trainers and articulators of learning in the school space. In this way, assuming the role of 
coordinator requires, first and foremost, a continuous formation. It is necessary to constantly reflect 
on its practice and together with it seek new possibilities of acting with the group through theories. 
The methodology used was the bibliographical research. We can conclude that the contributions of 
this professional are of fundamental importance in the school space and when these contributions 
are recognized, it facilitates the work of all staff, especially teachers.  
 
Key words: Pedagogical coordination. School environment. Teachers. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo busca mostrar a importância que tem o coordenador(a) 

pedagógico(a) no ambiente escolar. Para tanto, foi utilizada uma pesquisa bibliográfica 

na qual se buscou compreender através de autores como Conceição (2010), Almeida 

(2013), Placco (2012), Rios (2011), Gouveia (2013) e outros, esse universo que permeia 

o trabalho do educador coordenador. 

Na primeira etapa será apresentado como acontece a transição de professor 

para coordenador. Na segunda etapa, que perfil precisa ter esse profissional para atuar 

frente as demandas da atualidade. Em seguida serão abordadas as contribuições desse 

profissional no ambiente escolar. 

 Para compreender o comportamento do coordenador e seu modo de 

pensar é preciso antes de tudo entender como se deu a sua formação, seu percurso, 

suas vivências, como se relaciona com os demais. O seu papel está diretamente ligado 

as relações que estabelece com sua equipe de trabalho e o ambiente que o cerca. É 

através das relações que o coordenador vai se formando e encontrando a sua 

identidade. 

 O apoio destinado ao profissional que acaba de assumir tal função é sem 

dúvida fator primordial para que o mesmo venha obter resultados satisfatórios com seu 

trabalho. Envolver-se e saber envolver a equipe pedagógica também fará toda diferença 

na execução dos projetos desenvolvidos e consequentemente na análise dos 

resultados. 

 

DE PROFESSOR A COORDENADOR 

  

A figura do Coordenador Pedagógico nas instituições de ensino tem início 

por volta das décadas de 70- 90 a partir das transformações econômicas, sociais, 

políticas e educacionais vividas durante esse período. Desde então, a escola passou a 

contar com um profissional voltado para um novo modelo de gestão e educação que se 

formava.  

Sem dúvida alguma foi um ganho para a comunidade escolar, porém, a falta 

de preparo e formação adequada dificultou o bom desenvolvimento da função. O 

cenário hoje apresenta, teoricamente, melhorias em relação à formação, mas na prática, 

a abrangência de seus afazeres acaba desfocando o real sentido do seu trabalho, que 

seria coordenar, planejar e acompanhar o processo didático pedagógico como um todo. 
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 Como foi dito, o coordenador surgiu com o intuito de provocar mudanças 

no processo de ensino aprendizagem e a sua formação também teve que ser adaptada. 

Não se forma um professor para atuar como coordenador de uma hora para outra. É 

preciso que se tenha uma formação específica para ocupar essa árdua tarefa, já que a 

graduação em Pedagogia aborda aspectos gerais para essa função e desse modo, o 

profissional recém-formado precisa buscar uma especialização para atuar nessa área 

embora o professor interessado em ampliar sua função tenha assim decidido, essa 

mudança não se dá de maneira tranquila. É comum perceber neles o choque com a 

realidade e ouvir desses profissionais que “dormiram professores e acordaram 

coordenadores". 

 O fato de acordar remete a nova maneira de ver a função antes criticada 

ou até mesmo vista como fiscalizadora de planejamentos e ações pedagógicas. O 

professor que antes era responsável pela sua sala de aula, agora se depara com uma 

realidade mais abrangente, são várias salas de aula e com elas suas especificidades, 

sem contar no grupo de professores que necessitam do seu apoio, da gestão com suas 

demandas, dos pais que buscam auxílio na educação dos seus filhos e os alunos com 

suas necessidades educacionais. 

 O professor ao assumir a função de coordenador também se torna 

responsável pela formação da sua equipe, ocupando assim o lugar de formadores e 

articuladores de aprendizagem no espaço escolar. Desse modo, ele assume com o 

professor a responsabilidade pela qualidade da aprendizagem dos alunos. Mas para 

que isso aconteça de forma positiva, Gouveia e Placco (2013, p.73) ressaltam: 

 
Para que os coordenadores tornem-se formadores e ajam como 
formadores e, quem sabe, se reconheçam como autoridades técnicas 
diante de um grupo não bastam apenas nomeá-los ou entregar-lhes 
uma nova rotina e uma lista de atribuições. É necessário propor 
caminhos para que a construção do papel formador do coordenador 
seja feita com a consistência e a seriedade necessárias. 

 

Desse modo, assumir a função de coordenador requer antes de tudo uma 

formação continuada. É preciso refletir constantemente sobre a sua prática e junto a ela 

buscar novas possibilidades de atuação com o grupo através das teorias.  

Vale ressaltar que para ser coordenador não se faz necessário antes ter sido 

professor, mas, ter a experiência em sala de aula fará uma diferença significativa em 

sua atuação como coordenador pedagógico.  
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O PERFIL DO COORDENADOR 

 

 Não é de hoje que o coordenador pedagógico enfrenta desafios no 

ambiente escolar, principalmente no que se refere a orientação das questões 

pedagógicas. O coordenador tem noção das ações que lhe competem, porém, sabe que 

as demandas vão surgindo conforme o cenário educacional vai mudando e assim se 

torna comum receber críticas de alunos, pais e até mesmo de sua equipe de 

professores, que muitas vezes ainda não compreenderam o seu papel diante do 

contexto que atua. 

 A atividade pedagógica requer organização, dedicação, talento e 

sobretudo a capacidade de trabalhar em grupo. Na escola é preciso saber trabalhar com 

vários tipos de grupos: os professores, os alunos, os pais, os gestores, os responsáveis 

pela manutenção dentre outros. Nesse sentido, o coordenador tem papel estratégico de 

mediar esses grupos de modo a promover aprendizagens entre eles através da vivência 

em grupo sem desrespeitar a individualidade dos mesmos. 

 O trabalho realizado com a equipe pedagógica requer ainda mais das 

qualidades exigidas no coordenador. Dentre essas qualidades Conceição (2010, p.21 ) 

destaca: 

A Para que a equipe pedagógica se constitua como grupo de trabalho 
serão necessárias ao coordenador a habilidade de manejo das 
situações de grupo e acessibilidade aos indivíduos, a liderança desse 
processo comum, a ampliação das possibilidades individuais e a visão 
estratégica de todo o processo. 
 

Nesse sentido, cabe ao coordenador o compromisso de conduzir a sua 

equipe como um líder, extraindo dela o que há de melhor para o bem de toda a 

comunidade escolar. É preciso saber como administrar a parceria com a equipe.  

Assim como afirma Chiavenato (1997, p.101), "não se trata mais de 

administrar pessoas, mas de administrar com pessoas". Mas para saber como trabalhar 

com o grupo e porque não dizer, de forma preventiva é preciso antes de tudo que o 

coordenador saiba compreender o pensamento que movimenta as relações existentes 

no grupo. 

Segundo Placco e Souza (2012, p.31), 

 
Será nesse processo que o coordenador poderá ler o grupo, 
identificando os conteúdos latentes que atuam no modo de ser e fazer 
de cada um. [...]seu olhar prospectivo, que identifica os objetivos a 
serem alcançados pelo coletivo da escola e o momento em que se 
encontra cada um dos sujeitos desse coletivo, é crucial para que se 
avance e se conquistem melhores resultados no processo educativo. 
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Esses resultados serão obtidos com maior rapidez quando a parceria entre a 

equipe pedagógica for evidente, o que nem sempre acontece de início. Diante de 

situações como essa, se faz necessário trabalhar a escuta e o diálogo. Dessa forma a 

resistência poderá ser transformada em parceria e assim todos saem ganhando. 

Outra parceria a se considerar é a realizada entre a escola e a família. A 

família é uma grande aliada na caminhada para o sucesso do aluno, daí a importância 

de a escola ter um profissional que saiba formar esse elo de ligação capaz de ouvir, 

acolher e buscar soluções para as necessidades trazidas pela família. Em contrapartida 

trazê-la como parte integrante e atuante do processo de aprendizagem.  

Vê-se, portanto, que o papel do coordenador está bem além do que era 

proposto inicialmente. Para desempenhar ações cada vez mais desafiadoras e que 

possa assim atender demandas conhecidas e as que surgem no cotidiano, as escolas 

tem exigido para o cargo de coordenador um perfil cada vez mais exigente. É preciso 

ser dinâmico, saber lidar com conflitos, ser proativo, saber tomar decisões entre outras. 

Nesse sentido, articular-se com os professores de modo a identificar suas necessidades 

e juntos buscar soluções que viabilizem um trabalho educativo de qualidade. 

 
Ressalta-se também o importante papel que a escola tem de 
proporcionar a esse profissional condições para desempenhar suas 
funções. As instituições criam expectativas sobre o trabalho da 
coordenação muitas vezes, atribuindo a ela o fracasso e o sucesso dos 
alunos, porém é preciso que elas ofereçam condições mínimas que 
viabilizem suas ações. Aqui também cabe destacar a importância da 
parceria com a direção escolar. A direção deve ter um trabalho de 
proximidade ao desempenhado pela coordenação, de modo a ser um 
suporte a mais na resolução de situações que possam surgir. 
 

 

AS CONTRIBUIÇÕES DO COORDENADOR NO AMBIENTE ESCOLAR 

  

Quando se pensa no ato de coordenar, logo vem em mente a palavra 

comandar, dirigir, ordenar. No entanto, é preciso ter clareza de suas ações 

principalmente quando se trata de educação. Terezinha Rios (2011) faz uma analogia 

ao trabalho do coordenador com o trabalhodo maestro: "o maestro não precisa saber 

tocar todos os instrumentos. Assim, não é obrigação do coordenador ter conhecimento 

profundo sobre todas as áreas nas quais se desenvolve o trabalho de cada professor" 

 Nesse sentido o coordenador pedagógico atua como um líder que 

conhece bem a sua equipe e cujo trabalho está em extrair dela o que há de melhor, 

considerando que todos têm contribuições a oferecer. “Todos têm algo a ensinar e a 
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aprender, conforme a perspectiva freiriana, quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender" (FREIRE, 1996, p.25).   

Para que ocorra esse aprendizado mútuo é preciso que professor e 

coordenador falem sobre o que sabem e o que não sabem e se unam na busca de 

soluções, reafirmando o elo da parceria existente e valorizando as contribuições de 

cada um. 

 Mesmo sendo uma das funções mais importantes exercida pelo 

coordenador, o seu trabalho não gira em torno somente dessa formação. Conceição 

(2010. p. 23-24) destaca algumas atribuições da coordenação na escola, como: A 

Viabilização da proposta pedagógica da instituição; Acompanhamento do planejamento 

dos professores e orientação à equipe de docentes na elaboração do plano de estudo, 

que engloba estratégias de aula, avaliações do conteúdo, acompanhamento do 

desempenho dos alunos; Verificação da execução do planejamento e orientação 

didática individual ao docente; Realização de avaliação de desempenho; Registro de 

encontros de professores e pais; Planejamento, condução e registro das reuniões 

pedagógicas; Viabilização da formação contínua dos docentes; Estabelecimento de 

atmosfera harmônica entre a equipe; Discussão das elaborações das provas, 

acompanhamento das correções e auxílio ao professor no desenvolvimento da grade de 

correção; Participação no desenvolvimento do programa de recuperação paralela; 

Participação no desenvolvimento das atividades extracurriculares, estudos do meio, 

trabalhos de campo e simulados; Facilitação no relacionamento com pais e comunidade 

e em seu atendimento. 

Dentre as funções destacadas pela autora, vale ressaltar que a atribuição 

fundamental desse profissional seria “a de articulação de um grupo específico e 

mediação de estratégias coletivas, destinadas ao êxito de objetivos predeterminados” 

(CONCEIÇÃO, 2010, p. 24-25). 

Para que cada atividade desempenhada pelo coordenador atenda às 

necessidades da instituição, se faz necessário que a mesma ofereça condições mínimas 

para o desenvolvimento do seu trabalho.  

Vejamos então a disposição dessas necessidades em relação as funções 

descritas anteriormente. 

Em se tratando da proposta pedagógica e as ações de acompanhamento, o 

coordenador precisa estar ciente que o seu posicionamento deverá estar de acordo com 

a filosofia pela qual a instituição se dedica e que a proposta pedagógica da mesma será 

o seu referencial para o desempenho no âmbito de suas ações, bem como, para a 

implementação de melhorias. Cabe ao coordenador pedagógico, planejar, executar e 
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acompanhar o trabalho da equipe docente para que as expectativas da instituição sejam 

atingidas. 

De fato, essa tarefa requer do coordenador um olhar diferenciado e 

cauteloso para que possa envolver os professores em uma atmosfera harmoniosa. 

Entrar em sala para assistir às aulas, registrá-las para posterior avaliação junto à equipe 

é um trabalho que tanto pode render melhorias como um todo, se bem aceito pela 

equipe, como pode vir a se tornar um transtorno, caso o objetivo principal não tenha 

sido bem esclarecido anteriormente. Vale ressaltar que a postura do coordenador será 

um ponto decisivo para a harmonia entre os envolvidos.  

A observação será uma atitude valiosa para tomada de decisões e mediação 

de conflitos entre professores e alunos, assim, o profissional terá suas próprias 

conclusões sem ficar refém da fala de um ou de outro. Como foi dito, é importante 

esclarecer anteriormente os objetivos da observação em sala para que esta não venha 

se tornar um mal-estar entre a equipe. É importante frisar que essa atividade não deve 

ser realizada somente para investigar alguma situação específica, e sim, torná-la 

rotineira para um melhor aproveitamento do recurso. 

Outro ponto que merece destaque pela sua importância é o incentivo a 

formação contínua dos docentes. “Capacitar a equipe em serviço é função do 

coordenador, que deve instigar o desafio da aprendizagem constante, sem que isso 

signifique perda do aspecto conceitual disciplinar” (CONCEIÇÃO,2010, p. 29). Porém, 

sabe-se que nem sempre essa atividade é vista com bons olhos por todos da equipe. 

Ainda é comum a presença de professores resistentes às mudanças em suas práticas. 

Talvez por não terem despertado ainda para os benefícios que a formação continuada 

pode trazer. Nesses casos, o coordenador deverá oferecer momentos de reflexão sobre 

a prática com o objetivo de trabalhar a resistência imposta por eles. 

Uma boa ferramenta a ser utilizada para avaliar as práticas educacionais é o 

encontro entre pais e professores. Cabe ao coordenador organizar e registrar esse 

momento de interação entre família e escola. Porém, é importante e de grande valia, 

que aconteça uma avaliação desse encontro para que assim a equipe pedagógica 

possa compreender o como está o processo de desenvolvimento da aprendizagem do 

aluno e assim, em conjunto, poder traçar estratégias específicas para cada caso. 

Como se percebe, o papel do coordenador pedagógico é bastante 

diversificado. Muitas vezes ações que deveriam ser rotineiras, acabam sendo 

atropeladas pelas emergências que surgem no dia a dia, mas nada que com um bom 

planejamento e auxílio da direção escolar em fornecer um suporte adequado, não possa 

voltar ao andamento normal. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Como se pode perceber, a coordenação pedagógica tem o seu 

reconhecimento dentro da escola, porém, é um trabalho que não se constrói sozinho. As 

instituições em si possuem expectativas em relação ao trabalho desenvolvido por esse 

profissional, mas como foi dito, não se trata de um trabalho individual, mas sim coletivo. 

As instituições devem proporcionar condições que viabilizem o desenvolvimento de tais 

tarefas, pois se faz necessário uma estrutura material mínima e de uma equipe de 

trabalho comprometida.  

É preciso também uma constante reflexão sobre a prática e isso se faz com 

observação, escuta e formação. Nesse sentido, o (a) coordenador (a) deve atuar como 

um líder capaz de orientar aos demais em suas atividades e assim conduzi-los a ofertar 

o melhor de si. 

Para tanto, os envolvidos precisam estar cientes do papel desempenhado 

por cada um, tanto o coordenador quanto a sua equipe deve ter em mente que seu 

cargo não está posicionado acima da função de professor, devem entender que cada 

um tem sua função no grupo e que um bom relacionamento entre todos os envolvidos é 

que fará a diferença no trabalho em conjunto. 

A escola pode até optar por não ter a presença desse profissional em seu 

espaço, mas, sem dúvida será uma enorme perda tanto para docentes, quanto para 

discentes. Sem esse profissional no ambiente escolar todos tendem a ser 

sobrecarregados em suas funções e dessa forma, podem ter seus trabalhos e 

resultados prejudicados. Trata-se de alguém que conhece o funcionamento da escola e 

que é capaz de unir direção, professores, família, alunos e funcionários em prol do 

aprendizado mútuo, alguém capacitado para firmar elos entre os envolvidos no processo 

ensino- aprendizagem. 

Ter a presença de um coordenador, bem como, reconhecer a importância da 

sua função no ambiente escolar dando-lhe as condições adequadas ao 

desenvolvimento do seu trabalho, não significa que a escola terá em mãos o super 

profissional que possui a chave para resolução de todos os seus problemas, mas, 

demonstra o quanto a escola está comprometida a proporcionar um ambiente voltado à 

uma educação com qualidade. 
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