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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo principal apreender e analisar as 
representações sociais sobre o que é a coordenação pedagógica perante respostas 
de coordenadoras. Tomando por base a Teoria das Representações Sociais, 
desenvolvida por Serge Moscovici, este trabalho de natureza quantiqualitativa vincula-
se à linha de pesquisa Políticas Educacionais, Gestão e Formação de Professores do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de 
Goiás/Regional Jataí/GO. No que se refere à TRS, este estudo utiliza principalmente 
Moscovici (1978; 2012) e Jodelet (2001; 2005). Acerca da construção histórica da 
coordenação pedagógica, são de Saviani (1986; 2010) as maiores contribuições. No 
que tange as práticas educativas e relações de trabalho deste profissional, temos 
como referência principal a pesquisa de Libâneo (1996; 2009) e, no que se refere ao 
cotidiano e a aproximação do objeto à TRS, o referencial adotado foi de Placco (1994; 
2012). Consta neste trabalho a apresentação da legislação pertinente a este grupo, 
bem como as falas de 24 coordenadoras pedagógicas que atuam nas escolas 
municipais, na zona urbana do município. A fim de aproximar o campo educacional do 
campo da TRS, buscou-se, por meio de entrevista semiestruturada, os dados que 
contribuíram para identificar as possíveis representações sociais deste grupo no 
espaço em que atuam. O software IRAMUTEQ foi utilizado para processar o material 
coletado. Os principais conteúdos das falas obtidas nas entrevistas estão relacionados 
às seguintes temáticas: Classe 1 Atribuições da coordenadora pedagógica perante o 
cotidiano escolar (18,05%); Classe 2 Da docência à coordenação pedagógica 
(15,98%); Classe 3 Dificuldades da coordenadora pedagógica (21,8%); Classe 4 
Relacionamento com a comunidade escolar (24,44%) e Classe 5 Importância e 
identidade da coordenadora pedagógica (19,74%). As representações sociais 
identificadas retratam uma imagem da atuação da coordenação pedagógica imersa 
em um universo de atribuições; apontando um cotidiano de urgências que afetam não 
somente o seu desempenho na articulação das práticas pedagógicas dentro do 
contexto escolar, como também na construção da sua identidade profissional, que 
caminha para um trajeto multidimensional. 

 

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica. Função Identitária. Representações 
Sociais.



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research is inserted in the field “educational politics, management and 
teachers formation”, it had the main objective apprehend and analysis the social 
representations about what is the pedagogic coordination in the view of the 
coordinators. Based on the Theories of the Social Representations – TSR – developed 
by Serge Moscovici, this work of quantitative-qualitative nature is entailed in the field 
of Educational Politics research, Management and Teachers Formation Program of 
Post-Graduation in Education within the Goias Federal University in the Region of 
Jataí/GO. In what is referred to TRS, this study utilizes mainly Moscovici (1978; 2012) 
and Jodelet (2001;2005). About the historic construction of the pedagogic coordination, 
are based on Saviani (1986; 2010) the biggest contributions. Talking about educative 
practices and work relations from this professional, we have as a main reference the 
research of Libâneo (1996; 2009) and, referring to the everyday and the object 
approach to the TSR, the adopted referential was from Placco (1994; 2012). Reported 
in this work is the legislation presentation pertinent to this group, as well the report of 
24 city councils. With the purpose of approaching the educational field to the TSR, 
looked for, through a semi structured survey, the data that contributed to identify the 
possible social representations from this group in the space that they actuate. The 
software IRAMUTEQ was utilized to process the collected material. The main contents 
from the obtained speeches from the surveys are related to the following themes: Class 
1 the attributions of the pedagogic coordinator front the everyday school enviroment 
(18,05%); Class 2 from the teachers to the pedagogic coordinator (15,98%); Class 3 
the difficulties from the pedagogic coordinator (21,8%); Class 4 the relationship with 
the school community (24,44%) and Class 5 the  pedagogic coordinator importance 
and identity (19,74%). The identified  social representations show an image of the 
pedagogic coordinator practices immersed in a attributions  universe; showing an 
everyday environment of urgencies that affect not only the achievement in the 
articulations in the pedagogic practices within the school context, as well the 
construction of his/hers professional identity , that leads to a multidimensional journey. 

 
Keywords:  Pedagogic Coordination. Function Identity. Social Representations. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O ser humano é resultado de processos históricos, sociais, políticos e 

educativos. De acordo com Medina (2002), os seres humanos se formam no mundo, 

nas relações sociais e na vida que compartilham na comunidade. Isso também pode 

ser visto e vivenciado no ambiente escolar, sendo um espaço coletivo privilegiado, 

pois além de ser o lugar onde a educação formal acontece, é também veículo de 

construção, divulgação e propagação dos conhecimentos adquiridos de um povo, 

legitimando saberes e práticas em meio às contradições sociais.  

Entre os sujeitos que vivenciam essas formações nesse importante espaço 

formativo, neste trabalho será destacado a coordenação pedagógica, cuja função 

transitou de uma imagem de controle e supervisão para ser aquela função que articula 

o diálogo, a reflexão e as práticas pedagógicas dentro da escola, entre os alunos, 

professores e família, em favor do processo educativo. É justamente nas relações 

estabelecidas pelos professores que atuam na coordenação pedagógica, dentro do 

contexto educacional, que reside a origem do problema desta pesquisa, que trata das 

inúmeras atribuições delegadas a esta função escolar. Questiona-se: o que é ser 

coordenador(a) pedagógico (a)? A coordenação pedagógica é constituída por 

determinantes externos ao profissional que desempenha a função, por escolhas 

individuais e normativas específicas, perante esta premissa, qual dentre estas 

dimensões é a predominante? 

Este presente trabalho, cuja abordagem é quantiqualitativa, apresenta também 

um mapeamento das contribuições de outras pesquisas acerca da coordenação 

pedagógica. Sobre o cotidiano e a aproximação do objeto à TRS, o referencial adotado 

foi de Placco (1994; 2012). Acerca das práticas educativas e das relações de trabalho 

no contexto escolar, a pesquisa apoia-se nos estudos de Libâneo (2004). A construção 

histórica da coordenação pedagógica ao longo da História da Educação Brasileira tem 

como aporte principal os estudos de Saviani (2002). À luz dos fundamentos de 

Moscovici (2007) e de Jodelet (2001), compreendemos a necessidade de pesquisas 
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relacionadas aos processos educativos e de socialização implicados na constituição 

do sujeito. 

Saviani (2002) nos aponta que o coordenador pedagógico esteve presente ao 

longo de toda a História da Educação Brasileira, sendo reconhecido por nomes e por 

atribuições diferentes. Esse profissional ocupou e ocupa importante função na 

organização do trabalho pedagógico da escola. Muitos foram os movimentos pelos 

quais este profissional foi se constituindo, desde o cargo de inspetor à função de 

supervisor escolar até alcançar o nome de coordenador pedagógico. Todos esses 

movimentos de constituição profissional foram influenciados por questões históricas, 

sociais, culturais, mas também por interesses das políticas educacionais de cada 

momento histórico vivido pela escola. 

Libâneo (2004) nos apresenta o coordenador pedagógico como aquele que 

responde pela viabilização, integração e articulação do trabalho pedagógico, estando 

diretamente relacionado aos professores, alunos e pais. Junto ao corpo docente, o 

coordenador tem como principal atribuição, a assistência didática pedagógica, 

refletindo sobre as práticas educativas, auxiliando e construindo novas situações de 

aprendizagem capazes de contribuir com a formação dos alunos. 

Placco (2010) ressalta que o coordenador pedagógico precisa repensar o seu 

próprio fazer no cotidiano da escola, pois nesse processo de repensar-se, como um 

dos atores da escola, confronta-se o tempo todo com o outro (professores, direção, 

família e aluno), com suas culturas, com os seus saberes e com os seus fazeres. 

Nesse sentido, as experiências, as trocas, as rotinas, as urgências e as 

representações sociais dos sujeitos devem ser consideradas na constituição da 

identidade profissional do coordenador pedagógico. 

Entende-se, a partir de Jodelet (2001), que a identidade social dos 

coordenadores pedagógicos está inserida em um dinâmico processo, como ocorre em 

outros grupos profissionais e sociais. Esta constituição identitária é considerada como 

o complexo resultado de processos históricos e de formações culturais e sociais, que 

também recebem influências das políticas públicas da área educacional e das 

representações sociais de diferentes grupos. 
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Nesse sentido, a construção e manutenção de uma constituição identitária para 

a função dos coordenadores pedagógicos estão ligadas às políticas, às culturas 

escolares, às práticas e à legitimidade social, dotando a sua rotina diária de um sentido 

público. Portanto, a compreensão do eu social põe em destaque o papel da inscrição 

dos sujeitos – coordenadores pedagógicos – em uma regularidade social e em uma 

historicidade dinâmica. Ao imprimir valores, critérios, normas, atitudes, crenças e 

rotinas à função de coordenador pedagógico, este vai se definindo em meio ao que é 

socialmente aceito e operativo.  

O coordenador, ao ingressar na função, é submetido a uma rotina sob a qual 

precisa selecionar, dentro do acúmulo de demandas e urgências, quais atribuições, 

em sua opinião, sejam mais importantes para o funcionamento da escola. Resolver 

urgências do cotidiano escolar, tais como: atendimento a pais, alunos, professores ou 

solicitações da direção e da Secretaria de Educação, reforçam a ideia de que este 

profissional é aquele que deve responder a todas as urgências e imprevistos do 

cotidiano escolar.  

Moscovici (2007), ao tratar da subjetividade social, reflete que a constituição 

identitária não se faz apenas de semelhanças e diferenças, mas, sobretudo, de 

interdependências e interações interpessoais, intergrupais e sociais. A manutenção 

da identidade funcional do coordenador pedagógico se processa por uma das funções 

das representações sociais denominada de identitária. A função identitária oferece 

possibilidades simbólicas de construção das especificidades inerentes a certos grupos 

sociais, portanto, é preciso conhecer estes significados sociais para entender o 

norteamento das práticas do grupo e dos coordenadores.  

Para que seja possível compreender a função do coordenador pedagógico no 

cenário educacional e nas relações pedagógicas que ocorrem na escola, propõe-se 

fazer uma imersão no universo destes sujeitos a fim de apreender as representações 

sociais sobre o que é ser coordenador(a) pedagógico(a) deste mesmo grupo, sendo 

isto o objetivo geral da pesquisa. Complementando os objetivos, busca-se, também, 

rever como se deu historicamente a constituição da função de coordenador 

pedagógico no cenário educacional brasileiro. 
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O corpo textual deste trabalho foi constituído de cinco capítulos: o Capítulo 1, 

nomeado Aproximações entre a Psicologia Social e a Educação, apresenta os 

principais conceitos da TRS, que serviram como parâmetro durante toda esta 

pesquisa. Nele é abordado como se dá o processo de construção do fenômenos 

representacionais: ancoragem e objetivação. Apresenta-se a abordagem dimensional 

da TRS que apoiará as análises e, ainda, promove-se a aproximação deste referencial 

teórico ao campo da Educação.  

No Capítulo 2 é feita uma breve exposição do processo de constituição da 

função do coordenador pedagógico, tendo como título: Coordenação pedagógica: 

marcas históricas, políticas e sociais. Este capítulo, além de trazer a história do 

coordenador ao longo da História da Educação Brasileira, ainda apresenta a 

legislação que subsidia a prática do coordenador pedagógico nas esferas nacional, 

estadual e municipal.  

No Capítulo 3, denominado Escolhas Metodológicas, justifica-se o uso da 

aborgagem quantiqualitativa nesta pesquisa. Explicita-se como foi realizada a coleta 

e o processamento dos dados, além de apresentar o lócus da pesquisa e seus 

sujeitos.  

O Capítulo 4, intitulado: As representações sociais de coordenadoras 

pedagógicas sobre sua função na escola, expõe-se os dados coletados e as análises 

sobre os mesmos. Esta parte do trabalho dá acesso a segmentos de dizeres das 

coordenadoras sobre sua função, organizados conforme a divisão processada pelo 

software Iramuteq. As falas das participantes foram separadas em cinco classes a 

serem analisadas: 1 Atribuições da coordenação pedagógica; 2 Da docência à 

coordenação pedagógica; 3 Dificuldades no desenvolvimento da função; 4 

Relacionamento com a comunidade escolar; e 5 Importância e identidade da 

coordenadora pedagógica. 

Finalmente, nas considerações finais, entende-se que as representações 

partilhadas pelas coordenadoras pedagógicas da Rede Municipal de Jataí, segundo 

Jodelet (2001), são versões da realidade que projetam imagens e palavras cheias de 

significações. São estas representações sociais que objetivou-se a apreender e, 
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perante elas, apresentar o retrato do vivido por este grupo no contexto escolar.  
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1. APROXIMAÇÕES ENTRE A PSICOLOGIA SOCIAL E A EDUCAÇÃO 

 

 
Este capítulo propõe construir uma possível aproximação entre as 

contribuições advindas da Psicologia Social, a partir da Teoria das Representações 

Sociais (TRS), com a Educação. Como se busca nesta pesquisa compreender o que 

se sabe sobre a função da coordenação pedagógica numa perspectiva social, 

entende-se que seja preciso apresentar quais foram os constructos teóricos 

escolhidos para tal compreensão e a junção dos mesmos em meio ao contexto da 

Educação. 

Por meio do arcabouço teórico e metodológico dos estudos em representações 

sociais, busca-se contribuir com as pesquisas em Educação, particularmente sobre o 

que é ser coordenador pedagógico. Neste sentido, segundo Alves-Mazzotti (2008, p. 

21), um estudo em representações sociais colabora com pesquisas em educação por 

se mostrar como um caminho que se propõe a investigar como “se formam e como 

funcionam os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos 

e para interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana” e, por conseguinte, 

estabelecer conexões com as práticas sociais de um determinado grupo, no caso 

específico desta pesquisa, o grupo de coordenadores. 

 

 

1.1 As Representações Sociais 

 

Com a intenção de compreender como a psicanálise penetrou no pensamento 

do indivíduo, Serge Moscovici, em 1961, na França, iniciou uma série de estudos 

sobre as representações sociais. Tais reflexões resultaram na publicação da obra La 

Psycanalyse: son image et son public, a qual foi traduzida e publicada no Brasil em 
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1978, em segunda edição sob o título de “A representação social da psicanálise” (SÁ, 

2002). Tal edição, em seu prefácio feito por Daniel Levanche, não limita a 

representação social ao âmbito da Psicanálise, mas o estende aos campos da 

Psicologia Social e da Sociologia do Conhecimento. Nesta obra, segundo as autoras 

Souza e Villas Bôas (2011, p. 273), Moscovici explica como a ciência se torna senso 

comum “a partir da análise do saber psicanalítico que, ao penetrar em contextos 

distintos daqueles que originalmente o produziram, acaba se transformando”. 

Moscovici (2012) entende que o sujeito é, ao mesmo tempo, individual e social, 

e está integrado ao meio social, partilhando saberes produzidos em grupos sociais. 

Sendo assim, o autor relaciona o conhecimento científico ao pensamento comum, 

propondo, então, que, ao se pensar e fazer ciência, é preciso considerar como o senso 

comum influencia a ciência. 

Acerca do senso comum, Souza e Villas Bôas (2011) afirmam que Moscovici 

 

reabilita o conhecimento do senso comum enfatizando a necessidade de 
analisá-lo por meio de um olhar psicossocial comprometido, ao mesmo 
tempo, com o social e com o individual em uma época em que era outra a 
tradição da Psicologia Social (SOUZA; VILLAS BÔAS, 2011, p. 273). 

 
 
O cotidiano e os saberes produzidos e partilhados no meio social são objetos 

de estudo da TRS, que, alicerçada nas representações sociais1, busca compreender 

como se formam os saberes do senso comum e como estes se legitimam. Acerca das 

representações, Moscovici (2003, p. 37) afirma que mesmo que estas sejam 

partilhadas por um grupo e influenciem o grupo e o pensamento individual, “elas não 

são pensadas por eles”, elas são “repensadas, recitadas e reapresentadas”. Contudo, 

                                                 
1

 

  Acerca do porquê do uso do termo representações sociais e não representações coletivas, 
Moscovici (2003, p. 49) afirma que: “se, no sentido clássico, as representações coletivas se constituem 
em um instrumento explanatório e se referem a uma classe geral de ideias e crenças (ciência, mito, 
religião, etc.), para nós são fenômenos específicos que necessitam ser descritos e explicados. São 
fenômenos específicos que estão relacionados com um modo particular de compreender e de se 
comunicar – um modo que cria tanto a realidade como o senso comum. É para enfatizar essa distinção 
que eu uso o termo social em vez de coletivo.” 



25 

 

 

 

Moscovici (2003, p. 45) não defende que os indivíduos e grupos sejam “receptores 

passivos”, pelo contrário, o autor postula que os indivíduos e os grupos sociais são 

alimentados por “acontecimentos”, “ciências” e “ideologias” que geram 

representações e soluções produzidas “incessantemente” pelos próprios indivíduos e 

grupos no cotidiano, representações “que têm como seu objetivo abstrair sentido do 

mundo e introduzir nele ordem e percepções, que reproduzam o mundo de uma forma 

significativa” (MOSCOVICI, 2003, p. 46). 

Ainda sobre a TRS, Jovechelovitch (2011, p. 87) contribui afirmando que esta 

é uma teoria que objetiva compreender e estudar sobre a “fenomenologia da vida 

cotidiana, contudo, se interessa precisamente pela legitimidade de tais saberes e das 

dimensões que eles expressam: identidades, práticas, relações, tradições culturais e 

a história de uma comunidade”. 

Partindo dos estudos de representações coletivas e individuais de Durkheim, 

Moscovici (2003) postula as bases da TRS. Segundo o autor, as representações 

individuais defendidas por Durkheim têm o seu conteúdo na consciência e na 

subjetividade de cada sujeito, já as coletivas são representações mais amplas e 

partilhadas por todos os sujeitos de um grupo. Moscovici (2003) afirma que para 

Durkheim as representações coletivas preservam a relação entre o homem e a 

sociedade e perpetua pelas gerações, por meio da reprodução e da partilha, o 

pensamento e o comportamento coletivo, o que de certa forma acaba por moldar a 

visão de mundo de cada sujeito. 

 
As representações coletivas traduzem a maneira como o grupo se pensa nas 
suas relações com os objetos que o afetam. Para compreender como a 
sociedade representa a si própria e ao mundo que a rodeia, precisamos 
considerar a natureza da sociedade e não a dos indivíduos (DURKHEIM apud 
MINAYO, 2008, p. 91). 

 
 

Mesmo que Moscovici tenha partido das representações coletivas para 

desenvolver os estudos sobre os fenômenos das representações sociais, ele 

percorreu outra direção. Na introdução do livro Representações Sociais: investigação 

em Psicologia Social, de Moscovici (2003), Duveen discorre que as representações 
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coletivas de Durkheim têm uma abordagem mais conservadora que ajudam a integrar 

e preservar os saberes coletivos na sociedade, já nas representações sociais, a 

estrutura é mais dinâmica e considera o novo, bem como as mudanças que surgem 

no cotidiano dos sujeitos, colaborando com as transformações da realidade.  

Jodelet (2001), apoiada em Moscovici (1984) afirma que as representações 

sociais são: 

 

uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, com um 
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum 
a um conjunto social. Igualmente designada como saber do senso comum ou 
ainda saber ingênuo, natural, esta forma de conhecimento é diferenciada, 
entre outras do conhecimento científico. Entretanto, é tida como um objeto de 
estudo tão legítimo quanto este, devido à sua importância na vida social e à 
elucidação possibilitadora dos processos cognitivos e das interações sociais 
(JODELET, 2001, p.22). 

 
 
Diferente do pensamento estático de representações coletivas de Durkheim, 

Moscovici defende que as relações entre a sociedade e a cultura são compartilhadas 

e dependem uma da outra. O autor ainda explora a variação e a diversidade de ideias 

presentes na sociedade moderna, levando em conta que todo o conhecimento 

produzido não é desvinculado de uma prática, um contexto e uma história própria, 

como afirma Arruda (2002, p. 131), discorrendo sobre o pensamento de Moscovici: “a 

realidade é socialmente construída e o saber é uma construção do sujeito, mas não 

desligada da sua inscrição social”.  

As representações sociais, de acordo com Moscovici (2003), surgem através 

da partilha durante as comunicações entre as pessoas de um grupo. Elas não surgem 

de forma isolada, nem tampouco por uma única pessoa. Ao surgirem, as 

representações sociais são dinâmicas e circulam no meio social, podendo ser 

repelidas ou mantidas, sendo capazes de servir como base para que novas 

representações sejam construídas e, ao serem compartilhadas e legitimadas pela 

tradição, solidificam-se, pois como afirma Moscovici (2003, p. 41), “o que é ideal, 

gradualmente torna-se materializado. Cessa de ser efêmero, mutável e mortal e torna-

se, em vez disso, duradouro, permanente, quase imortal”.  
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Segundo Moscovici (2003), o fenômeno das representações sociais pode ser 

compreendido quando este conecta o indivíduo ao grupo, sob olhares específicos da 

sociedade e do tempo aos quais pertence. As representações sociais que devem ser 

consideradas relevantes “são as de nossa sociedade atual, de nosso solo político, 

científico, humano, que nem sempre têm tempo suficiente para se sedimentar” 

(MOSCOVICI, 2003, p. 48). 

Para Moscovici (1978), não tem como conceber conceitos sem percepções e 

nem o contrário, como também não há conteúdo sem palavra e palavra sem conteúdo. 

É nesse dinamismo, deslocamentos e permutas que as representações sociais se 

constituem, considerando a função constante do real e do pensado, do científico e do 

não científico. Sendo assim, 

 
a representação social é um corpo organizado de conhecimentos e uma das 
atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a realidade 
física e social, inserem-se num grupo ou numa ligação cotidiana de trocas e 
liberam os poderes de sua imaginação (MOSCOVICI, 1978, p. 28). 

 
 

A finalidade das representações sociais é tornar familiar algo não familiar 

(MOSCOVICI, 2003). O autor (id) afirma que tudo aquilo que é estranho, inacessível, 

que incomoda e que possa ser ausente, mesmo existindo, é algo estranho ou não 

familiar para o indivíduo. Sendo assim, as representações sociais que se elaboram 

acerca de um objeto são tentativas constantes de superar o desconhecido e de 

transformar os objetos até então estranhos em algo conhecido, ou melhor, “tornar 

comum e real algo que é incomum (não-familiar)” (MOSCOVICI, 2003, p. 58). 

Ainda sobre a familiarização, Moscovici (2003, p. 59) orienta que ao estudar-se 

uma representação, é necessário que haja o questionamento sobre “a característica 

não-familiar que a motivou”, além de se considerar a necessidade do indivíduo e a 

forma como a representação será empregada, “do que e de onde” resulta, pois, 

quando um objeto desconhecido se integra ao cotidiano do sujeito, surge um 

desiquilíbrio, que só pode ser reduzido quando o conteúdo novo, fora do  universo, 

penetre o interior dele, de forma mais específica.  

Moscovici (1978) afirma que apreender as representações sociais implica em 
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mudar o universo sem que ele deixe de ser nosso universo. Além de tornar e situar no 

universo individual aquilo que está ausente e distanciado de todos, deve-se considerar 

ainda que, à medida que uma representação fique mais clara ao ser integrada ao 

universo do indivíduo ou de um grupo, ela perpassa por uma série de relacionamentos 

e interações com outras ideias, já preexistentes, das quais se apropria e a partir das 

quais o sujeito acrescenta as dele.  

Para apresentar a estrutura de uma representação, Moscovici (1978, p. 65) 

apresenta a fórmula assim descrita: Representação = Figura/Significado. A partir 

desta fórmula, Moscovici expõe que toda representação se desdobra em duas faces: 

uma figurativa e outra significativa, ambas complementares, ou seja, uma 

representação atribui a cada figura um significado e, a cada significado uma figura. 

Segundo Alves-Mazzotti (2008, p. 24) “os processos envolvidos na atividade 

representativa têm por função destacar uma figura e, ao mesmo tempo, atribuir-lhe 

um sentido, integrando-lhe ao nosso universo”.  

Ainda sobre a representação social, Guareschi (1996) a conceitua numa 

dimensão histórica e transformadora, com um caráter ideológico, pois reúnem 

aspectos culturais, cognitivos e valorativos. Para o autor, as representações sociais 

estão presentes nos meios e nas mentes, ou seja, elas se constituem numa realidade 

presente nos objetos e nos sujeitos, portanto é um conceito relacional, e por isso 

mesmo, social. 

Segundo Jodelet (2001), uma representação social é sempre uma 

representação de um objeto e de um sujeito, cujas relações e partilhas cotidianas são 

permeadas por saberes do senso comum. Representar um objeto, para Moscovici 

(1978), é conferir-lhe o status de um signo, é conhecê-lo, tornando-o significante, ou 

seja, tornar familiar o não familiar. Há duas formas de conhecimento que podem 

explicar os conceitos de familiar e não familiar, o universo consensual e o universo 

reificado. 

Para Moscovici (2003, p. 50), os universos consensuais e reificados são 

próprios da nossa cultura. “Em um universo consensual, a sociedade é vista como um 

grupo de pessoas que são iguais e livres, cada um com possibilidade de falar em 



29 

 

 

 

nome do grupo”.  

 O universo consensual é também conhecido por senso comum e encontra-se 

nas interações, tensões e contradições estabelecidas no cotidiano, de onde surgem 

as representações sociais, pois tudo o que é falado, pensado ou praticado, confirma 

as crenças e interpretações adquiridas. Dessa forma, espera-se que sempre 

aconteçam, da mesma maneira, as mesmas situações, gestos e ideias. Em geral, a 

dinâmica das relações é uma dinâmica de familiarização, onde os objetos, sujeitos e 

acontecimentos são percebidos e compreendidos previamente. Acerca do 

conhecimento no universo consensual, Arruda (2002) explica que é 

 
aquele que se constitui principalmente na conversação informal, na vida 
cotidiana. As Representações Sociais constroem-se mais frequentemente na 
esfera consensual, embora as duas esferas não sejam totalmente estanques. 
As sociedades – são representadas por grupos de iguais, todos podem falar 
com a mesma competência. A Representação Social é o senso comum, 
acessível a todos. (ARRUDA, 2002, p.130). 
 
 

O universo reificado é o local daquilo que não nos é familiar, no mundo das 

ciências, da objetividade e das teorizações. O não-familiar são as ideias, os 

pensamentos, as ações que perturbam e provocam conflitos. As tensões entre o 

familiar e o não familiar é sempre estabelecida no universo consensual, em favor do 

primeiro. No entanto, o que é incomum, não familiar é assimilado e pode modificar as 

crenças e interpretações. Esse é o processo de re-apresentar o novo. Segundo 

Moscovici (2003), 

 

o ato da re-apresentação é um meio de transferir o que nos perturba, o que 
ameaça nosso universo, do exterior para o interior, do longínquo para o 
próximo. A transferência é efetivada pela separação de conceitos e 
percepções normalmente interligados e pela sua colocação em um contexto 
onde o incomum se torna comum, onde o desconhecido pode ser incluído em 
uma categoria conhecida. (MOSCOVICI, 2003, p. 56-57). 
 
 

 Percebe-se a existência de um contraste entre o universo consensual e o 

universo reificado, provocando assim, um impacto psicológico. É possível constatar 

que o universo reificado é compreendido pelas ciências, enquanto as representações 
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sociais abordam o universo consensual.  

Sobre o universo reificado, Arruda (2002) afirma que o conhecimento 

 
se cristaliza no espaço científico, com seus cânones de linguagem e sua 
hierarquia interna. A sociedade é de especialistas onde há divisão de áreas 
de competência. Aqui é a Ciência que retrata a realidade independente de 
nossa consciência; estilo e estrutura fria e abstrata. (ARRUDA, 2002, p. 130). 
 
 

 O objetivo do universo reificado é estabelecer um mapa dos objetos e 

acontecimentos, independentes dos desejos e da consciência dos sujeitos, devendo 

haver reação de modo imparcial. Por outro lado, as representações restauram a 

consciência social, dando-lhe forma, explicando os objetos e acontecimentos, 

tornando-os acessíveis a todos. 

 Neste procedimento de assimilação do não-familiar surgem as representações 

sociais. Contudo, é preciso ir além e compreender como elas se formam e, para 

entender este processo de construção das representações sociais, Moscovici (1978) 

apresenta dois mecanismos: objetivação e ancoragem, os quais serão abordados a 

seguir. 

 

 

1.2 Os processos formadores das representações sociais: ancoragem e 

objetivação 

 

Segundo postula Moscovici (1978), tornar familiar aquilo que é desconhecido e 

estranho é um processo cujo desenvolvimento perpassa por aspectos de natureza 

psicológica e social, sendo eles: o processo de ancoragem e o de objetivação.  

Jodelet (1984, apud Sá, 1995, p. 37), acerca dos processos de construções de 

representações sociais, considera que a ancoragem ocorre a partir da integração 

cognitiva do objeto representado, ideias, fatos, pessoas, relações, acontecimentos 

etc., a um sistema de pensamento social preexistente e às transformações implicadas. 

Para a autora, as representações já existentes servem como suporte para que outras 
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possam surgir, enraizando socialmente tanto a representação como também o seu 

objeto.  

Acerca do processo de ancoragem, Lima (2013) convida a entender que 

 
para compreender certos conteúdos desconhecidos, os sujeitos comparam 
suas dúvidas com saberes já adquiridos por eles, ancorando-os em 
conhecimentos já assimilados. Seria o mesmo que dizer metaforicamente que 
o ser humano, navegando em um mar de ideias, só ancora seu barco em um 
porto conhecido. Transferir o desconhecido para o conhecido é ancorar, 
classificar e categorizar o desconhecido, comparando-o com modelos e 
padrões já estabelecidos e interiorizados pelos indivíduos. Desta forma, o 
processo de ancoragem é uma tentativa de enfrentar os estranhamentos das 
coisas do mundo. (LIMA, 2013, p. 114). 

 
 

Neste processo, uma cadeia de significações é criada por meio de 

classificações e categorizações, num confronto entre “o antigo e o atual”, conforme 

afirma Jovchelovitch (2003, p. 41), sem abrir mão de representações e conhecimentos 

elaborados anteriormente, ou seja, para classificar ou categorizar é necessário 

recorrer à memória e esta, por sua vez, não é neutra e traz sobre si uma carga de 

condicionamentos impregnados de representações, linguagens e culturas, isto é, 

“pensamos através de uma linguagem, nós organizamos nossos pensamentos de 

acordo com um sistema que está condicionado, tanto por nossas representações, 

como por nossa cultura” (MOSCOVICI, 1978, p. 35). A partir de Moscovici (2003), Lima 

(2013) afirma que, 

 

a representação é um sistema de classificação e de denotação em que a 
neutralidade é proibida pela lógica mesma do sistema. As pessoas 
selecionam aquelas características que são mais representativas de um 
protótipo de referência para entender os seres, fenômenos e ideias que as 
cercam. Seguindo esse norte, Moscovici afirma que a TRS exclui a ideia de 
pensamento ou percepção que não possua ancoragem, como, igualmente, 
afirma que a ancoragem facilita a interpretação das características de uma 
dada realidade. Em outras palavras, classificar e dar nomes facilita a 
compreensão da vida humana. (LIMA, 2013, p.114). 

 

 

Jodelet (2001) adverte que é perfeitamente aceitável que por meio das 

representações sociais, funções como a manutenção da identidade social de 
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determinado grupo social e os processos sociocognitivos a ela relacionados sejam 

preenchidos, contudo, se algo novo e inevitável surge, sendo contrário ou 

desconhecido ao que já está representado, faz-se necessário o trabalho de 

ancoragem, a fim de torná-lo familiar. 

Portanto, de um lado é preciso conhecer o que não se sabe, organizar o 

desconhecido na rede de compreensões sobre o mundo, para que se possa colocar 

estes saberes na prática cotidiana. Por outro lado, esta imagem e conhecimentos se 

fortaleceram e serão assimilados nas trocas e partilhas, como também na legitimação 

dos mesmos, em processo de objetivação. Na objetivação é possível aproximar o que 

até então não existia para o universo do que é conhecido, transformando “o 

conhecimento produzido numa realidade de algo visto, algo tangível” (MOSCOVICI, 

2003, p. 61). 

No caminho do processo da objetivação ocorrem três fases, descritas por 

Jodelet (1984, Apud Sá, 1995): a primeira corresponde à seleção e contextualização, 

na qual o conhecimento é apropriado a partir das experiências e conhecimentos 

primeiros que o sujeito já tem, ocorre assim uma construção seletiva da realidade, 

contudo, em um grupo as informações e a compreensão das mesmas podem ser 

diferentes; num segundo momento o indivíduo se utiliza das informações e dados que 

já possui para que o novo conhecimento seja compreendido, formando, assim, o 

núcleo figurativo do processo de objetivação; e, por fim, ocorre a naturalização dos 

elementos do núcleo figurativo, nesta fase o que era abstrato se torna quase tangível, 

apalpável, pois o conceito compreendido se cristaliza e torna-se parte do universo, ou 

melhor, da realidade do sujeito. Naturalizar e classificar são ações essenciais da 

objetivação, pois a primeira torna o símbolo real e a segunda ação imprime à realidade 

um ar simbólico. 

Para Moscovici (1978, p. 111) “objetivar é reabsorver um excesso de 

significações materializando-as […] é também transplantar para o nível de observação 

o que era apenas inferência ou símbolo”.  

Neste ponto é importante ressaltar que objetivação e ancoragem são processos 

dinâmicos e desenvolvem-se ao mesmo tempo, relacionando-se mutuamente e 
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atribuindo às representações sociais sentido e novas interpretações da realidade 

posta, sendo influenciadas pelo meio e vice-versa, norteando as práticas sociais. 

 
Ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A 
primeira mantém a memória em movimento e a memória é dirigida para 
dentro; está sempre colocando e tirando objetos, pessoas e acontecimentos 
que ela classifica de acordo com um tipo e os rotula com um nome. A 
segunda, sendo mais ou menos direcionada para fora (para os outros), tira 
daí conceitos e imagens para juntá-los no mundo exterior, para fazer as 
coisas conhecidas a partir do que já é conhecido (MOSCOVICI, 2003, p. 78). 

 
 

Sendo assim, a relação com o mundo e com os outros são norteadas pelas 

representações sociais, pois elas organizam e orientam as condutas sociais que 

surgem no cotidiano, como ressalta Moscovici (2007) acerca da dinâmica das relações 

em seu todo: 

 
é uma dinâmica de familiarização, onde os objetos, pessoas e 
acontecimentos são percebidos e compreendidos em relação a prévios 
encontros e paradigmas. Como resultado disso, a memória prevalece sobre 
a dedução, o passado sobre o presente, a resposta sobre o estímulo e as 
imagens sobre a ‘realidade’. Aceitar e compreender o que é familiar, crescer 
acostumado a isso e construir um hábito a partir disso, é uma coisa; mas é 
outra coisa completamente diferente preferir isso como um padrão de 
referência e medir tudo o que acontece e tudo o que é percebido em relação 
a isso (MOSCOVICI, 2007, p. 55). 

 
 

Em particular, referente ao objetivo desta pesquisa sobre apreender as 

representações sociais acerca do que é ser coordenador pedagógico, será possível a 

eles, partindo de si próprios, de sua prática e de sua inserção no cotidiano da escola, 

um processo de ancoragem e objetivação de saberes novos em familiares, como 

descreve Moscovici (2007, p. 58): “depois de uma série de ajustamentos, o que estava 

longe, parece ao alcance de nossa mão; o que parecia abstrato, torna-se concreto e 

quase normal”. 
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1.3 Abordagem Dimensional dos estudos em representações sociais 

 

A matriz conceitual de Moscovici, fundante da Teoria das Representações 

Sociais, permitiu que outros autores dessem segmento aos seus estudos e pesquisas 

no mesmo tema, entre os quais destaca-se Denise Jodelet, que segue os estudos do 

autor da TRS, ampliando-os. Jodelet (2001) defende que todo estudo ou pesquisa em 

representação social está intimamente associado a um saber prático e deve 

responder: Quem sabe e de onde sabe? O que e como se sabe? Sobre o que sabe e 

com que efeito? 

Ao considerar tais questionamentos, os estudos em representações sociais 

vêm ganhando espaço e ampliando o seu campo de pesquisa. Diversos 

pesquisadores das mais diversas áreas têm complementado a teoria com novas 

abordagens. Nestas novas vertentes, destacam-se os estudos de: Denise Jodelet 

(2001), cuja abordagem de pesquisa é dimensional ou processual; Abric (2002), com 

uma abordagem estrutural e Doise (1995), com a abordagem relacional. Segundo Sá 

(1998), estas abordagens podem se relacionar, pois todas são oriundas do que se 

chama “grande teoria”. Não se trata, portanto, de abordagens incompatíveis entre si, 

na medida em que provêm todas de uma mesma matriz básica e de modo algum a 

desautorizam, o que significa que uma pode enriquecer ou complementar a outra. (SÁ, 

1998, p.65) 

A escolha de uma abordagem a partir da “grande teoria” não é tão rigorosa, 

pois como afirma Sá (1998), o que importa é:  

 
Estudar um dado problema ou fenômeno de Representação Social, com o 
auxílio dos melhores recursos teóricos e metodológicos disponíveis, 
podemos recomendar uma apropriação consciente de preposições das três 
perspectivas, em função dos objetivos e necessidades do projeto. (SÁ, 1998, 
p. 68). 

 

 
Contudo, mesmo entendendo este caráter complementar das abordagens, 

opta-se, para o desenvolvimento desta pesquisa, pela apropriação dos constructos de 

análise da abordagem dimensional de Denise Jodelet, que mais se aproxima da 
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grande teoria. Assim, será possível relacionar os conceitos advindos de ambas as 

perspectivas. 

Como o objetivo proposto para esta pesquisa é o de apreender, através da fala, 

as representações sociais do que é ser coordenador pedagógico, pelos próprios 

coordenadores, entende-se que com abordagem dimensional torna-se viável 

compreender as “dimensões no seu campo estruturado, a atitude que ela carrega e 

que dá sua colaboração afetiva, e o componente da informação que ela contém” 

(ARRUDA, 2002, p.140). 

Jodelet (2001) deu continuidade aos estudos de Moscovici e ampliou a 

possibilidade de apreender as representações sociais que se constituem a partir de 

uma abordagem mais dinâmica, a processual. Nesta perspectiva, a representação 

social é compreendida em sua inteireza, o seu conteúdo é organizado levando em 

consideração as reações e apontamentos de cada grupo, grupos que não estão livres 

das influências culturais e sociais. Para tanto, faz-se necessário que sejam 

considerados três aspectos dimensionais: a informação, a atitude e o campo 

representacional. 

Segundo Jodelet (2001), na primeira dimensão, a da informação, prioriza-se 

identificar os conhecimentos produzidos pelos grupos ou indivíduos e estudá-los, 

elencando-os qualitativamente e quantitativamente. Na segunda dimensão, é 

verificado se as atitudes estão relacionadas ou não ao objeto. E, por fim o campo 

representacional, cuja dimensão permite compreender o conhecimento produzido 

pelo grupo acerca do objeto de estudo e se estes se articulam com a atitude do grupo 

em forma de teorias. 

Na abordagem dimensional, a construção das representações sociais é um 

processo que surge das necessidades dos grupos ou sujeitos de conhecerem sobre 

os comportamentos, sobre o meio em que vivem e sobre os problemas, identificando-

os e encontrando maneiras de resolvê-los. As representações sociais são o próprio 

cotidiano representado, por isso são tão importantes, nelas não existe a separação 

entre o objeto e o sujeito. Em uma representação social, o objeto de estudo está 

inserido num contexto social dinâmico, no qual a realidade representada pode ser 
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reelaborada pelos sujeitos ou grupos. 

As representações sociais que se formam na sociedade colaboram e 

influenciam diretamente na constituição da realidade de um grupo e de suas práticas 

sociais, elas repercutem diretamente no comportamento e nas atitudes, pois como 

informa Moscovici (2003), elas orientam um grupo social em um determinado tempo 

e espaço, pois são formadas por estruturas individuais de conhecimento, sendo assim 

são imprescindíveis para compreender o mundo e para balizar as relações entre o 

indivíduo e o mundo social.  

 

 

1.4 As funções das representações sociais e a importância da experiência para 

o processo identitário 

 

Para Moscovici (2004, p. 34), as representações apresentam duas funções: 

 
a) Em primeiro lugar, elas ‘convencionalizam’ os objetos, pessoas ou 
acontecimentos que encontram. Elas lhes dão uma forma definitiva, as 
localizam em uma determinada categoria e gradualmente as põem como um 
modelo de determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas. 
Todos os novos elementos se juntam a esse modelo e se sintetizam nele. […] 
Mesmo quando uma pessoa ou objeto não se adequam exatamente ao 
modelo, nós o forçamos a assumir determinada forma, entrar em determinada 
categoria, na realidade, a se tornar idêntico aos outros, sob pena de não ser 
nem compreendido, nem decodificado. (MOSCOVICI, 2004, p. 34). 

 
b) Em segundo lugar, representações são ‘prescritivas’, isto é, elas se 
impõem sobre nós com uma força irresistível. Essa força é uma combinação 
de uma estrutura que está presente antes mesmo que nós comecemos a 
pensar e de uma tradição que decreta o que deve ser pensado. (MOSCOVICI, 
2004, p. 36). 

 

Essas representações são partilhadas pelas pessoas, influenciando-as. As 

representações significam a circulação de todos os sistemas de classificações, todas 

as imagens e todas as descrições, mesmo as científicas. Partindo desta elucidação 

de Moscovici (2004) acerca das funções primeiras das Representações Sociais, Abric 

(2000, p. 28) apresenta quatro funções importantes das representações sociais: 
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função de saber, função identitária, função de orientação e função justificadora. 

Abric (2000, p. 28), acerca da função de saber, diz que esta “define o quadro 

de referência comum que permite as trocas sociais, a transmissão e a difusão do saber 

ingênuo”, por meio desta função a comunicação é facilitada, o que admite 

compreender a realidade posta em cada grupo social. 

Ao considerar a especificidade de cada grupo, Abric (2000, p. 28) ressalta a 

função identitária, que por sua vez protege e define a sua identidade. No momento em 

que os comportamentos e práticas sociais são identificados, a função orientadora os 

direciona, filtrando e selecionando informações que permitem adequá-los aos diversos 

contextos e situações. Por fim, a função justificadora possibilita explicar os 

comportamentos, atitudes e decisões tomadas pelo grupo.  

Acerca da subjetividade social, Moscovici (2003) destaca que a identidade de 

um grupo não deve ser resumida a uma mera questão de semelhanças e diferenças, 

mas, sim, de interdependência e interação dos sujeitos deste grupo no campo social 

em que estão inseridos. 

Para Seidmann et al. (2012), na perspectiva da psicologia social, a noção de 

identidade manifesta o resultado de interações recíprocas entre as pessoas, os outros 

e a sociedade. Para a autora, antes mesmo que haja um sentimento de pertença a 

um grupo, estruturas cognitivas estabelecem diferenças e semelhanças entre o sujeito 

e o grupo. Acerca da construção identitária de um grupo, os constructos da TRS e os 

trabalhos de Moscovici e Jodelet, Seidmann et al. (2012) convidam a compreender a 

identidade como resultado das relações intersubjetivas do sujeito no grupo: 

 
a noção de si mesmo está indissoluvelmente ligada ao reconhecimento do 
outro. O outro me reconhece e me constitui como pessoa, brindando-me sua 
mirada que me personifica e me permite ver o mundo tal como o veem os 
demais [...] os significados mais importantes de meu mundo social e cuja 
presença me permitirá orientar-me e me desenvolver no mundo. (SEIDMANN 
et al., 2012, p. 49). 

 
 

Seidmann et al. (2012) ressaltam que uma das funções das representações 

sociais é a de manter a identidade e isso ocorre por meio da influência da cultura dos 

grupos de pertença que oferecem possibilidades simbólicas de construção identitária, 
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provendo significados sociais que possibilitam a concretização de práticas sociais.  

Ao se reportar para o sujeito da pesquisa, não se pode desvinculá-lo de um 

contexto histórico, cultural, social, simbólico e identitário e, ao refletir sobre o 

coordenador pedagógico, é preciso considerar que existe saberes, práticas e 

conhecimentos que se entrelaçam e são criados, recriados e transmitidos 

continuamente por eles. Ao longo da construção de sua imagem individual e coletiva, 

os coordenadores pedagógicos imprimem opiniões, comportamentos, anseios, 

significados e valores que os permitem pertencer a um grupo social dentro do contexto 

escolar. 

As construções identitárias surgem através de processos simbólicos 

carregados de significações sociais. Estes mesmos processos também colaboram 

com a elaboração de representações sociais de sujeitos e grupos, não somente com 

a intenção de caracterizá-los, mas, sim, a de classificá-los dentro de um sistema de 

crença e valores.  

 
Classificar algo significa que nós o confinamos a um conjunto de 
comportamentos e regras que estipulam o que é, ou não é, permitido, em 
relação a todos os indivíduos pertencentes a essa classe. […] A principal 
força de uma classe, o que a torna tão fácil de suportar, é o fato de ela 
proporcionar um modelo ou protótipo apropriado para representar a classe e 
uma espécie de amostra de fotos de todas as pessoas que supostamente 
pertençam a ela. Categorizar alguém ou alguma coisa significa escolher um 
dos paradigmas estocados em nossa memória e estabelecer uma relação 
positiva ou negativa com ele (MOSCOVICI, 2013, p. 63). 

 
 

Pela TRS é possível observar, apreender e constatar o que um grupo percebe 

e pensa sobre a sua realidade, pois não se está sozinho, vive-se e compartilha-se um 

mundo de objetos, outros sujeitos, acontecimentos, pensamentos, ideias e 

experiências que servem para dar suporte para compreender esse mundo social em 

que se está inserido (JODELET, 2001).  

Sobre experiência, Jodelet (2005) convida a considerar que a apropriação 

consciente do sujeito sobre o mundo em que vive, é a própria experiência daquilo que 

foi experimentado, ou melhor, daquilo que foi vivido numa situação real. Segundo a 

autora, a experiência vivida pode ser definida como: 
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O modo através do qual as pessoas sentem uma situação, em seu foro íntimo, 
e o modo como elas elaboram, através de um trabalho psíquico e cognitivo, 
as ressonâncias positivas ou negativas dessa situação e as relações e ações 
que elas desenvolveram naquela situação (JODELET, 2005, p. 29). 

 
 

Partindo dessa definição, é possível entender a relação direta que existe entre 

cotidiano escolar e os diversos contextos formativos com as experiências vividas pelo 

coordenador pedagógico. As experiências partilhadas pelos sujeitos, no caso pelos 

coordenadores, constituem um campo denominado por Jodelet (2005) de ‘vivido’. É 

nesse campo do vivido que se constroem as relações entre experiências e 

representações sociais. Contribui com o pensamento a respeito do vivido a colocação 

feita por Marková (1996, p. 163) ao comunicar que “as representações sociais são 

parte do contexto simbólico no qual as pessoas vivem. Ao mesmo tempo, esse 

contexto se reconstrói através das atividades dos indivíduos”.  

O vivido é, portanto, terreno fértil para as pesquisas em educação que se 

propõem a compreender as subjetividades e as especificidades presentes nos 

sistemas de representação simbólicos e sociais que operam na constituição, 

manutenção e mudança de representações sociais. Dessa maneira, o vivido, baseado 

na experiência, pode também ser conhecido a partir das falas, do ato comunicativo, 

os quais se estruturam em categorias e códigos disponíveis no ‘campo social’.  

Em Moscovici, é possível afirmar que o campo de representação social é 

também um campo de forças, porque todo o grupo está relacionado a uma complexa 

dinâmica de influências intragrupos e intergrupos. Assim, como um grupo reconhece 

o outro e se reconhece no espaço social, as representações sociais desses grupos 

marcam a identidade social.  

Seidmann et al. (2012, p. 59) consideram que mesmo o sujeito sendo partícipe 

de um universo histórico e social, ele ainda é singular, ou seja, “são as experiências 

vivenciadas e ressignificadas por ele” que o torna único, portanto, mesmo que o 

coordenador esteja inserido numa categoria, ele não será igual ao outro que está na 

mesma divisão. O fato de pertencer a um grupo e com este grupo partilhar 

experiências, saberes e representações sociais, não os torna idênticos, cada um é 
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indivíduo único numa mesma categoria. 

Nesse sentido, ao coordenar, o coordenador troca com seus pares e com os 

outros atores do cenário educacional representações resultantes de um processo: 

elementos informativos, cognitivos, normativos, afetivos e ideológicos sobre si próprio 

e sobre o seu saber-fazer, classificando de acordo com as suas representações, 

resultantes de um processo de apropriação da realidade exterior ao pensamento. 

Lembrando que estas são produto e processo de uma atividade de apropriação da 

realidade exterior ao pensamento e de elaboração psicológica e social dessa 

realidade (JODELET, 2001). 

 

 

1.5 Teoria das Representações Sociais e Educação 

 

 

Os temas emergentes do contexto escolar favorecem estudos dentro da 

abordagem psicossocial de Moscovici, pois, segundo Sá (1998), eles são como se 

fossem uma extensão da vida cotidiana. Sendo assim, as representações sociais 

podem fundamentar estudos acerca do que é ser coordenador pedagógico, 

privilegiando o olhar dos próprios coordenadores e as representações sociais por eles 

construídas e partilhadas. Tais apreensões podem ser consideradas por Jodelet 

(1996, apud Sá, 1995) como espontâneas ou conhecimentos do senso comum, pois 

são constituídas a partir das experiências, saberes, informações e modelos de 

pensamento produzidos e repassados pela comunicação, tradição e, também, pela 

educação. 

Segundo aponta Jodelet (2007): 

 
o campo educacional não se limita a um espaço de coleta de dados ou um 
espaço puro de aplicação de um modelo teórico. Ele deve ser pensado como 
uma totalidade no seio da qual os recursos oferecidos pelo modelo das 
representações sociais devem ser utilizados de maneira adaptada aos 
problemas característicos dos diferentes níveis de sua estruturação. O 
segundo, [no caso, as representações sociais] referente a uma disciplina que 
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tem objetos teóricos, conceitos e procedimentos próprios, e que se orienta 
por um olhar específico [...], não pode ser absorvida numa simples 
transferência para campos vizinhos. (JODELET, 2007, p. 13). 

 
 

Alguns autores vêm se dedicando aos estudos em representações sociais 

relacionadas à educação, sem desconsiderarem suas dimensões social e psicológica. 

São eles: Alves-Mazzotti (1994), Gilly (2001), Madeira (2001), Arruda (2002) e Sousa 

(2002). Tais autores desvelam as possibilidades das representações sociais acerca 

dos processos educativos ainda não explorados por outras teorias, uma vez que por 

meio delas é possível tanto a análise de contextos mais singulares, como também dos 

mais amplos.  

Dentro do cenário educacional, a pesquisa destacará o coordenador 

pedagógico, pretendendo-se investigar quais os processos representacionais 

constituem estes atores sociais e quais as práticas que emergem deste processo 

complexo. Para tanto é imprescindível que se considere, além dos atores sociais, as 

práticas comunicativas deste grupo, o objeto, as razões e as funções das 

representações. Assim como Jovchelovitch (2011, p. 174) alerta acerca do processo 

representacional, é necessário investigar os constituintes do mesmo e pesquisar 

sobre o “quem, como, que, por que e para que dos contextos do saber”, se assim 

considerar ainda que será possível encontrar “os componentes dinâmicos dos 

processos representacionais, mas também categorias psicossociais centrais: 

identidade e estruturas intersubjetivas; comunicação e práticas; atribuição, 

justificativas e funções”. Tais aspectos serão mais bem definidos a partir das narrativas 

que serão coletadas nas entrevistas com os coordenadores. 

Neste sentido, é possível encontrar aplicabilidade da TRS para os estudos 

sobre a coordenação pedagógica, no entanto, para Jodelet (1996, apud Sá, 1995), 

não basta somente conhecer as marcas sociais e origens das representações sociais 

de um grupo; é importante considerar que elas servem para promover a interação do 

sujeito com o mundo e com os outros. 

Entre as décadas de 1960 e 1970, Sousa (2002, p. 285) nos informa que tanto 

a Filosofia quanto a Sociologia interferiram diretamente no campo da Educação, pois 
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não somente auxiliaram na compreensão dos processos que aconteciam na escola, 

como também “deixavam mais evidente como a ação pedagógica poderia produzir 

desigualdades de desempenhos que reproduziam diferenças sociais”. Tal 

contribuição, apesar de muito importante, não propunha práticas efetivas para 

amenizar tais diferenças sociais que emergiam no interior da escola.  

De acordo com Souza e Villa Bôas (2011), a utilização da TRS como aporte 

teórico para estudos na área de educação tem seu início com Gilly, durante a década 

de 1980. O autor defende em seus estudos que a representação social é de suma 

importância para compreender o que acontece na “área educacional na medida em 

que permite focalizar o conjunto de significações sociais presentes no processo 

educativo, o que não significa uma redução do campo educacional ao das 

representações sociais ou vice-versa” (GILLY apud SOUZA; VILLAS BÔAS, 2011, p. 

273).  

Como aponta Sousa (2002), ao olhar a realidade do contexto escolar e as 

dificuldades em que a escola e a Educação passam no seu cotidiano, é natural buscar 

nas outras áreas do conhecimento, como a Psicologia, Filosofia, História, Sociologia, 

alguns caminhos ou respostas para esta compreensão dos problemas que emergem 

do interior das relações estabelecidas no cenário educacional. Somente no final da 

década de 1980 e início da década de 1990 que a Educação, segundo Sousa (2002), 

começou a considerar teorias cujos constructos não só consideravam os aspectos 

sociais, mas também os individuais dos sujeitos envolvidos na escola. Daí, para a 

autora, é que a TRS passou a ser considerada por pesquisadores em educação e, 

também pelos próprios educadores, como uma possibilidade de estudo e análise das 

relações elaboradas no ambiente escolar, compreendendo que estas relações são 

construídas e partilhadas por sujeitos histórico-sociais.  

Neste contexto educacional, acerca das interações educativas, Alves-Mazzotti 

(2008), alerta a considerar que é preciso compreender os processos simbólicos que 

envolvem as dimensões psicológica e social, e tem-se na escola espaço privilegiado 

para observar estes fenômenos de representações sociais sob a perspectiva dos 

coordenadores pedagógicos, podendo, através da TRS, revelar o universo simbólico 
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desses sujeitos no contexto escolar. 

Segundo Alves-Mazzotti (2008), o estudo da TRS aplicada à educação obteve 

sucesso, pois o fato de as representações sociais justificarem e orientarem práticas, 

elas também possibilitam a compreensão e o entendimento das mesmas. A autora 

postula que a TRS contribui muito com a área da Educação, pois além de oferecer a 

possibilidade de relacionar-se com as práticas educativas, contribui na formação das 

identidades, visto que oportuniza a apreensão de comportamentos e trajetórias e traz 

à tona conflitos e sentidos de um mesmo objeto por diversos olhares. 

Para Gilly (2001), a Educação é um vasto campo para os estudos em 

representações sociais, pois esta é uma área que sofreu e sofre as marcas e impactos 

de outros sistemas e grupos sociais que ocupam posições diferentes em relação à 

instituição escolar, tais como: discurso políticos e administrativos, questões 

hierárquicas, influência dos usuários. Mesmo que algumas destas marcas não sejam 

de fácil percepção, o campo educacional justifica-se como espaço para observar como 

por meio das representações sociais elas “se constroem, evoluem e se transformam 

no interior de grupos sociais, e para elucidar o papel dessas construções nas relações 

desses grupos com o objeto de sua representação” (GILLY, 2001, p. 322). 

Segundo Gilly (2001, p. 322), “os trabalhos na área educacional contribuem 

para o estudo de questões relativas à construção e às funções das representações 

sociais”. Sendo assim, ao trazer a pesquisa para o contexto da escola, não se faz com 

a intenção de reduzi-la a um espaço de coleta de dados para comprovação de uma 

teoria, mas, sim, com a pretensão de que o contexto escolar possa “ser pensado como 

uma totalidade no seio da qual os recursos oferecidos pelo modelo das 

representações sociais devem ser utilizados de maneira adaptada aos problemas 

característicos dos diferentes níveis de sua estruturação” (JODELET, 2007, p. 13).  

A preocupação da pesquisa parte de um problema advindo do contexto 

educativo, a diversidade de fatores sociais, políticos, escolares que interferem na 

atuação do coordenador pedagógico dificultando uma clara definição de suas funções. 

Para compreender este dinamismo, é preciso partir de uma teoria psicossocial que 

elucida as implicações de interferências múltiplas dentro dos espaços de partilhas 



44 

 

 

 

escolares e que contribui para a formação de significações sobre objetos diversos do 

mundo, além de fornecer elementos para a construção de significações sobre o Eu 

individual e social.  
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2 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: MARCAS HISTÓRICAS, POLÍTICAS E 

SOCIAIS  

 

 

Neste capítulo serão apresentadas algumas das importantes marcas históricas, 

políticas e sociais que influenciaram e definiram a função do coordenador pedagógico. 

O exercício partiu da necessidade de entender todo o processo gerador de 

significados sobre a função desse sujeito escolar, buscando relacionar com o atual 

momento de seu exercício. Inicialmente será construído um breve histórico sobre 

alguns fatos mais importantes que nortearam a prática, sucessivamente, uma 

discussão do contexto atual. Posteriormente serão apresentadas de forma mais 

específica algumas das principais legislações que normatizaram a função. 

Ao propor desenvolver um estudo em representações sociais sobre o que é ser 

coordenador pedagógico, torna-se imprescindível revisitar a história e entender o 

contexto que contribuiu para o exercício desta função ao longo dos anos. 

Considerando o passado, pode-se entender e refletir sobre o presente, como afirma 

Chaui (1981). Embora não seja nada fácil contextualizar historicamente um tema, não 

se pode deixá-lo de fazer, pois “uma ideia não pode desvincular-se da realidade 

histórica e social que a produziu” (CHAUI, 1981, p. 11). 

 

 

2.1 De fiscalizador escolar a coordenador pedagógico: um breve histórico 

 

A história sobre a coordenação pedagógica mostra que as mudanças não 

aconteceram somente nas atribuições e funções dentro da escola, mas também nas 

nomenclaturas que evidenciavam qual a intenção do seu papel em dado momento 

histórico, como, por exemplo: prefeito geral, inspetor, supervisor, coordenador. Tais 

mudanças não são livres de influências das políticas públicas ou do modelo 

econômico vigente, e no caso específico da educação brasileira, de interesses 
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religiosos.  

Com base em Saviani (2002), na história da educação brasileira, o coordenador 

pedagógico encontra suas origens na figura do inspetor, que inicialmente exercia 

funções de prefeito geral de estudos e comissário e, ao exercer a fiscalização do 

trabalho do professor, passou a ser o supervisor escolar. Tal abordagem com caráter 

supervisor apontada pelo autor é anterior à história da educação brasileira, no sentido 

de que nas comunidades mais antigas já existia ação educativa, não formalizada 

como em escolas, e também já havia a supervisão dessas ações educativas, mas não 

como uma função profissional. A educação era transmitida de geração a geração, nas 

práticas cotidianas da comunidade, por isso era imprescindível que os mais velhos da 

comunidade vigiassem e fiscalizassem o que era ensinado aos mais novos.  

Mesmo nas mais remotas sociedades, uma supervisão das práticas sociais 

garantia que não só a sobrevivência fosse mantida, mas também os costumes, as 

tradições e a perpetuação da própria história. É possível, então, encontrar o início da 

função do coordenador pedagógico nestas figuras de inspetor e supervisor, nomeados 

ou instituídos com a intenção de fiscalizar e controlar o que e como havia de ser 

ensinado.  

Em 1570, no Brasil, segundo Saviani (2002, p. 20-21), tais funções 

fiscalizadoras foram instituídas a partir do Plano Geral dos Jesuítas, com a Ratio 

Studiorum. A Ratio Studiorum se consolidou como um conjunto de normas que 

sustentou a educação jesuítica no Brasil, orientando as funções, o ensino, os métodos 

e a avaliação. Tal proposta de educação jesuítica evidenciava a ação do supervisor 

na função exercida pelo Prefeito Geral de Estudos, cuja principal atribuição era a de 

ajudar alunos e professores a se manterem na boa ordenação dos estudos, 

supervisionando de forma mais detalhada a ação dos professores, pois era também 

dever do Prefeito Geral organizar aulas, acompanhar o progresso dos professores e 

observar como os mesmos ministravam as suas aulas.  

De acordo com Vasconcelos (2009, p. 85-86), muitos dos problemas 

enfrentados pelos coordenadores no exercício de suas funções devem-se a este 

aspecto controlador atribuído à função supervisora; e mesmo que na educação 
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brasileira tal característica tenha se manifestado desde a Ratio Stodiorium, é durante 

o período de industrialização, ao longo do século XVIII, que a “Inspeção Escolar”, se 

apresenta mais eficaz, tendo como parâmetro o modelo de inspeção dos Estados 

Unidos. 

Na década de 1920, como resultado do movimento escolanovista, em especial 

com o Movimento dos Pioneiros em Educação, surgem os profissionais da educação 

e os técnicos em educação. Tais funções dentro do cenário educacional separam o 

que é administrativo do que é pedagógico dentro da escola e essa distinção promove 

o aparecimento do Supervisor Escolar, desvinculando-o do até então Inspetor de 

Ensino e do Diretor. Esta separação das dimensões técnicos-pedagógicas e 

administrativas, segundo nos afirma Saviani (2002, p.26-27), ocorre mais 

precisamente em 1928, com a Reforma Pernambucana, a partir da qual passou-se a 

considerar que o Supervisor escolar deveria exercer a função de orientar a ação 

docente e, ainda, propor melhorias técnicas para o ensino. Esta nova abordagem 

atribuída ao Supervisor decorre do fato de que era necessário haver nas escolas 

pessoas com habilitações técnicas suficientes para garantir que as propostas e 

modelos de ensino vigentes fossem cumpridos em sua integralidade. 

O movimento escolanovista pode ser considerado um marco para trajetória 

histórica da constituição do coordenador pedagógico, pois a partir das mudanças 

advindas com este movimento tornou-se possível considerar que a ação deste 

profissional para além da supervisão, ou seja, ele também poderia contribuir e 

interferir diretamente no processo de ensino e da aprendizagem, olhando para a 

relação entre o professor, seu aluno e o conhecimento.  

Outro marco importante destacado por Saviani (2002, p. 28) refere-se ao 

aspecto formativo do coordenador pedagógico que, como descrito na Reforma 

Francisco Campos, decretada em 1931, atribuía ao curso de Pedagogia, oriundo das 

Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, a responsabilidade por esta formação. 

Mesmo entendendo a necessidade de formar este profissional para atuar na escola e 

de reconhecer a necessidade de manter esta atuação num caráter pedagógico, a 

formação dos técnicos em educação nos cursos de Pedagogia não cumpria bem o 
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seu propósito, pois era bastante genérica.  

De acordo com Saviani (2003) há uma tentativa de trazer à função do 

supervisor escolar uma atuação mais voltada para a orientação pedagógica e à 

competência técnica em detrimento do papel fiscalizador que vigiava e punia. 

Esta tentativa de ressignificação da função não ocorreu em sua totalidade, 

devido um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos com a implantação do Programa 

de Assistência Brasileiro Americana ao Ensino Elementar, o PABAEE, cujo principal 

objetivo era o de treinar e oferecer a reprodução de técnicas que garantissem um 

ensino mais voltado para os moldes tecnicistas.  

 
na forma de habilitações, que, após um núcleo comum centrado nas 
disciplinas de fundamentos da educação, ministradas de forma bastante 
sumária, deveriam garantir uma formação diversificada numa ação específica 
da ação educativa. Foram previstas quatro habilitações centradas nas áreas 
técnicas, individualizadas por função, a saber: administração, inspeção, 
supervisão e orientação (SAVIANI, 2002, p.29). 

 
 

A atuação técnica dos especialistas em educação passou a ser considerada de 

suma importância para o bom funcionamento das escolas. A exemplo do modelo 

industrial dividia-se o trabalho nas escolas, deixando para o Supervisor o trabalho 

intelectual, como, por exemplo, o planejamento, a avaliação e a divisão de tarefas. Ao 

professor cabia executar o que o Supervisor planejava.  

Esta fragmentação do trabalho pedagógico em setores, no formato do modo de 

produção capitalista visando a racionalização, sistematização e qualidade, ia ao 

encontro do que se vivia no período de industrialização, ou seja, nas escolas, para 

atender tal demanda havia 

 
a necessidade de maior racionalidade na utilização dos escassos recursos 
disponíveis, propondo-se o reordenamento dos currículos e programas em 
bases mais funcionais e objetivas, o planejamento meticuloso e a divisão em 
unidades menores das atividades didáticas, o acompanhamento do trabalho 
docente e discente por supervisores e orientadores especificamente 
habilitados para essa tarefa, tudo isso visando à maior eficiência na obtenção 
dos objetivos educacionais (PARO, 2005, p. 130).  

 
.  
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Sob a desculpa de se alcançar a modernização no sistema educacional 

brasileiro, muitos acordos e convênios foram firmados e implantados nas 

universidades brasileiras, dando a elas o tom do modelo norte-americano de 

educação. Ainda na década de 1960, a educação brasileira sofreu grandes influências 

internacionais, principalmente a partir do acordo entre o MEC (Ministério de Educação 

e Cultura) e a USAID (United States Agency for International Development), o qual 

previa que os técnicos da USAID reorganizariam o sistema educacional brasileiro em 

todos os seus níveis de ensino, influenciando diretamente na administração e 

funcionamento do sistema. Era possível perceber que o impacto deste acordo refletia 

também na formação e treinamento tanto do professor como do corpo técnico e 

administrativo da escola. Havia também o controle do conteúdo a ser ensinado e a 

forma como fazê-lo, por meio de material didático e de manuais técnicos que 

orientavam e modelavam não só a prática docente, como também a forma de 

supervisioná-la. (SILVA, 2011, p. 5)  

No ensino superior, no que tange à reforma universitária, dois destaques 

precisam ser feitos: um refere-se à Lei nº 5540/68, que tirou do curso de Pedagogia, 

o bacharelado; o segundo refere-se ao Parecer nº 52/69, que previa no curso de 

Pedagogia a inclusão de habilitações específicas e formação de especialistas em 

assuntos educacionais. Estes dois aspectos são exemplos de como o acordo entre o 

MEC e a USAID pretendia, através da formação inicial dos professores, fortalecer a 

racionalização da produção no modelo capitalista, instrumentalizando os professores 

com técnicas e qualificações que o habilitariam para atuarem no mercado de trabalho, 

além de garantir que o modelo educacional fosse cumprido de modo a atender aos 

interesses e interferências de políticas externas em nossa economia e sistema 

educacional. Sendo assim, neste período, o curso de Pedagogia, passou a habilitar 

não somente o docente, mas também o supervisor, o orientador e os administradores 

escolares. Tal formato fragmentado de formação inicial era transportado para o interior 

das escolas, fragmentando também a prática educativa.  

Segundo Saviani (2002, p. 21), a organização curricular dos cursos de 

Pedagogia neste período reforçava a formação técnica dos aspectos pedagógicos e 
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administrativos, almejando assim “eficiência” e “produtividade” dos processos 

educativos. Tal objetivação do trabalho pedagógico e reforço das habilitações dos 

técnicos educacionais fortalecem o papel e o reconhecimento profissional no sistema 

educacional. Saviani (2002) aponta a Lei n° 5564/68 e o Parecer n° 252/69 como 

marcos para a profissionalização do supervisor, identificando que, 

 
com efeito, estavam preenchidos dois requisitos básicos para se constituir 
uma atividade com o status de profissão: a necessidade social, isto é, um 
mercado de trabalho permanente representado, no caso, por uma burocracia 
estatal de grande porte gerindo uma ampla rede de escolas; e a especificação 
das características da profissão ordenadas em torno de um mecanismo, 
também permanente, de preparo dos novos profissionais, o que se traduziu 
no curso de Pedagogia reaparelhado para formar, entre os vários 
especialistas, o supervisor educacional. (SAVIANI, 2002, p. 31). 

 
 

Além do curso de Pedagogia, as mudanças advindas do acordo MEC/USAID 

previam, segundo Silva (2011, p. 53), a unificação do primário e o ginásio em um 

mesmo nível de ensino e a possibilidade de profissionalizar o ensino médio por meio 

das escolas polivalentes. Tais exemplos de mudanças permitem perceber as 

intenções ideológicas norte-americanas, que iam modelando o sistema educacional 

brasileiro aos modos de produção para o mercado, ou seja, para o modelo econômico 

vigente, o capitalismo. 

 Até meados da década de 1970, a supervisão continuou a cumprir o papel de 

garantir a eficiência das técnicas e dos bons resultados das práticas pedagógicas, do 

ensino e da aprendizagem. Neste momento histórico, a realidade da educação 

brasileira foi profundamente marcada por uma visão economicista e tecnicista da ação 

educativa, pois todas os caminhos percorridos acerca da supervisão escolar 

convergiam para implantação de políticas educacionais voltadas para o treinamento, 

a valorização das técnicas, dos métodos e dos procedimentos de ensino como forma 

de garantir bons resultados. 

 Conforme Medeiros e Rosa (1987), na trajetória da história da coordenação 

pedagógica, durante praticamente toda a década de 1960 e também 1970. Eesta 

função, disfarçada como acompanhamento e  orientação do professor, se consolidou 

como sendo a responsável pelo controle e fiscalização das práticas educativas na 
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escola. 

 

tal concepção de supervisão trouxe à realidade educacional brasileira uma 
geração de supervisores que, por formação, revelava uma postura ingênua 
no modo de perceber e conceber os reais problemas do homem e da 
educação. O caráter ingênuo não era percebido como tal pelos supervisores, 
pois o que se exigia deles era que fossem “excelentes técnicos e eles 
conseguiam desempenhar muito bem este papel”. (MEDEIROS e ROSA, 
1987, p.30).  

 

Contudo, a partir da década de 1980, tem início um intenso movimento de 

reflexão sobre a fragmentação do curso de Pedagogia, que, por meio de debates e 

pesquisas, propõe um novo olhar sobre a formação do professor. Segundo Libâneo 

(1999), algumas Faculdades de Educação passaram a repensar sua estrutura 

curricular, suspendendo e retirando as habilitações específicas em administração, 

orientação e supervisão escolar, para então promover um currículo que visava a 

formação do professor para atuar nas séries iniciais do Ensino Fundamental e para o 

Magistério. Houve avanço, porém a formação para a atuação na coordenação 

pedagógica foi se constituindo em sentido secundário. 

Com a consolidação do regime democrático, sobretudo, a partir do final dos 

anos 1980 e anos 1990, e a difusão das teorias críticas que se propõem explicar a 

educação a partir das práticas sociais, a função supervisora, com caráter controlador, 

sofre mudanças com as propostas de superação da racionalidade técnica. Surge, 

nesse momento, um questionamento geral a respeito da escola como um todo e, por 

conseguinte, da ação dos especialistas que nela atuam.  

A ressignificação da coordenação pedagógica, já no final dos anos 1980, se dá 

no conjunto da luta por direitos sociais básicos, tais como: educação para todos, 

saúde, moradia e participação social mais ativa. Com a abertura política, esses 

direitos passam a ser garantidos, pelo menos, do ponto de vista legal. Conforme 

aponta Gadotti (2000) ao citar a Constituição Federal: 

 

pela Constituição de 1988, a educação é um direito de todos, dever do estado 
e da família. Ela visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, ao seu preparo 
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para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. O ensino deve 
ser ministrado levando em conta a igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola, a liberdade de aprender, o pluralismo de idéias, a 
gratuidade do ensino publico, a valorização dos profissionais do ensino, a 
gestão democrática e o padrão de qualidade”. (GADOTTI, 2000, p.28).  

 

No início da década de 1990, ganha força a discussão em torno do papel de 

todos aqueles que atuam no contexto escolar, muda-se a lente sobre a atuação do 

supervisor, já também chamado de coordenador pedagógico, que passa a ser mais 

coletivo e integrado ao contexto escolar. Esse novo olhar da prática da coordenação 

pedagógica passa a considerar a realidade e o contexto histórico e social da escola e 

da comunidade escolar. 

O currículo do curso de Pedagogia, como previsto pelo CNE no Art. 4º do seu 

parecer número 3, de 21 de fevereiro de 2006, acerca das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Curso de Pedagogia, passaria então a destinar-se à 

 

formação de professores para exercer funções de magistério na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 
Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços 
e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos (BRASIL, 2006, p. 2). 

 
 

As mudanças não ocorriam somente no cenário educacional, mas 

principalmente no cenário político. Diante de tantas mudanças e questionamentos da 

sociedade brasileira sobre os rumos políticos do Brasil e uma abertura política dando 

sinais de proximidade, o Supervisor também se questionou sobre qual seria o seu 

papel na educação brasileira; ele já não mais não se encontrava nas atribuições e 

demandas que emergiam dentro das escolas, já não se reconhecia nas atribuições 

que antes executava nem tampouco foi capaz de construir uma nova identidade 

profissional que pudesse preencher uma lacuna sobre o seu fazer dentro da escola e, 

na tentativa de colaborar para a manutenção de sua função naquele momento, o 

Supervisor aproximou-se ainda mais dos serviços técnicos e burocráticos. Assim, a 

sua prática continuou mal compreendida e se confundiu com as atividades da 



53 

 

 

 

Administração Escolar. 

Nesse contexto de movimentação política e social, os questionamentos sobre 

a escola e seus profissionais e, de modo particular, sobre o trabalho do supervisor 

escolar, ganharam voz.  

 

A figura do supervisor como representante do poder, guardião de conteúdos 
e metodologias preestabelecidas, dificilmente terá lugar num projeto que 
exige criatividade e inovação. Em primeiro lugar, o supervisor terá que 
conquistar sua autonomia e exercer sua criatividade; em segundo lugar, ou 
simultaneamente, permitir, estimular e organizar a criatividade e a autonomia 
dos professores e dos estudantes (ARROYO, 1982, p. 23). 

 
 

O debate pela democratização da educação ganhou força com a sanção da 

LDBEN nº 9394/96. A partir desta lei, houve um declínio gradativo das funções 

meramente técnicas dentro das unidades escolares, entre elas a Supervisão. Durante 

a década de 1990, a educação ganhou centralidade nas decisões políticas e, além da 

Lei 9.394/1996, novos documentos e leis foram aprovados: o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF e 

depois foi substituído pelo FUNDEB) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Concomitante à LDBEN nº 9394/96, dois pareceres encerram definitivamente 

a formação fragmentada por habilitações nos cursos de Pedagogia, que não 

formavam professores, mas especialistas em educação. São eles: Pareceres CNE/CP 

de nº 05/2005, e CNE/CP de nº 03/2006. Tais documentos apresentavam um novo 

modelo curricular para a formação dos pedagogos e para a sua atuação. Tanto a 

aprovação da LDBEN nº 9394/96 como dos pareceres indicavam um marco na 

atuação do pedagogo, que, por sua vez, poderia vir participar da gestão e do 

funcionamento das instituições escolares, numa perspectiva democrática e 

colaborativa.  

Neste novo cenário, a formação de especialistas da educação passou a 

acontecer somente em cursos de Especializações e de Pós-Graduação. Passou-se 

então a atribuir ao profissional que fosse atuar junto da gestão, a responsabilidade de 

articular e aglutinar funções de maneira integral, tanto os assuntos do cotidiano 
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escolar quanto das práticas pedagógicas, sem distinção de papéis, intensificando o 

trabalho e atribuindo-lhe multifunções, aqui mais uma vez atendendo às demandas do 

mercado de trabalho. 

Em relação à descentralização da gestão, vale destacar o que delibera a 

Resolução CNE/CP N° 1/2006, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, em seu artigo 4º, parágrafo único, 

sobre a gestão fazendo parte das atividades docentes: 

 
As atividades docentes também compreendem participação na organização 
e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando:  
I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 
tarefas próprias do setor da Educação;  
II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 
projetos e experiências educativas não-escolares; 
III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 
educacional, em contextos escolares e não-escolares (BRASIL, 2006, p. 2). 
 
 

O Parecer CNE/CP Nº 2/2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada, com texto muito semelhante ao citado anteriormente, também ressalta a 

centralidade da gestão na formação de professores da educação básica, mas inclui a 

palavra “atuação”, conforme artigo 10, parágrafo único: 

 

As atividades do magistério também compreendem a atuação e participação 
na organização e gestão de sistemas de educação básica e suas instituições 
de ensino, englobando: I - planejamento, desenvolvimento, coordenação, 
acompanhamento e avaliação de projetos, do ensino, das dinâmicas 
pedagógicas e experiências educativas; II - produção e difusão do 
conhecimento científico-tecnológico das áreas específicas e do campo 
educacional. (BRASIL, 2006, p. 9). 

 
 

Gentili (1999) afirma que os caminhos percorridos por meio da democratização 

na educação perpassam por aspectos pedagógicos e políticos. Temas como a 

qualidade da educação, dentro da discussão das políticas educacionais, traziam à 

tona a necessidade de se atingir e cumprir metas por meio de avaliações externas que 
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mediam não somente os resultados dos alunos, mas também dos professores. Tais 

resultados para serem atingidos, no discurso das políticas educacionais, contribuíram 

para uma nova ação de gestão dentro das escolas. Como salienta Saviani (2002), 

essa ação visava a construção de uma prática coletiva que envolvesse os interesses 

da comunidade escolar e, ainda, contribuía para a transição de uma função técnica e 

controladora para uma função mais pedagógica, fortalecendo assim a função do 

coordenador pedagógico. 

Os escravos pedagogos, já na Grécia antiga, responsáveis pela educação dos 

filhos dos gregos, além de ensinar, tinham a função de conduzir, disciplinar e tomar 

conta da criança. Tal característica da atuação dos pedagogos foi transportada ao 

longo dos anos. Na história da educação brasileira, vê-se resquícios desta ação 

fiscalizadora e coercitiva do supervisor, não somente das crianças, mas também e 

principalmente dos professores.  

Mesmo que nos documentos ou no discurso oficial já não se exija o controle e 

normatização da ação docente e do comportamento dos alunos, os coordenadores 

pedagógicos ainda têm de trilhar um longo caminho a fim de que sua prática, diferente 

da Grécia Antiga ou da Ratio Studiorum, promova a reflexão e o diálogo entre todos 

os personagens que constituem o universo escolar.  

Após esse breve histórico da constituição do coordenador pedagógico ao longo 

dos anos no Brasil, reflete-se que esse passado contribuiu para a formação de 

múltiplas determinações dentro dos universos consensuais para a atual função do 

coordenador. Mesmo se estabelecendo no universo reificado, científico, a importância 

da promoção da reflexão e dos diálogos promovidos por este sujeito escolar, todas as 

outras imagens da função já experienciada não foram apagadas, pelo contrário, foram 

somadas ao imaginário escolar. Desta forma, de um lado as orientações políticas e 

científicas direcionavam suas funções para níveis mais pedagógicos e de busca por 

uma gestão participativa; de outro lado, a cultura escolar já legitimava aquele saber 

fazer perante aspectos técnicos, burocráticos e de supervisão escolar. Portanto, a 

própria história contribuiu para a construção das contradições existentes sobre a 

função do coordenador. 
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2.2 O coordenador pedagógico no contexto atual 

 

O coordenador pedagógico, como profissional dentro das escolas, em 

diferentes contextos históricos e atuais, teve sua função delineada a partir de 

caminhos percorridos paralelamente às exigências do cotidiano escolar. Ao longo 

desta trajetória dentro da escola, é importante compreender que na escola encontra-

se espaço privilegiado para a socialização e legitimação das práticas daqueles que 

nela atuam, no “dia a dia da escola o momento de concretização de uma série de 

pressupostos subjacentes à prática pedagógica, ao mesmo tempo em que é o 

momento e o lugar da experiência de socialização, que envolve todos os atores 

escolares” (ANDRÉ, 2008, p. 14). Entre esses atores está o coordenador pedagógico, 

que se vê continuamente envolto numa prática cujas demandas promovem tensões e 

conflitos que transitam entre desde funções técnicas, opreracionais, pedagógicas, 

educativas, escolares até as relacionais, emocionais, pessoais e sociais. 

 A exigência e as demandas da escola e do meio em que ela está inserida nos 

dias atuais, interfere diretamente na atuação do coordenador pedagógico, requerendo 

dele novas formas de ser e de atuar como profissional, desafiando-lhe a ser “aquele 

que organiza, orienta e harmoniza o trabalho de um grupo, por intermédio de 

determinados métodos, de acordo com o sistema ou contexto que se insere” (SOUZA, 

2008, p. 95).  

Também sobre o papel do coordenador pedagógico na atualidade, 

Vasconcellos (2013) traz à tona questões que emergem do seu cotidiano e que o 

distanciam da articulação e da mediação das funções pedagógicas na escola.  

 

Sentem- se sozinhos, lutando em muitas frentes, tendo que desempenhar 
várias funções. Qual seria sua efetiva identidade profissional? A sensação 
que têm, com frequência, é de que são “bombeiros” a apagar os diferentes 
focos de “incêndios” na escola, e no final do dia vem o amargo sabor de que 
não se fez nada de muito relevante. Sentem ainda o distanciamento em 
relação aos professores, a desconfiança, a competição, a disputa de 
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influência e de poder, etc (VASCONCELLOS, 2013, p. 85). 
 
 

Já nas pesquisas de Serpa (2011), o coordenador realiza em seu cotidiano 

tarefas que não refletem a sua primeira função: formação docente, o que promove 

uma crise em sua identidade. Segundo Serpa (2011, p. 16), “a ausência de nitidez 

compõe o quadro de uma profissão que ainda está em construção”. Por se encontrar 

em uma função mal interpretada nas escolas, o coordenador corre o risco de ser 

considerado o que Almeida (1998) chama de “tarefeiro”, ou seja, passa a cumprir as 

mais diversas funções para garantir que o dia letivo e o funcionamento da escola seja 

garantido, mas a que custo? 

Quando o coordenador pedagógico tem sobre si uma intensificação do trabalho 

e se desdobra para assumir todas as lacunas que emergem do contexto escolar, ele 

se distancia da sua identidade profissional, enfraquecendo-a entre seus pares e entre 

todos os que compõem o cenário da escola, “desencadeando um processo de 

estresse e ansiedade que, em vez de lhe permitir maior adequação de seu trabalho, 

mais produz deturpações, ineficiências e desvios dos objetivos” (PLACCO, 2006, p. 

50). 

O olhar desfocado que o próprio coordenador tem acerca do seu trabalho o 

conduz a executar outras tarefas para além de sua função, pois ele não está seguro 

sobre qual é o seu papel institucional. Os coordenadores são cobrados a produzir 

resultados positivos e respostas para todos os problemas enfrentados dentro da sala 

de aula, tais como indisciplinas, problemas de relacionamentos entre alunos e 

professores, falta de compromisso do aluno e do professor, notas e frequências 

baixas, metodologias de ensino, formas de avaliar, entre tantos outros. Todas estas 

demandas exigem habilidades e conhecimentos do coordenador pedagógico que, em 

muitos casos, a sua formação inicial não lhe propiciou, exigindo-lhe especializar-se 

constantemente. 

Libâneo (2004, p. 221) define como funções da coordenação pedagógica 

“planejar, coordenar, gerir, acompanhar e avaliar todas as atividades pedagógicas-

didáticas e curriculares da escola e da sala de aula, visando atingir níveis satisfatórios 
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de qualidade cognitiva e operativa das aprendizagens dos alunos.” 

A atuação do coordenador pedagógico é uma tarefa que deve enfocar o apoio 

à ação docente e às suas práticas educativas que englobam desde o currículo até as 

técnicas e métodos de ensino dos conteúdos. Para tanto, o coordenador deve, por 

meio da sua atuação, promover a vinculação entre as áreas do conhecimento 

pedagógico e o trabalho em sala de aula. Esta função do coordenador, além de 

imprescindível, é bastante complexa, pois exige deste profissional “habilidades e 

conhecimentos especializados, tanto quanto se requer por parte do professor 

conhecimento especializado da matéria que leciona” (LIBÂNEO, 1999, p. 54). Dominar 

este conhecimento e continuar a buscá-lo, além de embasar e dar sentido às práticas 

educativas, atribui à prática do coordenador uma intencionalidade que contribuirá para 

uma melhor orientação. 

Acompanhar a articulação e a integração do trabalho pedagógico e didático 

contempla desde a formulação e acompanhamento da execução do projeto político- 

pedagógico até organização do currículo, perpassando pela orientação metodológica 

e didática. Contudo, segundo Libâneo (1999), este fazer só se torna possível se for 

empreendida, coletivamente, uma relação entre o sujeito que se educa, o educador, o 

saber e o contexto onde ocorre esta relação. 

Enquanto articulador dos processos pedagógicos da escola, poder-se dizer que 

o coordenador pedagógico organiza a reflexão, a participação e os meios para a 

concretização das práticas educativas, contribuindo para que a escola possa cumprir 

a sua função de propiciar a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos.  

 
Ele é o profissional que deve ter acesso ao domínio das produções culturais 
gerais e específicas da educação; sobretudo as relativas ao ensino e à 
aprendizagem, apresentando-as aos professores, debatendo-as, 
questionando-as, com o intuito de transformar o modo como os professores 
pensam e agem sobre e com elas (PLACCO, 2010, p. 51). 

 
 

Outro aspecto fundamental atribuído ao coordenador pedagógico é o de 

formador dos professores. Conforme Christov (2003, p. 9), essa formação se faz 

necessária devido à dinamicidade da relação entre o saber e o fazer do ser humano, 
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que constantemente precisam ser renovados, transformados e ampliados. Tal função 

exige do coordenador conhecimento e capacidade crítica de revelar as contradições 

entre as teorias e a prática escolar, ou melhor, “aquilo que é proposto como 

fundamento teórico e a prática cotidiana das escolas” (PLACCO, 2003, p. 59). A 

formação de professores deve gerar questionamentos nos valores e crenças dos 

professores, em geral dados como "definidos e definitivos”. O coordenador poderá, 

por meio da sua ação formadora, provocar um movimento nas práticas e saberes 

docentes, gerando “dúvidas em suas certezas, rupturas em seu pensamento e em sua 

ação, de modo que as contradições gerem sínteses provisórias e provocativas de 

movimentos da consciência” (PLACCO, 2003, p. 59).  

Sendo assim, é importante que o coordenador pedagógico, ao propor-se a 

desenvolver a formação continuada e em serviço, leve em conta o seu papel de 

potencializador dessa formação, não só dos professores, como aponta a legislação, 

mas também da sua própria formação. Afinal, mesmo concordando “que conhecemos 

muitas coisas por causa de nossa prática”, o Coordenador Pedagógico também 

“precisa ir além”, ou seja, mesmo valorizando os conhecimentos adquiridos durante 

as vivências e rotinas impostas pela função, é importante que o mesmo se aproprie 

de conhecimentos acadêmicos (FREIRE, 1993, p. 71), não se limitando à execução 

de atividades burocráticas, mas exercendo sua função considerando a apropriação, 

reprodução e difusão do conhecimento.  

Placco (2010) ressalta que o coordenador pedagógico precisa repensar o seu 

próprio fazer no cotidiano da escola, pois nesse processo de repensar-se como um 

dos atores da escola, confronta-se o tempo todo com o outro (professores, direção, 

família e aluno), com suas culturas, com os seus saberes e com os seus fazeres. 

Nesse sentido, as experiências, trocas, rotinas, urgências e representações dos 

sujeitos devem ser consideradas na constituição da identidade profissional do 

coordenador. 

O coordenador pedagógico também se encontra submetido a uma hierarquia 

funcional que o obriga a cumprir as exigências e interesses da direção da escola ou 

de instâncias superiores. Não diferente do início da História da Educação Brasileira, 
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durante a Ratio Studiorium, isto ocorre porque o trabalho do coordenador dialoga e 

está interligado com todos os sujeitos da comunidade escolar. Tal situação contribui 

para que sejam agregadas ao coordenador funções que não lhe pertencem. 

Ressignificar o que é ser coordenador pedagógico e sua constituição identitária são 

ações que precisam ser realizadas nos diversos contextos educativos, para que não 

só o coordenador mas todos os envolvidos na escola tenham a oportunidade de vir a 

se tornarem mais conscientes de sua forma de atuação e mais críticos com relação 

às representações sociais que nutrem a respeito de seu trabalho.  

 
A construção da identidade profissional e o fortalecimento de seu 
compromisso com o grupo de professores e alunos dependem da consciência 
crítica que professores e coordenadores têm frente a sincronicidade das 
dimensões políticas, humano-relacionais e técnicas de sua ação. Somente a 
consciência do dinamismo dessas dimensões permite o redirecionamento da 
percepção sobre a realidade, sobre os critérios por meio dos quais nos 
posicionamos e nos direcionamos para essas realidades (PLACCO, 1994, p. 
68). 

 
 

Nessas dinâmicas do dia a dia, o coordenador precisa deixar de lado o olhar 

pedagógico das suas atribuições para atender as urgências do funcionamento 

logístico e administrativo da escola. Não há tempo para planejamento com os 

professores nem, tampouco, para refletir sobre a prática educativa. Há muita cobrança 

com os resultados das avaliações externas e com os números apresentados às 

secretarias de educação, que por sua vez também delegam atividades ao 

coordenador pedagógico.  

 
Tomar decisões diante de tantas solicitações, tantas emergências, tantos 
conflitos que representam o cotidiano escolar não é fácil. Usando de uma 
metáfora. [...] o coordenador está sempre diante de um labirinto de escolhas. 
É preciso ter sagacidade para definir alguns pontos e atacá-los como 
recursos adequados, levando em conta a situação concreta da escola, 
inserida num sistema escolar mais amplo, e os seus próprios limites 
profissionais e pessoais (ALMEIDA, 2003, p. 4). 

 
 

Muitas são as demandas que se apresentam na rotina do coordenador 

pedagógico. Além de articular e mediar o Projeto Político-Pedagógico da escola, 
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colaborar com a formação do professor e garantir que tudo ocorra bem no processo 

de ensino-aprendizagem, exige-se deste profissional maestria. Contudo, parece que 

há uma desarmonia nesta regência, tudo o que ele planeja para acontecer no seu 

trabalho fica suspenso, pois muitas atribuições o cercam, gerando desgaste no 

entendimento do que de fato é sua função. 

Perante o exposto, entende-se que pesquisas sobre quem é o coordenador 

pedagógico são de suma importância, pois permitem que diálogos científicos possam 

ser abertos, no sentido de contribuir para uma significação mais coerente sobre a 

especificidade deste profissional; portanto, percebe-se que é preciso identificar o 

alcance das suas atribuições, para que a dinâmica escolar e os fatores complexos 

externos e internos a escola não promovam uma submersão do coordenador 

pedagógico em um cosmo de inúmeras atribuições indefinidas e de incertezas 

práticas. 

 

2.3 A diversidade de documentos que normatizam a função do coordenador 

pedagógico 

 

 Neste item, o estudo propõe compreender o que a legislação prevê para o 

coordenador pedagógico, bem como as funções a ele atribuídas e o papel que ele 

cumpre no cotidiano escolar, ou que se espera que se cumpra. Para que se possa 

tratar especificamente dos coordenadores no município de Jataí/GO, primeiramente 

será necessário conhecer o que a legislação prediz a nível nacional e estadual. 

 É preciso contextualizar não só as reformas na legislação educacional ao longo 

da história da educação brasileira, mas também relacioná-las ao cenário político que 

ia sendo desenhado concomitante às reformas na educação. A partir de 1990, as 

reformas do Estado seguiam sendo implantadas no molde neoliberal, com a 

solidificação do Estado Mínimo2, que sinalizavam mais economia para o Estado e 

                                                 
2  “A ideia-força balizadora do ideário neoliberal é a de que o setor público (o Estado) é responsável 

pela crise, pela ineficiência, pelo privilégio, e que o mercado e o privado são sinônimos de eficiência, 
qualidade e eqüidade. Desta idéia- chave advém a tese do Estado mínimo e da necessidade de 
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menos investimentos nas áreas sociais, entre elas a Educação.  

 No meio deste cenário encontra-se o coordenador pedagógico, que, segundo 

Mate (2007), foi “inventado” para atender a demanda dos princípios da política 

educacional vigente, ou seja, para atender ao enxugamento proposto pelo Estado 

Mínimo. Cargos foram extintos, renomeados e aglutinados neste profissional, o que 

de certa forma colaborou para o distanciamento deste profissional da sua identidade. 

 Mesmo considerando que a LDBEN nº 9.394/963 trouxe avanços para a 

educação brasileira, faz-se necessário destacar um retrocesso:  

 
Os fundamentos das políticas para a educação pública estão fincados nos 
mesmos que alicerçam o modelo neoliberal de desenvolvimento econômico. 
É a desumanização dos seres humanos, tornando-os objetos, mercadorias. 
As relações sociais devem pautar-se na competitividade e no padrão de 
consumo definido pelos norte-americanos. Os valores preconizados são de 
mercado livre” (SILVA, 2002, p. 110). 
 

 Outro retrocesso a ser considerado é o fato de que, para atender às metas 

impostas pelo Banco Mundial, a formação do professor passou por um aligeiramento 

e, o desempenho do mesmo, começou a ser avaliado para fins de meritocracia e de 

justificativa para resultados positivos ou negativos, quantificados por avaliações 

externas.  

 
o aumento da capacidade de aprendizagens dos alunos, o apoio à educação 
pré-escolar, a melhoria do ambiente de sala de aula, o apoio aos sistemas de 
saúde e de nutrição, a melhoria da capacitação dos docentes, a maior 
capacitação em habilidades pedagógicas e incrementos para ensinar, a 
reestruturação administrativa e organizacional com desmembramento do 
sistema, o desenvolvimento das competências administrativas, criação do 
sistema de avaliação por desempenho, o provimento de sistemas de 
informações que contemplem eficiência organizacional, a persuasão dos pais 
acerca do valor da educação e a mobilização da comunidade para proventos 
econômicos (SILVA, 2002, p. 83). 
 

                                                 
zerar todas as conquistas sociais, como o direito à estabilidade de emprego, o direito à saúde, 
transportes públicos etc. Tudo isto passa a ser comprado e regido pela férrea lógica das leis do 
mercado. Na realidade, a idéia de Estado mínimo significa o Estado suficiente e necessário 
unicamente para os interesses da reprodução de capital” (FRIGOTTO, 1995, p. 83-84). 

3  Todos os capítulos, parágrafos e artigos desta Lei, encontram-se no endereço eletrônico: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Não há no documento pesquisado, a 
numeração de páginas, por isso, nas citações deste documento, não haverá a indicação da página 
de onde foi retirado o excerto. 
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 A interferência do Banco Mundial na criação, votação e implementação das 

políticas educacionais modela e organiza o sistema educacional segundo o que o 

mercado precisa, ou seja, pela lógica do produtivismo, os ideais neoliberais são 

nutridos e atingem o cotidiano das escolas e, sem se darem conta, os gestores, e no 

caso desta pesquisa, os coordenadores pedagógicos, executam essas políticas como 

a única forma de melhorar os resultados e a qualidade4 da educação, e o fazem 

quando assumem em sua prática, além das funções de controle da ação docente e 

dos resultados da aprendizagem, funções que não são de sua atribuição, 

acumulando-as.  

A LDBEN nº 9394/96, em seu artigo 12, elenca algumas responsabilidades para 

quem ocupa os cargos de gestão da escola, nos quais encontra-se o coordenador 

pedagógico. A legislação determina às escolas e aos sistemas de ensino que as 

regem as seguintes atribuições:  

 

   I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;  
II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;  
III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas;  
IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;  
V - prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento;  
VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de 
integração da sociedade com a escola;  
VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos 
alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. (BRASIL, 
1996). 

 

                                                 
4  A UNESCO (2003, p. 12) defende que “a qualidade da educação pode ser alcançada por meio 

de resultados educativos representados pelo desempenho dos alunos e ainda pela relação entre os 
recursos materiais e humanos, os processos de ensino e aprendizagem, os currículos e as expectativas 
de aprendizagem. A finalidade e princípios que norteiam a qualidade da educação e as demais políticas 
educacionais no Brasil sofrem influência de discussões, em âmbito mundial, da UNESCO, que defende 
o processo de avaliação como uma construção democrática; de Organizações Internacionais (Ois); 
Banco Mundial (BM); Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); 
Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL), entidades que, ancoradas numa política 
neoliberal, possuem em suas agendas, entre outras diretrizes o uso mais racional dos recursos, a 
priorização da autonomia das instituições de ensino, o estímulo à iniciativa privada e à implementação 
de sistemas de avaliação. Desta forma, buscam a qualidade da educação e são as principais 
disseminadoras de processos avaliativos, colocando o Estado no papel de avaliador” (FEFFERMANN, 
2016, p. 52). 
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Ao documento da LDBEN nº 9394/96, artigo 12, foi acrescido ainda: 

 
VII - informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos e, se for o caso, 

os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem 
como sobre a execução da proposta pedagógica da escola; (Redação 
alterada pela Lei no 12.013, de 2009)  
VIII - notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da 
Comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos 
alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinqüenta por cento 
do percentual permitido em lei. (Incluído pela Lei nº 10.287, de 2001). 

 
 

O que se percebe ao ler sobre as atribuições da equipe gestora é que a lei 

discorre acerca das funções administrativas e pedagógicas, mesclando-as. Com 

ênfase no trabalho do coordenador pedagógico, é possível percebê-lo como quem 

articula as práticas educativas no ambiente escolar, com alunos e professores e com 

a comunidade e a família. Contudo, é plausível destacar o caráter controlador dos 

moldes da supervisão. Ainda neste documento, observa-se uma lacuna sobre a ação 

pedagógica e o que de fato é papel do Coordenador, permitindo, assim, que cada 

sistema de ensino, nas instâncias federal, estadual e municipal, no contexto público e 

privado, organizem o trabalho pedagógico e o papel do coordenador, de acordo com 

as necessidades destas instâncias e não do que seja pertinente ao profissional 

coordenador pedagógico. 

O termo coordenação aparece na LDBEN nº 9394/1996 uma única vez, no 

parágrafo 2º, art. 67, lhe garantindo uma primeira identidade como pré-requisito: a de 

docente. 

 

São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e 
especialistas em Educação no desempenho de atividades educativas, 
quando exercidas em estabelecimento de Educação Básica em seus diversos 
níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção 
de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico 
(BRASIL, 1996). 
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 A profissão do coordenador pedagógico foi regulamentada no Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), por meio da Classificação Brasileira de Ocupações5 

(CBO), sob o código 2394-056, contudo, a intenção de uniformizar a profissão como 

propõe a CBO se restringe às questões administrativas e não alcançam a esfera das 

relações de trabalho do coordenador pedagógico. 

 Na CBO fica definido que o coordenador pedagógico deve 

 

implementar a execução, avaliar e coordenar a (re)construção do projeto 
pedagógico de escolas de educação infantil, de ensino médio ou ensino 
profissionalizante com a equipe escolar; viabilizar o trabalho pedagógico 
coletivo e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar e de 
associações a ela vinculadas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa 
e extensão. (CBO, 2002). 
 

 

A Secretaria de Estado Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE) de Goiás 

normatiza todos os programas, cargos e funções por meio de um documento no 

formato de Cartilha, que aponta as diretrizes para todo o quadro de servidores e 

profissionais da educação que atuam na SEDUCE, para os anos de 2016 e 2017. No 

item 9.7, o referido documento discorre acerca da Coordenação Pedagógica da 

Unidade Escolar Básica (UEB) e, sobre esta função fica entendido que: 

 

O Coordenador Pedagógico (CP) é uma função exercida pelo profissional da 
Unidade Educacional, juntamente com o Gestor e o corpo técnico-docente-
administrativo. Cabe a este profissional despender esforços para promover 
os processos de ensino e de aprendizagem do estudante e o compromisso 
de colocar em prática o Projeto Político Pedagógico (PPP), garantindo ao 
estudante um ensino de excelência e equidade e promover a formação 
continuada dos professores em serviço. (GOIÁS, 2017, p.180). 
 

 

Neste documento, há uma prescrição sobre o perfil do coordenador 

                                                 
5  A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), instituída por portaria ministerial nº 397, de 9 

de outubro de 2002, tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de trabalho, para 
fins classificatórios junto aos registros administrativos e domiciliares. 
6  http://www.inovvesistemas.com/ferramentas/inovve/arquivos/Tabela-CBO-completa.pdf  
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pedagógico, o qual deve ser conhecedor das políticas públicas educacionais nacionais 

e estaduais, além de sua prática ser coerente com o que determina o Plano Estadual 

de Educação e com a LDBEN nº 9394/96. Algumas competências também devem ser 

contempladas para se alcançar o perfil para exercer esta função, tais como:  

 

Habilidade, flexibilidade e agilidade para o trabalho em equipe; Seriedade e 
comprometimento profissional; Competência para gerir conflitos – 
Resiliência; Capacidade de orientar e articular os professores de sua Unidade 
Educacional quanto ao estabelecimento de metas e desenvolvimento de 
ações que visem a melhoria do ensino; Conhecimento de práticas 
pedagógicas inovadoras; Capacidade para promover formação continuada, 
em serviço, com caráter reflexivo junto aos professores de sua Unidade 
Educacional e compromisso com a autoformação, como característica 
profissional e pessoal; Capacidade de influenciar positivamente pessoas e 
grupos com base em sua postura ética e transparente; Capacidade de obter 
o engajamento e o comprometimento das pessoas num objetivo ou ação e 
contribuir para a criação de um ambiente positivo. (GOIÁS, 2017, p. 180-181) 
 

 

Faz parte da rotina do coordenador pedagógico para atuar na rede estadual, 

além de saber lidar com as tensões e conflitos próprios das relações estabelecidas no 

ambiente escolar, planejar e executar reuniões pedagógicas com a equipe docente, 

acompanhar a aprendizagem, por meio dos resultados obtidos com os instrumentos 

de avaliação internos e externos, acompanhar os professores e suas práticas em 

observações planejadas e, a partir das necessidades docentes e discentes, oferecer 

formação continuada, em serviço. 

 Segundo prevê a Cartilha (Goiás, 2017), a indicação para o nome do 

Coordenador é feita pela Direção da Unidade Escolar e a avaliação para saber se o 

docente se encaixa neste perfil da SEDUCE para atuar na Coordenação Pedagógica 

cabe à Subsecretaria Regional de Educação (SRE), que deve orientar os Diretores 

para a indicação, adequações e substituições que forem necessárias acerca da 

atuação desta função. 

Libâneo (2004) colabora com o entendimento sobre este profissional quando 

ressalta como função primeira do coordenador pedagógico assessorar 

pedagogicamente os professores, a fim de propiciar e fomentar situações de ensino e 
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de aprendizagem que atendam às necessidades dos professores e dos alunos. 

Almejando a melhoria das práticas educativas e do processo de ensino e de 

aprendizagem, o autor elenca para o coordenador pedagógico algumas atribuições, 

dentre as quais fica evidente a intensificação e sobrecarga de trabalho sobre a figura 

do coordenador, 

 
1. Responder por todas as atividades pedagógico- didáticas e curriculares da 
escola e pelo acompanhamento das atividades de sala de aula, visando a 
níveis satisfatórios de qualidade cognitiva e operativa do processo de ensino 
e aprendizagem. 
2. Supervisionar a elaboração de diagnósticos e projetos para a elaboração 
do projeto pedagógico-curricular da escola e de outros planos e projetos. 
3. Propor a discussão, junto ao corpo docente, o projeto pedagógico- 
curricular da unidade escolar.  
4. Orientar a organização curricular e o desenvolvimento do currículo, 
incluindo a assistência direta aos professores na elaboração dos planos de 
ensino, escolha de livros didáticos, práticas de avaliação da aprendizagem.  
5. Prestar assistência pedagógico-didática direta aos professores, 
acompanhar e supervisionar suas atividades tais como: desenvolvimento dos 
planos de ensino, adequação dos conteúdos, desenvolvimento de 
competências metodológicas, práticas avaliativas, gestão da classe, 
orientação da aprendizagem, diagnósticos de dificuldades, etc.  
6. Coordenar reuniões pedagógicas e entrevistas com professores visando a 
promover inter-relação horizontal e vertical entre disciplinas, estimular a 
realização de projetos conjuntos entre professores, diagnosticar problemas 
de ensino e aprendizagem e adotar medidas pedagógicas preventivas, 
adequar conteúdos, metodologias e práticas avaliativas.  
7. Organizar as turmas de alunos, designar professores para as turmas, 
elaborar o horário escolar, planejar e coordenar o Conselho de Classe. 
8. Propor e coordenar atividades de formação continuada e de 
desenvolvimento profissional dos professores.  
9. Elaborar e executar programas e atividades com pais e comunidade, 
especialmente de cunho científico e cultural. 
10. Acompanhar o processo de avaliação da aprendizagem (procedimentos, 
resultados, formas de superação de problemas etc).  
11. Cuidar da avaliação processual do corpo docente. 
12. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do plano pedagógico- curricular 
e dos planos de ensino e outras formas de avaliação institucional. (LIBÂNEO, 
2004, p. 219-221). 

 
 

O que se pode perceber é que no texto da LDBEN nº 9394/96, na descrição da 

CBO, na proposta da SEDUCE e nas colaborações de Libâneo (2004) há uma 

tentativa de propor uma padronização que normatiza a função do coordenador 

pedagógico, mas, como dito anteriormente, a liberdade de cada esfera de ensino em 
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prescrever as normativas que melhor atendam à demanda sobre o trabalho 

pedagógico descaracterizam e afastam este profissional de sua função. O que de fato 

acontece é que cada vez que o coordenador pedagógico executa funções que não 

estejam diretamente relacionadas ao trabalho pedagógico, ou exerce funções 

inerentes a outros cargos da escola, ele se afasta cada vez mais de sua identidade 

profissional. 

No município de Jataí, o ingresso na função de coordenador pedagógico se dá 

primeiro como docente, no enquadramento Profissional do Magistério, Classe III 

(pedagogo), por meio de Concurso Público, cujo último edital de nº 001/20137 propôs 

a seleção para provimento de cargo efetivo. No quadro de atribuições previstas para 

o ingresso na docência encontram-se as seguintes funções:  

 

PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO - CLASSE III / PEDAGOGIA: Elaborar, 
executar e avaliar planos de aula na sua área de competência com vistas ao 
fornecimento de dados subsidiários à reprogramação do Plano Curricular; 
ministrar aulas nas turmas de sua responsabilidade, utilizando métodos e 

técnicas de ensino adequadas à sua clientela; avaliar o rendimento dos 
alunos e participar do processo de recuperação do aproveitamento escolar; 
manter atualizados os diários de classe, como instrumento de informações 
acerca do desenvolvimento das atividades de ensino, da freqüência e do 
aproveitamento dos alunos; planejar e apoiar as atividades pedagógicas e 
administrativas da unidade escolar; orientar as unidades escolares, visando 
seu regular funcionamento; supervisionar o processo de avaliação e 
recuperação do rendimento escolar; detectar e fornecer subsídios para 
correção de problemas na unidade escolar; participar de encontros, reuniões, 
treinamentos, simpósios e seminários, com fins educacionais e atividades 
pedagógicas promovidas pela Pasta; exercer funções de coordenação e 
direção a nível de Unidade Escolar; elaborar e divulgar relatório anual de 
atividades desenvolvidas; desempenhar outras tarefas semelhantes. Planejar 
e coordenar as atividades de ensino em unidades escolares ou órgão 
municipal de educação, supervisionando, orientando e avaliando a execução 
dos trabalhos pedagógicos de orientação educacional, administração escolar 
e supervisão Pedagógica para assegurar o desenvolvimento do processo 
Educativo. (JATAÍ, ANEXO III, 2013). 

                                                 
7  A Comissão Especial do Concurso Público da PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ - Estado 

do Goiás, instituída pelo Decreto Municipal 071/2013, de 08 de fevereiro de 2013 no uso de suas 
atribuições e prerrogativas legais e de acordo com o art. 37, inciso II, da Constituição Federal de 1988, 
observado em particular, além das normas contidas nesse Edital, às Leis 1.722/94, 2.135/1999 e 
2.822/2007 e suas alterações, divulga e estabelece normas para a abertura das inscrições e realização 
de Concurso Público de Provas e Títulos destinado a selecionar candidatos para provimento de vagas 
nos cargos que integram o Quadro Permanente de Pessoal Efetivo deste Município e Cadastro de 
Reserva […]. Redação disponível em: www.jatai.go.gov.br. 
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O pedagogo, para atuar no cargo de Profissional do Magistério, Classe III, deve 

ter sido aprovado em um exame de habilidades e conhecimentos, mediante provas 

objetivas e de títulos, que abrangem os seguintes conteúdos programáticos: 

 

PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO – CLASSE III /PEDAGOGIA: A Didática 
como prática educativa; Didática e democratização do ensino; Didática como 
teoria da instrução; O processo ensino-aprendizagem: objetivos, 
planejamento, métodos e avaliação: Abordagens de acordo com as 
tendências pedagógicas; Instrumentais para os processos escolares; O 
estudo científico da infância e adolescência, desenvolvimento físico, 
emocional, intelectual e social; O adolescente8 e a escola; O adolescente e o 
trabalho; Desenvolvimento moral e religioso; Violação das normas, 
delinqüência. Principais teorias da aprendizagem: inatismo, 
comportamentalismo, behaviorismo, interacionismo; Teorias cognitivas; As 
contribuições de Piaget, Vygotsky e Wallon para a Psicologia e Pedagogia, 
as bases empíricas, metodológicas e epistemológicas das diversas teorias de 
aprendizagem; A teoria das inteligências múltiplas de Gardner; A avaliação 
como progresso e como produto; Informática educativa. (JATAÍ, ANEXO IV, 
2013). 

 

Para a atuação na coordenação pedagógica, ainda há de se considerar a Lei 

nº 2.8229, de 27 de agosto de 2007, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos 

e Vencimentos dos Profissionais do Magistério do Município de Jataí. Sobre o 

coordenador pedagógico, no artigo 4º, pode-se encontrar descrito como função de 

magistério, em consonância com o que prevê A LDBEN nº 9394/96, contudo, ainda 

percebe-se a fragmentação do trabalho pedagógico e também a ênfase ao trabalho 

dos Especialistas em Educação. 

 

Art. 4º. Consideram-se funções do magistério, além da docência, as que 
oferecem suporte pedagógico direto a essa atividade, assim entendido as de 
direção ou administração escolar, planejamento, pesquisa, inspeção, 
coordenação de caráter pedagógico (pedagogo, psicopedagogo, supervisor 
e de área específica) (JATAÍ, 2007, p. 7). 

                                                 
8 O conhecimento do conteúdo referente à fase da adolescência fazia-se necessário porque, 
neste edital ainda, as escolas municipais atendiam, em parceria com a SRE, o Ensino Fundamental II. 
9  Todos Capítulos, parágrafos e artigos desta Lei, encontra-se disponível no site oficial da 
prefeitura de Jataí: www.jatai.go.gov.br 
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Atendendo à Lei Municipal nº 2.590/2005, em parágrafo único, o Estatuto do 

Magistério do Município de Jataí reafirma o que também orienta a LDBEN nº 9394/96 

acerca da obrigatoriedade de se ter uma experiência inicial na docência "como pré-

requisito para o exercício profissional de quaisquer funções de magistério” (JATAÍ, 

2005, p. 7), após o período probatório. 

Sobre a valorização dos profissionais da educação, o artigo 5º apresenta os 

seguintes incisos a serem considerados. 

 ingresso exclusivamente por concurso ou de provas e títulos; 

 aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; 

 piso salarial profissional; 

 data base no mês de maio para correção salarial; 

 progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na 
avaliação do desempenho; 

 condições adequadas de trabalho; 

 período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na 
carga horária de trabalho; 

 liberdade para se reunir, sem prejuízo das atividades escolares, para 
tratar de interesses da categoria e da educação em geral. (JATAÍ, 2005, p. 8). 

 
No que dispõe o Estatuto do Magistério do Município de Jataí acerca da 

Administração Escolar, a função do coordenador pedagógico não fica explicitada 

como parte da Gestão, contudo é acionada a participar da mesma, conforme descrito 

no artigo 12 deste documento, que assegura a gestão democrática a partir da: 

 

 participação dos profissionais da educação na elaboração da proposta 
pedagógica; 

 participação dos diferentes segmentos da comunidade escolar, 
direção, profissional da educação, pais, alunos e servidores, nos processos 
consultivos e deliberativos, através dos órgãos colegiados e instituições 
escolares; 

 valorização da escola enquanto espaço privilegiado de execução do 
processo educacional. (JATAÍ, 2005, p. 11). 
 

 
Acerca dos vencimentos e da remuneração, no Capítulo I, o artigo 59 do 

estatuto determina que:  
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A gratificação para atividades de Coordenação Pedagógica exercida pelo 
profissional da educação – Pedagogo - sem prejuízo de docência, 
corresponderá a 15% (quinze por cento) do vencimento do cargo efetivo, 
sendo devida ao Profissional do magistério que perceba vencimento referente 
a 20 (vinte), 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais. (JATAÍ, 2005, p. 22). 

 
 

No Capítulo VII, o artigo 151, em seu parágrafo 1º, determina que a jornada de 

trabalho do coordenador pedagógico, fica assim definida: 

 

A jornada de trabalho do profissional da educação é fixada em 20 (vinte), 23 
(vinte e três), 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas semanais, nas unidades 
escolares, e em 20 (vinte), 30 (trinta) e 40 (quarenta) horas na Unidade 
Central de acordo com o quadro de pessoal do setor, com vencimento 
correspondente à respectiva jornada. (JATAÍ, 2007, p.24). 
 

 

É possível afirmar, por meio da análise deste Estatuto, que para atuar como 

coordenador pedagógico no município de Jataí é preciso ser pedagogo, com 

experiência em docência, ter sido aprovado em Concurso Público e, mesmo não 

explicitado, deve fazer parte e atuar coletivamente na Gestão Democrática da escola. 

Ainda assim, mesmo sendo exigida tal formação e experiência, o coordenador, sendo 

também professor, aprovado no concurso público como professor, não tem no Plano 

de Carreira o salário equiparado ao do professor regente de uma sala de aula, como 

veremos mais adiante no relato de algumas coordenadoras que colaboraram com esta 

pesquisa. 

A SME ainda não conta com um organograma que define a hierarquia, os 

cargos e as funções daqueles que a administram, contudo, a partir da lei nº 

2911/200910, que institui a estrutura administrativa do município, na qual, em seu 

Capítulo III, artigo 10º, é possível entender como se dá o funcionamento desta 

Secretaria. Cabe aqui destacar que as Divisões Administrativa, de Ensino e de Higiene 

e Alimentação estão subordinadas diretamente à Secretária Municipal de Educação. 

                                                 
10  Fonte: site oficial da Prefeitura Municipal: www.jatai.go.gov.br 
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I. Divisão Administrativa: 
a) Coordenadoria de Informática; 
b) Coordenadoria de Patrimônio e Arquivo; 
c) Coordenadoria de Compras e Serviços de Manutenção de Rede Física; 
d) Coordenadoria de Recursos Humanos. 

 
II. Divisão de Ensino: 
a) Coordenadoria de Ensino Infantil; 
b) Coordenadoria de Cultura; 
c) Coordenadoria de Ensino Fundamental; 
d) Coordenadoria de Ensino Especial; 
e) Coordenadoria de Ensino Rural; 
f) Coordenadoria de Desporto Educacional; 
g) Coordenadoria de Ensino Religioso. 

 
III. Divisão de Higiene e Alimentação: 
a) Coordenadoria de Suprimentos; 
b) Coordenadoria Técnica e de Supervisão. (JATAÍ, 2009). 

 
 

Na busca por mais informações sobre as normatizações para o exercício desta 

função no município de Jataí, constatou-se, junto à Secretaria Municipal da Educação 

(SME), por meio da atual Chefe da Divisão Pedagógica11, que: 

 
Infelizmente, na transição de governo municipal das eleições para 2017, para 
o exercício do quadriênio 2017/ 2021, não foi repassado pelos funcionários 
da gestão anterior nenhum documento que pudesse servir como referência 
para a definição deste profissional da educação, a não ser o que está descrito 
no Estatuto dos Profissionais do Magistério em Jataí. (Chefe da Divisão 
Pedagógica, SME). 
 
 

Tal falta de documentação colabora com a ideia de que não se sabe muito sobre 

a atuação deste profissional no cotidiano da escola, e que a cada nova gestão a 

organização do trabalho pedagógico também muda. A coordenação pedagógica fica 

sem ter sua própria história registrada ao longo da história da educação municipal. 

Não há arquivos, não há documentação e normativas, o que fica é a dúvida se esta 

lacuna é intencional, ou se de fato houve descuido ao se tratar das normativas da 

educação municipal, esquecendo-se de discutir sobre a figura e a relevância do 

                                                 
11  A mesma permitiu a declaração com assinatura em Termo de Livre Consentimento. 
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profissional que atuaria como coordenador pedagógico. 

Foi exposto, também, que já está em andamento o edital de convocação para 

debate sobre a reforma do Estatuto do Magistério, e que, por meio dele, uma comissão 

escolhida para conduzir o diálogo. 

 

Já é pauta das discussões, tanto nos grupos de debate sobre o Plano 
Municipal de Educação, quanto por meio da Secretária de Educação, sobre 
a importância do papel do coordenador pedagógico no quadro da educação 
municipal. É preciso definir com clareza os papéis que ele deve exercer na 
Gestão, na elaboração e articulação do Projeto Político Pedagógico, como 
também na coordenação, articulação e mediação das práticas educativas que 
envolvem professores, alunos e comunidade. Preocupa-nos muito a falta de 
documentação que normatize o fazer pedagógico do coordenador, não 
queremos a padronização, mas o fortalecimento da sua identidade no cenário 
educacional do município. Para isso é que a Secretária convoca para o 
diálogo, para que haja uma construção coletiva deste novo Estatuto que está 
sendo estudado. Há também uma preocupação com a formação continuada 
dos coordenadores. A gente tem se encontrado com as coordenadoras e 
ainda, nesses primeiros meses, estamos organizando a casa, mas o que 
queremos é ouvir o que elas têm a dizer, que tipo de formação elas querem 
e precisam receber. Já estamos pensando um ciclo de formação para o ano 
que vem (Chefe da Divisão Pedagógica, SME). 
 

 

 O Estatuto do Magistério é um dos principais documentos que regulamentam a 

educação nas redes públicas de ensino. A revisão e reestruturação deste documento 

deve ocupar espaço nas discussões sobre os caminhos da educação municipal. 

Contudo, garantir a existência de parâmetros legais que possam regulamentar a 

função do coordenador pedagógico no município é só o primeiro e grande passo, pois 

também é importante ouvir o que estes profissionais têm a dizer, uma vez que o que 

se observa é um descompasso entre o que se espera do coordenador (normatizações) 

e os acontecimentos perpassados no chão da escola. 

 

3. OS CAMINHOS DA PESQUISA: ESCOLHAS METODOLÓGICAS 
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Para alcançar o objetivo de apreender as representações sociais sobre o que 

é ser coordenador(a) pedagógico(a) entrevistando os(as) próprio(as) 

coordenador(as), a pesquisa lançou mão da Teoria das Representações Sociais 

(TRS). Ela contribuiu com o delineamento teórico e metodológico ao compreender as 

dimensões individuais e sociais das pessoas, como sujeitos que integram e interagem 

em grupos sociais.  

As representações sociais permitem compreender o campo comum do sujeito 

com o objeto, sem que haja separação entre o universo exterior e o universo individual 

ou do grupo, ou seja, o objeto. Como afirma Moscovici (2012, p. 45), o objeto “está 

inscrito num contexto ativo, movediço, pois é parcialmente concebido pela pessoa ou 

pela coletividade como prolongamento de seu comportamento e, para eles, só existe 

como função dos meios e dos métodos que permitem conhecê-lo”. 

Por meio das representações sociais, as condutas dos sujeitos são norteadas 

e constituem-se em elementos dinâmicos de um ambiente no qual o comportamento 

acontece e a partir do qual os sujeitos se relacionam como uma “rede de relações na 

qual está ligado ao objeto, fornecendo, ao mesmo tempo, as noções, as teorias e o 

fundo de observações que tornam essas relações possíveis e eficazes” (MOSCOVICI, 

2012, p. 46). 

Por meio de uma abordagem quantiqualitativa, buscou-se construir uma análise 

que permitisse enxergar diversos aspectos que cercam o objeto investigado, trazendo 

elementos que se complementam, a fim de buscar uma interpretação mais abrangente 

da realidade posta. Para Gatti (2012, p. 32), há momentos na pesquisa que precisam 

ser analisados e interpretados a partir de grandezas numéricas para discutir a questão 

em foco, e existem outros nos quais que se precisa de “[...] aprofundamentos de 

natureza mais psicossocial, antropológica, clínica ou outras, como é o caso da 

compreensão das relações nos grupos de aprendizagem face a face, ou da dinâmica 

sócio-pedagógica de uma escola”.  

Segundo Minayo (2009), a relação entre os aspectos quantitativo e qualitativo 

de um objeto de pesquisa não pode ser pensada como oposição contraditória, pois o 

estudo quantitativo pode gerar questões para serem aprofundadas qualitativamente e 
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vice-versa. 

De um lado, os dados coletados nesta pesquisa foram tratados 

estatisticamente, justificando, assim, o aspecto quantitativo deste estudo, 

possibilitando localizar as representações sociais de um grupo e também considerar 

a dimensão social do fenômeno representacional. De outro lado, o aspecto qualitativo 

desta pesquisa, também fundamentado na TRS, possibilitou compreender a formação 

do fenômeno representacional que emerge da vivência, do cotidiano e práticas dos 

coordenadores pedagógicos, considerando a subjetividade e as várias dimensões 

destes sujeitos sociais. 

No campo das representações sociais, a análise estatística de dados textuais 

tem sido auxiliada por diferentes programas computacionais. A escolha pela utilização 

de uma ou outra ferramenta de tratamento de dados depende dos seus princípios de 

funcionamento e, sobretudo, do delineamento teórico-metodológico escolhido.  

Antes de realizar a coleta de dados, a pesquisa foi apresentada e aprovada 

pela Secretária Municipal de Educação de Jataí/GO. Ainda foi esclarecido acerca da 

liberdade dos coordenadores participarem ou não das entrevistas e, por meio do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, confirmado o sigilo e o compromisso 

ético no tratamento das informações.  

A coleta de dados e a investigação dos mesmos cumpre o que preconiza a 

Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2012). Houve, também, o cadastramento do projeto desta pesquisa junto ao 

sistema da Universidade Federal de Goiás (UFG), responsável pela tramitação para 

a aprovação e liberação dos projetos de pesquisa da UFG/ReJ, em seguida o mesmo 

foi encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFG, junto a 

Plataforma Brasil. 

Perante essas considerações iniciais, apresenta-se neste capítulo como a 

pesquisa foi realizada, expondo o local e os sujeitos do estudo, como também a 

técnica de recolha e processamento dos dados. 
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3.1 O lócus da pesquisa e seus participantes 

 

 

Segundo Madeira (2003, p. 123), “as representações sociais dos participantes 

vinculam-se ao dinamismo de uma cultura e de uma história”, portanto é preciso situar 

suas vivências na realidade que fazem parte. Perante o exposto, os sujeitos 

participantes desta pesquisa encontram-se situados na cidade de Jataí, no estado de 

Goiás. De acordo com o site12 oficial da Prefeitura Municipal, o povoamento do 

município iniciou em 1836; hoje conta com aproximadamente 93.759 habitantes e tem 

no agronegócio a sua principal atividade econômica. Jataí situa-se no sudoeste de 

Goiás, a 327 km da capital estadual, Goiânia, e a 535 km da capital federal, Brasília, 

conforme ilustrado no mapa do estado de Goiás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Localização do município de Jataí no estado de Goiás. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jataí, Goiás. 

 

A rede educacional da esfera municipal contempla os níveis de ensino 

referentes à Educação Infantil e às séries iniciais do Ensino Fundamental I, assim 

distribuída: 8 escolas rurais, 18 escolas urbanas, 9 Centros Municipais de Educação 

Infantil (CeMEIs) e 2 Centros de Educação Infantil (CEIs). Para esta pesquisa, tomou-

                                                 
12  Disponível em: http://www.jatai.go.gov.br 

http://www.jatai.go.gov.br/
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se como referência para coleta de dados, junto aos coordenadores pedagógicos, 

somente as escolas municipais do perímetro urbano. A opção pelas escolas que 

atendem somente a zona urbana deu-se pelo fato da facilidade de deslocamento 

neste perímetro. A pesquisa concentrou-se nos coordenadores que atuam nas 

escolas, pois nos CeMEis as orientações para o trabalho e funcionamento do 

atendimento pedagógico difere do que é oferecido nas escolas com coordenações 

pedagógicas nas séries iniciais. 

A coleta de dados aconteceu durante os meses de maio e junho de 2017, sendo 

que, no universo de 30 coordenadoras pedagógicas, 24 colaboraram com esta 

pesquisa, perfazendo assim um total de 80% do total desta profissional em atuação 

na cidade. A não totalidade na participação se deu pelos seguintes motivos: em uma 

das escolas municipais a coordenadora pedagógica estava de licença maternidade e 

a diretora estava acumulando funções até encontrar alguém para o cargo; em três 

escolas as coordenadoras pedagógicas não tiveram interesse em participar da 

pesquisa, em duas escolas as coordenadoras não participaram por julgarem ter por 

pouco tempo na função e não se sentirem seguras em relação ao que dizer sobre o 

assunto desta pesquisa. 

Quantificaram-se, na Tabela 1, os dados censitários fornecidos pelas 

entrevistadas. Dos quais se podem obter uma visão do perfil das coordenadoras 

pedagógicas que atuam na rede municipal: 

 

 
 
Tabela 1- Informativos censitários acerca dos coordenadores pedagógicos entrevistados, em 
termos percentuais e absolutos 
 

Dados Censitários Percentual Total 

Sexo 
Feminino 100% 24 
Masculino - - 

Faixa Etária 

25-35 anos 37,50% 9 
36-45 anos 58,33% 14 
46-55 anos 4,16% 1 

Formação 
Pedagogia 70,83% 17 
Geografia 4,16% 1 
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Pedagogia e outra 
Licenciatura 

25,00% 6 

Titulação 

Nenhuma 4,16% 1 
Especialização 87,50% 21 

Mestrado 8,33% 2 

Tempo de Atuação      na 
coordenação pedagógica 

Até 6 meses 4,16% 1 
De 7 meses a 11 meses 12,50% 3 

1 ano a 2 anos e 11 
meses 

- - 

3 anos a 5 anos e 11 
meses 

45,83% 11 

6 anos a 9 anos e 11 
meses 

20,83% 5 

10 anos acima 16,66% 4 
Atua também como 

professor 

Sim 41,66% 10 
Não 58,33% 14 

Trabalha em outra Instituição 
Sim 37,50% 9 
Não 62,50% 15 

Vínculo empregatício 
Efetivo/concursado 95,83% 23 
Contrato/temporário 4,16% 1 

Carga horária de trabalho 
20h 16.66% 4 
40h 83,33% 20 

Participou de curso formação 
para coordenação 

pedagógica 

 
Sim 

4,16% 1 

Não 95,83% 23 

Turno de trabalho como 
coordenador pedagógico 

Matutino 25,00% 6 
Vespertino 25,00% 6 

Integral 50,00% 12 
 
Fonte: Elaboração da pesquisadora com base nos dados recolhidos. 

  

Pelos dados, foi possível identificar que o cargo de coordenador pedagógico 

nas escolas municipais é exercido exclusivamente por mulheres, somando 100%. 

Portanto, deste ponto em diante, a pesquisa, ao se referir a essa função, usará o termo 

no gênero feminino. Acerca da feminização do trabalho docente, Chamon (2007, p. 

166) afirma que a “educação, na realidade, é um dos poucos setores em que as 

mulheres 'dominam' há já algum tempo”. 

A maioria das participantes apresenta faixa etária compreendida entre 36 e 45 

anos (58,33%). A formação inicial das entrevistadas tem no curso de Pedagogia seu 

maior representante, perfazendo o total de 70,83% coordenadoras e, ainda somado à 

outra graduação, 25%, apontando para o que preconiza a legislação acerca da 

formação para a docência e para atuação na coordenação, deva perpassar pelo curso 
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de Pedagogia. 

Sobre a titulação, nota-se que 87,50% das entrevistadas cursaram alguma 

especialização e 8,33% concluíram o Mestrado. Percebe-se o interesse na formação 

continuada e na progressão salarial obtida pela titulação, no que se refere aos 

vencimentos, como consta no Plano de Carreira do Magistério. Acerca do tempo de 

atuação na função, a maioria, correspondente a 45,83%, já atua como coordenadora 

pedagógica num período de 3 a 5 anos. Das coordenadoras, vale destacar aqui que 

entre 16,66% das que têm mais de 10 de experiência, duas entrevistadas já exercem 

a função num período de 17 anos e 22 anos, respectivamente.  

Para atuação na coordenação não há necessidade de eleição e não há 

definição de tempo para permanecer no cargo. Como dito no item referente à 

legislação da educação municipal, a exigência é que se tenha experiência na docência 

e que atenda às demandas e orientações advindas da SME. 

Entre as entrevistadas, 41,66% atuam também como professoras na mesma 

escola em que coordenam, outras 58,33% são exclusivamente coordenadoras 

pedagógicas. Ainda sobre a docência exercida concomitante à coordenação, 37,50% 

destas profissionais atuam como professoras em outra instituição de ensino. 

Os dados apontam que o vínculo empregatício da maioria das coordenadoras 

é efetivo, totalizando 95,83% de profissionais. Sobre as horas de trabalho, 83,33% 

das coordenadoras cumprem a carga horária de 40 horas. É possível detectar pelos 

dados censitários que apenas 4,16% informa ter recebido uma formação pedagógica 

específica para atuar na coordenação. Das 24 entrevistadas, 50% trabalha nos dois 

turnos como coordenadoras, o restante se divide entre os turnos matutino (25%) e 

vespertino (25%). 

Após identificar as coordenadoras participantes desta pesquisa, marcamos 

individualmente um momento para realizarmos a entrevista. As coordenadoras 

agendaram de acordo com as disponibilidades delas, nos turnos em que atuam em 

suas escolas. Foi apresentado a cada uma o objetivo geral desta pesquisa e 

novamente o compromisso pela integralidade das informações a serem utilizadas, 

bem como assegurado o anonimato da entrevistada e da escola em que atua. 
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A entrevista seguiu o roteiro13 semiestruturado elaborado para coleta dos dados 

para análise. As perguntas foram feitas, uma a uma, e gravadas em gravador portátil. 

As entrevistadas puderam falar livremente sobre todas as questões, sem interferência 

da entrevistadora. Para efeito de organização, os registros e transcrições das 

entrevistas obedeceram à ordem de realização das mesmas, sendo que a 

coordenadora da primeira entrevista será chamada de CP01, da segunda entrevista, 

receberá o nome de CP02, e assim sucessivamente até a última participante, CP24. 

Em relação ao conteúdo das entrevistas, aproveitaram-se trechos das falas das 

coordenadoras pedagógicas que ao longo da análise foram relevantes para ilustrar os 

temas que emergiram e que se configuraram enquanto representações sociais.  

 

 

3.2 As entrevistas 

 

Conforme Sá (1998), a entrevista promove uma grande possibilidade de coletar 

material discursivo, a partir do qual se podem apreender as representações mais 

espontâneas dos sujeitos da pesquisa. Spink (1995) em consonância com o que 

postula Moscovici (1984, apud Spink, 1995), afirma que este material espontâneo 

coletado é a voz que está contida no universo consensual, pois é a partir dele que é 

possível dar vida às representações sociais de um grupo. 

Em uma pesquisa no campo da educação, a entrevista é especialmente útil por 

causa da possibilidade de interação e reciprocidade entre o sujeito e o pesquisador. 

Para efeito deste estudo, a entrevista adotada é semiestruturada, que articula o uso 

de um roteiro previamente elaborado com a liberdade para o entrevistado falar sobre 

o que julgar pertinente à questão norteadora. Além disso, fomenta-se esta técnica com 

inspirações das pesquisas narrativas, especialmente no que se refere ao foco nas 

escolhas dos entrevistados e não do entrevistador. 

                                                 
13 Roteiro de entrevistas apresentado ao final do trabalho, em apêndice. 
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Minayo (2007) afirma que as entrevistas podem fornecer ao pesquisador não 

somente a fala, mas um universo de elementos como: as relações, as omissões, a 

cumplicidade, justamente por ser uma "forma privilegiada de interação social está 

sujeita à mesma dinâmica das relações existentes, na própria sociedade" (MINAYO, 

2007, p. 65). 

Em consonância com o objetivo de dar voz e apreender as representações 

sociais das coordenadoras pedagógicas, ainda sobre o uso da entrevista, Minayo 

(1996) acrescenta: 

 

O que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de informações é 
a possibilidade de a fala ser reveladora de condições estruturais, de sistemas 
de valores, normas e símbolos (sendo ela mesma um deles) e ao mesmo 
tempo ter a magia de transmitir, através de um porta-voz, as representações 
de grupos determinados, em condições históricas, sócio–econômicas e 
culturais específicas. (MINAYO, 1996, p. 109).  
 

  

Nos dias marcados para as entrevistas, respeitando a disponibilidade das 

coordenadoras pedagógicas que aceitaram participar, foi apresentado a cada uma os 

objetivos da pesquisa, garantindo o anonimato. Pediu-se autorização para gravar o 

momento da entrevista e explicou-se sobre a transcrição e utilização das mesmas. No 

momento que ficou esclarecido que as entrevistas seriam gravadas, algumas das 

coordenadoras sentiram-se receosas, porém aceitaram. É importante destacar neste 

momento o quanto este grupo foi acolhedor e solícito em participar da pesquisa. 

 Ao realizar as perguntas norteadoras, foi solicitado que as coordenadoras 

respondessem livremente sobre o tema da pergunta. Algumas se dedicaram em falar 

por mais tempo do que outras. As entrevistas aconteceram nas escolas em que as 

coordenadoras trabalham, no período de maio e junho de 2017. As entrevistas foram 

transcritas imediatamente após a sua realização, com a intenção de garantir à 

transcrição, além das falas, a lembrança dos sentimentos, gestos, mudanças de 

postura, expressões faciais, que acabam por colaborar com a significância do que 

está sendo dito. 

As falas coletadas foram transcritas pela pesquisadora, uma a uma, ouvindo a 
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gravação e registrando-a por escrito em documento de texto para ser arquivado, 

exatamente como proferidas durante a gravação. Os hábitos de linguagem foram 

preservados na transcrição, como, por exemplo: “aí”, “né”, “tipo”. Procedendo assim, 

garantiu-se a abstração mais ampla do conteúdo coletado. 

Por fim, a entrevista semiestruturada possibilitou apreender como as 

coordenadoras pedagógicas enxergam o trabalho que realizam no contexto escolar, 

suas dificuldades e benefícios, condições de trabalho, como se tornaram 

coordenadoras, quais formações receberam e as relações que estes sujeitos 

estabelecem com os demais personagens da escola. Por meio das entrevistas 

buscou-se entender como se dá o trabalho da coordenadora pedagógica, em que 

condições ele ocorre e, principalmente, como estas profissionais entendem o que elas 

são, por suas próprias lentes. 

 

 

3.3 O processamento dos dados coletados 

 

Em seguida à coleta e transcrição das entrevistas, e de posse das respostas, 

realizou-se a análise e interpretação dos dados junto aos coordenadores 

pedagógicos, buscando identificar pontos comuns e divergentes, bem como as 

dificuldades e necessidades que eles enfrentam no exercício de suas funções e na 

compreensão do que é ser coordenador pedagógico. 

O processamento do conteúdo do material coletado foi realizado com o auxílio 

do software IRAMUTEQ14 (Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de 

Textes et de Questionnaires). Este é um programa computacional gratuito, 

desenvolvido por Pierre Ratinaud (Lahlou, 2012; Ratinaud & Marchand, 2012), que 

                                                 
14  O Programa IRAMUTEQ está disponível em: <www.laccos.com.br>. Para orientação e 
utilização do programa IRAMUTEQ, esta pesquisa usou o tutorial produzido pelo Laboratório de 
Psicologia Social da Comunicação e Cognição - UFSC – Brasil, sob a coordenação dos pesquisadores 
Brigido Vizeu Camargo e Ana Maria Justo. Disponível em: 
<http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/Tutorial%20IRaMuTeQ%20em%20portugues_17.03.
2016.pdf> 

http://www.laccos.com.br/
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permite fazer análises estatísticas sobre o texto transcrito a partir das entrevistas, as 

quais serviram de aporte para relacionar e comparar os relatos diferentes dos 

coordenadores pedagógicos, levando em conta as variáveis específicas da resposta 

de cada um deles.  

Esse software começou a ser adaptado do francês para o português e oferece 

uma variedade de opções de tratamento de dados, dentre os quais será destacado a 

Classificação Hierárquica Descendente (CHD), como instrumento de análise para o 

tratamento das informações desta pesquisa (CAMARGO; JUSTO, 2013).  

 

Trata-se de um software que viabiliza diferentes tipos de análise de dados 
textuais, desde aquelas bem simples, como a lexicografia básica, que 
abrange sobretudo a lematização e o cálculo de frequência de palavras; até 
análises multivariadas como classificação hierárquica descendente, análise 
pós-fatorial de correspondências e análises de similitude. Por meio desse 
software, a distribuição do vocabulário pode ser organizada de forma 
facilmente compreensível e visualmente clara com representações gráficas 
pautadas nas análises lexicográficas (CAMARGO; JUSTO, 2016, p. 4). 
 
 

A transcrição das 24 entrevistas gerou o corpus em formato de um “conjunto 

de unidades de contexto inicial que se pretende analisar” (CAMARGO; JUSTO, 2016, 

p. 5). Para construir o corpus desta pesquisa, considerou-se as repostas das 9 

perguntas de cada coordenadora entrevistada como unidades de um texto único, 

segundo a sugestão apontada por Camargo e Justo (2016, p. 5) norteando que “a 

definição destas unidades é feita pelo pesquisador e depende da natureza da 

pesquisa. Se a análise vai ser aplicada a um conjunto de entrevistas, cada uma delas 

será um texto”.  

A análise textual a partir da CHD gerou classes gerais ou comparativas a partir 

de variáveis que personalizam cada um dos sujeitos, dando a eles identidade. Este 

método de “análise visa obter segmentos de texto que, ao mesmo tempo, apresentam 

vocabulário semelhante entre si, e vocabulário diferente dos segmentos de texto das 

outras classes” (CAMARGO; JUSTO, 2016, p. 10). Ao rodar o texto, um dendograma 

que separa as classes, como também ilustra as relações entre elas, é gerado. “Estas 

classes podem indicar teorias ou conhecimentos do senso comum ou campos de 
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imagens sobre um dado objeto, ou ainda apenas aspectos de uma mesma 

representação” (CAMARGO; JUSTO, 2016, p. 11). Tal recurso torna-se valioso para 

pesquisas em representações sociais. 

A partir do software IRAMUTEQ, são compostos vários segmentos de palavras: 

classes de palavras e segmentos de textos. O programa verifica e compara a 

frequência significativa avaliando as proporções desses acontecimentos. Finalmente, 

o que nomeará as classes é relativo ao marco teórico e conceitual. Assim,  

 
O que vai definir se elas indicam representações sociais ou apenas uma 
representação social é o seu conteúdo, e sua relação com fatores ligados ao 
plano geral de cada pesquisa, geralmente expresso na seleção diferenciada 
dos participantes segundo sua afiliação grupal, suas práticas sociais 
anteriores, etc. (CAMARGO; JUSTO, 2016, p. 11). 
 
 

 Ao interpretar os resultados alcançados à luz da TRS e das contribuições 

científicas sobre a constituição do coordenador pedagógico, estabeleceu-se um 

diálogo entre os conceitos de base teórica e conceitual com o objeto de estudo, 

buscando clarificar os elementos formadores e estruturantes das representações 

sociais dos coordenadores pedagógicos por eles mesmos, bem como categorizar as 

funções identitárias destes profissionais no cenário educacional. É o que será visto no 

próximo capítulo. 
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4 O QUE É SER COORDENADORA PEDAGÓGICA: AS CLASSES DEFINIDORAS 

DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E OS CONTEÚDOS DAS ENTREVISTAS 

 
 

 

Ao utilizar a TRS como instrumento teórico e metodológico, torna-se possível 

apreender o imaginário e os saberes partilhados por indivíduos de um grupo social; 

no caso deste estudo, as representações sociais dinamizadas pelas coordenadoras 

pedagógicas. 

Para Jodelet (2001), as representações sociais englobam experiências, 

modelos de comportamento e práticas com apelo afetivo e normativo, e são 

transmitidas no grupo pela comunicação social. Para essa autora, elas são um 

caminho para entender a ideia que um determinado grupo cria acerca de um objeto, 

e isso só é possível graças à comunicação. 

Acerca da coordenação pedagógica, Placco (2003) afirma que para o seu 

trabalho alcançar o melhor resultado possível, “faz-se necessário que ele(a) seja 

capaz de analisar suas ações, no dia-a-dia, identificando quais aspectos – e em que 

medida – podem e devem ser aperfeiçoados ou melhor organizados” (PLACCO, 2003, 

p. 43). Para tanto, a comunicação, carregando em si a linguagem que reflete 

diretamente na estruturação do pensamento, torna-se um importante mecanismo para 

o fomento, propagação e ao mesmo tempo localização das representações sociais, e 

possibilita entender como as coordenadoras constroem, por meio dessas 

representações, o entendimento da sua própria realidade cotidiana, bem como de sua 

identidade. 

Ouvir a voz das coordenadoras pedagógicas e conhecê-las em sua prática 

cotidiana permitiu identificar o quanto a própria coordenadora sabe sobre o seu fazer. 

As representações sociais que esperou-se apreender surgiram da fala das próprias 

entrevistadas, de dentro do seu conteúdo. Mas mesmo exercendo a mesma função, 

as entrevistadas apresentam dizeres distintos, com profundidade e experiências 

diferentes, muitas vezes até contraditórias. O que se pretende, portanto, é alcançar, 
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por meio do que foi dito, as tensões, dilemas, congruências, contradições, práticas, 

anseios e necessidades deste grupo, e por meio destes elementos colaborar com um 

melhor entendimento sobre o que de fato é ser coordenadora pedagógica. 

Ao processar os dados das entrevistas, o software IRAMUTEQ realizou uma 

estatítica padrão, separando-as em Unidades de Contexto Elementares (UCEs). O 

resultado obtido com as UCEs permitiu estabelecer a relação entre todo o texto e seus 

respectivos segmentos textuais, ou melhor, foram geradas classes textuais estáveis, 

que em suas especificidades ajudaram a elaborar o entendimento sobre as entrevistas 

concedidas.  

O programa IRAMUTEQ, durante o processamento dos dados, gerou a 

ocorrência15 de 24 números de textos, 754 segmentos de textos (UCEs) e 26.778 

ocorrências de palavras. Considerando como base o dicionário padrão da Língua 

Portuguesa, o programa identificou e contabilizou em todo o corpus o número de 2.593 

formas de classes gramaticais. O processamento dos dados deste software 

considerou, ainda, a ocorrência de uma única vez que a palavra aparece no texto, 

esta ocorrência única de palavras é chamada de hapax. O número de hapax 

encontrado no texto foi de 1.253 vocábulos, correspondendo a 48,32% das formas e 

4,65% das ocorrências. 

Do total de 26.778 palavras contabilizadas, existe a ocorrência única de 1.253 

vocábulos, perfazendo o total de 4,68% de ocorrências únicas. Perante estes dados, 

pôde-se constatar que existe consonância entre os dizeres das entrevistadas, 

tornando possível, então, aproximar-se de um consenso acerca do que é ser 

coordenadora pedagógica e quais são as representações sociais que emergem dos 

dizeres deste grupo.  

Vale ressaltar que, ao submeter o corpus do texto para o processamento, 

seguiu-se a orientação de Camargo e Justo (2017) e usou-se o sinal underline (_) para 

ligar a expressão coordenador_pedagógico, a fim de que o programa considerasse 

                                                 
15  Ocorrência, segundo Salém (1986), deve ser entendido aqui como sendo o segmento de 
caracteres não delimitadores situados entre os caracteres delimitadores. De acordo com Loubére e 
Routinaud (2014), temos como exemplos de caracteres delimitadores, o uso de espaço entre palavras, 
enter, e [… ; : ! > < ? - ) ( ]. 
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esta expressão como sendo uma única palavra e, assim, não comprometesse as 

ocorrências das palavras: coordenador e pedagógico, em outros contextos que não 

os que se referirem à função.  

Segundo Leblanc (2015, p. 51), “em toda análise que mobiliza uma 

representação é importante, antes de tudo, saber quais são os dados representados, 

como ele foram coletados, mensurados”. Deste entendimento informa-se que as 

classificações e intercessões processadas pelo IRAMUTEQ fomentaram a 

organização das entrevistas em classes de segmentos de textos das entrevistas; 

estas apresentam possíveis articulações (relações de aproximação ou de contradição) 

entre as respostas apresentadas pelas coordenadoras pedagógicas.  

O processamento gerou cinco classes de conteúdos das entrevistas. Esta 

divisão classificou o conteúdo em partes distintas, contudo existem pontos de 

intersecção, que podem ser mais bem compreendidos quando o programa expõe as 

palavras mais significativas em cada classe, conforme a próxima figura: 
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88 

 

 

 

 

Figura 2 - Classificação e intersecção de temas e ideias advindas dos dizeres das coordenadoras 
pedagógicas sobre as perguntas realizadas durante a entrevista, por porcentagem e conteúdo.  
 
Fonte: Processamento do IRAMUTEQ. 

 

 

Tanto o tema geral deste dendograma quanto a nomeação das 5 classes foram 

determinadas pela pesquisadora após o processamento pelo software IRAMUTEQ. 

As classes 4, 3, e 1 compõem o bloco “O cotidiano da coordenação pedagógica” e as 

classes 2 e 5 compõe o bloco “Identidade em construção”. As classes ficaram assim 

definidas: Classe 1 Atribuições da coordenação pedagógica perante o cotidiano 

escolar; Classe 2 Da docência à coordenação pedagógica;Classe 3: Dificuldades 
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do(a) coordenador(a) pedagógico(a); Classe 4: Relacionamento com a comunidade 

escolar e Classe 5: Importância e identidade do(a) coordenador(a) pedagógico(a). 

A classe com maior percentual no corpus analisado é a de número 4, compondo 

um total de 24,44% de UCEs, em seguida a classe 3 com 21,8% de UCEs, na 

sequência encontram-se as classes 5, 1 e 2 perfazendo respectivamente o percentual 

de 19,74%, 18,05% e 15,98% de UCEs. 

Para maior entendimento e elucidação acerca do que tratam essas classes 

quantificadas pelo IRAMUTEQ, cada uma delas será contextualizada aos dizeres das 

coordenadoras pedagógicas e às palavras mais importantes que o programa agrupou, 

a fim de que se possam apreender quais as ideias principais de cada classe. As 

palavras também serão ordenadas pelo qui quadrado (x²), sucessivamente, por 

incidência de aparecimento nas UCEs das classes e do corpus textual, e por fim pela 

média entre estes dois indicadores.  

As palavras serão ordenadas numa disposição decrescente, com base no 

resultado obtido através do cálculo do x². Assim, pretende-se representar 

qualitativamente a frequência dos vocábulos no corpus textual, avaliando a relação 

entre as variáveis e comparando as proporções, ou seja, as “divergências entre as 

frequências observadas e esperadas” (CONTI, 2011, p. 1). Para o cálculo do x², 

considera-se como ponto de corte o número 10. 

Far-se-á necessário, também, apresentar as palavras de cada classe que foram 

destacadas pelo programa, contextualizando-as ao corpus, de modo a compreender 

as representações sociais que emergirão a partir delas. Acerca das classes, Camargo 

e Justo (2016, p. 11) afirmam que “O que vai definir se elas indicam representações 

sociais ou apenas uma representação social é o seu conteúdo, e a sua relação com 

fatores ligados ao plano geral de cada pesquisa”. 

 

 

4.1 Classe 1- Atribuições da coordenação pedagógica perante o cotidiano 
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escolar (18%) 

 

Segundo Domingues (2014, p. 41), “ser coordenador pedagógico significa 

estar imbricado a um emaranhado de situações que o forma continuamente e orienta 

as suas escolhas, suas atitudes e sua posição”. Estas situações encontram-se nas 

práticas escolares cotidianas e são de onde brotam as palavras que integram esta 

classe. Entender como acontece o cotidiano da escola e como agem os sujeitos 

envolvidos nele ajudará a compreender qual o entendimento que as coordenadoras 

pedagógicas têm acerca das atribuições da sua função, e se de fato fazem o que é 

atribuição da função ou se fazem aquilo que lhes é atribuído por causa desse cotidiano 

escolar. 

Porém, antes de abordar acerca das atribuições das coordenadoras 

pedagógicas no dia-a-dia das escolas, é preciso compreender que as relações 

humanas e os sujeitos estão em constante mudança, daí a necessidade de o 

pesquisador manter um “olhar atento, um ouvir ativo e um falar autêntico” (ALMEIDA, 

2002, p. 78). O agir da coordenadora pedagógica acaba sendo determinado por um 

uma rotina de atribuições, algumas delas preconizadas nas legislações e outras 

instituídas pelas urgências e necessidades do cotidiano escolar. Mesmo que exista 

uma normativa que oriente as atribuições das coordenadoras, é a rotina do cotidiano 

escolar que acaba por definir aquilo que deve ou não ser priorizado e realizado. 

Dentre as atribuições que aparecem em destaque, é necessário ressaltar a 

importância atribuída à palavra aula e, em complemento a ela, o programa 

IRAMUTEQ destacou, ainda, respectivamente, por ordem de incidência nas falas das 

coordenadoras, as palavras assistir, plano, caderno e professor. 

A palavra aula se apresenta em três conteúdos específicos: um que se refere 

ao espaço físico da sala de aula, outro que se refere à aula como atividade exercida 

pelo professor junto aos alunos e, por fim, como momento a ser aproveitado para 

atendimento aos professores que estão em aulas livres. 

Uma das atribuições que mais preocupa a coordenadora pedagógica é poder 

auxiliar e orientar o professor na sala de aula, acompanhando-o em sua prática e 
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atendendo às urgências dele na sala de aula. Somado a isso ainda surge a falta de 

tempo para atender as demandas dos professores, o que de certa forma sugere certa 

dificuldade em estabelecer uma rotina de trabalho, interferindo diretamente no 

funcionamento da escola como um todo, como apontado nos dizeres das 

participantes: 

 
[…] tem sala de aula que a gente nem precisa ir para saber o que está 
acontecendo dentro dela, agora, já tem outras que a gente precisa estar o 
tempo todo, ajudando o professor e orientando-o (CP 16). 
 
[…] tem dia que não dá tempo para fazer nada do que é pedagógico, tem dia 
que não dá tempo de ligar o computador, é difícil encontrar tempo para 
interferir e ajudar o professor nas necessidades cotidianas da sala de aula 
(CP 02). 

 

 A aula de um professor é um momento privilegiado para que a coordenadora 

realize observações e promova intervenções diretamente no processo de ensino e de 

aprendizagem. No contexto das coordenadoras pedagógicas da Rede Municipal de 

Jataí, observar as aulas e colaborar com os professores para melhorá-las é uma 

orientação da SME, contudo esta prática acaba acontecendo somente quando sobra 

tempo na rotina escolar. Tal atribuição é vista como inerente à função, e malvista pelos 

professores que se sentem fiscalizados e não amparados e às coordenadoras cabe 

cumprir aquilo que lhes é cobrado a fazer. Neste momento, traz-se à discussão a 

segunda palavra desta classe: assistir, visto que o uso dela nas falas das 

coordenadoras está diretamente relacionada à palavra aula, como prática do 

professor. Em todos os momentos, a palavra assistir refere-se a “assistir a aula”.  

 

Eu preciso avaliar o trabalho do professor, preciso assistir as aulas, essa é 
uma exigência da Secretaria, mas é difícil me dedicar a esta atividade. 
Quando sento na sala e começo observar, logo vem alguém e me chama, 
vem um pai, vem uma outra professora que precisa de ajuda. São as 
urgências que me impedem de ter uma rotina. Ninguém na escola entende 
que a aula é uma prioridade, então como vão entender o que eu estou 
fazendo quando vou assistir uma aula? (CP 10). 
 
[…] deveria assistir às aulas, colaborar com o professor, mas não dá é muito 
difícil! O grande problema é que a gente não tem tempo. (CP12). 
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O que prevalece acerca da ideia de assistir aula está na significação de que é 

uma atividade que existe por causa de uma orientação, não é prioritária na prática 

pedagógica do coordenador, e quando ela acontece é porque sobrou tempo. Nesta 

atividade, falta tempo para cumprir o pedagógico, pois “assistir a aula” exige mais do 

que simplesmente assistir ao professor “dando” aula, é preciso despertar a reflexão, 

primeiramente na coordenadora pedagógica, para então, a partir do seu olhar, 

interferir no processo de ensino do professor e na aprendizagem que ocorre na sala 

de aula. 

Como atribuição resultante de assistir às aulas dos professores, foi orientado 

pela SME às coordenadoras que após a observação feita em sala é necessário 

apresentar um feedback sobre os pontos destacados, sejam positivos ou negativos.  

 

Uma orientação que me deram é que eu devia auxiliar o professor a cada 
quinzena, assistindo às aulas. Assistir aula numa semana e na outra semana 
eu dava uma devolutiva. Nessa devolutiva eu ia falar para o professor tudo o 
que eu vi, que eu assisti na aula dele. Depois eu apresentava sugestões para 
o professor, ou daquela aula que eu assisti para ele melhorar, para ampliar 
sobre determinado assunto. O problema é que eu não consigo arrumar tempo 
para essas atividades, que são muito importantes. (CP03). 
 
 

 O intuito desta prática pedagógica visa a melhoria da didática e o 

acompanhamento do professor em sua prática de ensino, com sugestões de 

metodologias, intervenções e atividades. Contudo, como é difícil para a coordenadora 

acompanhar as aulas dos professores, fica também muito difícil fazer uma devolutiva 

eficaz sobre a sua atuação na docência. 

A partir dos relatos narrados, o momento para que a coordenadora possa se 

sentar com o seu professor tem sido durante os 50 minutos destinados às aulas de 

Educação Física16, que ocorrem semanalmente. Durante estas aulas, segundo a 

SME, os professores deveriam ser orientados em suas práticas e seus planejamentos. 

Neste momento a aprendizagem e as dificuldades dos alunos também deveriam ser 

                                                 
16  As aulas de Educação Física são ministradas por professor licenciado em Educação Física, e 
ocorre uma vez por semana, compondo 50 min do horário de aulas semanal. 
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discutidas, porém, diante das urgências, o atendimento ao professor, que já é pouco, 

acaba não sendo a prioridade da coordenadora. Sobre o atendimento nas aulas livres 

a CP17 explica que: 

 
[…] geralmente esses momentos acontecem quando tem aula de educação 
física e o professor fica livre, então dá para a gente fazer juntos com os 
professores a parte de olhar a prova, olhar as tarefas, acompanhar a evolução 
dos alunos com mais dificuldades, atender os pais. (CP17). 

 
Por meio das entrevistas, também foram identificados que na prática das 

coordenadoras pedagógicas emerge outra atribuição, a de acompanhar os 

planejamentos dos professores. A palavra caderno, apontada nesta classe, faz 

referência ao caderno de planos que as coordenadoras precisam “olhar”. Acompanhar 

os cadernos de planos de aula deveria ser mais uma das ações para a coordenadora 

poder dar suporte à prática dos professores.  

 
[…] preciso encontrar tempo para vistar as tarefas e provas de todas as 
turmas, olhar os cadernos e planejamentos das professoras, mas quando eu 
estou olhando, quando encontro tempo para olhar, a professora precisa do 
caderno. As atividades da coordenação parecem que ficam sempre 
incompletas, sempre para terminar depois (CP 01). 

 

Ao observar esses conteúdos específicos da Classe 1, acerca das atribuições 

das coordenadoras sobre a aula, é possível identificar a responsabilidade desta 

função com a aula, o momento da aula e o apoio pedagógico que deve ser dispensado 

aos professores para que a aula aconteça. A voz consensual é de que, diante das 

urgências e imprevistos do cotidiano, não é possível priorizar a aula e o 

acompanhamento pedagógico da mesma. Ancoradas no que lhes é atribuído, seja por 

orientação ou por reprodução de observação de práticas de outras coordenadoras, há 

uma compreensão de que observar o trabalho pedagógico ainda não acontece da 

forma como deveria ser: para melhorar o ensino e aprendizagem. 

Analisar a sala de aula e as práticas sociais estabelecidas neste ambiente 

fornece às coordenadoras elementos para se pensar na formação dos professores, 

pois é da sala de aula que emergem os problemas enfrentados no cotidiano do 
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professor. A aula que acontece na sala deve ser o ponto de partida e o ponto de 

chegada da ação formadora das coordenadoras pedagógicas.  

Medina (2008) aponta que as inúmeras tarefas desempenhadas pela 

coordenação é, de forma geral, o motivo de sua maior dificuldade na relação com a 

comunidade escolar, principalmente com os professores e na organização do trabalho 

pedagógico, pois ao observar as práticas dos professores, a coordenação ainda 

perpetua a prática supervisora para acompanhar a aula, os planos de aula, o ensino 

e a aprendizagem, o que acaba reduzindo o trabalho da coordenação à fiscalização 

do trabalho do professor. O que ocorre na verdade, devido às políticas educacionais 

que almejam metas e resultados, reforçando a cobrança sobre a coordenação e, por 

conseguinte sobre os professores, isto está na contramão daquilo que preconiza 

Freire (1992, p. 14) acerca da ação da coordenação sobre a observação da prática do 

professor, que não deveria ser de “vigiá-la, mas sim fazer vigília por ela, isto é, estar 

e permanecer acordado por ela na cumplicidade pedagógica”. 

Um problema crescente acompanha as coordenadoras no cumprimento de 

suas atribuições: a falta de tempo para dedicar-se às funções pedagógicas. A 

coordenadora se vê em meio a tantas atividades que nem consegue estabelecer 

prioridades em seu trabalho, nem tampouco os outros atores da comunidade escolar 

o permitem fazê-lo. 

Quando sobra tempo, vou olhar o caderno de plano para sugerir metodologias 
e estratégias, mas nunca dá.  (CP08). 

 

Outra palavra evocada com bastante incidência é a palavra dia. A ocorrência 

desta palavra pelas coordenadoras refere-se tanto à marcação do tempo no cotidiano 

do coordenador pedagógico como também se refere à rotina do dia letivo, ao citarem 

suas atribuições. 

 
[…] tem dia que a gente precisa ajudar até na merenda então é muita coisa 
que a gente acaba agregando ao nosso fazer dentro da escola, mas o 
pedagógico fica em segundo plano. (CP12). 
 

 Ao longo do dia as atribuições das coordenadoras variam de uma realidade 
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para outra. Conforme afirma Domingues (2014) as situações do cotidiano na escola 

podem por muitas vezes extrapolar o campo pedagógico e, não havendo uma 

definição clara de seu papel e limites, a coordenação pedagógica pode assumir um 

serviço puramente técnico e burocrático, cada vez mais próximo de uma supervisão e 

mais distante de uma coordenação das práticas pedagógicas. 

 Durante o dia das coordenadoras, as urgências emergem e entre tantas ações 

a serem cumpridas, surge nas falas das entrevistadas a palavra prova. A prova a que 

se referem não está relacionada somente com a atribuição de acompanhar a proposta 

avaliativa ou a verificação da qualidade deste instrumento de avaliação, mas também 

se refere à atividade de providenciar as cópias para serem aplicadas aos alunos, pois 

não há nas escolas nenhum outro funcionário a quem seja atribuída esta função de 

imprimir as provas e as tarefas. Este é mais um exemplo do acúmulo de atribuições 

das coordenadoras e do desvio de suas funções. As coordenadoras se prendem e se 

perdem entre tarefas e atribuições técnicas e deixam escapar a oportunidade de 

realizar o que é de fato pedagógico. 

 

[…] quando sobra tempo entre bater um sino e outro, resolver problemas 
disciplinares, resolver conflitos do recreio, xerocar atividades e provas eu 
costumo verificar o caderno de plano de aula, eu ando pela escola (CP 09). 
 

Atender o professor faz parte das atribuições da coordenadora pedagógica, por 

isso justifica a presença da palavra professor nessa Classe 1. Ao falarem sobre o que 

é ser coordenadora pedagógica, elas destacaram em suas falas que seriam apoio aos 

professores, suporte para suas práticas, mediadoras do processo de ensino e 

aprendizagem, e assim por diante. Contudo, ao tratar de suas atribuições, no que 

tange o professor, a fala das coordenadoras se distancia deste discurso inicial. Elas 

entendem que a sua atuação perpassa desde a formação do professor iniciante até o 

aprendizado do aluno, porém a realidade é que existem tentativas de fazer o que lhes 

é orientado pela SME, mas por muitas vezes falta clareza do que deve ser prioridade 

para a coordenadora.  
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[…] tinha professor, por exemplo, que chegou aqui para dar aula que não 
sabia fazer plano de aula, nos moldes que a secretaria municipal nos orienta 
e, por isso eu ia ficar tachando o professor como um incompetente? Não, eu 
tinha era que orientá-lo […] eles chegam aqui, às vezes é a primeira vez que 
eles vão entrar numa sala de aula, então a minha atenção como 
coordenadora tem que ser dedicada a esses professores no início da carreira, 
porque senão diante das dificuldades, eles acabam ou fazendo um mau 
trabalho e não colaborando com aprendizado das crianças, ou desistindo da 
profissão (CP 16). 
 

Infelizmente, a ação do coordenador ainda é entendida pelo professor como 

uma fiscalização de seu trabalho. O momento que era para ser formativo para o 

professor o deixa de ser, pois o caráter supervisor de fiscalização do trabalho do 

professor está implícito nesta relação. 

 

 
[…] eu prefiro andar pela escola, passar pelo corredor e observar o que está 
no quadro. Observar a didática do professor desse jeito informal, pra mim é 
melhor do que ter que assistir à aula, porque tudo muda quando o 
coordenador entra na sala de aula. O comportamento dos alunos e até do 
professor muda, não é genuíno (CP 09). 
   

Segundo Clementi (2006), a função da coordenação pedagógica nos dias 

atuais encontra-se ainda em terreno pouco estável, confunde-se com o olhar 

“supervisor” e de controle, pois lhe é cobrado ter uma visão geral sobre o coletivo da 

escola. O dia-a-dia da coordenadora exige que ela administre o seu tempo para 

cumprir inúmeras tarefas, tem de formar o professor e, para isso, planejar reuniões; 

atualizar-se e planejar etapas para atualizar os professores e pensar em 

procedimentos específicos e nas necessidades de seu grupo. A formação exige dela, 

por sua vez, um olhar para o que está sendo realizado em cada sala de aula. 

Nesta classe, escolheu-se abordar somente a ocorrência das 6 primeiras 

palavras, contudo, ao realizar a contextualização destas palavras ao texto de sua 

origem, o que se percebe ao tratar sobre as atribuições das coordenadoras é que há 

uma tentativa de seguir as orientações. Todavia, o acúmulo de tarefas, as urgências 

do cotidiano escolar e a falta de tempo prejudicam a sua atuação e dificultam o 

entendimento de quem é esta coordenadora pedagógica na escola. 
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[…] a gente recebe as orientações da própria Secretaria de Educação e lá 
eles nos falam que a gente tem que acompanhar o professor, dar suporte 
para que eles consigam planejar as aulas, assistir aulas e dar devolutivas 
sobre o trabalho do professor (CP 04). 

 

O que é possível perceber no desenrolar do cotidiano escolar é que a atuação 

das coordenadoras pedagógicas vai desde assessorar os professores em suas 

demandas de sala de aula até os problemas disciplinares. É comum se observar as 

queixas por falta de tempo para atuar em funções que lhe são atribuídas para além 

do que é pedagógico.  

A prática das coordenadoras se dá no coletivo, por meio das interações com 

todos os que compõem a escola e também com as urgências e imprevistos deste 

universo. Segundo Placco (2003, p. 48) é basilar que as coordenadoras compreendam 

as relações que estabelecem na comunidade escolar a fim de que as suas práticas 

visem o “melhor planejamento possível das atividades escolares”. Para tanto, as 

coordenadoras devem ser capazes de analisarem e refletirem sobre as suas próprias 

práticas e em que medida podem se organizar melhor e se aperfeiçoar. 

Nestas inúmeras atribuições e urgências, as representações sociais das 

coordenadoras estão ancoradas nas orientações advindas da SME e objetivadas na 

imagem daquela que “faz-tudo” no dia a dia da escola. A falta de tempo para exercer 

as funções que lhe são pertinentes a aproximam ainda mais desta imagem, cujo 

significado vai reforçando uma identidade multifacetada destas profissionais no 

contexto educacional, em que o processo de ancoragem está em determinantes e 

normativas que desconsideram a realidade vivida por elas. 

Segundo Moscovici, as representações sociais contribuem para tornar familiar 

algo desconhecido, mas, infelizmente as coordenadoras estão inseridas em uma 

multiplicidade de determinantes que as fornecem vários norteamentos para suas 

práticas, dificultando em uma definição mais específica de suas funções, tornando a 

coordenação pedagógica conhecida perante as normas da SME e diante dessas 

orientações é considerada irrealizável no ambiente educativo..  

A partir dos relatos aqui transcritos, pode-se conhecer o acúmulo de trabalho e 
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de funções, queixas sobre a exaustão e as cobranças implícitas no exercício da função 

que levam as coordenadoras para o cumprimento de papéis que avaliam não serem 

seus, pois não há mais ninguém na execução; elas assumem compromisso com o 

funcionamento da rotina escolar pelo bem da comunidade e o funcionamento da 

escola, que nenhum outro funcionário parece ter. Tudo isto vai se naturalizando, quase 

como uma obrigação, ou seja, ao assumir o cargo parece que a coordenadora precisa 

assumir também a responsabilidade por todos os setores que fazem a escola 

funcionar e não somente o que é pedagógico. Portanto, pensar as atribuições da 

coordenação pedagógica perante o cotidiano escolar é afirmar seu caráter de função 

irrealizável, considerando o caráter multifacetado dessa função. 

 

 

4.2 Classe 2: O que leva o professor para atuar na Coordenação Pedagógica 

(16%) 

 

 

A partir dos relatos narrados nas entrevistas, são variados os motivos e as 

motivações que trazem os docentes à coordenação pedagógica, e é exatamente 

sobre este tema que a Classe 2 explorará: como as professoras da Rede Municipal 

de Jataí se tornaram e vão se constituindo coordenadoras pedagógicas. As palavras 

elencadas nesta Classe vão conduzir esta análise, entre elas destaca-se: ano, 

coordenação, convidar, convite, aceitar, experiência, tornar, já, entre outras. Como se 

procedeu no estudo desenvolvido na Classe 1, serão tratadas as palavras com maior 

ocorrência, contudo não serão excluídas as outras no processo de análise, pois as 

mesmas emergirão quando forem trazidas à discussão os exemplos de falas das 

entrevistas que exemplificam a justificativa das palavras destacadas pelo software. 

A primeira palavra a ser apresentada à apreciação é a palavra ano, que, ao ter 

o seu significado explorado nos dizeres das coordenadoras entrevistadas, apresenta 
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conteúdos específicos de uso e significados. Vale aqui fazer uma ressalva acerca da 

palavra coordenação, que não será analisada separadamente, pois a mesma está tão 

intimamente relacionada com as outras ocorrências, que não justifica separá-la em 

uma análise. 

  É preciso tempo para ser coordenadora pedagógica e para o exercício de tal 

função é o que menos se tem. Não há tempo para o exercício das atribuições que lhes 

compete, nem tampouco há tempo para aprender a ser esta profissional, pois o tempo 

que lhe falta está designado ao cumprimento das tarefas, ou para somar experiências 

e aprendizados.  

[…] bom este é o meu primeiro ano de coordenação, cai de paraquedas, já 
consegui perceber que é tudo muito difícil, muito isolado. Cheguei meio 
desorientada, quando fui tomando pé da situação o ano já estava passando 
e, eu só tentava cumprir o papel que orientaram, mesmo sem saber fazê-lo 
direito (CP 06). 

 

Observa-se que esse “ano” está vinculado a preocupações sobre 

conhecimentos teóricos e práticos que precisam ser adquiridos para o exercício da 

função, preocupações que vão desde o pouco tempo na função até mesmo o tempo 

transcorrido em diversas atividades. Isso promove uma imagem de que o transcorrer 

de dias e anos perante as atividades é limitador para uma melhor formação em 

exercício. 

Pela falta de valorização, as coordenadoras sentem-se desmotivadas a 

planejarem e pensarem nos anos futuros. O que se entende é de que estão cumprindo 

o que é determinado no ano presente, mas sem projeção de planejamentos ou da 

construção e mediação de um projeto pedagógico a médio e longo prazo.  

 

[…] quando acontece alguma reunião na Secretaria da Educação, e os 
coordenadores se encontram, a gente ouve muito coordenador falando nos 
bastidores que no ano que vem vai deixar porque não compensa, não tem 
gratificação, não tem reconhecimento. Daí o quê que acontece? Os projetos 
não se concretizam, a escola vai ficando sem identidade pedagógica, pois se 
começa a sair os coordenadores que já sabem fazer a função, o novato vai 
ter que passar por todo o processo do que é ser coordenador, e isso, não é 
do dia para noite (CP11). 
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Perante essas falas, nota-se que a Secretaria Municipal de Educação tem um 

papel importante para essas coordenadoras. No departamento que acompanha as 

coordenadoras pedagógicas (Divisão de Ensino), identificou-se o desejo de que esta 

instituição acompanhe o ano letivo e garanta a formação e o desenvolvimento do 

trabalho delas ao longo do ano, mas especialmente, que se crie uma política de médio 

e longo prazo.  

 Enguita (1989) descreve o processo de ensino e de aprendizagem como sendo 

da chateação, da monotonia, em que tanto os alunos como os professores e 

coordenadores estão imersos numa prática de ordem, normas, rotinas e hierarquia. 

Os indivíduos encontram-se submetidos a uma autoridade alheia ao contexto da 

escola, cujo objetivo não é mais que o de se fazer cumprir as metas previstas e os 

interesses de quem está determinando as políticas e os interesses do mercado. 

Voltamos, aqui, ao início da função da coordenação pedagógica na História da 

Educação Brasileira, na Ratio Studiorium, na qual os coordenadores eram os que 

inspecionavam e fiscalizavam, e ainda hoje fazem esse papel para setores externos 

à escola. 

 As coordenadoras têm consciência de que não fazem o que deveriam fazer no 

que tange à rotina escolar, que poderia ser diferente, que a escola não precisava ser 

um lugar onde os alunos fossem submetidos a aceitar atividades pouco significativas 

e os professores a executarem aulas que não ensinam a pensar, a criar, a produzir o 

conhecimento por si só, contudo, sobrecarregadas, resumem a sua prática a organizar 

o dia letivo enquanto que deveria ser um trabalho cuja atividade fosse “essencialmente 

voltada à organização, compreensão e transformação da práxis docente, para fins 

coletivamente organizados e eticamente justificáveis” (FRANCO, 2005, p. 5 apud 

GUIMARÃES, 2007). 

 Todo esse acúmulo de tarefas e cobranças sobre a função exercida pelas 

coordenadoras pedagógicas é ilustrada na pesquisa coordenada por Placco, Almeida 

e Souza (2011) acerca do perfil dos coordenadores pedagógicos em algumas das 

principais capitais brasileiras. As autoras confirmam a intensificação de atribuições 
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sobre este profissional. Em dados estatísticos, o estudo aponta que a maioria dos 

coordenadores pesquisados não consegue realizar de forma eficiente sua função. 

Nessa pesquisa, estima-se que 9% dos coordenadores não realizam ou não 

conseguem realizar a formação docente, e que 91%, ao realizar tal papel, não sabem 

se o cumprem de forma eficiente. Nessa maioria, 26% reconhecem a importância do 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) como atividade primordial no coletivo da escola e 

para a formação docente, contudo não encontram tempo suficiente para executá-lo. 

Ainda nessa pesquisa, as autoras apresentam que 87% dos coordenadores 

definem a gestão da aprendizagem como sendo de sua responsabilidade e 17% 

apontam a observação do trabalho do professor dentro da sala de aula, reconhecendo 

que esta é uma das atribuições que mais colaboram com a formação docente. Outro 

grupo, 50%, afirmam que na maior parte do tempo de sua rotina de trabalho realizam 

várias outras funções, e muitas delas nem sempre são pedagógicas.  

Como já visto no Capítulo 2, na história da coordenação pedagógica, essa 

função vem se reestruturando ao longo do tempo e se adequando não só às novas 

diretrizes legais, mas também às demandas da escola em tempos contemporâneos. 

O mesmo acontece na Rede Municipal de Jataí; a busca por entender-se enquanto 

grupo traz ao longo do percurso das coordenadoras a confirmação de uma identidade 

multifacetada, uma função que acumula sobre si várias atribuições ao longo dos anos. 

Nem sempre a falta de foco no cumprimento do seu papel é um indicativo de 

inexperiência. Como vimos anteriormente no tópico que apresenta o lócus da 

pesquisa e seus participantes, 45,83% têm mais de 3 anos de experiência no cargo e 

outros 37,49% acumulam mais de 6 anos no exercício da coordenação pedagógica. 

A falta de clareza na legislação acerca de qual o papel das coordenadoras contribui 

para que, a exemplo dos estudos de Placco, Almeida e Souza (2011), no município de 

Jataí também não conseguem definir qual seja de fato a sua função; pois esta ainda 

é uma profissão com múltiplos determinantes históricos, culturais e normativos. 

No contexto do cotidiano escolar, enxerga-se as coordenadoras como aquelas 

que vão dar respostas e soluções para todos os problemas, contudo, vale destacar 
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que não está dado que o coordenador pedagógico sabe todas as coisas. Além disso, 

para assumir esta função não basta somente ter sido um bom professor ou ter anos 

de experiência. As funções profissionais de professores e coordenadores 

pedagógicos, apesar de culminarem no processo de ensino e de aprendizagem, não 

são as mesmas, portanto, remetem a um conjunto de competências distintas. A falta 

de clareza sobre o que é ser coordenadora e qual é a sua função gera comparação 

de saberes e resistências em relação às práticas e orientações das coordenadoras ao 

longo do ano. Especialmente, a resistência de professores em relação à função do 

coordenador é importante: 

 

É muito difícil lidar com a resistência dos professores que acham que sabem 
mais do que eu, por exemplo, eu tenho 18 anos de formação e coordeno 
professores com 25 anos de carreira e, quando eu preciso fazer alguma 
intervenção na prática pedagógica desses professores eles deixam claro que 
eu não vou mudar nada (CP 15). 
 

Atuar e estar na coordenação pedagógica é um campo novo para muitas 

professoras, mas até as mais experientes enfrentam as mesmas dificuldades, seja 

relacional, conflitos, urgências, acúmulos e imprevistos. Muitas vezes as dificuldades 

enfrentadas são muito diferentes de quando eram professoras. Para atuar na 

coordenação é preciso estar disposta a aprender todo dia, pois cada ano se apresenta 

diferente e cada turma é um universo específico. 

No meu primeiro ano, não achei que tinha feito um bom trabalho, foi tudo 
muito difícil, aprendi a lidar com problemas que jamais imaginei passar se 
estivesse só na sala de aula. Mas a diretora me convidou a permanecer na 
escola, já estou há 10 anos na coordenação, e mesmo assim continuo em 
constante aprendizado, esta é uma exigência da função: estar disposta 
aprender a cada ano (CP 05). 

 

O que se observa é que as coordenadoras estão sendo coordenadoras 

pedagógicas, num misto de desesperança, medos, aprendizagens e tensões. 

Situações que a acompanham durante todo o tempo em que estão atuando na 

coordenação, não importam se são muitos anos de experiência nesta função ou se é 

o primeiro ano, o que importa é que elas estão sendo coordenadoras. Mas como 



103 

 

 

 

chegaram neste lugar? Neste momento será tratado acerca das palavras convite, 

convidar e aceitar, ainda articulando-as à palavra coordenação. 

Ao ouvir os relatos e ler a transcrições das falas das entrevistadas, pode-se 

encontrar inúmeros motivos profissionais e pessoais para se tornarem coordenadoras 

pedagógicas. Alguns destes motores para a função passam pelo reconhecimento de 

uma experiência exitosa enquanto docente, o que de certa forma acaba por permitir 

às coordenadoras utilizar a sua própria prática como exemplo na formação de outros 

professores. 

 
[…] para mim foi muito gratificante ter sido lembrada para exercer esta função 
na escola, porque eu estava na sala de aula aqui na escola e me convidaram 
para coordenação. Foi um desafio! Eu me senti desafiada e também 
lisonjeada pelo convite. Quer dizer que o meu trabalho como professora era 
bom (CP 06). 
 
A diretora fazia questão que fosse eu porque ela já conhecia o meu trabalho 
como professora, então começou a minha angústia: Será que eu consigo será 
que eu vou dar conta de ser coordenadora? (CP 07). 

 

 Há também as coordenadoras que assumem o cargo tendo como a principal 

motivação o compromisso estabelecido com a direção da escola. Não levando em 

conta a experiência, mas sim uma parceria com a direção no período do processo de 

eleição para diretores nas escolas, ou simplesmente por amizade e fidelidade. 

 

[…] bom eu sempre fui professora, mas fui convidada para compor a chapa 
com a diretora então para eu ser vice-diretora também precisava fazer um 
turno na coordenação (CP 02). 
 
Já passei pela coordenação em outros momentos, mas agora, neste 
momento o que me trouxe para coordenação pedagógica foi a necessidade 
da escola. O diretor me conhecia da Rede Estadual como coordenadora, já 
trabalhamos juntos. Ele me chamou então para compor o grupo dele, acho 
que no grupo gestor tem que ter confiança (CP 13). 
 

 

 Outra situação apresentada nos dados coletados é de que algumas das 

coordenadoras chegaram a este cargo sem ao menos desejar exercê-lo ou mesmo 

foram coagidas. Muitas delas acabam por aceitar porque não há mais ninguém para 
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ocupar esta função. Alguns dos motivos para tal resistência em querer ser 

coordenadora passam pela questão do não reconhecimento financeiro e também pelo 

medo da responsabilidade atribuída e acumulada sobre esta função. 

 

[…] na verdade eu não almejava ser coordenadora, mesmo porque na minha 
formação eu não fui preparada para ser, mas surgiu o convite e eu acabei 
aceitando (CP 04). 
 
Na verdade eu me tornei coordenadora porque eu fui coagida a ser 
coordenadora, eu não queria ser, e não sei se vou continuar (CP 07). 
 

 No grupo de coordenadoras entrevistadas, existem aquelas que assumem o 

cargo com a intenção de trabalhar menos, ou de pelo menos não levar serviço para 

casa, na ilusão de que realmente há uma carga menor de trabalho nesta função. Há, 

nesta justificativa, o reconhecimento de quão árdua e exaustiva é a docência, e na 

tentativa de fugir disso elas enxergavam na coordenação uma saída para conciliar 

uma carga de trabalho dobrada e completá-la ou para ser mãe em todas as exigências 

deste papel em casa: 

 

Eu me tornei coordenadora pedagógica porque eu assumi uma sala de aula 
no outro turno, e para ficar menos pesado eu assumi a coordenação 
pedagógica. Precisava para completar minha carga horária, não era bem uma 
coisa que eu queria, mas, acabei assumindo e estou aí até hoje (CP 14). 
 
Eu aceitei o convite para assumir a coordenação pedagógica porque eu tinha 
acabado de ter meu filho, e pensei que se assumisse a coordenação seria 
mais fácil, não levaria serviço para casa, mas não é bem assim (CP 15). 

 

A possibilidade de compreender o funcionamento da escola e ter uma visão do 

todo, interferindo na realidade da mesma, é também um dos atrativos para o exercício 

da coordenação: 

 
[...] na sala de aula a gente não tem muita condição de ver como o trabalho 
do outro colega está sendo feito, já na coordenação tem como eu fazer esses 
comparativos, então para mim como professora aumenta muito meu 
conhecimento. Eu tenho muito exemplos das práticas dos professores, daí 
vou aumentando o meu repertório (CP 13). 
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[…] talvez todo professor precisasse passar pela coordenação para ver a sala 
de aula de outro ângulo, tem professor que acha que tem muito status em ser 
coordenador, mas o que tem mesmo é muito trabalho, e um cuidar da escola 
como um todo, é saber que qualquer ação que eu fizer ou conduzir, pode 
repercutir na sala de aula (CP 09). 
 

Perante esses motivos que levaram as professoras a serem coordenadoras, 

entende-se que os mesmos são diversos e envolvem dimensões pessoais e 

profissionais, dentre elas, a primeira é mais consensual. Uma compreensão de todo o 

contexto que envolve a escola é construída no transcorrer dos anos na coordenação, 

significando que só aí se entende o papel democrático e participativo de todos no 

processo educativo. 

Caminhando na análise desta Classe, percebe-se que a ocorrência da palavra 

experiência está diretamente ligada à prática do trabalho das coordenadoras e à 

formação do professor. As coordenadoras assumem o lugar de uma profissional mais 

experiente que orienta a prática dos professores e a sua formação. Referente à 

relação entre a formação continuada e o papel da coordenação pedagógica, Almeida 

(2006) afirma que:  

 

Uma função fundamental do coordenador pedagógico é cuidar da formação 
e do desenvolvimento profissional dos professores. É fundamental pensar a 
formação como superação da fragmentação entre teoria e prática, entre 
escola e prática docente, de modo que as dimensões da sincronicidade 
possam se revelar e integrar, na compreensão ampliada de si mesmo, do 
processo de ensino e aprendizagem e das relações sociais da e na escola, 
síntese da formação e da prática docente como momentos com 
peculiaridades e especificidades que provocam contínua mudança nos 
professores e em sua prática (ALMEIDA, 2006, p. 57). 
 

Sendo assim, o trabalho das coordenadoras pedagógicas, que, a princípio 

parece estar centrado somente no professor, acaba por interferir na vida dos alunos e 

na escola. A coordenação faz uma ponte entre professor e aluno e oferece suporte 

pedagógico necessário no processo ensino e aprendizagem. Contudo, mesmo 

sabendo da importância da formação continuada, na realidade das coordenadoras 

pedagógicas não existe tempo para compartilhar as experiências com as professoras, 

como aponta este depoimento:  
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O meu trabalho está muito fragmentado e a gente não tem mais esse 
momento de compartilhar experiências, os professores não se encontram 
mais e não conhecem mais o trabalho um do outro (CP 19). 

 

É possível compreender que para percorrer o trajeto da docência até a 

coordenação pedagógica não basta ser somente um bom professor, com anos de 

experiência, tampouco atender aos pedidos da direção ou da Secretaria; não dá para 

conceber a constituição desta profissão de maneira descontextualizada daquilo que 

se faz urgente na escola, perspectiva esta trazida no conteúdo que será apresentado 

na próxima classe. 

 

 

4.3 Classe 3: Dificuldades das Coordenadoras Pedagógicas (21,8%) 

 

Preocupar-se e ocupar-se do processo de ensino e de aprendizagem dentro do 

contexto escolar é uma das atribuições das coordenadoras, contudo, grande parte do 

tempo que deveria ser destinado ao desenvolvimento da prática pedagógica na escola 

acaba sendo consumido pelas emergências e conflitos de relacionamento que surgem 

no cotidiano escolar. Ao tentar articular os processos educativos e gerenciar os 

conflitos, a coordenadora traz para si a responsabilidade pelo coletivo da escola, e é 

nesse momento que as dificuldades da função vêm à tona.  

As ocorrências principais de palavras desta Classe: dificuldade, difícil, direção, 

filho, sempre,, lidar, entre outras, conduzem para uma discussão sobre as dificuldades 

que a coordenadora enfrenta no exercício de sua função. Como palavra principal 

deste grupo tem-se dificuldade. Ao trazer a palavra para o contexto das falas das 

coordenadoras, o que se pode abstrair é que o contexto da palavra apresenta 

situações de usos diferentes. 

Nos relatos das coordenadoras, apresenta-se com maior ênfase a dificuldade 
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em atuar junto da família (filho) e receber o apoio da mesma para ajudar os alunos, 

seja na aprendizagem como também na disciplina. 

 

A maior dificuldade em ser coordenador para mim, hoje, é lidar com a família. 
A família delega muita coisa para escola, culpa muito a escola por tudo, é 
ausente não cumpre seu papel, não ajuda a criança no desenvolvimento do 
aprendizado (CP 11). 
 
A minha dificuldade é relacionar com a família, principalmente quando tenho 
que falar das condutas inadequadas dos filhos deles, sobre um apontamento 
dos professores ou da aprendizagem, eu percebi que é sempre é muito 
melindroso (CP 09). 
 

O relacionamento entre pais, escola e filhos resume-se em resolução de 

conflitos e esclarecimentos. As entrevistadas apontam que falta por parte dos pais o 

entendimento de quem seja a coordenadora pedagógica dentro da escola e a forma 

como a rotina escolar é organizada contribui para reforçar essa imagem distorcida da 

coordenadora e do seu papel com as crianças.  

De outro lado, quando apresentam a imagem do filho daquela família, 

interpreta-se que existe um distanciamento da coordenadora perante este filho-aluno, 

é como se o filho é de responsabilidade dos pais e o aluno é da escola. 

O trabalho da coordenadora pedagógica com os alunos, em consonância com 

os professores, deve almejar o pleno desenvolvimento do educando, e para alcançar 

este objetivo ações de mediação de conflitos, atendimento às famílias e orientação 

aos pais sobre atitudes em relação aos filhos-alunos, são atribuições que devem ser 

planejadas e realizadas pela coordenadora. Nesta relação com a família, corre-se o 

risco de resumir a ação da coordenadora a uma mediadora de conflitos. 

A segunda situação de uso associado à palavra dificuldade é a de 

administração do tempo (palavra sempre em destaque no relatório do Iramuteq). É 

possível verificar que o tempo é um grande problema para que a coordenadora 

consiga realizar o seu trabalho pedagógico na rotina da escola. Há muito acúmulo de 

atribuições sobre esta profissional, muitas delas nem se referem de fato ao seu 

trabalho, contudo as cobranças para que o dia letivo funcione acabam sendo a 
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prioridade do tempo de trabalho. Administrar o tempo é uma das maiores dificuldades 

desta profissional, e quando não consegue fazê-lo, os sentimentos de fracasso e 

impotência a assombram, visto que já não consegue corresponder mais às próprias 

expectativas, nem as do grupo que coordena: 

 

[…] a minha maior dificuldade é administrar o tempo que eu tenho com tudo 
o que eu preciso fazer, porque tudo na escola é para ontem. E acaba que é 
do coordenador que todos cobram! É o professor, é o diretor, todos cobram 
do Coordenador (CP 22). 
 
[...] me sinto impotente quando percebo que podia ter feito algo mais por um 
professor, ou por um aluno, e não consegui porque não deu tempo. A minha 
maior dificuldade é não ter tempo, o que eu sinto diante disso é impotência 
(CP 01). 
 

Uma das maiores preocupações das coordenadoras pedagógicas reside na 

questão de administrar o tempo que têm às demandas do cotidiano. Tal situação é 

ilustrada por Arroyo (2009, p. 187) quando diz que as coordenadoras “[...] correm 

contra o tempo, têm de escolher entre tempos tão vitais”. Não se pode desconsiderar 

a importância do tempo nas práticas das coordenadoras, pois no cotidiano das 

escolas, elas estão “[...] sempre diante de um labirinto de escolhas. É preciso ter 

sagacidade [...], levando em conta a situação concreta da escola, inserida num 

sistema escolar mais amplo, e os seus limites, profissionais e pessoais (ALMEIDA, 

2009, p. 45). 

Como sabem de sua responsabilidade com o grupo de professores e de alunos, 

não conseguir ajudá-los, causa às coordenadoras certa angústia, colaborando com a 

sensação de impotência descrita anteriormente. 

Embora as coordenadoras se relacionem mais com o professor, o fim do 

trabalho de ambos deve ser o aluno. Quando ressaltada a importância do trabalho 

com os professores, bem como as suas dificuldades, não foi possível deixar de atentar 

que tudo o que é realizado na esfera de atuação das coordenadoras com o professor 

repercute diretamente no desenvolvimento do aprendizado do aluno. Sendo assim, ao 

atuar com o professor, a coordenadora pedagógica está ao mesmo tempo interferindo 
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na realidade dos alunos.  

Ao preocupar-se (saber lidar) com a prática dos professores e a aprendizagem 

e desenvolvimento dos alunos, as coordenadoras se deparam também com outras 

dificuldades. Conhecer o grupo de professores que coordena e estabelecer um vínculo 

entre eles e os alunos é fundamental para as coordenadoras desenvolverem sua 

prática. 

 
[...] lidar com o professor, com os conflitos dos professores, aqueles 
professores que não aceitam a nossa intervenção porque se acham mais 
experientes do que a gente, essa é minha maior dificuldade (CP 17). 
 
É difícil lidar com aqueles que eram nossos pares, nossos parceiros de 
função. Eu sei que teve o questionamento: Por que ela se eu estou aqui há 
mais tempo? Eu não fui chamada para ser coordenadora por que ela foi? 
Além das dificuldades no início da nova função, ainda temos que lidar com 
este sentimento no grupo (CP06). 
 

Acerca da relação entre a coordenadora pedagógica e o professor, Placco 

(2002, p. 95) afirma que “assim como o professor é responsável, na sala de aula, pela 

mediação aluno/conhecimento, a parceria entre coordenador pedagógico [...] e 

professor concretiza as mediações necessárias para o aperfeiçoamento do trabalho 

pedagógico na escola”. Sendo assim, para que o trabalho pedagógico na escola 

aconteça, é necessário que haja parceria entre seus profissionais, “[...] em que a 

reflexão e os questionamentos do professor quanto à sua prática pedagógica 

encontram e se confrontam com os questionamentos e fundamentos teóricos 

evocados pelo coordenador pedagógico”. (PLACCO, 2002, p. 95). 

Nos momentos de intervenções, sejam planejados ou não, surgem os conflitos 

que mais tomam o tempo das coordenadoras e mais lhes causam preocupação. É 

parte do trabalho da coordenadora pedagógica oferecer suporte para a prática dos 

professores, mas, ao cumprir tal atribuição e oferecer caminhos, às vezes é 

necessário apontar os erros dos professores. Como falta clareza no papel da 

coordenação pedagógica junto à equipe que coordena, muitos docentes não 

entendem este momento de avaliação de sua prática e acabam confundido com 

perseguição, gerando desgaste nos relacionamentos. 
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[…] a minha maior dificuldade é apontar um erro na prática do professor, fazer 
o professor visualizar o erro sem que ele leve para o lado pessoal, porque 
geralmente quando a gente faz uma intervenção o professor costuma achar 
que é perseguição (CP 14). 
 

Outro aspecto apresentado pelas coordenadoras pedagógicas, considerado 

por elas como dificuldade é o fato de não conseguirem cumprir o seu papel. Não 

conseguem por diversos fatores, como as urgências, a falta de tempo e até mesmo a 

falta de entendimento sobre a prioridade do pedagógico na prática da coordenação.  

Vou fazendo de tudo, essa é a minha dificuldade. Vou apagando pequenos 
focos de incêndio para não deixar a escola queimar. Tudo o que eu faço, seja 
a minha função ou não, ninguém quer saber como eu fiz, onde arranjei tempo, 
do que tive que abrir mão. Se tudo vai bem, ótimo! Mas se acontece alguma 
coisa, a culpa é do coordenador. Por isso minha maior dificuldade é não 
conseguir fazer o meu papel, mas fazer o que é preciso para escola funcionar 
(CP 12). 
 
[…] a maior dificuldade que eu encontro aqui na escola, é o sentimento de 
fracasso, de impotência, em ver que eu estou aqui resolvendo muitos 
problemas que precisam ser resolvidos por alguém, mas o foco do meu 
trabalho, que seria o auxílio ao professor, esse eu não estou fazendo (CP 08). 

 

Novamente evidencia as condições de trabalho das coordenadoras 

pedagógicas. Nos depoimentos das coordenadoras CP 12 e CP 08 pode-se observar 

o quanto o acúmulo e a cobrança afetam não só fisicamente essas profissionais, mas 

também geram desgaste emocional e traz à tona a solidão que muitas vivem no 

exercício deste cargo. As coordenadoras pedagógicas “devem” estar prontas para o 

que for preciso, seja sua função ou não, mas as mesmas não recebem apoio ou 

suporte para a realização do seu trabalho. 

O trabalho da coordenadora pedagógica envolve toda a comunidade escolar, e 

ao relacionar-se com pais, professores e alunos é natural que os conflitos e mal-

entendidos surjam, como apontado pelas entrevistadas. Não se pode resumir a função 

da coordenadora pedagógica a um amontoado de problemas, mas deve-se dar voz a 

este grupo, para assim conhecer suas demandas e então fortalecê-las para saberem 

lidar com os desafios que lhe são impostos no cotidiano.  

Outra dificuldade apontada pelas coordenadoras pedagógicas é ressaltada na 

palavra direção, que convida a pensar sobre a parceria entre o diretor da UE e a 
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coordenadora pedagógica e, ainda, permite verificar que apesar de serem parceiros 

num modelo de gestão democrática, existem situações contraditórias que se 

constituem num problema para a coordenadora, pois acabam por distorcer essa 

relação. Ora a direção é parceira, ora é quem cobra: 

 

 […] da direção, eu sinto que há uma cobrança sobre eu dominar tudo, 
dominar os professores, dominar os problemas, acho que a palavra é 
domínio. Dominar e controlar os problemas o comportamento dos alunos e 
da escola (CP 06). 
 
 […] quando surgem problemas na escola, quase sempre sou eu quem a 
direção procura, quando tem que atender problemas com os pais, com alguns 
professores, até questões burocráticas da escola. Às vezes me sinto exposta, 
pois situações que eram para a direção resolver são trazidas para mim, e eu 
acabo me envolvendo em muitas questões que nem são pedagógicas (CP 
04). 

 

Segundo Libâneo (2008, p. 179), “a coordenação é um aspecto da direção, 

significando a articulação e a convergência do esforço de cada integrante de um grupo 

visando a atingir os objetivos. Quem coordena tem a responsabilidade de integrar, 

reunir esforços, liderar, concatenar o trabalho de diversas pessoas”. O acúmulo de 

funções, tema recorrente nos dizeres das coordenadoras, permeia também, a relação 

com a direção: 

Acerca da relação entre diretores e coordenadores, Domingues (2014, p. 103) 

afirma que “não é necessário que o diretor desenvolva a função do coordenador, 

estando este presente, mas é necessário que o trabalho seja uma construção coletiva, 

apoiado pelo diretor, que deve acompanhá-lo”. 

Em relação ao cotidiano das escolas e as relações que nele se estabelecem, 

as coordenadoras demonstram que seus conhecimentos nascem da experiência que 

possuem e permitem “perceber, em geral, duas dimensões: uma dimensão de 

conhecimento e uma dimensão que é da ordem do experimentado, da implicação 

psicológica do sujeito” (JODELET, 2005, p. 26). Nesse sentido, vivencia-se a noção 

de experiência como “construída no seio de situações concretas com as quais o sujeito 

se depara” (JODELET, 2005, p. 26), tomando-a como “um alargamento da relação 
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com o mundo” desse sujeito.  

Aqui, reflete-se que compreender o trabalho desenvolvido pelas coordenadoras 

pedagógicas pode apresentar o pressuposto de que seu papel não está totalmente 

definido, ou mesmo que tanto no interior das escolas quanto pelas orientações dadas 

pela SME as coordenadoras experimentam uma sobrecarga, não somente pelo 

trabalho, mas também de “maneira emocional”, como define Jodelet (2005, p. 31).  

As leituras sobre as normatizações para a função de coordenação pedagógica 

e aquelas de discussão do objeto estão sendo confirmadas em todos os dados 

apresentados. Interpreta-se e destaca-se a imagem de uma coordenadora-

pedagógica-bombeira sendo aquela que mais se aproxima da caracterização vivida 

na função, pois ela recebe a marca de um grupo de profissionais que são 

considerados enquanto aqueles que vão salvar a escola dos seus inúmeros 

problemas, em meio a diversas atribuições. Apagar fogo, resolver muitas coisas, 

passar por muitas dificuldades, saber lidar com as diversas diferenças interpessoais, 

entre outras falas colhidas nas entrevistas, só reforçam que é preciso ter 

competências superiores para a função. Dados esses que também se confirmaram 

junto a Classe 4 e a Classe 5. 

 

 

4.4 Classe 4: relacionamento com a comunidade escolar (24,4%) 

 
 

A rotina da coordenadora pedagógica é, em grande parte, preenchida não com 

afazeres técnicos de sua função, mas com relacionamentos. A coordenadora 

pedagógica é a profissional dentro da escola que estabelece o diálogo entre todos os 

sujeitos dentro da comunidade escolar. É ela que, nas relações estabelecidas dentro 

da escola, escuta, oferece suporte, apresenta caminhos, dá respostas, faz a mediação 

dos conflitos. Tudo isso ainda tendo que acompanhar as práticas educativas e o 

desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. 
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Esta Classe 4, a que mais contribuiu em conteúdo analisado pelo IRAMUTEQ, 

apresenta o aspecto relacional da coordenadora pedagógica, e, neste âmbito, as 

palavras mais apontadas são: pai, atender, disciplinar, problemas, chegar, hora, 

criança, entre outras. Seguindo a exposição das outras classes exploradas, será feita 

uma análise do conteúdo das palavras com maior ocorrência e, pela ocorrência das 

palavras, a que mais se apresenta nesta classe é a palavra pai, a qual apresenta 

conteúdos específicos, importantes de serem explorados, pois muito revelam sobre o 

cotidiano das coordenadoras.  

O que se pode apreender a partir dos dizeres das entrevistadas é que o pai é 

aquele a quem se precisa prestar contas, seja acerca do comportamento, seja da 

aprendizagem. 

 

[…] os pais me procuram mais sobre as questões disciplinares do que as 
questões de aprendizagem (CP 02). 
 
[...] quando a gente chama o pai, mostramos o diagnóstico, mostramos como 
a criança estava e como que ela está hoje. Diante dos pais este momento 
mais formal, serve de respaldo para mostrar que o professor fez a parte dele 
e que eu estou acompanhando (CP19). 

  

Este contato com os pais vem acompanhado de certo receio. Nos dizeres de 

algumas coordenadoras, verifica-se que o julgamento e a imprevisibilidade das 

atitudes dos pais causa certa ansiedade e insegurança na prática delas: 

 

[…] tem hora que o pai chega para conversar comigo, às vezes bravo ou 
insatisfeito com alguma coisa ou com o professor, me dá uma angústia, e eu 
não consigo, por exemplo, lembrar de qual aluno, de qual problema que ele 
está falando. Eu tenho que acalmar o pai, improvisar uma resposta para que 
ele se acalme, defender a professora e prometer que eu vou resolver o 
problema, é preciso ter muito cuidado com o que dizemos aos pais (CP 02). 
 
Tem hora que eu fico muito insegura de que eu fiz o certo, porque tem pai que 
acha que o filho dele é certo, é santo e, quando eu tomava alguma decisão 
sobre uma indisciplina de um determinado aluno e o pai vinha me questionar, 
eu ficava com medo de manter a minha decisão (CP 05). 

Outro aspecto abordado pelas coordenadoras é sobre a falta de apoio e 

omissão de alguns pais no processo de aprendizagem das crianças. 
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[…] mas a família não faz o seu papel, a gente investiga, encaminha a criança 
para a sala multifuncional e o pai não traz essa criança. O menino não 
desenvolve, ele está lá um semestre e não desenvolveu na leitura e na 
escrita, se eu não souber o que o professor está fazendo, fica parecendo que 
o professor não fez nada (CP 19). 

 

Há também, descritas nos relatos, a percepção por parte dos pais de que a 

coordenadora é aquela que, dentro da escola, deve tomar conta, preservar o seu filho 

dos problemas que possam surgir na rotina de um dia letivo.  

 

[…] os pais me veem como alguém que vai resolver os problemas, e se eu 
não der solução para os problemas deles eu sou uma coordenadora ruim, se 
eu não souber resolver os problemas deles ou não resolver do jeito que eles 
querem, eu não sou competente (CP 10). 

 

No cotidiano da escola é atribuída as coordenadoras a função da mediação dos 

conflitos que envolvem os pais, seja sobre a indisciplina ou entre os pais e 

professores. 

Ser coordenador, na verdade, é ser um mediador para não deixar inflamar os 
conflitos de pai com professor, de professor com aluno. Acaba sendo uma 
relação de apaziguador mesmo (CP 07). 
 
Eu tenho que estar disponível para direcionar a família, auxiliar os pais, ser 
um mediador do diálogo entre o professor e a família (CP 08). 

 

 A segunda palavra de maior incidência é o verbo atender, que, nos contextos 

aos quais está inserido, refere-se ao servir o outro em suas necessidades, seja o pai, 

o aluno ou o professor. 

 

[…] a gente precisa atender as urgências de todos os lados da escola, tem 
hora que eu preciso lembrar para mim mesmo, que eu sou só uma só (CP 
22). 
 
[…] são muitos alunos, são muitos professores, a gente não consegue 
acompanhar a todos, atender a todos (CP 02). 
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Mais uma vez a sensação de angústia e o receio de fracassar perpassam pela 

prática da coordenadora e a acompanha nestes momentos de atender a comunidade 

escolar: 

A terceira palavra em número de ocorrência é a palavra disciplinar, apresentada 

nesta Classe, num contexto quase sempre associado à próxima palavra: problema. É 

possível perceber o quanto as questões disciplinares consomem o dia de trabalho das 

coordenadoras, atrelado a elas pode-se dizer que não há planejamento para estas 

circunstâncias, quase sempre são problemas porque surgem nos imprevistos do 

cotidiano: 

 

Eu fico muito tempo cuidando dos problemas disciplinares, eu fico presa 
muito tempo registrando a ocorrência disciplinar, é preciso ouvir as crianças 
envolvidas, dar uma resposta para as professoras e, ainda, preciso chamar 
os pais e pronto é muito tempo perdido (CP 03). 
 
[…] eu gasto quase todo o meu tempo resolvendo problema disciplinar, por 
causa da indisciplina, muita gente é envolvida, eu preciso ouvir o aluno, 
explicar para os pais, explicar para as professoras (CP 04). 
 

 

Resolver um problema disciplinar é como um alívio para as coordenadoras, 

pois, ao fazê-lo, não trazem maiores problemas aos pais. O cotidiano da escola se 

apresenta como um mundo de improvisos, dentre os quais os problemas disciplinares 

ganham espaço dando aos coordenadores a impressão de que parar outra atividade 

que esteja executando, tal como atender os professores, em detrimento dos 

problemas disciplinares, é perda de tempo, considerando que valorizam como 

principal função este atendimento docente. 

 

[…] tem hora que eu estou fazendo uma devolutiva para uma professora, aí 
chega um pai e eu tenho que parar no meio, porque se eu falar que estou 
atendendo o professor, ele vai na direção, reclama. Às vezes, falta um 
professor e eu tenho que socorrer os alunos, tem também os problemas 
disciplinares esses tomam muito tempo do meu trabalho, e quando eu 
percebo já perdi o tempo todo (CP 04). 
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Tratar dos problemas disciplinares não é entendido como parte da ação 

pedagógica da coordenadora, mas como um empecilho para que esta ação aconteça. 

Há uma tentativa de querer se livrar desta atribuição, mas enquanto tal solução não é 

apresentada a coordenadora toma para si resolver os conflitos disciplinares para não 

“ter” mais problemas com os pais e para o que o cotidiano da escola possa fluir. 

As palavras desta classe, a exemplo das outras que já foram exploradas, inter-

relacionam-se e seus sentidos vão atribuindo significados ao que vem a ser a função 

da coordenadora pedagógica. No que tange os relacionamentos, a coordenação 

encontra-se na maior parte do tempo envolta aos conflitos que precisam ser 

mediados, como alguém que precisa ser chamada a dar “socorro”, explicações, 

justificativas. É nesta profissional que os pais esperam encontrar respostas, mesmo 

que muitos não façam ideia de qual seja a real função da coordenadora. 

As dificuldades que emergem das relações com os outros sujeitos da escola 

promovem nas coordenadoras sensações de aflição, angústia, cansaço. O trabalho é 

duro e não há muito reconhecimento por parte daqueles que compartilham a escola. 

Os resultados são muito cobrados, no entanto, são pouco percebidos. 

A maioria considera que o seu tempo de trabalho é preenchido com tarefas 

burocráticas, resolução de improvisos ou em problemas disciplinares e atendimento 

aos pais. De um modo geral, as coordenadoras sabem que é preciso se relacionar 

com os alunos e com os pais e compreendem que os problemas advindos do cotidiano 

com estes personagens da escola também são parte do seu trabalho, contudo, elas 

lastimam não poderem se dedicar mais à relação com os professores. Consideram 

como ponto importante desta relação a formação dos professores e gostariam de 

oferecer uma formação que melhorasse a prática deles em sala.  

Infelizmente, o caráter multifacetado da sua definição profissional afasta cada 

vez mais as coordenadoras do que é realmente pedagógico na escola. Ao se 

submeterem a cumprir qualquer atividade que aparenta como sendo necessária para 

que o dia letivo seja concluído elas vão se definindo como aquelas que “fazem tudo”. 

Ser a faz-tudo na escola está tão impregnado nas práticas das coordenadoras que ao 

ouvi-las percebe-se que uma imagem foi criada entre elas e entre aqueles com quem 
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partilha o espaço escolar. Esta representação é tão marcante que muitas vezes define 

a função das coordenadoras pedagógicas na escola.  

 

Você quer que eu fale do real ou ideal? Acho que eu vou falar sobre o real, 
eu sou uma coordenadora bombeiro, uma faz-tudo na escola. Na verdade, é 
quase que impossível ser somente pedagógica. A gente faz uma rotina, uma 
pauta para podermos executar naquele dia e parece que, eu não sei, nada 
que você planeja acontece. A função do coordenador é constituída por 
imprevistos, coisas não planejadas A vida do coordenador é organizar os 
imprevistos! Você está fazendo uma devolutiva com professor e chega um 
pai, eu não posso deixar de atender o pai. Você está conversando com o 
aluno sobre o aprendizado ou o comportamento, e chega o professor com 
uma demanda que me impede de dar continuidade ao atendimento do aluno. 
É uma criança que machuca, que fica doente, uma professora que falta, um 
recurso material que não tem. É a direção que precisa de mim, a Secretária 
que quer respostas ou que nos convoca a executar os projetos pedagógicos. 
E todos precisam de ajuda para ontem. Acaba que você não consegue 
executar 10% daquilo que você planejou, a pauta fica quase todo dia sem ser 
cumprida. Como eu sou sozinha na escola, eu não tenho com quem dividir a 
minha angústia. Essa é a pura verdade eu não posso mentir (CP07). 
 

 

A complexidade dos relacionamentos estabelecida entre as coordenadoras e a 

comunidade escolar e a externa lhes obriga a conhecer a escola como um todo, para 

além do pedagógico, sendo uma importante mediadora. Para cumprir seu trabalho de 

mediadora, as coordenadoras precisam dominar e conhecer técnicas e procedimentos 

de ensino; para lidar com os pais é preciso conhecer a história de cada criança, a 

realidade de cada sala de aula e o “jeito” de ensinar de cada professora; é preciso ter 

sensibilidade para resolver os conflitos e habilidade para articular todos os imprevistos 

da escola, assim, quando a coordenadora faz-tudo, ela ajuda nas diversas mediações 

possíveis entre os sujeitos envolvidos no processo educativo. 

 

4.5 Classe 5: Importância e identidade da coordenadora pedagógica (19,7%) 

 

 

De acordo com as autoras Placco e Souza (2012), a identidade profissional da 

coordenadora pedagógica é construída nas relações de trabalho, não é “estanque” e 
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nem “permanente”, mas 

 

se transformam, em um movimento dialético constante, em um jogo de forças 
em que as características da pessoa, sua história, suas habilidades e 
competências profissionais, seus desejos e motivos entram em confronto 
permanente com o que se espera que ela seja e faça, pense e atue, sinta e 
proponha (PLACCO e SOUZA, 2012, p. 14). 
 

 

Ao propor pensar sobre a importância e identidade da coordenadora 

pedagógica no contexto da escola, é necessário levar em conta a complexa teia de 

relações que esta profissional desenvolve na sua prática cotidiana. Para Placco e 

Souza (2012, p. 14), pensar na identidade da coordenação pedagógica, é pensar na 

escola e em todos os braços que a mesma alcança: “famílias, nas comunidades, nas 

condições da carreira docente, na legislação, na situação econômica”. As autoras 

defendem que não é possível pensar sobre a coordenação sem considerar todos 

estes aspectos como sendo constituintes de sua identidade. 

Acerca da função da coordenadora pedagógica, Placco e Souza (2012, p. 14) 

advertem a considerar que “a função de CP é relativamente nova no que concerne ao 

reconhecimento de sua existência nas escolas, caso não se considere essa 

complexidade corre-se o risco de atribuir a ele a culpa pelos problemas históricos que 

se vivenciam na escola.”. 

Nesta Classe 5 é possível identificar os dilemas e tensões que esta categoria 

vivencia em seu cotidiano. Entre as palavras de maior ocorrência, destaca-se a 

palavra mundo, não se referindo ao mundo “cosmos”, ou conhecido, mas ao mundo 

de pessoas com quem as coordenadoras pedagógicas interagem na escola e a quem 

precisam prestar contas do seu trabalho. No uso dessa palavra, é possível ver 

implícita a responsabilidade da coordenação com o coletivo da escola: 

 

[…] ver um projeto idealizado ser realizado, ver como é possível coordenar 
uma equipe e mobilizar todo mundo para realizar um projeto (CP 01). 

 

Ao manter uma relação constante com os professores e outros personagens 
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do contexto escolar, por meio de ações pedagógicas e didáticas, a coordenadora 

ajuda no trabalho coletivo, capaz de transformar a realidade da escola, conforme nos 

aponta Orsolon (2001, p. 19): a ação da coordenadora é “intencional, em conexão 

com a organização e gestão escolar”, num trabalho coletivo, ela se “integra com a 

comunidade escolar”.  

Perante o exposto, “todo mundo” é ajudado pela coordenadora em suas 

atividades, mas o mesmo não acontece com a função da coordenadora, atribuindo a 

ela certa solidão, mesmo que ela mesma se reconheça como quem articula o coletivo 

da escola: 

 

[…] eu ajudo todo mundo, mas não recebo ajuda. Não quero deixar pegar 
fogo na escola aí acabo me envolvendo no problema de todo mundo. O que 
posso fazer se eu tenho consciência do problema? Vou cruzar os braços? 
(CP 15). 
 
[…] eu contribuo com todo mundo da escola, mas ninguém contribui com o 
meu trabalho, eu acho que eu sou vista como psicóloga, enfermeira, 
bombeira, porteira, merendeira (CP20). 
 

 

Ao integrar-se nas atividades de “todo mundo”, a própria coordenadora vai 

abrindo mão de sua identidade no contexto da escola, contribuindo também para a 

falta de clareza sobre o que de fato é ser coordenadora pedagógica. 

 

[…] todo mundo sabe qual o papel do professor, qual é o papel do diretor, 
qual o papel do zelador, qual é o papel do porteiro, mas não sabe qual é o 
papel de um coordenador (CP 17). 
 
[…] por causa da falta de um norte, de clareza sobre o que é minha função, 
todo mundo acha que eu preciso estar disponível para realizar qualquer 
atividade da escola (CP22). 

 
A segunda palavra mais recorrente nas ocorrências é a expressão coordenador 

pedagógico17, a qual far-se-á a análise concomitante a outra palavra desta classe: 

coordenador, por entender que dentro das falas dos entrevistados, ambas tratam do 

                                                 
17  Já explicado anteriormente o motivo de termos submetido no processamento dos dados pelo 
IRAMUTEQ como sendo necessária a junção das duas palavras em uma só expressão. 



120 

 

 

 

profissional que exerce esta função na escola. 

Ao expor o texto de onde partem as expressões coordenador pedagógico e 

coordenador, é possível pensar que há uma tentativa de entender a identidade do 

grupo ao qual estes profissionais pertencem na escola.  

Num primeiro momento, faz-se necessário recorrer à memória e trazer à tona 

a lembrança de quem era o coordenador, na experiência daqueles que hoje ocupam 

este cargo: 

 

[…] quando eu era aluna o coordenador pedagógico para mim era igual um 
chefe (CP 14). 
 
Existia muita ameaça: “se você não fizer o que eu estou mandando eu vou te 
mandar para coordenadora, se você não obedecer vou te mandar para o 
coordenador.” (CP 14). 

 

Sucessivamente, ao recorrerem à memória, a questão referente à formação 

inicial para atuarem na coordenação pedagógica foi suscitada, relembrando sobre o 

currículo do Curso de Pedagogia em preparar o docente para atuar também na esfera 

da gestão, como já apontado nesta pesquisa, nos itens que trataram da história e da 

legislação acerca da coordenadora. 

 

[…] não sabia nada sobre essa função, eu só sabia ser professora, o que eu 
conhecia sobre essa função era o que eu observava das minhas 
coordenadoras. Eu não aprendi nada sobre isso na faculdade de Pedagogia 
(CP 02). 
 

Ao tratar do tema coordenação pedagógica, há uma tentativa daqueles que 

ocupam este cargo na escola em se definirem, daí percebe-se a necessidade da 

construção de uma identidade profissional. Na busca para entender o que é ser 

coordenadora, as falas das entrevistadas deixam escapar alguns aspectos 

importantes do exercício desta função na escola. São olhares distintos de uma mesma 

função, porém a experiência de cada sujeito acaba por definir quem é esta 

coordenadora. 

Algumas situam a função no campo das emoções e do amparo, esquecendo-
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se que às vezes, são elas que precisam ser amparadas. 

 

Ser coordenador pedagógico é afeto. O coordenador atua como elo de todos 
os outros personagens da escola, ele é o articulador das práticas 
pedagógicas, ele é o amigo, o conselheiro ele acaba sendo de tudo um pouco. 
Ele é uma “muleta”, mas não no sentido de que alguém na escola está 
quebrado, pelo contrário, é muleta para apoio, para amparo. O Coordenador 
é aquele que ampara quem precisa ser amparado na caminhada da educação 
(CP 05). 
 
Eu penso uma coisa sobre o que é ser Coordenadora, mas atuo como outra. 
Eu penso que ser Coordenadora é ser um norte para todas as atividades 
pedagógicas da escola, porém o que de fato eu sou é uma apaziguadora dos 
problemas que existem na escola (CP 07). 
 

 

As coordenadoras compreendem que o trabalho delas está diretamente 

relacionado ao trabalho do professor, e entendem que ao colaborarem com o 

professor estão também se constituindo como coordenadoras das práticas 

pedagógicas da escola. Ao serem coordenadoras, elas se descrevem como aquela 

que media, orienta, articula, contribui e apoia o trabalho do professor. 

Na tentativa de se entender enquanto coordenadora pedagógica, as atribuições 

que lhes são conferidas na rotina da escola acabam por afastá-la do que é 

pedagógico. Novamente a sobrecarga e o acúmulo de funções tornam-se o centro de 

suas atividades, o que de certa forma a afasta da sua identidade pedagógica e a 

resume a coordenadora da rotina escolar. 

Todo esse acúmulo de funções e responsabilidades sobre a coordenadora, 

como atender pais ou cuidar da disciplina, ao mesmo tempo em que pode impedi-la 

de se dedicar somente ao pedagógico, nem sempre são empecilhos, elas podem 

assumir um caráter pedagógico, dependendo da abordagem que a coordenador fizer 

sobre estas questões. Almeida (2003) afirma que: 

 

ajudar o professor a resolver seus problemas de conflitos com alunos, atender 
aos pais em suas preocupações e questionamentos é função, sim, do 
coordenador. Não de forma espontaneísta, mas de forma planejada. Fazer 
isso não é desvio de função, faz parte da função (ALMEIDA, 2003, p. 42). 
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A valorização da função também é um tema recorrente nas falas das 

entrevistadas. Na busca pela identidade profissional há um clamor pelo 

reconhecimento, não somente no espaço escolar, mas também junto à SME, no que 

tange a reformulação do plano de carreira da coordenação pedagógica no Estatuto do 

Magistério.  

 

A pior coisa para o coordenador da Rede Municipal de Jataí é a 
desqualificação profissional, a começar pela remuneração. Eu comecei a 
sentir isso porque na Rede Estadual, na qual eu também trabalho, o 
coordenador é remunerado como o professor. No município o professor é 
melhor remunerado que o coordenador, entenderam que porque ele está na 
sala de aula lidando com a formação do aluno diretamente, ele merece 
ganhar mais (CP 07). 
 
[…] não é uma queixa só minha, se a gente parar para conversar com os 
coordenadores da rede o que percebemos é um clamor pela questão de 
reconhecimento da função, da importância da função, e também da 
valorização financeira no plano de carreira (CP 10). 
 

Junto à valorização e o reconhecimento da função na Rede Municipal de Jataí, 

outras duas palavras ecoam na voz das coordenadoras e merecem destaque no 

número de ocorrências: importância e valorizar. 

As próprias coordenadoras compreendem a importância que têm, seja para o 

bom funcionamento da escola, seja para articular o trabalho do professor e as práticas 

pedagógicas dentro da escola. Contudo, ao se referirem à sua importância, retomam 

a questão da valorização e do reconhecimento de sua função. 

 
Uma forma de nos valorizar é ouvir mais o que temos para dizer, porque quem 
está no chão da escola somos nós! Também eu penso que é preciso valorizar 
a função no plano de carreira do magistério, não há nenhuma motivação para 
querer ser coordenador (CP 12). 
 

A importância a que se referem as coordenadoras também é o reconhecimento 

de que é preciso capacitá-las para exercerem a função. Tal apontamento vai ao 

encontro da Tabela 1 desta pesquisa, que sinaliza a falta de formação pedagógica 

específica para a atuação na coordenação. Conforme os dados censitários 

apresentados, das 24 coordenadoras participantes desta pesquisa, somente 1 
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recebeu formação para exercer sua função. 

 

Exercemos uma função tão importante, mas não temos essa importância no 
papel, no documento, numa carreira. Falta investimento na formação do 
coordenador, já que ela não acontece na faculdade então precisaria 
acontecer por meio da Secretaria da Educação (CP06). 

 

Nesta classe, as palavras destacadas pelo programa IRAMUTEQ se 

complementam em sentido, como, por exemplo, a palavra identidade, que será tratada 

neste momento. Quando as coordenadoras trouxeram a palavra identidade para o 

bojo da discussão, percebeu-se que ela já está presente ao longo deste tópico, pois 

este é, de fato, um grande problema que as coordenadoras pedagógicas enfrentam.  

A identidade profissional das coordenadoras pedagógicas é enfraquecida 

dentro da escola pelo fato de que elas acumulam muitas funções. As demandas e 

urgências de um dia letivo a impedem de priorizar o que deveria ser pertinente ao seu 

cargo, o pedagógico da ação da coordenadora não acontece. 

Quando a função da coordenadora não está clara, toda a escola sente, pois, se 

a identidade de quem articula a prática pedagógica da escola é multifacetada e difícil 

de definição, naturalmente ver-se-á o reflexo disto no cotidiano, comprometendo 

também a identidade pedagógica da escola. 

A falta de normativas e o aprofundamento do debate sobre a coordenação 

pedagógica nos documentos que norteiam a Rede Municipal de Educação também 

contribuem para que as coordenadoras não encontrem o seu lugar dentro da escola. 

 

[…] o que eu quero dizer é que se existe um lugar para o coordenador 
pedagógico na escola, deveria existir também um lugar no plano de carreira 
do município que reconhecesse melhor esse profissional, que desse a ele 
uma identidade, que normatizasse essa função de verdade (CP 07). 
 
[…] não é para engessar a nossa prática, mas eu acho que isso ajudaria a 
gente ter mais identidade e, a partir desse documento, a gente ia fazendo as 
adequações de acordo com as necessidades de cada escola, de cada 
realidade (CP 22). 
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Avançando na discussão das palavras desta Classe, a próxima palavra 

destacada será: profissional. O sentido da expressão não se remete somente ao 

profissional coordenador, mas se estende àqueles com quem o coordenador trabalha. 

 

[…] a pior coisa para o coordenador da rede municipal de Jataí é a 
desqualificação profissional, a começar pela remuneração […] não tem um 
dia como coordenadora pedagógica que eu não esteja ligada diretamente 
com o aluno, com a família e com os professores, e por que então essa 
desqualificação profissional? O que mais me dói não é só no sentido de 
remuneração salarial, mas de reconhecimento da nossa identidade (CP 07). 

 

 A identidade profissional é uma construção processual e contínua e, segundo 

Pimenta (2005), deve-se considerar como o sujeito se situa no mundo, quais os 

valores que norteiam sua visão de mundo, sua história, saberes, angústias e receios, 

representações e experiências relacionais com os outros sujeitos que compõe o 

cotidiano escolar. São estes elementos, carregados de valores e significados, que dão 

sentido à vida docente. Entende-se que esta construção se aplica também a 

constituição identitária do coordenador pedagógico. 

Num cenário atropelado pelas urgências e imprevistos, identifica-se que a 

identidade da coordenadora pedagógica da Rede Municipal de Jataí é multifacetada. 

Neste cotidiano, a coordenadora tem que lidar com o coletivo da escola e se encontra 

quase sempre sozinha em sua prática. Acerca da indefinição identitária, Gadotti (2000, 

p. 63) amplia a discussão quando diz que ao longo da história da educação brasileira 

os coordenadores pedagógicos, e também outros especialistas, foram perdendo a 

“totalidade do seu quefazer pedagógico”, reduzidos a meros executores de tarefas e 

funções burocráticas. 

 O caráter identitário de um grupo faz parte das representações sociais do 

mesmo, portanto discutir sobre a identidade e a valorização das coordenadoras 

pedagógicas da Rede Municipal de Jataí dá suporte para melhor entender não 

somente a função, mas também a construção da identidade deste grupo e até que 

ponto esta construção interfere na atuação desta profissional em ser coordenadora e 

estar nesta profissão dentro da escola. Gilly (2001) afirma que a identidade docente é 
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inseparável do contexto social que sustenta. Esta afirmação ajuda a compreender que 

a identidade do profissional da educação, no caso as coordenadoras pedagógicas, 

está inserida num contexto histórico e social e, por isso mesmo, em constante 

construção e instabilidade. 

Essa condição de instabilidade e de múltiplos determinantes aparece junto à 

imagem que as coordenadoras constroem sobre si mesmas como “bombril, faz-tudo 

e bombeiro”. As coordenadoras fazem uso destas metáforas, pois a mesma dá a ideia 

de que elas têm de exercer mil e uma funções, são consideradas no contexto da 

escola como algo, ou alguém indispensável, como se fossem “multifunção”, com 

função multifacetada. 

Somando ao exposto, novamente entende-se o reforço na exposição da 

imagem da coordenadora enquanto uma bombeira da escola, que deve sempre estar 

a postos, pronta para resolver problemas e “apagar incêndios” no cotidiano da escola, 

alguém que se torna o ponto de referência quando o assunto é resolver conflitos e 

problemas, assim como o bombeiro que toma para si a responsabilidade pelas vidas 

num desastre ou num incêndio. Algumas justificativas dadas pelas coordenadoras 

sobre as palavras expressam esse conteúdo representacional:  

 

E tem mais uma coisa que acontece também, às vezes na ausência do diretor, 
sobra tudo para o coordenador, então o coordenador fica sendo o estepe de 
todas as funções da escola, já que ele não está na sala de aula ele pode 
substituir o professor quando falta, já que ele não está na sala de aula ele 
pode socorrer o porteiro, já que ele está na sala de aula que pode substituir 
o diretor, às vezes eu me sinto assim como se eu tivesse 1001 utilidades, 
Bombril mesmo! (CP 14). 
 
Acho que eles me enxergam como se eu fosse um bombeiro [...]. Tem 
problema, chama a bombeira para resolver, se eu resolver é porque eu não 
fiz mais do que minha obrigação. Se tudo vai bem, ótimo! Mas, se acontece 
alguma coisa, é culpa do coordenador. (CP 12). 
 

O uso dessas metáforas reforça que, de maneira geral, as coordenadoras, por 

se sentirem responsáveis com a escola, submetem-se a fazer tudo o que for preciso 

para que a escola funcione, mesmo que não seja a sua função.  

Ao apresentar os dados coletados e organizados nestas 5 classes, é possível 
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reconhecer que a função exercida pelas coordenadoras pedagógicas é permeada por 

desgastes e situações que as colocam, a todo tempo, em um dilema sobre o que se 

tem que fazer, o que é para fazer e o que é preciso fazer. As coordenadoras não têm 

uma visão clara do que elas são ou representam dentro da escola, seguem uma rotina 

de urgências, e estas vão determinando o que é mais importante a ser feito em um 

dia letivo. 

Em seus dizeres, as coordenadoras descrevem como elas compreendem que 

deva ser exercida a sua função, contudo as mesmas se deparam com uma situação 

conflituosa entre o que é ideal e o que é real acerca de seu cargo. Por mais que elas 

sigam orientações vindas da Secretaria da Educação, ou sigam o exemplo de uma 

outra coordenadora, a maioria delas precisa encarar o real do cotidiano da escola, e 

este, por sua vez, é apontado por muitas delas como sendo um amontoado de 

imprevistos que as afastam de cumprir o seu papel de formadora dos professores, de 

articuladora das práticas pedagógicas e de mediadora das relações pedagógicas na 

escola. 

A imagem construída pelas coordenadoras acerca de si mesmas é de que sem 

elas a escola não funciona. Elas estão ali, dispostas e disponíveis para o que for 

preciso, prontas como um bombeiro para se despirem de suas prioridades e 

atenderem a “todo mundo” na escola. Como um bombeiro, têm de pensar e agir de 

forma preventiva e se anteciparem aos possíveis desastres e conflitos que possam 

emergir das relações estabelecidas na escola: pais, alunos, professores, direção e 

Secretaria da Educação.  

Há um misto entre a vontade de fazer a diferença e o desânimo de acostumar-

se a uma realidade de cumprimento de tarefas. Na rotina de um dia letivo, não há 

tempo para o pedagógico, o que existe é uma sobrecarga geradora de cansaço físico 

e emocional, pois é das coordenadoras que se espera o comando, a atitude sempre 

positiva, a resposta para as dificuldades e problemas, mesmo que não sejam 

pedagógicos.  

Daí vem a ideia de que são como “bombril” mesmo, servem para tudo, como 

por exemplo socorrer a portaria, cuidar de crianças machucadas, substituir 
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professores faltosos, ser telefonista. As “mil e uma utilidades” acabam sendo funções 

assumidas pelas coordenadoras pedagógicas sob a desculpa de que se elas não 

fizerem, quem vai fazer? E assim, ao longo de um tempo, se perpetua esta imagem 

de uma coordenadora “multifuncional”.  

 
Não dá para o coordenador continuar tampando todos os buracos, apagando 
todos os incêndios da escola. Precisam repensar para que nem eu como 
coordenadora, nem os outros coordenadores cheguem ao final do dia e 
perguntem, o que foi que eu fiz? Eu não fiz nada! Mas acontece que esse 
nada é muita coisa, só que não é o que o coordenador deveria fazer (CP 15). 

 

A imagem por detrás dos dizeres das coordenadoras  indica que elas se 

enxergam como aquelas que salvam o dia letivo, de que estão ali como heroínas, em 

contínuo estado de prontidão. Aos poucos elas vão refletindo sobre a realidade vivida, 

quanto mais se submetem a fazer o que for necessário, mais se afastam do que 

consideram enquanto o aspecto profissional de sua função. Portanto, afirmam que 

elas são aquelas personagens que fazem-tudo para todo o mundo na escola, são mil 

e uma utilidades e são bombeiras; todavia, estas características heroínas sufocam e 

são as malfeitoras para uma função mais pedagógica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 As representações sociais vão se constituindo a partir da apropriação da 

realidade compartilhada pelos sujeitos de um grupo. Para entendê-las e reconhecê-

las, é preciso compreender quais são os pensamentos construídos pelos sujeitos 

sobre diversos objetos inseridos dentro de um contexto social e histórico e quais são 

as experiências partilhadas pelos grupos. Segundo Jodelet (2001), as representações 

sociais colaboram para o entendimento do mundo e definem comportamentos, 

referenciando a ação dos sujeitos, no caso desta pesquisa, elas se constituem como 

guias para a ação da coordenação pedagógica, no contexto das escolas. 

A fim de apreender e analisar as representações sociais sobre a coordenação 

pedagógica diante do grupo que a exerce no contexto escolar, questionamentos se 

fizeram presentes durante todas as etapas desta pesquisa: o que é ser 

coordenador(a) pedagógico (a)? A coordenação pedagógica é constituída por 

determinantes externos ao profissional que desempenha a função, por escolhas 

individuais e normativas específicas, perante esta premissa, qual dentre estas 

dimensões é a predominante? 

 Esta pesquisa mostra que apesar do esforço em tentar cumprir aquilo que é 

descrito como sendo o papel da coordenação pedagógica, seja na legislação, nas 

normativas gerais e até mesmo na literatura que aborde o tema, a prática dessas 

profissionais busca atender a urgência da rotina escolar. O que é vivido e 

experienciado pelas coordenadoras das escolas do município de Jataí nem sempre 

encontra consonância com o dito e orientado pela SME como sendo funções a serem 

realizadas no cotidiano da escola; pois não existe, como apontado anteriormente 

neste trabalho, documentos ou normativas especializadas e específicas que 

estabelecem o que é preciso fazer dentro da escola para atuar nesta função no 

município de Jataí. 

 As coordenadoras acabam por executar funções que vão além daquilo que elas 
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próprias consideram que seja coordenar pedagogicamente as práticas educativas e o 

processo de ensino e de aprendizagem, e fazem aquilo que é urgente para o 

cumprimento e o bom andamento do dia letivo. Elas se submetem a abrir mão daquilo 

que avaliam como sendo a sua função e passam a fazer de tudo na escola, desde 

serviços de portaria, de secretaria, de monitoria, de pátio e de telefonista, por exemplo.  

 Tal acúmulo de funções sobre as coordenadoras, além de reproduzir a ideia do 

modelo econômico vigente, no qual é interessante que uma só pessoa execute mais 

tarefas no serviço público para diminuir a função do Estado ou mesmo reduzir os 

gastos com a educação pública; ainda contribui para o caráter multifacetado da 

identidade dessa profissional no contexto da escola. O que se identifica nos relatos 

das coordenadoras, é que elas trazem impressas na sua prática marcas herdadas de 

uma representação social hegemônica do caráter supervisor, burocrático e de controle 

da sua função, que historicamente vem sendo combatido para um desempenho de 

cunho pedagógico. 

Perante o conhecimento e o reconhecimento da dimensão política e social da 

função do(a) coordenador(a) pedagógico(a) e da ciência da importância desse 

profissional dentro das escolas, é importante considerar que a identidade profissional 

das coordenadoras pedagógicas é processada ao encontro da História da Educação 

do Brasil, arraigada numa concepção de supervisão; na qual atuavam apenas na 

fiscalização do ensino e perpetuava uma ideia de vigilância perante a atuação dos 

professores. Contudo, o papel e a atuação da coordenação pedagógica precisam ser 

repensados, a fim de fomentar a ressignificação desses determinantes históricos 

hegemônicos acerca da atuação desses profissionais.  

 Outro aspecto importante apontado neste estudo é a forma como as 

coordenadoras chegam a este cargo. Umas por indicação, outras pela amizade e 

lealdade à direção da escola, algumas porque julgavam que teriam menos trabalho 

na escola e em casa, mas nenhuma por escolha própria ou por acreditar que o 

exercício desta função lhe traga prazer. Pelo contrário, muitas estão insatisfeitas com 

a função por não se sentirem reconhecidas e valorizadas, como também, não se 

sentem preparadas para estarem ali. Os motivos que lhes foram apresentados para 
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serem coordenadoras são vinculados à sua experiência docente, pois foram boas 

professoras e darão conta do recado. Diante disso, elas sentem que apresentam falta 

de formação específica e precisam de aprimoramento para atuar na função. 

Diante das análises construídas, foram identificadas representações sociais 

que refletem uma imagem multidimensional da coordenação pedagógica; cuja 

atuação encontra-se imersa em um universo de atribuições e de urgências que afetam 

não somente o seu desempenho na articulação das práticas pedagógicas dentro do 

contexto escolar, como também, na construção da sua identidade profissional e 

reconhecimento e satisfação pessoal.  

A partir dos relatos foram localizadas diversas queixas sobre a exaustão e as 

cobranças implícitas no exercício da função que induzem as coordenadoras para o 

cumprimento de papéis que avaliam não serem seus. A naturalização da execução 

dessas diversas práticas vai se transformando em obrigação, assim, ao assumir o 

cargo, a coordenadora pedagógica se sente em um cosmo de determinantes que 

trazem um caráter irrealizável de diversas práticas de sua função, principalmente 

aquelas que pessoalmente e prazerosamente seriam as escolhidas pela própria 

profissional. 

É possível compreender que para caminhar da docência até a coordenação 

pedagógica não basta ser somente um professor competente com anos de 

experiência, ou mesmo que busca atender as normativas e aos pedidos da direção e 

da SME; mas é especialmente necessário, refletir sobre a constituição da 

coordenação pedagógica de forma multidimensional.  

A complexidade dos relacionamentos fomentada entre as coordenadoras e a 

comunidade escolar e a externa lhes obriga a conhecer a escola como um todo, para 

além do pedagógico, sendo uma importante prática mediadora a ser cumprida. Para 

executar seu trabalho de forma adequada, as coordenadoras entendem que precisam 

ter formação específica; para lidar com os pais afirmam que é preciso conhecer a 

história de cada criança e o “jeito” de ensinar de cada professor; elas dizem que é 

importante ter sensibilidade para solucionar problemas diversos e habilidade para 

resolver conflitos e imprevistos da escola; assim, quando a coordenadora faz-tudo 
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para todo mundo, ela se torna a heroína para a sua comunidade, todavia, se ela não 

apaga algum fogo específico, ela é incompetente. 

Quando são submetidas aos processos de reflexão sobre a realidade 

profissional vivida, elas entendem que se submetem a fazer o que for necessário para 

o melhor andamento da rotina escolar; todavia, quanto mais fazem-tudo para todo o 

mundo na escola, são mil e uma utilidades e são bombeiras, menos exercem o ser 

verdadeiro papel profissional que é pedagógico.  

Finaliza-se apontando que as coordenadoras pedagógicas ancoram seus 

entendimentos sobre a função em representações sociais hegemônicas de 

supervisão, de fiscalização e de normativas advindas da SME e objetivam seus 

conhecimentos em uma prática que a urgência é o determinante mais importante a 

ser executado. Portanto, a coordenação pedagógica no município de Jataí é 

constituída principalmente por determinantes externos ao profissional que 

desempenha a função, via normativas da SME e urgências que surgem no dia a dia 

escolar, sendo uma dimensão secundária as suas próprias escolhas definidoras de 

seu trabalho. 

Perante o exposto, para pensar o que é ser coordenador(a) pedagógico(a) e 

assim fortalecer a construção da identidade desse profissional, ainda há um longo 

caminho a ser trilhado. Neste, é preciso fazer a interlocução entre a teoria e a prática, 

entendendo que este sujeito histórico e cultural possui uma função atual multifacetada 

no contexto escolar; e nesta função, o Eu profissional está sendo deixado de lado para 

atender os Outros sujeitos e urgências que surgem na dinâmica das práticas 

educativas. Assim, as vozes das coordenadoras pedagógicas precisam continuar a 

propagar e serem ouvidas por muitos, na tentativa de considerar o  Eu de cada 

uma na ressignificação da formação da identidade profissional da coordenação 

pedagógica. 
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_______. Parecer CNE/CP n. 3/2006. Brasília: Conselho Nacional de Educação, 
2006.  
 
_______. Decreto Lei 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de 
Educação e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 09 jan. 2001 
 
_______. Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de 
Educação (PNE) e dá outras providências. Brasília: Câmara dos Deputados, Edições 
Câmara, 2014. Disponível em: 
<http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-
referencia.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
 



134 

 

 

_______. Conselho Nacional de Saúde. Resolução n. 466/2012. Diretrizes e 
normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Brasília, 13 jun. 
2013. Seção 1, p. 59. 
 
_______. Câmara dos Deputados. Comissão de Educação/CE. Histórico. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/ce/plano-nacional-de-
educacao/historico>. Acesso em: 05 set. 2017 
 
_______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução 
CNE/CEB n. 4, Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 
Básica. Brasil, 2010. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-
educacao/atos-normativos-sumulas-pareceres-e-resolucoes?id=14906>. 

 

_______. Ministério da Educação. Resolução CNE/CP n. 01, de 15 de maio de 
2006. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 
Pedagogia Licenciatura. Brasília: Conselho Nacional de Educação - Conselho Pleno, 
2006. Disponível em: <Disponível em: HYPERLINK 

"http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf" \n 

_blankhttp://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf>. Acesso em: 21 de 
ago. 2017.  
 
_______. Câmara dos Deputados. Lei n. 5540, de 25 de janeiro de 1968. Fixa 
normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a 
escola média, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, 
Brasília, DF, nov. 1968.  
 
_______. Ministério da Educação. Conselho Federal de Educação. Parecer n. 
252/69. Estudos pedagógicos superiores. Mínimos de conteúdo e duração para o 
curso de graduação em pedagogia. Relator: Valnir Chagas. Documenta, Brasília, DF, 
p. 101-117, 1969.  
 
_______. Ministério da Educação. Conselho Nacional da Educação. Parecer n. 5, 
de 13 de dezembro de 2005. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 
Pedagogia. Relatoras: Clélia Brandão Alvarenga Craveiro e Petronilha Beatriz 
Gonçalves e Silva. Brasília, DF, 2005. 
 
_______. Ministério da Educação. Conselho Nacional da Educação. Parecer n. 3, 
de 21 fevereiro de 2006. Reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2005, que trata das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Relatoras: Clélia 
Brandão Alvarenga Craveiro e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Brasília, DF, 
2006. 
 
CAMARGO, B. V.; JUSTO, A. M. IRAMUTEQ: um software gratuito para análise de 
dados textuais. Temas psicol. 2013, v. 21, n. 2, p. 513-518. Disponível em: < 
HYPERLINK "http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-



135 

 

 

"http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
389X2013000200016>.  
 
______. Tutorial para uso do software IRAMUTEQ (Interface de R pour lês 
Analyses Mutidimensionnelles de textes et de Questionnaires). 2016. Disponível em:  
HYPERLINK "http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/Tutorial IRaMuTeQ em 

portugues_17.03.2016.pdf"http://www.iramuteq.org/documentation/fichiers/Tutorial%20I
RaMuTeQ%20em%20portugues_17.03.2016.pdf>. 
 
CHAMON, E. M. Q. de O. Representação Social. In: MOREIRA. A, M. M.; CHAMON, 
E. M. Q. de O. (Orgs.). Ser professor: Representação social e construção 
identitária.  Curitiba: Appris, 2015. p. 47-61. 
 

CHRISTOV, L. H. da S. Garota Interrompida: Metáfora a ser enfrentada. In: 
PLACCO, V. M. N, de S.; ALMEIDA, L. R. de (Orgs.). O coordenador pedagógico e 
o cotidiano da escola. São Paulo: Loyola, 2010. p. 61-70. 
 

CLEMENTI, N. A voz dos outros e a nossa voz: alguns fatores que intervêm na 
atuação do coordenador pedagógico. In: PLACO V. M. N. de S.; ALMEIDA, L. R. de. 
(Org.). O coordenador pedagógico e o espaço da mudança. 5. ed. São Paulo: 
Edições Loyola, 2006. p. 53-66. 
 
CONTI, F. Biometria: qui quadrado. Muitas Dicas - Laboratório de Informática - ICB 
– UFPA. 2011. Disponível em: <http://www.cultura.ufpa.br/dicas/>. 
 

DOMINGUES, I. O coordenador Pedagógico: E a formação contínua do docente 
na escola. 1.ed. São Paulo: Cortez, 2014. 
 
FEFFERMANN, E. A função do coordenador pedagógico na qualificação do 
trabalho docente: formação continuada e avaliação educacional. Dissertação – 
(Mestrado Profissional em Educação) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
2016. 
 
FREIRE, M. Observação, Registro, Reflexão: Instrumento Metodológico. Série 
Seminários. São Paulo: Espaço Pedagógico, 1992. 
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GENTILI, P. Pedagogia da exclusão: Crítica ao neoliberalismo em educação. 
Petrópolis: Vozes, 1995.  
 
______. Neoliberalismo e educação: manual do usuário. In. SILVA, T. T.; GENTILI, P. 
(Orgs.). Escola S.A: quem ganha e quem perde no Mercado educacional do 
neoliberalismo. 2. ed. Brasília: CNTE, 1999. p. 9-49.  
 
GILLY, M. As representações sociais no campo da educação. In: JODELET, D. 
(Org.). As Representações Sociais. Tradução de Lilian Ulup. Rio de Janeiro: 
EdUERJ, 2001. p. 321-341. 
 
GONZÁLEZ REY, F. Pesquisa qualitativa em Psicologia: caminhos e desafios. 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.  
 
GUARESCHI, P. A.; JOVCHELOVITCH, S. (Orgs.). Textos em representações 
sociais. 8. ed. Petrópolis: Vozes, 1995. 
 
GUIMARÃES, S. P. O. Contribuições da dialogicidade para a construção do 
trabalho coletivo na escola. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 
Católica de Santos, Santos, 2007. Disponível em: <http://biblioteca.unisantos.br: 
8181/bitstream/tede/159/1/Solange%20Guimaraes.pdf>. Acesso em: 16 jan. 2018. 
 
JATAÍ. Lei ordinária 2822/2007. Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos e 
Vencimentos dos Profissionais do Magistério do Município de Jataí - GO e dá outras 
providências. Disponível em: < HYPERLINK 

"http://sapl.camarajatai.go.gov.br/sapl/consultas/norma_juridica/norma_juridica_mostrar_proc

?cod_norma=1210"http://sapl.camarajatai.go.gov.br/sapl/consultas/norma_juridica/nor
ma_juridica_mostrar_proc?cod_norma=1210> 
 
______. Lei nº 2911/2009, institui a nova Estrutura Administrativa do Poder 
Executivo Municipal e dá outras providências. Disponível em: < HYPERLINK 

"http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br;goias;jatai:municipal:lei:2009-02-

27;2911"http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br;goias;jatai:municipal:lei:2009-02-
27;2911"> 
 
______. Edital de Concurso Público. Nº 001/2013, Jataí- Go, 2013. Disponível em 



137 

 

 

< HYPERLINK "http://www.jatai.go.gov.br/"http://www.jatai.go.gov.br> 
 
JODELET, D. Representações sociais: um domínio em expansão. In: ______. 
(Org.). As representações sociais. Tradução de Lilian Ulup. Rio de Janeiro: Ed. 
UERJ, 2001. p. 17-44. 
 
______. Experiência e representações sociais. In: MENIN, M. S. S.; SHIMIZU, A. M. 
Experiência e representação social: questões teóricas e metodológicas. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 2005. p. 93-130.  
 
JOVCHELOVICH, S. Representações sociais e esfera pública. A construção 
simbólica dos espaços públicos no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2000. 
 
JOVCHELOVICH, S; BAUER, M. W. Entrevista Narrativa. In: Bauer. M. W; 
GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. 
Petrópolis: Vozes, 2002. p. 90-113. 
 
JOVCHELOVITCH, S. Os contextos do saber: representações, comunidade e 
cultura. Tradução Pedrinho Guareschi. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.  
 
JUSTO, A. M.; CAMARGO, B. V. Estudos qualitativos e o uso de softwares de 
análises lexicais. Cadernos de Artigos: X SIAT & II SERPRO Lageres/ Unigranrio. 
In: NOVIKOFF, C.; SANTOS, S. R. M.; MITHIDIERI, O. B. (Org.). Universidade do 
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2004. 
 
______. Pedagogia e Pedagogos, para quê? 8 ed. São Paulo: Cortez, 2005.  
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metodológica de uma relação. In: MOREIRA, A. S. P (Org). Representações sociais: 
teoria e prática. João Pessoa: Editora Universitária, 2001. p. 113-133. 
 
MADEIRA, M. C. A (re) construção da teoria na prática do professor: os sentidos de 
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histórica. Idéias, Unicamp, n. 24, p. 95-105, 1994. 
 
______. A Supervisão Educacional em perspectiva histórica: da função à profissão 
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Anexo A: Parecer Consubstancial do CEP – Universidade Federal de Goiás – 

UFG 

 
 

 PARECER CONSUBSTANCIADO DO 

CEP  

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Ser coordenador pedagógico: um estudo em representações sociais 

Pesquisador: ROSELY RIBEIRO LIMA 

Área Temática: 

Versão: 1 

CAAE: 65273217.1.0000.5083 

Instituição Proponente: Campus Jataí - Unidade Riachuelo 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.015.925 

 

Apresentação do Projeto: 

A presente pesquisa coordenada pela pesquisadora Rosely Ribeiro Lima, com o título “O que é ser 

coordenador pedagógico: um estudo em representações sociais”, será desenvolvida por Valéria 

Grecov Garcia e está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Goiás – Regional Jataí como parte de um projeto de dissertação de mestrado. A 

pesquisadora parte da afirmação de que a coordenação pedagógica é imprescindível na escola, no 

entanto esta “está imersa em uma complexidade de tensões e desafios impostos pelas urgências do 

cotidiano escolar, o que acaba por enfraquecer a constituição profissional do coordenador, gerando 

em todos que participam da escola uma grande confusão sobre quem de fato e este profissional”. 

Objetivo da Pesquisa: 

O objetivo geral proposto pela pesquisadora é “apreender, pelos próprios coordenadores 
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pedagógicos, as representações sociais sobre o que é ser coordenador pedagógico”. No âmbito 

geral, os objetivos são: a) Compreender como se deu historicamente a constituição da função de 

coordenador pedagógico no cenário educacional brasileiro. b) Compreender como os 

coordenadores pedagógicos, da rede municipal de ensino, do município de Jataí, concebem o que 

é ser coordenador pedagógico por meio das representações sociais que eles têm de sua prática 

no contexto escolar. c) Analisar as representações sociais do que é ser coordenador pedagógico 

pelos próprios coordenadores pedagógicos. d) Identificar, a partir da Teoria das Representações 

Sociais, as funções identitárias que constituem o coordenador pedagógico no exercício de sua 

função. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Quanto aos riscos, a pesquisadora prevê que estes inexistem visto que os participantes poderão 

se retirar a qualquer momento desta. 

Relatam que: A pesquisa proposta não apresenta riscos aos envolvidos, por ter caráter de 

liberdade em aceitar ou não a participação, como também poderá ser retirada a participação em 

qualquer momento do estudo. 

Quanto aos benefícios, a pesquisadora, ao observar que há poucas dissertações e teses 

abordando essa temática pesquisada, sobretudo no que se refere às representações sociais do 

coordenador, sendo que, a partir da pesquisa , “será possível traçar um mapa amplo do indiciário 

sobre esta função e, ainda conhecer os processos representacionais sociais docentes sobre esta 

função, categorizando, a partir das Representações Sociais, como ocorrem as funções identitárias 

deste profissional, enquanto coordenador pedagógico.” 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa “O que é ser coordenador pedagógico: um estudo em representações sociais” é bastante 

relevante em seu conjunto, mas sua proposição a esse comitê apresenta alguns problemas que citarei 

abaixo. A metodologia proposta é qualitativa-quantitativa, com pesquisa empírica a ser realizada na 

Secretaria Municipal de Educação de Jatai, com vinte (20) participantes, sendo que estes são 

docentes que exercem a função de coordenadores pedagógicos nas escolas municipais. Para coleta 

e geração dos dados a pesquisadora se utilizará de entrevista narrativa como instrumento que 

possibilitará compreender e identificar pontos importantes sobre os participantes. A interpretação de 

dados será feita a partir do software IRAMUTEQ que, segundo a pesquisadora, permite fazer análises 

estatísticas sobre o texto transcrito a partir das entrevistas. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Apresenta carta de anuência, assinada pela pesquisadora, pela orientadora, bem como pela 

secretária de educação do município de Jataí; 

 

No TCLE não consta a possibilidade de ligações a cobrar para a pesquisadora para esclarecimentos, 

nem que este (esta) poderá pedir indenização, caso necessário. 
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Recomendações: 

 

 Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

- De acordo com Resolução 510/2016 a pesquisadora responsável deverá inserir no TCLE o 

"direito à indenização em caso de danos advindos da pesquisa" 

- Deverá inserir, após o contato telefônico, a possibilidade de ligação à cobrar. 

 

Após análise dos documentos postados somos favoráveis à aprovação do presente protocolo de 

pesquisa, smj deste Comitê, condicionado ao solicitado acima. 

 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Informamos que o Comitê de Ética em Pesquisa/CEP-UFG considera o presente protocolo 

APROVADO, o mesmo foi considerado em acordo com os princípios éticos vigentes. 

Reiteramos a importância deste Parecer Consubstanciado, e lembramos que o(a) 

pesquisador(a) responsável deverá encaminhar ao CEP- UFG o Relatório Final baseado na 

conclusão do estudo e na incidência de publicações decorrentes deste, de acordo com o disposto 

na Resolução CNS n. 466/12. O prazo para entrega do Relatório é de até 30 dias após o 

encerramento da pesquisa, prevista para fevereiro de 2018. 

 

 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 02/03/2017  Aceito 
do Projeto ROJETO_863984.pdf 18:49:55  

Cronograma CRONOGRAMA.pdf 02/03/2017 VALERIA GRECOV Aceito 
  18:49:03 GARCIA  

Outros certidaodeata.pdf 01/03/2017 VALERIA GRECOV Aceito 
  13:04:12 GARCIA  

Outros dadoscensitarios.pdf 01/03/2017 VALERIA GRECOV Aceito 
  13:02:08 GARCIA  

Outros ENTREVISTA.pdf 01/03/2017 VALERIA GRECOV Aceito 
  12:59:37 GARCIA  

Outros anuencia.pdf 01/03/2017 VALERIA GRECOV Aceito 
  12:53:07 GARCIA  

Projeto Detalhado / PROJETO.pdf 01/03/2017 VALERIA GRECOV Aceito 
Brochura  12:50:04 GARCIA  

Investigador     

TCLE / Termos de tcle.pdf 01/03/2017 VALERIA GRECOV Aceito 
Assentimento /  12:48:37 GARCIA  
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Justificativa de     

Ausência     

Orçamento orc.pdf 01/03/2017 VALERIA GRECOV Aceito 
  12:47:00 GARCIA  

Declaração de termodecompromisso.pdf 01/03/2017 VALERIA GRECOV Aceito 
Pesquisadores  12:42:56 GARCIA  

     

Folha de Rosto folhaderosto.pdf 01/03/2017 
12:39:07 

VALERIA GRECOV 
GARCIA 

Aceito 

 

 

 

  

Situação do parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

GOIANIA, 13 de Abril de 2017 

 

Assinado por: 

João Batista de Souza 

(Coordenador) 
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APÊNDICES 

Apêndice A: Carta de Anuência 
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Apêndice B: Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA/CEP 

 

TERMO DE ADESÃO E LIVRE CONSENTIMENTO 

Convidamos o (a) Sr. (ª) a participar da Pesquisa “Coordenação Pedagógica: um 

estudo em Representações Sociais” de responsabilidade da pesquisadora Valéria Grecov 

Garcia, sob orientação e coordenação da professora Dra. Rosely Ribeiro Lima, A pesquisa 

pretende apreender as representações sociais sobre o que é ser coordenador pedagógico, pelos 

própros coordenadores pedagógicosl, por meio das representações sociais que eles têm de sua 

prática no contexto escolar. Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevistas 

narrativas, as quais serão gravadas e posteriormente transcritas.  

Se depois de consentir em sua participação o (a) Sr (a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum 

prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr. (ª) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, na integra e/ou em 

partes, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo, havendo 

constrangimento, exposição ou quaisquer outros danos advindos com a pesquisa, a 

pesquisadora será responsabilizada, com o pagamento de indenização, de acordo com a 

Resolução 510/2016. 

 Para qualquer outra informação, o (a) Sr. (ª)  poderá entrar em contato com a 

pesquisadora pelo endereço eletrônico: valeriagrecov@gmail.com ou pelo telefone 64 

996054448, podendo ligar a cobrar, ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP/UFG), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação/PRPPG-UFG, Caixa Postal: 

131, Prédio da Reitoria, Piso 1, Campus Samambaia (Campus II) - CEP:74001-970, Goiânia – 

Goiás, Fone: (55-62) 3521-1215. E-mail: cep.prppg.ufg@gmail.com. 

 

Consentimento Pós–Informação 

 

Eu,____________________________________________, portador do CPF nº. 

_________________, e identidade nº. ________________, órgão expedidor ______, declaro 

ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, da pesquisa supracitada, sabendo 

que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas 

vias que serão ambas assinadas por mim e pela pesquisadora, ficando uma via com cada um de 

nós. 

Jataí, ____ de ____________de ________. 

____________________________                          _____________________________ 

  Assinatura do participante                                       Assinatura da pesquisadora 
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Apêndice C: Questões para a entrevista semiestruturada 

 

1. Por favor, responda, de maneira livre, o que você pensa sobre O QUE É SER 

COORDENADOR PEDAGÓGICO? 

 

2. COMO ERA PERCEBIDA A ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

DURANTE A SUA ESCOLARIZAÇÃO, OU SEJA, ENQUANTO VOCÊ ERA ALUNO (A)? 

 

3. QUAIS OS MOTIVOS QUE O LEVARAM (OU LEVARIAM) A ATUAR COMO 

COORDENADOR PEDAGÓGICO?  

 

4. QUAL A FUNÇÃO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO? (AS ATRIBUIÇÕES 

QUE LHE FORAM REPASSADAS PARA QUE VOCÊ PUDESSE EXERCER A FUNÇÃO) 

 

5. QUAIS SÃO AS SUAS ATRIBUIÇÕES DENTRO DO CONTEXTO ESCOLAR? 

(NO SEU COTIDIANO , QUAIS ACABAM SENDO AS PRINCIPAIS ATIVIDADES QUE 

OCUPAM A SUA ROTINA) 

 

6. O QUE VOCÊ PENSA SOBRE AS DIFICULDADES DE SER COORDENADOR 

PEDAGÓGICO?  

 

7. O QUE VOCÊ PENSA SOBRE OS BENEFICIOS DE SER COORDENADOR 

PEDAGÓGICO?  

 

8. COMO É PERCEBIDA A ATIVIDADE DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, 

PELAS PESSOAS QUE PARTICIPAM DO CONTEXTO ESCOLAR? (DIRETOR, PAIS, 

PROFESSORES) 

 

9. VOCÊ GOSTARIA DE DIZER MAIS ALGUMA COISA SOBRE A ATIVIDADE 

DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, OU, SOBRE A SUA ATUAÇÃO COMO 
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COORDENADOR PEDAGÓGICO? ALGO QUE LHE FAZ FALTA PARA QUE SUA 

ATUAÇÃO MELHORE. 

 


