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A maior riqueza do homem é a 

sua incompletude. 

Nesse ponto sou abastado.  

Palavras que me aceitam como 
sou – eu não aceito. 

Não aguento ser apenas um 
sujeito que abre portas, que puxa 
válvulas, que olha o relógio, que 
compra pão às 6 horas da tarde, que 
vai lá fora, que aponta lápis, que vê a 
uva etc. etc. Perdoai.  

Mas eu preciso ser Outros. 

Eu penso renovar o homem 
usando borboletas.  

 

Manoel de Barros 
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Hero1 
 
Verse 1: 
 
There's a hero, if you look inside your 
heart. 
You don't have to be afraid of what you 
are. 
There's an answer, if you reach into 
your soul, 
And the sorrow that you know will melt 
away.  
 
(Chorus): 
 
And then a hero comes along, with the 
strength to carry on, 
And you cast your fears aside, and you 
know you can survive. 
So when you feel like hope is gone, 
Look inside you and be strong, 
And you'll finally see the truth, that a 
hero lives in you.  
 
Verse 2: 
 
It's a long road, when you face the world 
alone. 
No one reaches out a hand for you to 
hold. 
You can find love, if you search within 
yourself, 
And the emptiness you felt will 
disappear.  
 
(Repeat Chorus) 
 
Lord knows, dreams are hard to follow. 
But don't let anyone, tear them away ay. 
Hold on, there will be tomorrow. 
In time, you'll find the way. 
(Chorus) 
That a hero lives in... you 

                                                            
1 Música de Mariah Carey  
Homenagem do Prof. Danilo Di Manno de Almeida aos 
seus alunos do Mestrado em Educação no curso de 
Abordagens Filosóficas em Educação,1º semestre de 
2010. 

That a hero lives in... you  
Herói 
 
Verso 1: 
 
Existe um herói, se você olhar dentro de 
seu coração. Não precisa ter medo do 
que você é 
Existe uma resposta, se você procurar 
dentro de sua alma. E a tristeza que 
você conhece irá desaparecer 
 
Refrão 
 
E então um herói surgirá, com a força 
para  
prosseguir 
E você deixará seus medos de lado, e 
sabe que pode sobreviver 
E quando sentir que sua esperança se 
foi 
Olhe dentro de si e seja forte 
E finalmente verá a verdade que existe 
um herói em você  
 
Verso 2: 
 
É um longo caminho, quando você 
encara o mundo sozinho. Ninguém 
estende uma mão para você segurar 
Você pode encontrar o amor, se 
procurá-lo dentro de si mesmo. E o 
vazio que sentia irá desaparecer 
 
(Repete Refrão) 
 
Deus sabe, é difícil ir atrás dos sonhos 
Mas não deixe ninguém destruí-los 
Se mantenha firme, haverá  um amanhã, 
No tempo certo você achará  o caminho 
 
(Refrão) 
 
Que existe um herói em você... 
Que existe um herói em você... 

 



 



 

 

 RESUMO  

Este trabalho discute as Representações Sociais construídas por Coordenadores 

Pedagógicos sobre seu próprio trabalho. Apresenta-se, devido à atual pauta de 

reflexões da categoria, como uma discussão importante, principalmente se 

considerada como uma atividade profissional multifacetada e que encerra várias 

funções e atribuições simultâneas. De forma a constituir as bases teórico-

metodológicas para a análise da temática, foram pesquisados autores de referência, 

a exemplo de Serge Moscovici (1971), com sua teoria das Representações Sociais e 

António Nóvoa que discute a teoria da pessoalidade inscrita no interior de uma teoria 

da profissionalidade para captar o sentido de uma profissão.  A pesquisa apoiou-se 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB-9394/96, bem como  na 

Classificação Brasileira de Ocupações de 2002 que descreve e delimita as matrizes 

de responsabilidade do cargo e/ou função do Coordenador Pedagógico. Em relação 

à metodologia, procura articular uma pesquisa de cunho bibliográfico com a 

pesquisa de campo, com a realização de entrevistas com coordenadores 

pedagógicos de várias instituições educativas, a partir de um roteiro aberto. Os 

resultados revelaram novas relações e novas formas de entendimento da realidade 

do trabalho do Coordenador Pedagógico, do seu papel profissional, das dificultadas 

enfrentadas no cotidiano, de forma a oferecer algumas reflexões sobre as políticas e 

práticas relacionadas ao seu papel na organização do trabalho da e na escola. 

 

 

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico. Representação Social. Trabalho.  

                             Profissionalidade-Pessoalidade. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This piece of work discusses the Social Representations developed by Pedagogical 
Coordinators concerning their own jobs. Due to the current tendency for reflections 
demanded from such professionals, it is presented and mainly considered as a 
multifaceted professional activity and also one which brings closure to varied and 
simultaneous tasks. In order to constitute the theoretical-methodological framework 
which aims at analyzing such subject, reference authors were researched, such as 
Serge Moscovici (1971), who coined the Social Representation Theory and also  
António Nóvoa who discusses the Theory of Personhood inscribed within a Theory of 
Professionalism in order to capture the meaning of a profession. The research was 
based on the “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB-9394/96” which 
is the law that regulates education in Brazil, and also on the Brazilian Classification of 
Occupations (CBO) from 2002 which outlines and delimits the position and/or the 
roles of a Pedagogical Coordinator. Regarding the methodology used along the 
research, it aims at articulating a bibliographically-based research with a field 
research in which pedagogical coordinators from several educational institutions 
were interviewed from an open source. The results unfolded new kinds of relations 
and new ways of understanding the realities of a pedagogical coordinator’s job, their 
professional role, the difficulties faced in their daily professional lives, in order to 
provide some food for thought concerning the practices and policies related to their 
roles in the work organization not only demanded from the school but also at the 
school. 

 

Key-words:  Pedagogical Coordinator. Social Representation. Work.  

                     Professionalism-Personhood. 
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INTRODUÇÃO 

Não há aprendizagem sem viagem.  
É preciso se mexer, se mover, sair, 

enfrentar, atravessar.  
Passar de um lugar para o outro.  

Antonio Nóvoa  
(IV CIPA/USP – 2010) 

Este trabalho de pesquisa apresenta um estudo sobre as representações 

sociais que os coordenadores pedagógicos têm sobre seu próprio trabalho.  

A importância do coordenador pedagógico no universo escolar dá-se pelo fato 

de ser ele o articulador e o mediador das relações interpessoais entre pais, 

professores, alunos e diretoria, evitando o desgaste que possa vir a acontecer entre 

estes pólos que fazem parte da escola.   

O trabalho do coordenador pedagógico, portanto, apresenta-se, por si só, 

complexo e essencial, posto que exige uma formação profissional consistente, 

autoconhecimento nos níveis pessoal e profissional, com vistas ao sucesso do 

gerenciamento de suas atribuições e responsabilidades – perspectiva que evidencia 

que o coordenador pedagógico realiza suas atividades no cotidiano de seu trabalho 

de forma representativa.   

Para definir os objetivos da pesquisa, duas questões fundamentais 

problematizaram e nortearam o estudo:  

(1) Qual a imagem e quais as expectativas do coordenador pedagógico de 

uma instituição de ensino a respeito de sua carreira docente?  

(2) Como ele pensa e como relata o cotidiano do coordenador pedagógico? 

Além dessas indagações, outros questionamentos ajudaram a pensar e a 

esclarecer o problema de pesquisa, como, por exemplo: Como foi sua escolha pela 

profissão? Qual a trajetória profissional, os momentos que marcaram seu começo de 

carreira? Quais as motivações para chegar à coordenação pedagógica? Qual sua 

relação com os professores que coordena, com os pais e alunos da escola? Como a 

direção da escola vê o trabalho de coordenação pedagógica? Qual a importância do 

cargo de coordenador pedagógico? Quais os sentidos, quais os significados e quais 
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as suas representações sobre o trabalho de coordenador pedagógico? 

No que se refere às balizas teóricas do estudo, dois autores estabeleceram as 

premissas fundamentais para a análise: Serge Moscovici (1970), com sua Teoria 

das Representações Sociais, e António Nóvoa (2010), com o reconhecimento da 

Teoria da Pessoalidade, a qual se inscreve no interior de uma Teoria da 

Profissionalidade para captar o sentido de uma profissão.  

A pesquisa toma como referência para a discussão do cargo de coordenador 

pedagógico dois diplomas legais: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LDB-9394/96 e a Classificação Brasileira de Ocupações de 2002.  

Cabe ressaltar, o grande desafio foi buscar referenciais teóricos que, ao 

mesmo tempo, me possibilitassem ser observadora e participante de um contexto 

em que estava totalmente inserida como coordenadora pedagógica que sou, de 

forma a ver com mais clareza cada detalhe que imaginava conhecer tão bem. 

Como opção lógica para a organização do presente trabalho a abordagem foi 

seccionada em: Introdução (seção atual), acrescida de três capítulos, além das 

Considerações Finais: 

a) a Introdução apresenta a trajetória formativa e as linhas gerais da 

pesquisa;  

b) o Capítulo I discute a função, o papel do coordenador pedagógico, 

situando os sujeitos no contexto em que trabalham, com a proposta de 

buscar o foco central da profissão;  

c) o Capítulo II apresenta o embasamento teórico adotado a partir da 

discussão da Teoria das Representações Sociais, de sua importância e 

como estas representações influenciam as práticas sociais;  

d) o Capítulo III expõe a análise das respostas dos coordenadores 

pedagógicos entrevistados com base em um  roteiro aberto de questões; e 

e) ao final, como resultado da pesquisa, o conhecimento e a discussão das 

Representações Sociais ao longo do tempo construídas pelos 

coordenadores pedagógicos sobre seu próprio trabalho, com a finalidade 
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de descobrir as novas relações e novas formas de entendimento da 

realidade de trabalho do coordenador pedagógico. 

Minha trajetória formativa 

La verdadeira esencia de la memoria humana 
está em el hecho de que los seres humanos sean capazes 
de recordar activamente com la ayuda de signos. 

 (VYGOTSKY, 1984, p. 58 apud  
DURAN e BAHIA, 2001, em Coletânea) 

Construir esta dissertação faz parte de um projeto pessoal. Minha busca pelo 

mestrado foi aprofundar os estudos sobre a coordenação pedagógica, seu foco de 

trabalho e sua identidade profissional. 

Queria a todo custo voltar para a sala de aula, pois não entendia o que estava 

realmente fazendo na coordenação pedagógica com tantos afazeres. 

Cheguei com todos esses pensamentos no mestrado, ocasião em que 

comecei a conhecer outras formas de analisar a profissão de educador, como a de 

Josso (1988) que afirma:  

Aprender a expor sua sensibilidade, aprender a expor-se nas suas 
sensibilidades para entrar em relações mais abertas e profundas é 
redescobrir que o sentido e o quadro se dão a conhecer através da 
ordenação de palavras escolhidas e das articulações induzidas pelos 
encadeamentos proposicionais; é tomar consciência do “pronto a vestir” da 
nossa linguagem e de contextos que influenciam as nossas representações, 
para descobrir as potencialidades poéticas da linguagem e dar conta de 
uma singularidade. (JOSSO, 1988, p. 35) 

Iniciei uma jornada em busca de dissertações de mestrado e teses de 

doutorado que falassem sobre o coordenador pedagógico. Encontrei muitos 

materiais interessantes, como:  

a) “O professor coordenador: suas atribuições legais e o trabalho junto à 

equipe docente” (2007), de Rita de Cássia C. Micheletti – UNICID;  

b) “Sou CP na Educação Infantil, e agora?: um estudo sobre o papel do 
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coordenador pedagógico como formador de professores” (2010), de Neli 

Regina Palliares – UMESP;  

c) “Identidades em jogo: duplo mal-estar das professoras e coordenadoras 

pedagógicas do Ensino Fundamental I na constante construção de seus 

papéis” (2007), de Patrícia Rossi Torralba Horta; “O professor coordenador 

pedagógico e o cotidiano escolar: um estudo de caso etnográfico” (2001), 

de Marcelo Domingues Roman; e “O coordenador pedagógico e o desafio 

da formação contínua do docente na escola” (2009), de Isaneide 

Domingues, da USP; 

d) “O coordenador pedagógico e o seu papel na formação continuada em 

serviço do professor de educação infantil (creche)” (2011), de Viviani Ap. 

Amabile Zumpano; e “Um estudo sobre o coordenador pedagógico: sua 

identidade, seu trabalho e formação continuada no cotidiano escolar 

(2009), de Jane Cordeiro de Oliveira, respectivamente da PUC-SP e PUC-

Rio; 

e) “O papel do coordenador pedagógico na ordenação política do cotidiano 

na escola” (2010), de Valdelice de Oliveira – UFMG-Cuiabá;  

f) “O professor coordenador pedagógico e  a formação docente continuada: 

papéis, lugares e dilemas no contexto escolar” (2006), de Ivanete M. 

Waldmann – UNIMEP; entre outros. 

A partir daí, deu-se o início de um movimento interno de reconstrução de uma 

trajetória profissional. Comecei a refletir sobre minha profissão e a enxergar de 

forma diferenciada. 

Com o conhecimento desse desassossego que assolava o caminho de tantos 

coordenadores pedagógicos como eu, entendi que seria interessante saber o que 

representava ser coordenador pedagógico para tantos profissionais que atuam hoje 

em dia em escolas, sejam de Educação Infantil, Ensino Fundamental, ou Médio; 

sejam de universidades, ou de escolas de cursos livres.  

Assim, iniciei outras leituras. Busquei dissertações de mestrado e teses de 

doutorado que discutissem as representações sociais, como as a seguir enunciadas, 

todas desenvolvidas na UMESP:  
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a) “Papéis sociais dos tutores em cursos de Licenciatura em EAD: um estudo 

sobre as representações sociais” (2010), de Adriana R. B. Pasqualini;  

b) “Formação e prática docente de professores de inglês em curso livre – um 

estudo das representações sociais” (2007), autoria  de Ana Maria Ialago; 

c) “Representações sociais sobre a Educação Infantil – as vozes das 

professoras (2009), autoria de Cleusa Vieira da Costa; e  

d) “Representações Sociais – para além da identidade do pedagogo docente 

(2008), de autoria de Leila Maria Ramos. 

Nesse momento, já fazia parte do Grupo FormAção2 sobre as Teorias das 

Representações Sociais, coordenado pela Profª Drª Marília Claret Geraes Duran. A 

partir dos encontros promovidos meu projeto foi criando uma dimensão das 

Representações Sociais.  

Gradativamente, fui percebendo a importância da minha história de vida 

aliada a minha história profissional, meus avanços e meus declínios. Percebi que ao 

escrever minha trajetória, fui reconhecendo minhas representações da profissão e 

fui me firmando como tal. 

Minha carreira, minha história 

Sou professora com formação em Magistério, Pedagogia e Pós-graduação 

em Didática do Ensino Superior. Fui professora de Educação Infantil, de 1ª a 4ª série 

(atualmente 1º ao 5º ano), de Magistério (Centro Específico de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério – CEFAM) e, depois, orientadora educacional e 

coordenadora pedagógica de todos os segmentos. Cito este percurso da trajetória 

para iniciar a minha história, começar a escrevê-la e refletir sobre minhas 

concepções de educação.  

Quando iniciei o colegial, hoje ensino médio, em 1984, precisava optar por um 

                                                            

2 O Grupo FormAção existe desde 1995 com cadastro no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), coordenado pela Profª Drª Marília Claret Geraes Duran, do Programa de Mestrado em Educação da Universidade 
Metodista de São Paulo, na Linha de Pesquisa Formação de Educadores. Participam deste grupo alunos e professores do 
Mestrado em Educação. 
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curso. Na época tinha o colegial normal, Magistério e Patologia. Minha mãe optou 

pelo Magistério, contra meu desejo. Iniciei o curso muito a contra gosto. Tentei 

mudar várias vezes, porém, como era menor de idade, não tinha muita escolha. Lá 

fui eu fazer este “tal magistério”. 

Logo no primeiro ano, uma amiga me indicou para uma entrevista numa 

escolinha infantil e fui escolhida. Tinha apenas 16 anos, a cara e a coragem.  

Assumi uma classe com 15 alunos. 

Bem, não é surpresa que nessa fase da minha profissão, eu apenas 

reproduzia o que aprendi como aluna. Não tinha nenhuma noção básica sobre a 

Educação. Não conhecia nenhum autor, nem metodologia, só conhecia a escola 

como aluna e o que fiz foi reproduzir isso. 

A partir daí, nunca mais saí da Educação. Enfrentei grandes desafios, chorei 

muito, quis desistir várias vezes, porém, hoje consigo refletir sobre esta trajetória e 

entender o porquê de tanto sofrimento. Faltava-me embasamento teórico e prático. 

Tinha apenas boa vontade e a insistência de minha mãe e, pois é, lá estava eu no 

meio de tudo isso. 

Quando estava no 4º ano do Magistério acabei ingressando no primeiro ano 

de Pedagogia, pois procurava respostas. A partir daí comecei a conhecer alguns 

teóricos e a encontrar sentido para minha profissão. 

Nesse sentido, Nóvoa (2003) diz que não basta uma lista de competências. É 

necessário estar atento para uma formação inicial sólida, que dê aos professores um 

bom repertório teórico e metodológico; para que haja um acompanhamento aos 

jovens professores, permitindo-lhes um tempo de transição de aprendizagem do 

ethos3 e das rotinas da profissão; e para a imprescindibilidade de uma integração em 

um grupo docente que, no quadro de projetos de escola, promova uma atitude de 

formação, de reflexão e de inovação. 

Concordo com suas ideias, especialmente quando recordo que, naquela 

época, eu desconhecia a importância de ser acompanhada por profissionais mais 

experientes. Nunca fui estagiária e nem assistente de sala, daí a grande dificuldade 

                                                            

3 A palavra ethos, tem origem grega e significa valores, ética, hábitos e harmonia. É o "conjunto de hábitos e ações que 
visam o bem comum de determinada comunidade". Ainda mais especificamente, a palavra ethos significava para os gregos 
antigos a morada do homem, isto é, a natureza (ETHOS, 2011). 
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em exercer a difícil tarefa de ensinar. Na verdade, sentia um vazio, mas não 

entendia que vazio era este. Como afirmou Freire (1996, p. 25), “[...] nenhuma 

formação ocorre de forma isolada, tão-pouco definitiva em um espaço de diferenças, 

quem forma se forma e se re-forma ao formar”. 

Nesse contexto, os indivíduos adquirem sua prática não somente na relação 

entre pares, mas principalmente, a partir da própria prática, como sugere Freire 

(1996, p. 43-44) quando diz que “[...] é pensando criticamente a prática de hoje ou 

de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

Logo ingressei numa escola do Estado na periferia de Diadema em 1988. 

Nesta época, eu era ACT – nomenclatura e sigla utilizada para indicar a condição de 

“admitida em caráter temporário”. Pude trabalhar com o antigo ciclo básico (CB), 

modalidade de ensino em que os alunos ficavam seis horas na escola. Participei de 

muitas assessorias que foram dadas e, na época, a implantação de estudos sobre o 

Construtivismo estava no auge. O ano de 1988 e os subsequentes foram difíceis e 

caracterizados por muitas reivindicações e greves. 

Nos anos de 1990 me casei, em seguida tive meus filhos e pude constatar 

que não era verdade o que minha mãe sonhava. Trabalhava meio período e cuidava 

dos filhos e da casa. Na verdade, o serviço era dobrado. Havia em mim um 

desassossego. Queria estudar, preparar aulas, diferenciar.  

Em 1991 ingressei no CEFAM como professora de Didática e Prática de 

Ensino e Supervisora de Estágios; ali me encontrei como profissional. Pude 

mergulhar na questão da formação docente e me apaixonei.  

No CEFAM encontrei colegas mais experientes e tive a oportunidade de 

aprender com eles sobre suas aulas, suas leituras. Discutíamos temas necessários 

para nosso dia a dia. A necessidade de aperfeiçoamento foi cada vez mais latente e 

emergente. Em meio a tantas mudanças, quem trabalha com o conhecimento 

precisa ficar atento ao que está acontecendo a sua volta, pois se informar dos fatos 

não é suficiente. É necessário compreendê-los. Houve tempo em que se acreditava 

que, uma vez formado, estaria eternamente formado, apto para exercer sua 

profissão. Concluir o Magistério ou a licenciatura é apenas uma das etapas do longo 

processo de formação do professor. O professor necessita ter instrumentos para 

compreender o mundo em que vive seus alunos, para, a partir daí, produzir 
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conhecimento. 

No CEFAM tive a oportunidade de atuar numa equipe de direção colegiada. 

Uma vez por semana havia um encontro com a equipe de professores, alunos e 

direção, ocasião em que cada um assumia a sua função no colegiado e todos 

contribuíam para o crescimento e para a união da equipe de trabalho. Foram anos 

extremamente produtivos e enriquecedores.  

O CEFAM foi um projeto que trouxe enorme contribuição para a formação dos 

professores da época. As alunas recebiam um salário mínimo para estudar período 

integral e nós, professores, ganhávamos 50% a mais do número de aulas para 

estudar e realizar pesquisas. 

Os estágios das alunas eram supervisionados por mim e por outras colegas. 

Acompanhávamos as alunas nas escolas e dávamos a assistência necessária para 

quem estava iniciando na carreira. Havia aula de observação e aula prática, depois 

realizávamos o registro e a avaliação deste momento, apontando os aspectos 

positivos e negativos. Infelizmente, este projeto foi extinto e todos os professores 

tiveram que migrar para outros cargos.  

Fui para uma escola particular e continuei trabalhando com Magistério; dava 

aulas no curso de Magistério e também atuava como professora primária polivalente 

(Ensino Fundamental I). Era uma fase um pouco mais tranquila, pois já conseguia 

transitar na profissão com um pouco mais de liberdade. Conhecia os teóricos mais 

importantes, tinha um pouco mais de prática e isso me dava muito mais segurança. 

Estava praticamente realizada na profissão, sempre estudando, realizando cursos e 

leituras. 

Em pouco tempo tornei-me coordenadora de área do Magistério de uma 

conceituada escola particular na região do ABC. Lá pude desenvolver vários projetos 

pedagógicos como coordenadora de área e também tínhamos a Semana do 

Magistério, onde podíamos propor vários debates e reflexões sobre a profissão – 

trabalho que se n até 1998, quando o Magistério foi extinto definitivamente. 

Continuei meu trabalho em formação, porém, agora como coordenadora 

pedagógica. Assumi a Coordenação Pedagógica de Educação Infantil em uma 

escola particular em São Bernardo do Campo. Pensava que faria diferente de todas 
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as minhas coordenadoras e que conseguiria fazer a mudança em que acreditava. 

Estudar com os professores sobre os alunos, pensar em novas formas de se 

ensinar. Ajudar quem iniciava. Pensei em dar continuidade ao trabalho que vinha 

desenvolvendo no Magistério como professora e formadora. 

Entretanto, a partir daí começou outro conflito. Não conseguia administrar 

essa nova demanda. Recebia ordens de mantenedores para cumprir com uma rotina 

bem diferente de tudo que até então havia lido e praticado como formadora. Passei 

a ser bastante burocrática. As funções eram diversas e estava completamente sem 

foco, via-me novamente num lugar novo sem ter com quem contar, ou seja, fui para 

a coordenação sem ser assistente de coordenação e sem ter uma direção 

pedagógica presente. De novo tive que aprender com as minhas experiências, 

porém, desta vez, sabia o que não fazer com as professoras. Mas, como atuar 

diante desta realidade em que a escola era vista como empresa e os alunos como 

nossos clientes?  

Hoje percebo que o que faltava naquele momento era uma maturidade 

profissional, era conhecer a função de coordenadora pedagógica, era ter uma 

pessoa experiente trabalhando junto, orientando-me e guiando-me, oferecendo-me 

leituras sobre a coordenação pedagógica e discutindo sobre as decisões que seriam 

tomadas. Faltava foco. 

Não dava para ser diferente, estava numa grande escola particular vista como 

empresa e eu ainda com uma visão romântica de professor-formador. Achava que 

coordenador pedagógico era só pedagógico e não sabia defender esta ideia como 

prioridade e acabava atendendo a todas as demandas que surgiam. Faltava 

conhecimento da profissão, faltavam as trocas de experiências com os profissionais 

mais experientes. Faltava uma formação do formador, do coordenador pedagógico. 

Foram dias e noites conflitantes, anos se passaram, passei por algumas 

escolas, leigas e confessionais. Passava meus dias desejando voltar para a sala de 

aula, realizava cursos em busca de respostas e só encontrava colegas de cargo que 

desejavam o mesmo: voltar para a sala de aula. 

A demanda de uma escola particular chega a ponto de exigir que o 

coordenador pedagógico abra a escola às 06h30 da manhã; organize o lanche; 

atenda telefone; faça matrícula; mostre a escola a pais novos; cuide da limpeza; das 
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reformas nas férias; faça saída dos alunos no portão da escola, e, por aí vai. A 

preocupação com o pedagógico existe e precisa estar aliado a toda esta demanda, 

bem como é necessário muito controle por parte do coordenador para articulá-la.  

Sempre persisti, fui amadurecendo e enxergando a profissão com um olhar 

mais crítico.  

Retomei algumas leituras teóricas sobre a profissão de coordenador 

pedagógico, resolvi escrever sobre o tema e percebi que o caminho seria através da 

minha dissertação de mestrado. Participei de um curso sobre coordenação 

pedagógica, oferecido pela Escola da Vila e, a partir deste momento, comecei a 

entender minha profissão de uma maneira diferente e assim como a sua importância 

dentro de uma escola. 

Para conseguir esse entendimento da profissão foi preciso passar 12 anos no 

cargo de professora em escolas públicas e particulares e 13 anos na função de 

coordenadora pedagógica, sempre em escolas particulares e exercendo todos os 

malabarismos que a profissão exige. 

Minha orientadora Profª Dra Marília Claret Geraes Duran muito tem 

acrescentado em minha trajetória. Através de suas aulas e encontros pude conhecer 

as Representações Sociais de Moscovici (1978; 2003; 2005); a Invenção do 

Cotidiano de Michel de Certeau (1994; 1996); a Biografia Educativa de Josso (1988); 

a Reflexão da Profissão Professor de Nóvoa (1988; 1992; 1995; 2009; 2011) e agora 

consigo entender meu cargo e minha função de coordenadora pedagógica de outra 

maneira.  

Certeau (1994, p. 142) considera que, toda atividade humana pode ser 

cultura, mas ela não o é necessariamente, ou não é forçosamente reconhecida 

como tal, pois, para que haja cultura, não basta ser autor das práticas sociais; é 

preciso que estas práticas sociais tenham significado para aquele que as realiza.   

Dessa forma, participar do mestrado em Educação foi a alavanca desse 

processo de ressignificados da profissão de Coordenador Pedagógico. Percebi que 

ser professor ou ser coordenador pedagógico sem saber o sentido e o significado da 

profissão, promove um extremo vazio pedagógico e nos dá uma sensação de 

ignorância pedagógica. 
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Chego até aqui e percebo que se faz necessário aliar teoria e prática, discutir 

com os pares, renovar-se a cada dia e saber quais as suas representações do dia a 

dia. Corroboro com as ideias de Santos Neto (2004, p. 1) que afirma: “[..] quando o 

educador não tem clareza do projeto que defende, dificilmente consegue ser crítico, 

com consistência, diante dos projetos que lhe são apresentados”.  

Cada educador precisa ter clareza da concepção pedagógica que está 

assumindo: concepção de ser humano que ele defende (concepção antropológica); 

concepção de conhecimento na qual ele confia (concepção gnosiológica); e 

concepção de sociedade que ele acredita (concepção política). 

Fui alinhando meus pensamentos, em momentos de desconstrução e 

construção e, durante todo o mestrado, que se estendeu de julho de 2009 a julho de 

2011, foi possível perceber a intervenção dos professores no sentido de mostrar o 

caminho a seguir. A cada encontro, novas descobertas e vários autores e 

educadores foram apresentados. 

Nóvoa (1998) afirma que a produção de práticas educativas eficazes só surge 

a partir de uma reflexão da experiência pessoal partilhada entre os pares. Para ele, 

a escola é lócus privilegiado onde acontece o processo de formação e 

autoformação. Neste sentido, o professor vai se configurando como agente do 

processo de formação e a escola como local onde esta formação acontece. 

Acrescenta, ainda:   

A preocupação com a pessoa do professor é central na reflexão 
educacional e pedagógica. Sabemos que a formação docente depende do 
trabalho de cada um. Sabemos também que mais importante do que formar 
é formar-se; que todo conhecimento é autoconhecimento e que toda 
formação é autoformação. (NÓVOA, 1998, p. 24) 

O uso de narrativas como instrumento de ensino e de pesquisa pode anunciar 

a possibilidade de outros aportes importantes na formação do coordenador 

pedagógico, trazendo à luz o que vai pulsando na vida de cada um.  

A lembrança dessas experiências está presente na memória, marcando uma 

trajetória significativa de minha história de vida, influenciando escolhas e decisões 

profissionais.  

Foi a partir dessa memória que me descobri como coordenadora pedagógica. 
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1 COORDENADORES PEDAGÓGICOS: NA PERSPECTIVA DA 
LEGISLAÇÃO E DAS PESQUISAS SOBRE O TEMA 

 
O aprender contínuo é essencial e se 

concentra em dois pilares: a própria pessoa, como 
agente, e a escola, como lugar de crescimento 
profissional permanente. 

António Nóvoa (2011) 

A coordenação pedagógica, ainda chamada de supervisão educacional ou 

inspeção escolar, tem sua origem associada ao controle e foi criada num contexto 

de ditadura. A Lei de n. 5692/71 a instituiu como serviço específico da escola de 1º e 

2º graus, embora já existisse anteriormente (BRASIL. Lei 5692, 1971). A sua função 

era, então, predominantemente tecnicista e controladora e, de certa forma, 

correspondia à militarização escolar. Ela traz para o interior da escola a divisão 

social do trabalho. 

Muitos dos problemas que se colocam atualmente no exercício da 

coordenação pedagógica têm sua explicação na origem mesma da configuração 

formal da função, associada ao “controle”. Embora tenhamos no Brasil rastros da 

função supervisora desde o século XVI, com a influência dos jesuítas e sua Ratio 

Studiorum, o modelo de supervisão que apresentou maior incidência sobre o nosso 

foi o dos Estados Unidos, que surgiu no século XVIII como “Inspeção Escolar”, no 

bojo do processo de industrialização (VASCONCELLOS, 2009, p. 85-86).  

 Vale ressaltar que Ratio Studiorum é uma espécie de coletânea privada, 

fundamentada em experiências acontecidas no Colégio Romano e adicionada a 

observações pedagógicas de diversos outros colégios, que buscava instruir 

rapidamente todo jesuíta docente sobre a natureza, a extensão e as obrigações do 

seu cargo.  

A Ratio surgiu com a necessidade de unificar o procedimento pedagógico dos 

jesuítas diante da explosão do número de colégios confiados à Companhia de Jesus 

e como base de uma expansão missionária. Constituiu-se numa sistematização da 

pedagogia jesuítica, contendo 467 regras, cobrindo todas as atividades dos agentes 

diretamente ligados ao ensino e recomendava que o professor nunca se afastasse 
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em matéria filosófica de Aristóteles e teológica de Santo Tomás de Aquino. Em 1584 

foi nomeada uma comissão encarregada de codificar as observações que foram 

reunidas em Roma. O anteprojeto motivado, redigido em 1586, depois de haver sido 

submetido às críticas dos executores e de haver sido remanejado por nova 

comissão, tornou-se o texto de 1591 e tomou forma definitiva na famosa 

RatioStudiorum, promulgada em 8 de janeiro de 1599 (RATIO STUDIORUM, 2011). 

A Ratio não era um tratado de pedagogia, mas um código, um programa, uma 

lei orgânica, que se ocupava do conteúdo do ensino ministrado nos colégios e 

universidades da Companhia e que impunha métodos e regras a serem observados 

pelos responsáveis e pelos professores destes colégios e universidades (PATRÍCIO, 

2011). 

Passaram 410 anos por cima deste texto. Diremos que muito se progrediu 
no tocante à formação de professores, em especial para o ensino público. 
Também todo o ensino se massificou, o que trouxe problemas novos e 
dificuldades relevantes para manter os adequados e indispensáveis padrões 
e níveis qualitativos. É verdade. Mas todos sabemos, pois o termos sentido 
na carne bem recentemente – e não estarmos seguros de que a política 
educativa vai de fato melhorar neste ponto – que as alterações ocorridas 
nos últimos anos no que respeita à formação de professores põem 
gravemente em causa, pode dizer-se, que tudo o que se conseguiu nas 
últimas três décadas. Muitas outras Regras da Ratio Studiorum merecem 
ainda hoje a nossa atenta consideração. Creio que é muito importante 
conhecê-las, pensá-las criticamente e enriquecer com esse conhecimento a 
nossa postura educativa atual. (PATRÍCIO, 2011) 

1.1 CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES DE 2002 

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)4 regulamentou a profissão através 

da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), dando-lhe espaço de trabalho, 

referências e funções. Portanto, cabe ao coordenador pedagógico, resumidamente,  

programar a execução e avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico; viabilizar 

o trabalho coletivo dos professores; promover a formação contínua dos educadores 

(professores e funcionários), juntamente com a sua própria formação, através de 

                                                            

4 Para maiores informações sobre a Classificação Brasileira de Ocupações, a página do Ministério do Trabalho na Internet 
possui explicações referentes à legislação e regulamentação da profissão de coordenador pedagógico, dentre outras, 
conforme a referência:  

BRASIL. Classificação brasileira de ocupações. Ministério do Trabalho e Emprego. Disponível em: 
http://www.portal.mte.gov.br. Acesso em: 11 de julho de 2011. 
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atualização e estudo contínuo; pesquisar os avanços do conhecimento científico, 

artístico, filosófico e tecnológico, bem como das práticas educativas; aprofundar a 

reflexão sobre as teorias da aprendizagem, dos currículos e metodologias de ensino 

e sobre o desenvolvimento de crianças e jovens; selecionar referencial teórico e 

bibliografia e, por fim, comunicar-se, disponibilizando informações aos demais 

profissionais que sejam do seu interesse, ou de interesse da unidade escolar, tanto 

pública, quanto particular (BRASIL. Classificação, 2011). 

1.2 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL  

 O artigo 33 da Lei n. 5692/71 determinava, à época de sua promulgação, que 

a formação de administradores, planejadores, orientadores, inspetores, supervisores 

e demais especialistas de Educação fosse feita em curso superior de graduação, 

com duração plena ou curta, ou de pós-graduação, ditame legal alterado, 

posteriormente, pela LDB-9394/96, que substituiu o primeiro diploma sobre as 

diretrizes e bases da Educação (BRASIL. Lei n. 5692, 1992). 

 A LDB-9394/96, artigo 64, atualmente em vigor, determina que a formação de 

profissionais de Educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão 

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

em Pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, 

garantida, nesta formação, a base comum nacional (BRASIL. Lei n. 9394, 1996). 

         O artigo 64, além de fazer referência aos profissionais da Educação, trata da 

formação dos chamados especialistas (administradores, planejadores, inspetores, 

supervisores e orientadores), sem, contudo, usar esta expressão. Tal como ocorre 

hoje, a sua formação pode ser em cursos de graduação (Pedagogia) ou em nível de 

pós-graduação (SOUZA; SILVA, 2002, p. 100). 

Se compararmos com a Lei n. 5692/71, os chamados especialistas da 

Educação (administradores, supervisores, planejadores, orientadores e inspetores), 

permanecem da mesma forma (SOUZA; SILVA, 2002, p. 98). 

Os planejadores sempre foram recrutados entre os quadros mais qualificados e 

de composição multidisciplinar dos sistemas de ensino. Esta função, por sua 
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complexidade, nunca chegou a ser incluída como habilitação no curso de graduação 

em Pedagogia, mas, sim, em cursos de pós-graduação, até hoje frequentados por 

profissionais de diferentes formações (SOUZA; SILVA, 2002, p. 99).  

Percebe-se que nem o nome coordenador pedagógico é citado. A todo o 

momento é feita a relação com o nome de planejadores e inspetores. Observa-se 

que não houve avanços na legislação e continuamos com o papel de controladores 

do processo, verdadeiros inspetores. 

Em função dessa origem profissional ligada ao poder e controle autoritários, há 

necessidade de o coordenador, que assume uma postura diferenciada, conquistar a 

confiança dos educadores (VASCONCELLOS, 2009, p. 86).  

Há uma vontade e demanda que se defina o papel do coordenador pedagógico 

com respaldo legal, visto que, após a análise de documentações importantes, como 

a LDB e a CBO, percebe-se que a profissão do coordenador pedagógico ainda não 

está definida como uma profissão respeitada pela sociedade. Apenas foram dados 

espaço de trabalho, referências e funções e, portanto, cada órgão, seja ele federal, 

estadual ou particular, fica livre, a partir do exposto, para organizar o cargo ou 

função, de acordo com suas necessidades.  

Tanto na LDB-9394/96, quanto na LDB-5692/71, fala-se dos profissionais de 

Educação da mesma forma e não são verificados avanços. Na CBO é citado o 

coordenador pedagógico entre os programadores, avaliadores e orientadores de 

ensino e aparece de forma bem clara todas as funções e tarefas, bem como a 

formação e tempo de experiência necessários para se exercer a função. Mas, 

mesmo assim, não aparece o histórico da profissão. 

É importante conhecer esse histórico e as leis, a fim de entender um pouco 

sobre o fato de o coordenador pedagógico ser até hoje um profissional sem 

referência específica. Fato que acaba por apresentar a estes profissionais a falta de 

foco quanto a sua atuação nas escolas e sua busca pela identidade profissional. 

1.3 ESTUDO REALIZADO PELA FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA  
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Um estudo realizado pela Fundação Victor Civita em 20105 ajuda a entender melhor 

a realidade do coordenador pedagógico. Exclusivamente qualitativo, ele procurou 

conhecer as práticas formativas das redes públicas de ensino. A pesquisa, 

denominada “A formação continuada de professores no Brasil: uma análise das 

modalidades e práticas” obteve respostas de 19 Secretarias de Educação – seis 

estaduais e 13 municipais – das cinco regiões do país. Em todos os casos foram 

feitas entrevistas com o secretário de Educação (ou seu representante), com o 

coordenador da formação continuada na rede e com o responsável por um projeto 

em andamento. Concluiu-se que, apesar de todos os esforços para que a formação 

em serviço ocorra com mais frequência e seja focada na necessidade dos 

professores em sala de aula, há a carência de programas voltados especificamente 

para aprimorar a prática do coordenador pedagógico. Diante desse cenário, a 

Fundação Victor Civita decidiu descobrir quem é e o que pensa esse personagem 

relativamente novo no cenário educacional brasileiro, escolhendo-o como tema de 

uma pesquisa intitulada “O coordenador pedagógico e a formação continuada de 

professores: intenções, tensões e contradições”. Realizado pela Fundação Carlos 

Chagas, sob a supervisão de Cláudia Davis, o estudo teve a coordenação de Vera 

Maria Nigro de Souza Placco e de Laurinda Ramalho de Almeida, ambas da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), e de Vera Lúcia Trevisan 

de Souza, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). Uma 

das principais conclusões da pesquisa é que, apesar de ser um educador com 

experiência, inclusive na função, ainda lhe falta identidade e segurança para realizar 

um bom trabalho. Ele se sente muito importante no processo educacional, mas não 

sabe ao certo como agir na escola frente às demandas e mostra isso por meio de 

algumas contradições: ao mesmo tempo em que afirma que sua atuação pode 

contribuir para o aprendizado dos alunos e para a melhoria do trabalho dos 

professores, não percebe quanto isso faz diferença nos resultados finais da 

aprendizagem.   
A identidade profissional se constrói nas relações de trabalho. Ela se 
constitui na soma da imagem que o profissional tem de si mesmo, das 
tarefas que toma para si no dia a dia e das expectativas que as outras 
pessoas com as quais se relaciona têm acerca de seu desempenho. 

                                                            
5 Esse estudo encontra-se disponível na íntegra no seguinte endereço eletrônico: 

FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA. Perfil dos coordenadores pedagógicos: saiba quem são esses profissionais e o que pensam sobre a 
Educação brasileira.. Disponível em: <http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/> e <http://www.fvc.org.br/estudos-e-
pesquisas/2010/perfil-coordenadores-pedagogicos-605038.shtml>. Acesso em: 1 jul. 2011. 
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(PLACCO, 201, p. 21) 
Quando se analisa a expectativa que a direção, a equipe docente e a 

comunidade têm do coordenador pedagógico, percebe-se a diversidade de 

posições: os diretores esperam que ele cumpra bem todas as determinações vindas 

da Secretaria de Educação; os professores esperam que ele seja um apoio nas 

dificuldades em sala de aula; e os pais, por sua vez, anseiam ser bem atendidos, ao 

mesmo tempo em que não sabem muito bem quais são suas funções (na verdade, o 

atendimento aos pais deveria ser feito pelo orientador educacional, quando há este 

profissional na escola, ou pelo diretor, em horários previamente definidos).  

Há também as atribuições legais que poderiam ajudar na definição do papel 

do coordenador pedagógico. Contudo, pela leitura atenta feita pelos pesquisadores 

das regulamentações de cinco Secretarias Estaduais elas só acrescentam mais 

confusão ao quadro: das 256 funções listadas para o cargo, apenas 20% são 

explicitamente formativas. 

A Fundação Victor Civita buscou identificar aspectos fundamentais relativos à 

função e como os coordenadores pedagógicos entrevistados se vêem. Os 

resultados da pesquisa foram os seguintes: 95% dos profissionais se acham 

importantes para a aprendizagem dos alunos e 100% para o trabalho pedagógico 

dos professores.  

Ao analisar cada um dos elementos desta somatória, percebe-se que, no 

quesito tarefas, a rotina deste educador ainda é um pouco confusa e sem foco 

pedagógico, pois 72% dos entrevistados costumam acompanhar a entrada e a saída 

dos alunos diariamente; 55% conferem se as classes estão organizadas e limpas; 

50% atendem todos os dias telefonemas de pais e de outras pessoas que procuram 

a escola (e 70% acreditam que isso é adequado) e 19% assumem alguma classe 

pelo menos uma vez por semana, quando falta um professor. Verificou-se que 9% 

dos entrevistados admitem não desempenhar nenhuma atividade regular relativa à 

formação de professores e 26% que se ressentem por não dispor de tempo 

suficiente para se dedicar à elaboração ou à revisão periódica do projeto político-

pedagógico de suas escolas. 

Os coordenadores pedagógicos participantes da pesquisa ao serem 

indagados sobre as questões que mais atrapalham a sua rotina apresentaram uma 
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série de razões, entre as quais se destacam a infraestrutura, que é a que mais 

incomoda, e o excesso de atribuições – uma questão citada muitas vezes como 

justificativa para não fazer o que se deve: a formação de professores. 

No processo de análise da referida pesquisa permanece a dúvida se esse 

profissional, segundo a sua própria avaliação, teve ou está tendo orientação para 

executar bem seu trabalho, por que não consegue focar a sua atuação na principal 

atribuição?  

A conclusão da pesquisa é que a falta de identidade profissional do 

coordenador pedagógico, uma deficiência já citada anteriormente neste trabalho, e o 

fato de ele ser tão solicitado por todos para fazer de tudo na escola leva-o a sentir-

se importante, mas sem perceber o quanto isso o afasta de ser um bom formador de 

professores. É claro que todos estes dilemas poderiam ser resolvidos, caso o 

coordenador pedagógico tivesse uma boa formação para exercer o cargo – 96%  

dos entrevistados garantem que a graduação foi boa ou excelente e, em média, 

estes profissionais já frequentaram 6,3 cursos específicos (21% em gestão escolar e 

18% em outras áreas do conhecimento). 

A formação do coordenador pedagógico dá-se basicamente na graduação em 

Pedagogia e nos cursos de pós-graduação destinados à especialidade da 

coordenação pedagógica. Como afirma Libâneo (2000, p. 99) “O curso de 

Pedagogia tem como objetivo a formação de especialistas em educação, 

abrangendo várias áreas de educação profissional: coordenação pedagógica de 

escolas, direção de escolas, planejamento e avaliação educacional”. 

No entanto, é necessário que o coordenador pedagógico esteja atento para a 

sua formação continuada, pois este é responsável pela formação dos seus 

professores. 

A pesquisa da Fundação Victor Civita foi realizada com equipes de 

coordenadores pedagógicos de escolas públicas, no entanto, surge a questão:  Será 

que as conclusões seriam muito diferentes se fossem realizadas com coordenadores 

de escolas particulares? 

Há um limite muito tênue, e por vezes , entre a função real do coordenador 

pedagógico formador e a de tarefeiro. Tal limite, muitas vezes, o próprio 

coordenador pedagógico desconhece, o que o leva a confundir a sua verdadeira 
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função. Esta é uma realidade presente na vida dos profissionais, tanto de escolas 

públicas, quanto privadas. 

De acordo com Libâneo (2004, p. 221; 224), as funções do coordenador 

pedagógico podem ser assim resumidas: planejar, coordenar, gerir, acompanhar e 

avaliar todas as atividades pedagógico-didáticas e curriculares da escola e da sala 

de aula, visando atingir níveis satisfatórios de qualidade cognitiva e operativa das 

aprendizagens dos alunos, onde se requer formação profissional específica distinta 

da exercida pelos professores. 

Libâneo (2004) diz, ainda, que a principal função do coordenador pedagógico 

consiste em dar assistência pedagógico-didática aos professores, visando à 

qualidade de ensino, auxiliando-os a conceber, construir e administrar situações de 

aprendizagem adequadas às necessidades educacionais dos alunos. Seu papel é 

monitorar sistematicamente a prática dos docentes, sobretudo, em situações de 

reflexão e mediação.  

O autor também lista uma série de atribuições que são delegadas como 

responsabilidade do cargo de coordenador pedagógico:  

a) 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 cognitivas e operativas do processo de 

ensino e aprendizagem;  

b) supervisionar a elaboração de diagnósticos e projetos para a elaboração 

do projeto pedagógico-curricular da escola;  

c) propor para discussão, junto ao corpo docente, projeto pedagógico-

curricular da unidade escolar;  

d) 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;  

e) prestar assistência pedagógico-didática direta aos professores, 

acompanhar e supervisionar suas atividades tais como: desenvolvimento 

dos planos de ensino, adequação de conteúdos, desenvolvimento de 
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competências metodológicas, práticas avaliativas, gestão de classe, 

orientação da aprendizagem, diagnósticos de dificuldades, etc;  

f) coordenar reuniões pedagógicas e entrevistas com professores. visando 

promover a interrelação horizontal e vertical entre disciplinas, estimular a 

realização de projetos conjuntos entre os professores, diagnosticar 

problemas de ensino e aprendizagem e adotar medidas pedagógicas 

preventivas, adequar conteúdos, metodologias e práticas avaliativas;  

g) organizar as turmas de alunos, designar professores para as turmas, 

elaborar o horário escolar, planejar e coordenar o conselho de classe;  

h) propor e coordenar atividades de formação continuada e de 

desenvolvimento profissional dos professores;  

i) elaborar e executar programas e atividades com pais e comunidade, 

especialmente de cunho científico e cultural;  

j) acompanhar o processo de avaliação da aprendizagem (procedimentos, 

resultados, formas de superação de problemas, etc.);  

k) cuidar da avaliação processual do corpo docente; e 

l) 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). 

Após o conhecimento das principais atribuições e matrizes de 

responsabilidade do coordenador pedagógico, conforme concepção de Libâneo 

(2004), verifica-se que o cargo é indispensável e essencial para o bom 

funcionamento de uma instituição escolar, porém, tais funções não se limitam 

apenas à formação docente e, portanto, estratégias de formação, reuniões 

pedagógicas, análise de práticas, discussões de conflitos e dilemas das atividades 

de ensinar permeiam o trabalho do coordenador pedagógico e podem ser 

enriquecidas através de estudos teóricos de vários autores.  

É importante discutir e compreender o trabalho do coordenador pedagógico 

frente à demanda diária exigida de seu cargo nas instituições educacionais, devendo 

ser tratado como um desafio, pois exige organização do dia a dia para que este 

profissional administre seu tempo para cumprir inúmeras tarefas como formar o 
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professor, planejar reuniões, atualizar-se e planejar etapas para atualizar o corpo 

docente, levar em conta o aluno e sua aprendizagem, atender as famílias e executar 

uma série de atividades burocráticas em relação à organização do trabalho.  

No cotidiano escolar o coordenador pedagógico desempenha uma função que 

poderíamos afirmar que hoje é quase insubstituível. A sua importância no universo 

escolar, vale reiterar, dá-se pelo fato de ele ser o articulador, o mediador das 

relações entre pais, alunos, professores, direção e funcionários, de forma a evitar o 

desgaste que possa vir a acontecer entre os colaboradores que fazem parte da 

escola.   

Na sua função integradora e articuladora, o coordenador pedagógico está 

presente nas ações pedagógicas e didáticas desenvolvidas na escola, mantendo 

uma relação constante com professores, alunos e pais, constituindo-se num agente 

articulador no processo de construção do coletivo escolar.  

O coordenador pedagógico, um dos atores da escola, conseguirá 

desencadear um trabalho transformador, à medida que realizar uma “ação 

intencional, em conexão com a organização e gestão escolar e um trabalho coletivo, 

integrado com os atores da comunidade escolar” (ORSOLON, 2003, p. 19). E mais, 

cumpre um papel de orientar esses agentes, conforme Placco (2003b). 
Dessa forma, espera-se que o Coordenador Pedagógico favoreça a 
organização dos atores e dos processos da escola, com atitude crítica e 
reflexiva, fazendo uso dos saberes adquiridos na sua formação acadêmica 
e na experiência profissional, com o intuito de nortear as relações existentes 
no ato de aprender e ensinar, transformando a escola num espaço onde se 
coordena o saber fazer e o saber aprender. Para tal, é importante que o 
coordenador pedagógico compreenda que lidar com planejamento, com 
desenvolvimento profissional e a formação do educador, com as relações 
sociais e interpessoais existentes na escola é lidar com a complexidade do 
humano, com a formação de um ser humano que pode ser sujeito 
transformação de si e da realidade, realizando, ele mesmo, resultado de sua 
intencionalidade. (PLACCO, 2003b, p. 59) 

 

É importante ressaltar que o papel do coordenador pedagógico é fundamental 

para o avanço da equipe de professores. Entretanto, é ainda mais importante tratar 

do aspecto da formação no sentido mais amplo, de modo a discutir a sua função 

frente às demandas do dia a dia, visto que o coordenador pedagógico é um 

profissional que está em busca de sua identidade. 

Todas essas características são percebidas no trabalho do coordenador 

pedagógico, embora alguns aspectos da sua organização sejam mais importantes e 
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requeridos para o bom funcionamento da unidade escolar, dentre os quais, a 

capacidade de formar profissionais competentes, reflexivos sobre sua prática e com 

autonomia para resolver os problemas diários cabíveis a sua profissão. 

Em vista de todo o processo de formação e autoformação do coordenador 

pedagógico e da relação com sua própria função, abordar a sua representação 

sobre seu próprio trabalho ajudará muitos profissionais na reflexão de seu cotidiano. 

Os estudos das práticas permitirão compreender o que aconteceu na sua trajetória 

profissional e na sua formação e autoformação reflexiva diária.   

Baseado nessas concepções, uma discussão sobre a formação e 

autoformação profissional do coordenador pedagógico se faz necessária e cabe 

perguntar: Quem forma o formador? 

 Para Nóvoa (2003) a produção de práticas educativas eficazes só surge de 

uma reflexão da experiência pessoal partilhada entre os pares. Para o autor, a 

escola é o local privilegiado onde acontece o processo de formação e autoformação. 

É nesta medida que um processo de formação continuada eficaz pode ocorrer, ou 

seja, na junção entre a figura do professor como agente do processo de formação e 

a escola como o local onde esta formação acontece. O autor traz uma inquietação 

que nos preocupa muito, ele traz à luz  em suas discussões que a pessoa do 

professor é central na reflexão educacional e pedagógica, que a formação depende 

do trabalho de cada um, que mais importante do que formar é formar-se; que todo 

conhecimento é autoconhecimento e que toda formação é autoformação. 

 Como anteriormente apresentado, nos cursos de graduação não há em uma 

disciplina que trate do cargo e/ou da função do coordenador pedagógico, visto que 

esta abordagem e o debate somente são desenvolvidos em cursos de pós-

graduação. Outrossim, percebe-se que se trata de uma profissão nova, frágil, com 

matrizes e atribuições ainda pouco delineadas de forma clara e objetiva, bem como 

que a formação do profissional encontra-se e é consubstanciada sob a sua própria 

responsabilidade. 

 Se pararmos para pensar que Antonio Nóvoa vem desenvolvendo essas 

reflexões desde a década de 1980 e que hoje estamos em 2011, verificamos que, 

após 30 anos de conjecturas teóricas e reflexivas, os profissionais de Educação 

ainda não concebem a importância da prática reflexiva para o processo de 
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autoformação e isto é algo assustador que dá margem a tantas outras indagações: 

O que estamos fazendo nas escolas? Em que momento os coordenadores 

pedagógicos conseguem parar para refletir sobre sua formação?  

Nóvoa (1992, p. 24) afirma que a análise da formação não se pode fazer sem 

uma referência explícita ao modo como o adulto viveu situações concretas de seu 

próprio percurso educativo.  

Nóvoa (2005) aponta para uma reflexão de que é preciso passar a formação 

de professores para dentro da profissão. E, apesar de soar de modo estranho, trata-

se, sim, de afirmar que as propostas teóricas só fazem sentido se forem construídas 

dentro da profissão, se forem apropriadas a partir de uma reflexão dos professores e 

coordenadores pedagógicos sobre o seu próprio trabalho. Enquanto forem apenas 

injunções do exterior, serão bem pobres as mudanças que terão lugar no interior do 

campo profissional.  

O coordenador pedagógico precisa ser o parceiro mais experiente do 

professor, necessita ser aquele profissional no qual o professor confie e que lhe 

permita sentir liberdade para trabalhar junto, atendendo as necessidades existentes. 

Falta-nos talvez, como diz Ann Lieberman (1999), ter a coragem de 
começar: “Apesar da urgência, é necessário que as pessoas possuam o 
tempo e as condições humanas e materiais para ir mais longe. O trabalho 
de formação deve estar próximo da realidade escolar e dos problemas 
sentidos pelos professores. É isto que não temos feito”. (NÓVOA, 2005, p. 
23) 

É preciso começar. Parece que todos nós sabemos, e até concordamos com 

o que deve ser o futuro, porém, temos dificuldade em percorrer de forma concreta e 

segura este caminho. 

Coloco a necessidade de o coordenador pedagógico realizar o exercício que 

Nóvoa (2005) propõe aos professores: 
Ao sugerir um novo conceito, disposição, pretendo romper com um debate 
sobre as competências que me parece saturado. Adoto um conceito mais 
“líquido” e menos “sólido”, que pretende olhar preferencialmente para a 
ligação entre as dimensões pessoais e profissionais na produção identitária 
dos professores. Coloco, assim, a tônica numa (pré)disposição que não é 
natural, mas construída, na definição pública de uma posição com forte 
sentido cultural, numa profissionalidade docente que não pode deixar de se 
construir no interior de uma pessoalidade do professor. (NÓVOA, 2005, p. 
29-30) 

Nóvoa (2005) em sua obra “Professores – imagens do futuro presente” cita 
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“Os cinco Ps” e promove uma reflexão acerca da formação de professores e à qual o 

coordenador pedagógico está intimamente ligado:  

a) P1 – Práticas – Nóvoa discute que a formação de professores deve assumir 

uma forte componente práxica, centrada na aprendizagem dos alunos e no 

estudo de casos concretos, tendo como referência o trabalho escolar;  

b) P2 – Profissão – ele traz uma novidade para a formação de professores  ao 

afirmar que esta formação deve passar para “dentro” da profissão, isto é, 

deve basear-se na aquisição de uma cultura profissional, concedendo aos 

professores mais experientes um papel central na formação dos mais 

jovens;  

c) P3 – Pessoa – a formação de professores deve dedicar uma atenção 

especial às dimensões pessoais da profissão docente, trabalhando esta 

capacidade de relação e de comunicação que define o tato pedagógico. E, 

aqui, acredito que o trabalho do coordenador pedagógico avançará na 

medida em que a sua pessoalidade for valorizada; 

d) P4 – Partilha – a formação de professores deve valorizar o trabalho em 

equipe e o exercício coletivo da profissão, reforçando a importância dos 

projetos educativos de escola; e 

e) P5 – Público – aqui a formação de professores deve estar marcada por um 

princípio de responsabilidade social, favorecendo a comunicação pública e 

a participação profissional no espaço público da educação. 

Nóvoa (2005) acrescenta, ainda: 
As cinco propostas que avancei, marcadas com a letra P, procuram 
valorizar a componente práxica, a cultura profissional, as dimensões 
pessoais, as lógicas coletivas e a presença pública dos professores. São 
princípios que já inspiram muitos programas de formação de professores. 
Infelizmente, nem sempre há uma divulgação destes programas, nem os 
meios que permitam difundi-los junto dos círculos educacionais e 
profissionais (Darling-Hammond; Chung; Felow, 2002). Reconheço que nos 
faz falta dedicar mais tempo à comunicação e discussão de experiências 
concretas de formação de professores existentes em várias universidades 
de referência. (NÓVOA, 2005, p. 45) 

 

A importância de se conhecer o trabalho proposto por António Nóvoa se faz 

necessário e urgente, pois permite que coordenadores pedagógicos repensem seu 

cotidiano, encontrem seu foco no trabalho pedagógico e na formação do professor, 
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valorizando o trabalho da construção da teoria da pessoalidade no interior de uma 

teoria da profissionalidade. 

 Importante ressaltar que no “P3 – Pessoa”, conforme Nóvoa (2011), o 

coordenador pedagógico não pode esquecer de sua trajetória pessoal, aliada a sua 

trajetória profissional. Neste sentido, nos aponta:  
Refiro-me à necessidade de elaborar um conhecimento pessoal (um 
autoconhecimento) no interior do conhecimento profissional e de captar (de 
capturar) o sentido de uma profissão que não cabe apenas numa matriz 
técnica ou científica.  Toca-se aqui em qualquer coisa de indefinível, mas 
que  está  no cerne da identidade profissional docente. (NÓVOA, 2005, 
p.38-39) 

  

Ao realizar esse exercício de autoconhecimento proposto no curso de mestrado em 

Educação na Universidade Metodista de São Paulo pude reconhecer o valor da 

minha profissão e o que representa o cargo ou função de coordenador pedagógico 

nos dias atuais. Fui tecendo minha história e reconhecendo cada passo dado como 

fundamentais para o meu crescimento profissional e pessoal. 

Assim, discutir o cenário e todos os personagens envolvidos no processo de 

formação em exercício do coordenador pedagógico é um tema urgente e 

extremamente necessário. Portanto, re-significar a profissão, analisar a construção 

da sua identidade profissional a partir da análise das representações sociais que os 

coordenadores pedagógicos têm de seu próprio trabalho é o foco central desta 

pesquisa. 

A escolha da Teoria das Representações Sociais justifica-se em importância a 

partir do trabalho diário dos coordenadores pedagógicos e de seus inúmeros 

afazeres, do contato com todos os membros da comunidade escolar, do 

compartilhar experiências e do trabalho de autoconhecimento, elementos através 

dos quais suas representações se constroem e se formam. Cada coordenador 

pedagógico tem sua pessoalidade, sua história e suas convicções e, a partir das 

discussões desencadeadas, as diferenças surgirão e darão sentido ao estudo das 

representações sociais. 

O estudo das representações sociais dos coordenadores pedagógicos sobre 

o seu próprio trabalho poderá nos ajudar a compreender acontecimentos, percursos 

e movimentos de invenção do cotidiano. A proposta é de buscar saída para a 

ignorância pedagógica, refletindo sobre suas representações sociais. 
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2 REPRESENTAÇÃO SOCIAL: UM REFERENCIAL TEÓRICO 

Em poucas palavras, a representação 
social é uma modalidade de conhecimento 
particular que tem por função a elaboração de 
comportamentos e a comunicação entre 
indivíduos.  

Moscovici (1978, p. 26)  

2.1 O QUE SÃO AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS? 

A noção de representação social foi introduzida pelo psicólogo francês Serge 

Moscovici em 1961 e, desde então, vem sendo discutida, criticada, reformulada e 

complementada por muitos outros estudiosos e, cada vez mais, é utilizada nos 

trabalhos científicos.  

O conceito de Representações Sociais foi inicialmente delineado por 

Moscovici no trabalho “La Psicanalyse: sonimage et sonpublic”. Neste estudo, o 

autor investigou o modo como a teoria psicanalítica adentrou no pensamento 

popular na França e como este saber científico transformou-se na medida em que foi 

apropriado pelos sujeitos.  

Embora não pudesse ser, ainda, considerado uma teoria, esse trabalho 

constituiu uma matriz conceitual, à medida que estabeleceu suas noções básicas e 

as relações entre elas (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 64).  

O referido estudo buscava compreender como a psicanálise, ao ser 

introduzida e popularizada na sociedade francesa, é ressignificada por diversos 

grupos. Vale ressaltar que Moscovici buscou escapar de uma formulação estrita em 

sua teorização, argumentando que, ao inaugurar um campo de pesquisa, não 

poderia determinar, de antemão, como este iria evoluir. Esta relativa fluidez do 

conceito, se por um lado deu origem a várias críticas, por outro lado, parece ter 

favorecido a expansão e o aprofundamento do campo de pesquisa das 

representações sociais através da contribuição de pesquisadores de diversas áreas. 

As origens dessa noção vêm das representações coletivas de Durkheim, 

considerado um dos pais da Sociologia, ele ambicionava compreender o social em 
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todas as suas dimensões e sua grande preocupação era a natureza do vínculo 

social, já que acreditava na prioridade da sociedade sobre o indivíduo.  

Moscovici (2003) comenta que para Durkheim as representações eram de 

dois tipos: as representações individuais, que tinham como substrato a consciência 

de cada um, e as representações coletivas, que eram amplas, homogêneas, 

estáveis, partilhadas por todos os membros do grupo e tinham por finalidade 

preservar dialeticamente o vínculo indivíduo e sociedade, com o intuito de prepará-

los para pensar e agir de forma coletiva. Estas representações iam passando de 

geração a geração, partilhadas e reproduzidas de modo coletivo, desempenhando 

uma função coercitiva sobre os sujeitos, resultando na maneira como cada membro 

do grupo vê o mundo. 

Em seu trabalho inaugural, Moscovici (1978) retoma o conceito de 

representação coletiva de Durkheim e mostra, inicialmente, que este se referia a 

uma classe muito genérica de fenômenos psíquicos e sociais, englobando os 

referentes à ciência, aos mitos e à ideologia, sem a preocupação de explicar os 

processos que dariam origem a tal pluralidade de modos de organização do 

pensamento. Além disso, a concepção de representação coletiva era estática em 

função da permanência dos fenômenos nas sociedades em que Durkheim se 

baseou e, portanto, não era adequada ao estudo das sociedades contemporâneas, 

que se caracterizam pela multiplicidade de sistemas políticos, religiosos, filosóficos e 

artísticos, e pela rapidez na circulação das representações. 

A noção de representação social proposta por Moscovici corresponde à busca 

de um conceito verdadeiramente psicossocial, que considere o dialético indivíduo-

sociedade preenchendo o sujeito social com um mundo interior, ao mesmo tempo 

em que restitui o sujeito individual ao mundo social. Com isto, afasta-se tanto da 

visão sociológica de Durkheim, quanto da Psicologia Social americana de sua época 

(ALVES-MAZZOTTI, 1994). 

O interesse de Moscovici, além de analisar como o conhecimento era 

produzido, residia em conhecer o seu impacto nas práticas sociais, o poder das 

ideias no senso comum, como as pessoas compartilham o conhecimento e como 

constituem sua realidade comum, transformando ideias em práticas. Seu trabalho 

reabilita o senso comum, o saber popular, o conhecimento do cotidiano, já que 



39 

 

anteriormente este saber era considerado inconsistente, confuso, equivocado, 

necessitando do conhecimento científico para a superação de seus erros (ARRUDA, 

2002). 

Moscovici (2003, p. 46) esclarece que as representações sociais devem ser 

vistas como uma maneira específica de compreender e comunicar o que nós 

sabemos. Elas ocupam, com efeito, uma posição curiosa em algum ponto entre 

conceitos, que têm como seu objetivo abstrair o sentido do mundo e introduzir nele 

ordem e percepções que reproduzam o mundo de forma significativa.  

Madeira (2001, p. 133) ressalta o dinamismo das representações sociais ao 

afirmar que este processo pressupõe sínteses sempre provisórias que articulam 

aquilo que particulariza o indivíduo e os diferentes grupos, próximos ou distantes, 

nas relações com os quais o estar e o agir de cada um no mundo vão sendo 

configurados numa história, bem como a um tempo pessoal e social. 

A noção de representação social situada entre o psicológico e o social 

corresponde à forma pela qual apreendemos o mundo nas interações e experiências 

cotidianas. Elas representam visões de mundo construídas nos grupos sociais de 

acordo com o contexto, os valores e a história do grupo.  

Jodelet (2001, p.17), uma das colaboradoras de Moscovici, observa que nas 

sociedades primitivas as representações eram mais estáveis, mas a necessidade de 

nos informarmos continuamente é hoje inevitável. Desta forma, o indivíduo constrói 

representações que o orientam na forma de nomear e definir os diversos aspectos 

da realidade, interpretando estes aspectos, direcionando seu posicionamento diante 

de determinado fato ou objeto e, quando necessário, facilitando a tomada de 

decisões.  

As representações sociais constituem, portanto, sistemas “de representação” 

que organizam nossa relação com o indivíduo ou grupo e com os objetos. Elas 

orientam as condutas e as comunicações sociais e contribuem para a “[...] definição 

das identidades pessoais e sociais”, na medida em que envolvem práticas, 

experiências diárias afetivas e normativas e os modelos de conduta do grupo. 

Portanto, as representações construídas pelo sujeito o orientam na forma de nomear 

e definir os diversos aspectos da realidade, interpretando estes aspectos, 

direcionando seu posicionamento diante de determinado fato ou objeto e, quando 



40 

 

necessário, facilitando a tomada de decisões (JODELET, 2001, p. 22).  

Uma definição de representação social bastante aceita entre os teóricos é 

apresentada por Jodelet (2001): 

A Representação Social é uma forma de conhecimento, socialmente 
elaborada e compartilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a 
construção de uma realidade comum a um conjunto social. Igualmente 
designado como saber de senso comum ou ainda saber ingênuo, natural. 
Essa 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) 

As representações sociais são, portanto, saberes do senso comum 

construídos nas relações entre os indivíduos. Em seu cotidiano as pessoas 

analisam, conversam e pensam sobre os mais diferentes temas e elaboram 

representações, as quais passam a influenciar suas relações e comportamentos 

sociais. 

Para Moscovici (1978) a representação de um objeto não é simplesmente sua 

reprodução, pois, ao ser representado, o objeto é modificado e, neste sentido, a 

representação de um objeto é uma reapresentação diferente do objeto, ou seja, de 

fato, representar uma coisa, ou um estado, não consiste simplesmente em 

desdobrá-lo, repeti-lo ou reproduzi-lo, é reconstituí-lo. 

Por isso, as representações sociais são construídas e não são meras 

reproduções. Moscovici explica que a finalidade de todas as representações sociais 

é tornar familiar algo não-familiar, ou a própria não-familiaridade. 

Com a elaboração das representações sociais transformamos o novo em algo 

familiar.  

 Assim, a Teoria das Representações Sociais elaborada por Serge Moscovici, 

ao final dos anos 1960, na França, são teorias do senso comum que se elaboram 

coletivamente nas interações sociais, sujeito-sujeito e sujeito-instituição, num 

determinado tempo, numa cultura e num espaço específico, na tentativa de tornar o 

estranho em familiar e dar conta da realidade.  

É na interação com o mundo e com os parceiros que o sujeito elabora o 

conhecimento e vai se socializando, construindo valores e se apropriando das ideias 
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que circulam na sociedade.  

Esses conhecimentos que o sujeito possui, ou modos de explicar a realidade, 

dirigem e orientam seus comportamentos e ações, visto que fornecerão sentido às 

suas condutas – a função principal das representações –, as quais têm, portanto, um 

vínculo com a ação humana, pois dão sentido ao comportamento, integrando-o 

numa rede de relações, concorrendo para reconstruir e ressignificar os objetos 

sociais.  

O campo de produção da representação social é o cotidiano. É no seu 

movimento que as representações se constroem, no contato face a face, no 

compartilhar das experiências vividas na relação com o outro e com o mundo que 

elas se formam. 

Os mecanismos pelos quais elaboramos as representações sociais são a 

objetivação e ancoragem. 

2.2 PROCESSOS   FORMADORES   DAS   REPRESENTAÇÕES  SOCIAIS:    
      OBJETIVAÇÃO E ANCORAGEM 

A abordagem apresentada por Moscovici, complementada por Jodelet e 

muitos outros pesquisadores, tem sido denominada abordagem processual das 

representações sociais por dar ênfase à importância do estudo de seus processos 

de produção, ou seja, da objetivação e ancoragem.  

Esses dois processos cognitivos, descritos inicialmente por Moscovici (1978, 

p. 289), ocorrem concomitantemente e de forma dialética.  

Moscovici (2003, p. 61; p. 71) afirma que objetivação “[...] é transformar algo 

abstrato em algo quase concreto, transferir o que está na mente em algo que exista 

no mundo físico”. Afirma, ainda, que este processo da objetivação une a ideia de 

não-familiaridade com a de realidade e torna-se a verdadeira essência da realidade. 

Então, objetivar é materializar abstrações, é dar-lhes um sentido concreto. 

Na medida em que o sujeito se apropria de um novo objeto e o incorpora em 

sua realidade, propicia a sensação de familiaridade, o que nos leva à ancoragem – 

um processo que, segundo Moscovici (2003, p. 61), permite classificar e dar nome a 
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alguma coisa. 

Jodelet (2001, p. 35) esclarece que o processo de ancoragem tem o objetivo 

de tornar familiar uma novidade para integrá-la no universo do pensamento 

preexistente. Este é um trabalho que corresponde a uma função cognitiva essencial 

da representação e capaz também de se referir a todo elemento estranho ou 

desconhecido do ambiente social.  

A ancoragem diz respeito ao enraizamento social da representação, à 

integração cognitiva do objeto representado no sistema de pensamento preexistente 

e às transformações que ocorrem consequentemente num e noutro (MOSCOVICI, 

2003).  

Desse modo, a ancoragem fixa a representação e seu objeto numa rede de 

significações, permitindo integrá-lo num sistema de acolhimento social, 

relacionando-o a valores e práticas sociais. Através de um trabalho de memória, o 

“pensamento constituinte apóia-se sobre o pensamento constituído para enquadrar a 

novidade a esquemas antigos, ao já conhecido” (JODELET, 2001, p. 39). A autora 

propõe três grandes ordens de fatores necessários para a produção das 

representações sociais: (1) a cultura em seu sentido amplo e restrito; (2) a 

comunicação e (3) a linguagem e as inserções socioeconômicas, institucionais, 

educacionais e ideológicas.  

Alves-Mazzotti (2008) considera que os processos envolvidos na atividade 

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

um sentido, integrando-a ao nosso universo.  

A análise desses processos constitui a contribuição mais significativa e 

original do trabalho de Moscovici, uma vez que permite compreender como o 

funcionamento do sistema cognitivo interfere no social e como o social interfere na 

elaboração cognitiva. 

A partir dessas premissas, Franco (2004) elucida o conceito da objetivação: 

A objetivação pode ser definida como a transformação de uma ideia, de um 
conceito, ou de uma opinião em algo concreto. Cristaliza-se a partir de um 
processo figurativo e social e passa a constituir o núcleo central de uma 
determinada representação, seguidamente evocada, concretizada e 
disseminada como se fosse o real daqueles que a expressam. (FRANCO, 
2004, p. 87) 
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A ancoragem, como extensão da objetivação, assegura as três funções 

fundamentais da representação: (1) a incorporação do estranho ou do novo, (2) a 

interpretação da realidade e (3) a orientação dos comportamentos.  

O processo de ancoragem caracteriza uma das mais importantes funções da 

representação social, que é a domesticação do estranho. Por sua vez, a objetivação 

torna algo abstrato em algo quase concreto. Na ancoragem coloca-se algo que é 

estranho em um contexto familiar, através de uma comparação da ideia estranha a 

um paradigma conhecido. 

Ancorar é, segundo Moscovici (2003), classificar e dar nome a isso que não 

nos é familiar. O autor afirma que algo que não tem nome ou não é classificado é, 

além de estranho, ameaçador. Observa também que, se esta afirmação estiver 

correta, os preconceitos, sejam quais forem, só poderão ser superados através das 

mudanças das representações sociais. 

Em resumo, segundo Alves-Mazzotti (2008), o que Moscovici procura 

enfatizar é que as representações sociais não são apenas “opiniões sobre” ou 

“imagens de”, mas teorias coletivas sobre o real, sistemas que têm uma lógica e 

uma linguagem particulares, uma estrutura de implicações baseada em valores e 

conceitos, e que determinam o campo das comunicações possíveis, dos valores ou 

das ideias compartilhadas pelos grupos e regem,subseqüentemente, as condutas 

desejáveis ou admitidas. A autora ainda nos ajuda entender que, para Moscovici, a 

representação tem duas faces em sua estrutura, as quais, tão-pouco dissociáveis 

como as de uma folha de papel: a face figurativa e a face simbólica. Isso significa 

que a cada figura corresponde um sentido e a cada sentido uma figura. 

A Teoria das Representações Sociais corresponde a uma forma de romper 

modelos explicativos que se sustentam estruturalmente com base na dicotomia 

individual e coletivo, passando a constituir uma nova modalidade de leitura e 

interpretação da realidade social. 

Moscovici (1978) esclarece que o indivíduo, em sua atividade representativa, 

não reproduz passivamente um objeto dado, mas, de certa forma, o reconstrói e, ao 

fazê-lo, se constitui como sujeito, pois, ao apreendê-lo de uma dada maneira, ele 

próprio se situa no universo social e material. Além disso, afirma que as 

representações sociais, tal como as opiniões e atitudes, são uma preparação para a 
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ação.  

Evidencia que essas teorias do senso comum são uma “passarela” entre os 

mundos individual e social. Em suma, observa-se que representar um objeto é, ao 

mesmo tempo, conferir-lhe o status de um signo, é conhecê-lo, tornando-o 

significante (MOSCOVICI, 2001). 

  Representação social é fruto da interação entre os indivíduos, uma 

modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de 

comportamentos e a comunicação entre os membros de uma sociedade. É um 

conceito psicossociológico relacionado com um estudo das trocas simbólicas 

desenvolvidas nas relações interpessoais e nos ambientes sociais, considerando a 

perspectiva coletiva, porém,  sem perder de vista a individualidade.  

Moscovici considera que o homem não absorve os conteúdos da realidade 

tais como lhe são passados, mas, sim, através de uma reformulação dos 

significados que lhe são oferecidos, sendo esta a forma que o indivíduo tem de se 

apropriar dos aspectos da realidade, construindo e produzindo uma história 

individual e também uma história social. 

Duran (2009) afirma que “as representações sociais são historicamente 

construídas, dependem da memória, estão estreitamente vinculadas aos diferentes 

grupos socioeconômicos, culturais, étnicos e às diversas práticas sociais. Então, 

compreender como vão sendo construídas tais representações, significa 

compreender o próprio processo de sua constituição, processo que envolve uma 

análise sobre como os conhecimentos de vida e os saberes biográficos vão sendo 

construídos em determinados contextos sociais e no próprio processo formativo” 

(p.73). Para Jodelet (1989, p. 36), as representações sociais são “[...] uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e 

concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” . 

O valor da abordagem qualitativa para as pesquisas fundamentadas na Teoria 

das Representações Sociais deve-se à importância dada aos significados que as 

pessoas atribuem aos fatos e eventos e é sempre objeto de preocupação do 

pesquisador captar a perspectiva dos participantes, isto é, a maneira como os 

envolvidos encaram as questões focalizadas.  

 Assim, as representações sociais servem como guias da ação, uma vez que 



45 

 

modelam e constituem os elementos do contexto no qual esta ocorre.     

Conclui-se que os processos de objetivação e ancoragem, dialeticamente 

relacionados, permitem compreender como a significação é conferida ao objeto 

representado, como a representação é utilizada enquanto sistema de interpretação 

do mundo social e instrumentaliza a conduta, bem como se dá sua integração em 

um sistema de recepção, influenciando e sendo influenciada pelos elementos que aí 

se encontram. 

Este capítulo apresentou a Teoria das Representações Sociais como 

referencial teórico da pesquisa, delineando seus principais conceitos. A seguir será 

abordada a sua relação com o coordenador pedagógico, pois, para Moscovici 

(2003), as representações sociais são teorias do senso comum, construídas 

coletivamente e influenciam nossas práticas sociais.  

Lembrando que, segundo Moscovici (2003), as representações sociais são 

teorias coletivas sobre o real, com estruturas e implicações pautadas em valores, 

ideias, práticas e conceitos. Estas entidades, quase tangíveis, que circulam, se 

entrecruzam e se cristalizam através da fala, do gesto, da comunicação em nosso 

cotidiano, estabelecem, de certa forma, uma ordem que permitirá ao indivíduo 

orientar-se, dominar seu ambiente material e se comunicar com os membros de uma 

comunidade. Isto não significa que as representações sociais sejam de fácil 

compreensão, pois constituem um fenômeno complexo presente na vida social. 

Moscovici diz que a representação social é uma modalidade de conhecimento 

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

entre indivíduos. 

De acordo com Jodelet (2005 apud JOVCHELOVITCH, 2008, p. 175), 

representações são sempre construídas por alguém em relação a algum outro e 

essa dinâmica está presente de forma plena no resultado representacional. 

É importante que se faça uma análise da ação do coordenar, da reflexão 

sobre o coordenar e para poder realizar uma ação mais significativa ou pelo menos 

mais centrada e focada no trabalho pedagógico, pois o papel social do coordenador 

pedagógico está em construção.  

 

 



46 

 

3 OS   COORDENADORES   PEDAGÓGICOS   E  SUAS 
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

Estar vivo é estar em conflito permanente, 
produzindo dúvidas, certezas sempre questionáveis. Estar 
vivo é assumir a educação do sonho cotidiano. Para 
permanecer vivo, educando a paixão, desejos de vida e de 
morte, é preciso educar o medo e a coragem. Medo e 
coragem em ousar. Medo e coragem em assumir a 
solidão de ser diferente. Medo e coragem em romper com 
o velho. Medo e coragem em construir o novo.  

(Madalena Freire) 

O presente capítulo tem por objetivo apreender e discutir possíveis indícios 

dos sentidos que coordenadores pedagógicos atribuem ao seu próprio trabalho, bem 

como de nos aproximar da possível estrutura de suas representações sociais, as 

quais foram construídas com a combinação dos dados, além de captar pistas sobre 

possíveis inter-relações que sustentam os sentidos atribuídos à profissão. 

 A pesquisa foi desenvolvida a partir da aplicação de um instrumento de 

coleta  de  dados  – questionário  aberto  desencadeador  das  discussões  

(Apêndice A) – e o trabalho realizado por coordenadores pedagógicos  nas escolas 

correspondeu ao objeto de análise e à problematização, com vistas a obter 

respostas para a seguinte questão norteadora: Quais são as representações sociais 

que coordenadores pedagógicos têm sobre seu próprio trabalho?  

Como documentação complementar para a consecução da pesquisa foram 

emitidos a Carta-convite (APÊNDICE B), o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecedor (APÊNDICE C) e a Declaração de Identidade de Conteúdo 

(APÊNDICE D). 

É importante destacar que o objeto da pesquisa diz respeito ao trabalho do 

coordenador pedagógico, às representações sociais construídas sobre o próprio 

trabalho e práticas por elas orientadas, considerando suas relações com as 

instituições nas quais exercem a profissão. A escolha deveu-se às seguintes razões: 

a) o interesse que se apresenta sob vários pontos de vista, entre os quais, de 

forma especial, destaca-se a perspectiva de centrar-se na captação de um 

saber do senso comum em suas relações com a manutenção de um saber 

com base na tradição, eivado de preconceitos, e na ausência de um saber 
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baseado em pesquisa científica amplamente difundida e aceita por 

coordenadores pedagógicos; e 

b) porque a busca por sistemas de representação presentes na sociedade, a 

propósito do trabalho do coordenador, teria que encontrar assento, teria 

que tomar como referência a sua prática. Não seria pertinente trabalhar 

com o discurso social flutuante, falacioso e doutrinal. Nesta perspectiva, a 

identificação com coordenadores pedagógicos apresenta-se como uma 

situação de proximidade, cujos discursos – ainda não cristalizados – 

trazem uma perspectiva interessante para serem observados e 

relacionados.  

Em um primeiro momento a pesquisa buscou investigar como os sujeitos se 

tornaram coordenadores pedagógicos e em que ano isso ocorreu; se gostariam de 

trabalhar em outra área profissional, como captam a repercussão de seu trabalho 

junto aos pais, aos professores, à direção e qual enfrentamento acontece em seu dia 

a dia na rotina de trabalho desenvolvido na escola – um questionamento relevante, à 

medida que a apreensão e a análise de tais aspectos podem contribuir para melhor 

situar os sujeitos e as possíveis relações que articulam os objetos definidos neste 

estudo e sua história pessoal, bem como as pertenças e referências que marcam 

estas relações.  

Tomadas em conjunto, as respostas apresentadas dão indícios do processo 

cognitivo desenvolvido pelos sujeitos da pesquisa, pois eles comparam, categorizam 

e classificam, considerando as informações relativas ao objeto e os valores que o 

cercam.  

As classificações, segundo Moscovici (1978), são orientadas por valores, 

modelos e normas que filtram as informações e as reorganizam. As interações 

cotidianas entre sujeitos permitem confirmar as características que lhes são 

atribuídas, modificá-las e reconstruí-las (ALVES–MAZZOTTI, 1994, p. 65-66). 

A Teoria das Representações Sociais justifica-se, então, por considerar que 

as representações vão se construindo e se formando no contexto do trabalho dos 

próprios coordenadores pedagógicos, de seus inúmeros afazeres, do contato com 

todos os membros da comunidade escolar, do compartilhar experiências e do 
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trabalho de autoconhecimento (pessoalidade-profissionalidade). A subjetividade dos 

indivíduos está em jogo na elaboração social das representações.  

3.1 OS SUJEITOS E A AMBIENTAÇÃO DA PESQUISA 

 As perguntas elaboradas e apresentadas aos coordenadores pedagógicos 

foram intencionais, de modo que eles pudessem refletir sobre sua representação 

dentro da escola. A proposta inicial englobava 15 coordenadores e apenas seis 

deles se dispuseram a responder as questões e realizar esta tarefa individual.  

 As questões foram enviadas por e-mail aos coordenadores pedagógicos e da 

mesma forma os questionários foram devolvidos com as respectivas respostas. 

Considero ter sido um aspecto dificultador para os coordenadores pedagógicos 

participarem da pesquisa, haja vista o diminuto número de profissionais que se 

disponibilizaram, fato que indica que estes se encontram ainda num processo de 

constituição de sua identidade profissional. Contudo, aqueles que aceitaram o 

convite para a pesquisa demonstraram interesse em evidenciar o processo de 

construção da identidade da categoria profissional. 

O instrumento de coleta de dados foi organizado com questões abertas e 

diretamente focadas nos objetivos da pesquisa, aplicado individualmente aos 

coordenadores pedagógicos e considerando os seguintes aspectos: 

(1) Como foi a escolha de sua profissão?  

(2) Descreva em poucas linhas sua trajetória profissional – momentos que 

marcaram. 

(3) Como é sua relação com os professores que coordena? Qual a visão deles 

sobre seu trabalho? 

(4) Como é sua relação com os pais e alunos da escola? Qual a visão deles sobre 

seu trabalho? 

(5) Como a direção da escola vê o seu trabalho? 

(6) É possível prever como será seu dia de trabalho na coordenação de ensino? 
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(7) Descreva um dia de sua rotina de trabalho na coordenação de ensino. 

(8) Como você define o seu papel na coordenação de ensino dentro da escola? 

(9) Que importância você dá para o cargo de coordenador de ensino dentro da 

escola? 

(10) O que representa para você ser coordenador de ensino nos dias de hoje? 

(11) Espaço para descrever o que o entrevistado desejar sobre sua rotina. 

Com um primeiro conjunto de dados foi possível traçar o perfil dos 

coordenadores pedagógicos entrevistados, considerando idade, sexo, tempo de 

profissão, formação, ano que se formou, tempo que exerce a função e segmentos 

em que atua ou que atuou. O traçado do perfil foi importante para a organização dos 

dados da entrevista. 

3.2 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 Os coordenadores pedagógicos entrevistados apresentam faixa etária acima 

de 30 anos, larga experiência na profissão docente e no cargo, formação acadêmica 

na área e experiência em vários segmentos do Ensino. Dos seis coordenadores 

pedagógicos entrevistados, apenas um não apresenta um curso de especialização, 

porém, três possuem Mestrado em Educação, o que demonstra o cuidado com seu 

próprio processo formativo, conforme dados apresentados no Quadro 1, a seguir.  

Quadro 1 – Perfil dos coordenadores pedagógicos. 

IDENTIFICAÇÃO IDADE SEXO TEMPO 
PROFISSÃO FORMAÇÃO ANO 

FORMATURA 
TEMPO COMO 

COORDENADOR 
SEGMENTOS QUE  
ATUA OU ATUOU 

 
 

CP-1 

 
 

56 

 
 

F 

 
 

38 anos 

Pedagogia 
Psicopedagogia 
Neuropedagogia 
Docência Superior 
Psicanálise 

 
 

1989 

 
 

10 anos 

 
Ens. Fund. I  
Ens. Fund. II  
Ens. Médio 

    Pedagogia   
Educ. Infantil  
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CP-2 57 F 16 anos Psicopedagogia 
Coordenação 
Pedagógica 

1997 7 anos Ens. Fund. II  
Ens. Médio 

 
 

CP-3 

 
 

48 

 
 

F 

 
 

30 anos 

Ciências Econômicas 
Gestão Empresarial-
MBA, Didática Ensino 
Superior  
Gestão Escolar 
Psicopedagogia 
Mestrado em Educação 

 
 

1985 

 
 
 

15 anos 

Educ. Infantil  
Ens. Fund. I  
Ens. Fund. II  
Ens. Médio  
Ens. Superior 

 
 

CP-4 

 
 

49 

 
 

F 

 
 

27 anos 

 
Psicologia 
Psicopedagogia 
Mestrado em Educação 

 
 

1986 

 
 

5 anos 

Educ. Infantil  
Ens. Fund. I  
Ens. Fund. II  
Ens. Médio 
Ens. Superior 

 
CP-5 

 
34 

 
M 

 
17 anos Inglês 

Letras 

 
1995 

 

3 anos 
Educ. Infantil  
Ens. Fund. I 
Ens. Fund. II  
Ens. Médio 

 
 

CP-6 

 
 

43 

 
 

F 

 
 

24 anos 

 

História 
Pedagogia 
Psicopedagogia 
Mestrado em Educação 

 
 

2011 

 
 
 

7 anos 

Educ. Infantil  
Ens. Fund. I 
Ens. Fund. II  
Ens. Médio  
Ens. Superior 
Educ. Jovens 
e Adultos 

 
LEGENDA:   
 

   Educ. Infantil – Educação Infantil    

 
 

   Ens. Fund. I – Ensino Fundamental I    
   Ens. Fund. II – Ensino Fundamental II       Ens. Médio – Ensino Médio    
   Ens. Superior – Ensino Superior  

      
   Educ. Jovens e Adultos – Educação de Jovens e 

Adultos 
 

Fonte: Pesquisa – Instrumento de Coleta de Dados. 
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3.3 AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 
PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Alves-Mazzotti (2005, p. 144) diz que as representações devem ser vistas 

como uma condição das práticas e as práticas como um agente de transformação 

das representações. Assim, com base nas discussões anteriores, esta pesquisa foi 

desenvolvida levando em consideração os processos formadores das 

representações sociais: a objetivação e a ancoragem. Tal abordagem apresentada 

por Moscovici, complementada por Jodelet e outros pesquisadores, tem sido 

denominada abordagem processual das representações sociais, por dar ênfase à 

importância do estudo de seus processos de produção, ou seja, da objetivação e 

ancoragem.  

Os processos de objetivação e ancoragem dialeticamente relacionados nos 

permitem compreender como a significação é conferida ao objeto representado; 

como a representação é utilizada como sistema de interpretação do mundo social e 

instrumentaliza a conduta, bem como se dá sua integração em um sistema de 

recepção, influenciando e sendo influenciada pelos elementos que aí se encontram 

e, além disso, como o trabalho dos coordenadores pedagógicos é representado e 

qual a sua significação. O Quadro 2, a seguir, traz as características destes dois 

importantes processos. 

Segundo Moscovici (1978), o indivíduo em sua atividade representativa não 

reproduz passivamente um objeto dado, mas, de certa forma, o reconstrói e, ao 

fazê-lo, se constitui como sujeito, pois, ao apreendê-lo de uma dada maneira, ele 

próprio se situa no universo social e material.  Além disso, afirma que as 

representações sociais, tal como as opiniões e atitudes, são uma preparação para a 

ação.  

Alves-Mazzotti (2008) ao sintetizar a Teoria das Representações Sociais 

sinaliza que Moscovici (1978)  procura enfatizar que as representações sociais não 

são apenas “opiniões sobre” ou “imagens de”, mas teorias coletivas sobre o real, 

sistemas que têm uma lógica e uma linguagem particulares, uma estrutura de 

implicações baseada em valores e conceitos, e que determinam o campo das 

comunicações possíveis, dos valores ou das ideias compartilhadas pelos grupos e 

regem, subsequentemente, as condutas desejáveis ou admitidas. 
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Quadro 2 – Processos de objetivação e ancoragem. 

PROCESSOS 
COGNITIVOS 

OBJETIVAÇÃO ANCORAGEM 

 
 
 
 
Descritos inicialmente 
por Moscovici  
(1978, p. 289)  
 
 
 
São processos que 
ocorrem 
concomitantemente  
e de forma dialética. 

Torna algo abstrato em algo quase 
concreto. 

Coloca-se algo que é estranho em um 
contexto familiar. 

Transformação de uma ideia, de um 
conceito, ou de uma opinião em algo 
concreto. 

Classificar e dar nome àquilo que não 
nos é familiar. 

Cristaliza-se a partir de um processo 
figurativo e social e passa a constituir o 
núcleo central de uma determinada 
representação, seguidamente evocada, 
concretizada e disseminada como se 
fosse o real daqueles que a expressam. 

A ancoragem como extensão da 
objetivação, assegura as três funções  
fundamentais da representação: a 
incorporação do estranho ou do novo, a 
interpretação da realidade e a orientação 
dos comportamentos. 
 

Une a ideia de não-familiaridade com a 
de realidade e torna-se a verdadeira 
essência da realidade. Então, objetivar é 
materializar abstrações, é dar-lhes um 
sentido concreto. 
 

Ancorar é classificar, dar nome a alguma 
coisa. A ancoragem fixa a representação 
e seu objeto numa rede de significações, 
permitindo integrá-lo num sistema de 
acolhimento social, relacionando-o a 
valores e práticas sociais. 

Fonte: Adaptado de Moscovici (1978) e Jodelet (1989). 

Para Jodelet (2001) as representações sociais são uma forma de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, tendo uma visão prática e 

concorrendo para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. 

A partir dessas concepções, a presente pesquisa faz uma aproximação da 

Teoria das Representações Sociais de Moscovici e seguidores, na perspectiva de 

evidenciar representações sociais de coordenadores pedagógicos sobre seu próprio  

trabalho – o trabalho de coordenação pedagógica. 

Com base nas questões indutoras, as respostas dos coordenadores 

pedagógicos foram organizadas nos Quadros 3 e 4 (Parte I e II)6, a seguir.  

Quadro 3 – Questão indutora n. 1: a escolha da profissão.  

                                                            
6 Foi acrescentada aos quadros uma ementa para melhor compreensão das respostas fornecidas pelos Coordenadores 
Pedagógicos entrevistados. 
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A questão 1 ajuda o entrevistado a pensar na sua escolha, no seu início de carreira e pensar como tudo 
isso aconteceu. Será que ele escolheu ou foi escolhido? Será que fez uma boa escolha? Poderia ter 
mudado sua trajetória com outras escolhas? 

RESPOSTAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

CP1 

Desde o Ensino Médio, na época denominado Colegial, de 3 ou 4 anos, optei pelo Magistério, pois 
sempre gostei da ideia de ensinar outras pessoas. Contribuiu para essa opção o fato de, no ano de 
minha formatura, ter ocorrido o falecimento de meu pai, o que me levou a desistir, na época, de dar 
continuidade aos  estudos, cursando uma faculdade. Precisaria trabalhar e esse era um caminho mais 
rápido para o mercado de trabalho, já que as outras opções do Colegial seriam os cursos não-
profissionalizantes. 

CP2 

Aos 37 anos com muita coragem voltei para a escola e, orgulhosamente, vesti um uniforme e junto 
com meus três filhos atravessava todos os dias o portão da mesma escola e caminhávamos cada um 
para sua classe. Cursava o Magistério e, antes de me formar, ganhei na mesma instituição meu 
primeiro emprego de assistente de classe na Educação Infantil. Assim que terminei o Magistério, 
tornei-me professora titular de uma das turmas do Infantil. Já terminando a faculdade, curso de 
Pedagogia, fui convidada a lecionar no Magistério, algum tempo depois, outro convite para a função de 
Orientadora Educacional, experiência maravilhosa adquirida durante 10 anos. Há seis anos estou na 
coordenação pedagógica e junto com essa função estou também professora de Filosofia no Ensino 
Médio.  

CP3 Comecei a trabalhar muito cedo, era professora de línguas e minha promoção foi automática, já que 
dominava todos os processos. 

CP4 

Meu interesse por livros e autores que abordavam a temática da existência e seus conflitos, como 
Hermann Hesse, Dostoievski, aproximou-me de uma professora de Psicologia no curso técnico, as 
conversas com ela, os esclarecimentos de dúvidas acerca da profissão, levaram-me a escolher a 
Psicologia. Na faculdade a disciplina de Psicologia da Educação era pulsante, despertava em mim a 
vontade de trabalhar em escola, pois nesta instância é possível trabalhar preventivamente, despertar 
potenciais. Assim,   fui trabalhar numa escola inicialmente como professora de  Psicologia no curso de 
Magistério e daí fui convidada a trabalhar como psicóloga, em seguida, orientadora psicopedagógica  e 
atualmente coordenadora pedagógica. 

CP5 

Na verdade fui muito mais escolhido do que escolhi ser coordenador de ensino. Ao longo dos anos, 
tive a oportunidade de trabalhar nas mais renomadas instituições de ensino de línguas de São Paulo e 
isso me proporcionou uma bagagem metodológica muito grande. Sempre fui um apaixonado por 
metodologia, treinamento de professores e há cinco anos fui convidado pelo meu coordenador na 
época a ministrar um treinamento para contratação de professores. Obtive êxito nesta empreitada e 
logo depois me foi oferecido o cargo de assistente de coordenação e pouco tempo depois de 
coordenador. Na verdade, percebia que ao longo dos anos que atuei como professor já havia chegado 
a uma situação bastante confortável e decidi por aceitar o desafio. 

CP6 

Fui escolhida. Eu não tinha contato com a vida acadêmica, nenhuma referência na família. Apesar de 
que meu pai sempre afirmou que eu tinha que estudar. Eu levei a sério, não sabia bem a razão. Um dia 
a escola de ensino médio informou que seriam abertas vagas em outra escola na qual funcionaria o 
“Magistério”. Eu perguntei: O que é Magistério? Alguém respondeu: É para formar professores do 
primário. Respondi: Eu quero! (Na verdade queria muito sair daquela escola. O ensino médio noturno 
não fazia muito sentido para mim). Depois disso, me apaixonei. Por sorte! 

Fonte: Pesquisa – Instrumento de Coleta de Dados.  
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Quadro 4 – Questão indutora n. 2: a trajetória profissional e os momentos que 
marcaram – Parte I. 

Na Questão 2 é interessante perceber as marcas da trajetória do coordenador pedagógico. Muitas 
vezes percebemos que o que marca a vida profissional de uma pessoa está vinculado à sua vida 
pessoal. 

RESPOSTAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

CP1 

Ainda no 4º ano do Curso Colegial /Magistério, prestei um concurso para ser monitora do extinto 
curso MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização) e passei. Comecei a trabalhar com uma 
turma, depois 2 e 3, sempre com alunos adultos. No ano seguinte à minha formatura, iniciei na rede 
estadual de São Paulo como professora substituta. Ficava duas horas por dia na escola à 
disposição da mesma e substituía professores que faltavam ou entravam em licença médica. 
Continuei , paralelamente a dar aulas para adultos, à noite. 

Prestei concurso público na Prefeitura de São Paulo e ingressei como professora efetiva 
(concursada), lecionando para turmas do EF I. Deixei a rede estadual e as aulas do MOBRAL. 
Alguns anos depois, pedi exoneração do cargo, pois priorizei a necessidade de cuidar dos meus três 
filhos pequenos. 

Depois de cerca de três anos, retomei minhas atividades, voltando para a rede estadual, como 
professora ACT. Neste período, prestei vestibular  na FASB e retomei os estudos, cursando 
Pedagogia. Ao término do curso, comecei a trabalhar em escola particular, como professora 
alfabetizadora e de 4ª série, seguindo assim até 2002, quando fui convidada a ser coordenadora 
pedagógica do segmento de 1ª a 4ª série.  

Em 2006 trabalhei como orientadora  educacional no segmento de 5ª a 8ª série e , em seguida, 
como coordenadora pedagógica desse mesmo segmento. Em 2007/2008  coordenei EF I e Ensino 
Médio, voltando depois para o segmento de EF I, onde estou até os dias atuais. 

CP2 

Minha trajetória profissional deu-se na mesma instituição desde que comecei até o momento. 
Inicialmente como assistente de Educação Infantil, depois como professora também da Educação 
Infantil, um momento muito importante, pois descobri a grande responsabilidade que é ser professor. 
Três anos mais tarde estava como professora do curso de Magistério e, logo depois, como 
orientadora educacional e, nos últimos seis anos, como coordenadora pedagógica.  

CP3 Comecei como professora de Matemática, depois fui professora de Inglês, coordenadora do curso 
de Inglês de crianças, jovens e adultos e coordenadora pedagógica. 

CP4 

Como orientadora trabalhei com os adolescentes num projeto que previa minha entrada em sala de 
aula uma vez por semana em cada turma. Com eles discutia temas de interesse desta faixa-etária: 
sexo, drogas, namoro, etc. A participação deles era intensa e essa aula aguardada, o que me 
gratificava muito. Conhecê-los de perto facilitava a orientação aos professores.  

No projeto “Hora do Conto” com as crianças da Educação Infantil e Fundamental I – houve a 
possibilidade de trabalhar com as professoras e a família das crianças com dificuldades de 
aprendizagem, adaptação, etc., orientando a partir da observação da produção das crianças. 

Na coordenação de uma Mostra Cultural na escola, com o eixo temático: “Potenciais Humanos 
Imperecíveis”, foi possível desenvolver um trabalho de sensibilizar o grupo de professores 
desafiando-os a trabalhar com os alunos a expressão de potenciais, fugindo ao modelo de “Feira de 
Ciências”, foi surpreendente o que apresentaram: dramatizações, documentários, ambientação de 
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áreas geográficas com animais em extinção, danças, etc. 

Fonte: Pesquisa – Instrumento de Coleta de Dados. 

Quadro 4 – Questão indutora n. 2: a trajetória profissional e os momentos que 
marcaram – Parte II. 

Na Questão 2 é interessante perceber as marcas da trajetória do coordenador pedagógico. Muitas vezes 
percebemos que o que marca a vida profissional de uma pessoa está vinculado à sua vida pessoal. 

RESPOSTAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

CP5 

Há dezessete anos na área de ensino de Inglês como língua estrangeira sempre fui apaixonado pela 
língua e sempre tive a vontade de fazer do ensino de Inglês a minha profissão, desde adolescente, 
pois tive a oportunidade de estudar Inglês em uma época em que o idioma não era tão popularizado no 
Brasil. Ao longo destes anos, obtive todos os certificados de proficiência internacionais relevantes da 
área das Universidades de Michigan (EUA) e Cambridge (Inglaterra) e estou atualmente na graduação, 
planejando o próximo passo: tornar-me um professor universitário.  

CP6 

Desde minha formação no curso de Magistério (concluída em 1986) me encantei com as questões da 
alfabetização, pois eu me formava na época das publicações das novas pesquisas de Emília Ferreiro 
sobre alfabetização, no contexto em que era implantado o Ciclo Básico na Rede Estadual da Educação 
e da abertura democrática no país.  Como professora do ensino fundamental, atuei na Rede Estadual 
(1986-1992), paralelamente no MOVA (Movimento de Alfabetização de Adultos em São Paulo) como 
professora e coordenadora do projeto.  Iniciei minha carreira na formação de professores em serviço 
(já formados) no Programa “Alfabetização Teoria e Prática – da FDE (Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação)” 1992-1994 – formação de professores alfabetizadores. Trabalhei no 
CEFAM (Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério) de Guarulhos (Ensino 
Médio), na disciplina de Metodologia da Alfabetização, na formação inicial de professores (1996-1998). 
Em 1991 ingressei por concurso público na Prefeitura de São Paulo. Iniciei como professora do Ensino 
Fundamental e acessei o cargo de coordenadora pedagógica. Nesta instância, tive a oportunidade de 
vivenciar diversas experiências, desde professora do Ensino Fundamental como professora 
alfabetizadora, como orientadora de sala de leitura e, em especial, em formação de professores 
alfabetizadores. Fui convidada por várias vezes, em diferentes administrações, para atuar em 
Coordenadorias de Educação (atuais DREs – Diretorias Regionais de Educação) e na SME (Secretaria 
Municipal de Educação) em Programas de Formação de Professores Alfabetizadores – PROFA-SP 
(Programa de Formação de Professores Alfabetizadores) e Programa Ler e Escrever, nos quais tive 
oportunidade de participar da elaboração de materiais como Guias de Orientação e Planejamento para 
professores e material para o aluno.Compus a equipe de implantação e acompanhamento do 
Programa Ler e Escrever, orientando, realizando formação dos setores e profissionais responsáveis 
nas diretorias/coordenadorias pela formação de coordenadores pedagógicos das regiões, e ministrei 
diretamente a formação de Coordenadores Pedagógicos e realizei o acompanhamento dos resultados 
da aprendizagem dos alunos.  Atualmente participo do Programa “Ler e Escrever”, na Rede Estadual 
de Educação de São Paulo. Nesse programa tive oportunidade de elaborar o material para professores 
e alunos na condição de co-autora e, principalmente, realizar a formação de diretores e supervisores 
de ensino em diferentes diretorias de ensino. Na formação de PC (professores Coordenadores) e na 
formação de PCOPs (Professores Coordenadores das Oficinas Pedagógicas), sempre ministrando 
cursos voltados aos profissionais que atuam em alfabetização nas escolas públicas da rede estadual 
de ensino de São Paulo.  
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Fonte: Pesquisa – Instrumento de Coleta de Dados. 

Um segundo conjunto de respostas apresenta a visão dos professores, dos 

alunos e da direção pela voz do coordenador pedagógico. Este foi um momento em 

que cada coordenador, a partir da sua vivência e experiência do dia a dia, precisou 

elaborar respostas ao questionário para elucidar o que cada membro da comunidade 

escolar pensa sobre o seu trabalho, o que representa para cada um o trabalho do 

coordenador  pedagógico,  considerando  o  olhar  do  próprio  coordenador 

(Quadros 5 a 7). 

Quadro 5 – Questão indutora n. 3: a relação do coordenador com os professores que coordena e 
a visão destes professores em relação ao trabalho do coordenador. 

A Questão 3 procura elucidar como é a relação do coordenador com os professores que coordena e qual 
a visão destes professores em relação ao trabalho do coordenado. 

RESPOSTAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

CP1 

Tenho uma relação profissional de liderança, constante capacitação por meio de HTPs, respeito e 
colaboro com os meus professores. Acredito que eles vêem o meu trabalho como necessário na 
validação das práticas pedagógicas aplicadas, das atitudes tomadas em relação aos alunos, provas e 
outros, ao compartilharem  diariamente/semanalmente o trabalho em andamento. Como lecionei por 
muitos anos, procuro sempre entender as dificuldades e necessidades dos professores, auxiliando-os 
em suas práticas, mas também fazendo cumprir com responsabilidade  todas as exigências da 
instituição. 

CP2 
Minha relação com os professores é bastante amigável, próxima e de respeito mútuo. A opinião deles 
sobre o meu trabalho é resultado de conversas informais, porém, penso, sejam elas bem verdadeiras, 
quando falam sobre a grande responsabilidade que é coordenar, a enorme paciência que tenho ao 
ouvir os alunos e a coerência em conduzir o grupo de professores mantendo uma parceria. 

CP3 Éramos uma equipe, a relação era de comprometimento, de organização, de parceria, e eu sempre 
estava pronta para ajudá-los em suas necessidades.  

CP4 
É uma relação próxima, atenta às dificuldades que apresentam [os professores], com abertura para o 
diálogo e apresentação de ideias – o que segundo eles, propicia liberdade para trabalhar, interesse no 
desenvolvimento de projetos e coesão na equipe. 

CP5 

Acredito ser bastante amistosa. Com a minha experiência na área, pude perceber o que não dava 
certo na escola por causa da postura do coordenador e escrever uma história diferente. Muitas vezes o 
coordenador se esquece que o professor é o seu principal aliado e ter a lealdade do professor é 
fundamental em momentos de crise. Não estou dizendo que devemos confundir isso com 
permissividade. O coordenador não deve esquecer o seu papel de líder, porém, essa liderança não 
deve quebrar a barreira do respeito mútuo, da educação e da diplomacia. 
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CP6 

Minha relação com os professores é muito boa. Procuro manter sempre uma relação de respeito e 
diálogo, no entanto, deixo muito claro o meu papel como coordenadora pedagógica e minhas funções. 
Sou formadora de professores, realizo intervenções em salas de aula e nos horários coletivos de 
formação. Os professores me procuram para tirar dúvidas e analisar situações de sala de aula. 
Acredito que os professores me vêem com respeito, reconhecem minha função e confiam em mim. 
Mas ainda sinto que esperam que eu realize intervenções mágicas em relação à indisciplina e outras 
funções que, historicamente, muitos coordenadores pedagógicos assumiram e não eram suas como: 
indisciplina, distribuição de materiais, organização de excursões, etc. Atuo nestas questões na medida, 
sem abrir mão de minhas funções principais de formação de professores, acompanhamento de sala de 
aula e de crianças com dificuldades de aprendizagem atendimento de pais, quando se refere a 
questões pedagógicas, estagiários, etc. 

Fonte: Pesquisa – Instrumento de Coleta de Dados. 

Quadro 6 – Questão indutora n. 4: a relação do coordenador com os pais e alunos da escola e a 
visão destes sobre o seu trabalho. 

A Questão 4 apresenta os níveis de relações com um público específico – pais e alunos – aos quais o 
trabalho da escola é destinado e busca coletar informações sobre a visão deste público em relação ao 
coordenador. 

RESPOSTAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

CP1 
A relação com os pais  acontece em diferentes momentos: ao acolhê-los em suas dúvidas quanto à 
evolução da aprendizagem de seus filhos, quanto ao uso do material didático, 
metodologia/procedimentos didáticos empregados em atendimentos individuais, comunicados pessoais 
em agendas do aluno e reuniões de pais. 

CP2 
Acredito que os pais também recorrem à coordenação quando não resolvem alguma dúvida com o 
professor, após a primeira tentativa com eles, ou quando questionam ou solicitam esclarecimento 
sobre alguma resolução da instituição, por entenderem  que  estas são tomadas isoladamente pela 
coordenação e/ou direção. 

CP3 

A relação com os alunos é sempre de acolher, orientar quanto aos procedimentos pedagógicos 
empregados, haja vista que há a figura do orientador educacional para tratar de assuntos de 
relacionamentos interpessoais e indisciplina. Incentivo a participação nos eventos escolares, 
mostrando os objetivos dos mesmos e sua importância.Converso com eles, em parceria com a 
orientação, quando há necessidade de se resolver conflitos maiores e/ou que implicam em prejuízos 
na aprendizagem. 

CP4 
Tenho boa relação com os pais, procuro atendê-los com muita atenção e em tudo que solicitam, assim, 
desenvolvemos e mantemos a confiança. Com os alunos, minha relação é ótima, eles respeitam, 
buscam aconselhamento, acatam orientações, fazem reivindicações, sinto-me muito próxima deles. 
Sobre o que pais e alunos pensam sobre o meu trabalho, registro a opinião dada na última pesquisa 
feita pela instituição e, ao serem perguntados sobre o trabalho da coordenação, responderam de 
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maneira sintética que desenvolvo um bom trabalho e que os atendo quando solicitam. 

CP5 Sempre atendi a todos e buscava dar retorno então você cria uma parceria; em alguns momentos você 
ouvia até mesmo o desabafo de problemas particulares. Havia transparência no trabalho. 

CP6 
Com os pais é uma relação de confiança, de escuta das queixas, buscando intervir nas dificuldades 
apontadas, sem deixar de pontuar a corresponsabilidade deles na solução dessas dificuldades.  

Fonte: Pesquisa – Instrumento de Coleta de Dados. 

Quadro 7 – Questão indutora n. 5: a visão da direção da escola sobre o trabalho do 
coordenador. 

A Questão 5 aborda a visão da direção da escola sobre o trabalho do coordenador. 

RESPOSTAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

CP1 
A direção dá autonomia para a coordenação nas atividades diárias, no entanto, faço questão de 
compartilhar todos os comunicados a serem enviados aos pais e todas as situações que considero 
importantes, envolvendo professores, pais ou alunos. A direção é parceira da coordenação e também 
compartilha informações e atendimentos realizados, bem como me orienta nos procedimentos. 

CP2 Acredito que o meu trabalho é visto com bastante respeito pela direção. 

CP3 De uma pessoa organizada, responsável, que cuida de cada detalhe em relação aos alunos e 
professores. 

CP4 Como inovador, criativo, pontual nas intervenções junto aos professores, alunos e pais. 

CP5 

A direção percebe que estou na linha de convergência entre pais/alunos, mantenedores e professores 
e entende a diplomacia que um trabalho deste requer. Eu me reúno semanalmente com os 
mantenedores para tratar dos assuntos pedagógicos da escola: professores, alunos desistentes, 
carteira de alunos, treinamentos, etc. Esse diálogo é bastante importante, pois eles conseguem 
rastrear o meu trabalho e consigo mostrar as necessidades da área pedagógica. Não posso dizer que 
isso seja tão fácil assim, pois os mantenedores não são educadores e, muitas vezes, não entendem o 
processo de formação dos alunos e do corpo docente, visando somente os números e faz parte do 
meu trabalho, como coordenador de ensino, mostrar a direção a ser tomada e as razões para tal. 

CP6 
A direção me respeita muito e reconhece e apóia meu trabalho. Valoriza-me diante do grupo. Oferece-
me toda condição para que eu realize meu trabalho. Discutimos as questões pedagógicas e os 
melhores encaminhamentos para todas as situações. 

Fonte: Pesquisa – Instrumento de Coleta de Dados. 

 Na Questão 6, apresentada, a seguir, no Quadro 8, aparecem previsões do 
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dia a dia, muitas vezes tumultuadas e sem direção ou rotina de trabalho. O 

coordenador pedagógico, apesar de acreditar que existe uma rotina, apresenta em 

suas respostas, sutilezas como, por exemplo, a resposta da CP2: 

[...] Sim, de algum modo é possível prever, embora seja complicado pelo 
fato do trabalho ser variado e muitas vezes imprevisível, sendo assim, 
realizar o que se prevê torna-se um pouco mais difícil, costumo dizer que a 
coordenação é feita de  “UMA ROTINA QUE NÃO TEM ROTINA”. (CP2) 

 Na medida em que os coordenadores pedagógicos vão discutindo as 

questões desencadeadoras, parece que deixam claro a sua função. Quando eles 

falam de “uma rotina que não tem rotina”, parece que a relação deles com o trabalho 

de coordenação é uma relação consciente dos percalços, do inusitado, elementos 

que são percebidos como uma normalidade do processo. 

Quadro 8 – Questão indutora n. 6: a visão da direção da escola sobre o trabalho do 
coordenador. 

A Questão 6 assinala a possibilidade ou não do coordenador prever como será seu dia de trabalho na 
coordenação de ensino. 

RESPOSTAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

CP1 

Uma característica presente no trabalho da coordenação é que, embora com uma previsão de 
atividades a serem realizadas na semana, baseadas no calendário escolar, nunca dá para prever com 
precisão como será o dia, já que a rotina da escola pode ser alterada por diversos fatos, tais como: 
falta de professor ou de outro funcionário, pais solicitando atendimento da coordenação sem 
agendamento,  em caráter de urgência, um episódio importante ou acidente com aluno que requer da 
coordenação/direção providências rápidas  e outros imprevistos, até mesmo com o espaço físico 
(energia elétrica, chuva forte...), que podem alterar a rotina, pela prioridade que os caracteriza. 

CP2 
Sim, de algum modo é possível prever, embora seja complicado pelo fato do trabalho ser variado e 
muitas vezes imprevisível, sendo assim, realizar o que se prevê torna-se um pouco mais difícil, 
costumo dizer que a coordenação é feita de  “UMA ROTINA QUE NÃO TEM ROTINA”. 

CP3 Não dá para prever as urgências, mas é necessário ter uma rotina de trabalho. Estabelecer um 
cronograma, que muitas vezes você poderá quebrar, e priorizar o atendimento ao professor e ao aluno. 

CP4 
Minimamente quando faço os agendamentos com professores e ou pais, reuniões... no mais é 
imprevisível o pai e ou mãe que virá queixar-se, o professor que falta, os alunos que apresentam 
problemas disciplinais e são encaminhados pelos professores, etc. 

CP5 

Nunca, por mais que tenhamos uma agenda, um planejamento diário, semanal, bimestral, etc. O 
trabalho na coordenação é extremamente imprevisível e de uma tensão muito grande. O coordenador 
deve prover respostas e soluções para absolutamente tudo e esses questionamentos vêm dos 
mantenedores da escola, dos professores, dos alunos, dos responsáveis dos alunos. Muitas vezes não 
há tempo para pensar. É um exercício muito dinâmico e o trabalho do coordenador é “coordenar” todas 
essas variáveis. Isso, às vezes, pode gerar uma situação de estresse muito grande para o 
coordenador, pois ele deve gerenciar a sua agenda fixa e cheia de demandas com o imprevisível de 
uma escola. Por exemplo, ao estarmos executando um planejamento de atribuição de aulas, não 
podemos simplesmente ignorar um pedido de ajuda de um aluno ou professor em função da atribuição, 
pois o grau de importância de ambas é muito alto. 
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CP6 
Uma parte sim. Tenho uma rotina de formação, horários coletivos fixos. Horários de atendimento aos 
pais, horário de reunião de equipe, formação na diretoria de ensino. Outra parte não. Há sempre 
demanda não prevista: solicitações da diretoria de ensino, pedidos de professores, etc.  

Fonte: Pesquisa – Instrumento de Coleta de Dados. 

              Aqui continua a questão da “ROTINA QUE NÃO TEM ROTINA”. Ao 

descrever um dia de trabalho, os coordenadores pedagógicos colocam num mesmo 

dia todas as funções que fazem parte da rotina de trabalho. Eles também, de 

diferentes maneiras, acabam relatando e deixando transparecer a falta de identidade 

que percebem na profissão, como discute o CP5: 

[...] Além de todas estas atividades, há sempre algo inesperado a se 
fazer e tenho que tomar decisões imediatas e priorizar o que deve ser 
feito primeiro, porém é impossível terminar o dia sem ter resolvido 
tudo, pois no dia seguinte o turbilhão está de volta e não há espaço 
para postergar atividades. (CP5) 

Ou, como o CP6 afirma: “Há sempre uma parte do trabalho que é 

imprevisível... Eu nunca consigo sair às 19h. Normalmente, após esse horário, 

organizo material, converso com a diretora da escola, etc.”. 

Quadro 9 – Questão indutora n. 7: um dia da rotina de trabalho na coordenação – Parte I. 

Esta questão aborda um dia da rotina de trabalho na coordenação. 
RESPOSTAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

CP1 

Acompanho a entrada dos alunos e professores, verificando se há falta de algum professor. Se isso 
ocorre, providencio a substituição do mesmo e o conteúdo a ser dado, consultando o mensário. 
Se não há falta de professor, dirijo-me à minha sala e começo a resolver questões relacionadas à 
rotina: leio comunicados dos pais nas agendas dos alunos, oriento as respostas ou faço os 
encaminhamentos quando  necessário.Atendo pais ao telefone quando procuram por mim, realizo o 
HTP com os professores (cada dia da semana faço HTP com um grupo/ano, portanto me reúno com 
eles de segunda à quinta-feira), momento em que discutimos e resolvemos procedimentos 
pedagógicos, o andamento do planejamento, avaliação e outros. 
Verifico o mensário (planejamento aula a aula) de cada grupo de professores, registro sugestões ou 
faço intervenções quando necessário, sempre discutindo com os professores a intencionalidade das 
suas propostas e o atendimento às metas. 
Visto atividades complementares e provas, já que em nosso sistema de ensino, há várias avaliações, 
por partes, de componentes curriculares. Encaminho-as ao setor de xerografia, após as correções 
feitas junto aos professores. 
Procuro assistir algumas aulas para verificar o processo ensino aprendizagem, o andamento das aulas 
constantes no mensário. Verifico também alguns materiais dos alunos, como cadernos e apostilas. 

CP2 Ao chegar, recebo alunos e professores. Faço atendimentos de emergências que aparecem no início 
do período, reservo um tempo para responder e-mails. Preparei uma reunião de pais com datas, 
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horários, pauta para professores, texto a ser encaminhado aos pais.  Entrei  nas  salas do Ensino 
médio – fazendo orientações aos alunos. Fiz atendimento a pais (cumprindo agenda). Fiz atendimento 
a professor e, no final do período entrevista com pais de alunos interessados em matricular o filho no 
colégio. 

CP3 
Como há um cronograma a ser seguido, sempre verificava se todos os professores estavam na casa, 
as prioridades para que não tivesse turmas sem professores e que os materiais estavam todos 
providenciados, verificava as atividades do dia, e lia planos com os professores que estavam 
agendados. 

CP4 
Como há um cronograma a ser seguido, sempre verificava se todos os professores estavam na casa, 
as prioridades para que não tivesse turmas sem professores e que os materiais estavam todos 
providenciados, verificava as atividades do dia, e lia planos com os professores que estavam 
agendados. 

CP5 

Ao chegar à escola, verifico os recados de alunos que me procuraram antes da minha chegada, minha 
caixa de e-mails e respondo a todas as solicitações antes de começar qualquer coisa. Após isso, 
controlo os alunos faltosos da escola, entro em contato com pais e responsáveis para uma possível 
reposição de aula e lanço um follow-up de todos esses casos. Depois, verifico minha agenda de 
nivelamento de alunos novos e intercalo estes atendimentos com conversas com os professores, 
observações de aulas, reuniões pedagógicas e atendimentos acadêmicos com alunos e/ou pais de 
alunos. Além de todas estas atividades, há sempre algo inesperado a se fazer e tenho que tomar 
decisões imediatas e priorizar o que deve ser feito primeiro, porém é impossível terminar o dia sem ter 
resolvido tudo, pois no dia seguinte o turbilhão está de volta e não há espaço para postergar 
atividades. 

Fonte: Pesquisa – Instrumento de Coleta de Dados. 

Quadro 9 – Questão indutora n. 7: um dia da rotina de trabalho na coordenação  Parte II. 

Esta questão aborda um dia da rotina de trabalho na coordenação. 

RESPOSTAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

CP6 

Descreverei uma segunda-feira. 
Chego à escola às 10h30. Assino ponto, verifico se há recados ou demandas urgentes.  
11h às 12h30 - Faço visitas em algumas salas de aula (algumas previamente combinadas com os 
professores, outras de acordo com minhas observações).  
Almoço. 
13h00 às 1500h – Organizo pautas de formação. 
15h00 às 17h30 - Despacho algumas pendências: organizo a distribuição de livros, respondo e-mails, 
desenvolvo projetos, etc. 
17h30 às 19h00 – Realizo formação de professores, com pauta previamente planejada. 
A parte imprevisível – Nunca consigo sair às 19h. Normalmente após esse horário organizo material, 
converso com a diretora da escola, etc. 

Fonte: Pesquisa – Instrumento de Coleta de Dados. 

 Na Questão 8, apresentada no Quadro 10, é possível definir bem o que 

representa para o coordenador pedagógico o seu trabalho dentro da escola. Cada 
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coordenador mostra a importância de seu papel, sempre ligada ao projeto político 

pedagógico, porém, ao relacionarmos com a questão anterior, em que o mesmo 

conta um dia de seu trabalho, ficamos com várias indagações a respeito. Como 

afirmam os CPs: 

[...] A minha função é assegurar a execução do projeto pedagógico 
da escola. (CP1) 

[...] Defendendo a classe, acredito que o papel do coordenador de 
ensino seja um papel-chave dentro da organização da escola. Uma 
função que requer dinamismo, extremo jogo de cintura, diplomacia, 
respeito com os outros e, principalmente, o fato de que o 
coordenador deve ter uma postura modelo.(CP5) 

Já na Questão 9, apresentada no Quadro 11, quando perguntado sobre a 

importância que o mesmo dá para o cargo dentro da escola, aparece uma defesa da 

sua função! A CP2  afirma:  

[...] Apesar das dificuldades, apesar de ter de lidar com o 
imprevisível, e ser um cargo sujeito a mudanças e ajustes diários dou 
muita importância, pois é importante para a instituição de ensino no 
sentido de ter no coordenador pedagógico o facilitador e mediador da 
equipe para buscar resultados efetivos. (CP2) 

Quadro 10 – Questão indutora n. 8: a definição do papel do coordenador na coordenação 
pedagógica e no contexto da escola. 

Esta questão investiga como o coordenador define o seu papel na coordenação pedagógica e no 
contexto da escola? 

RESPOSTAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

CP1 
A minha função é assegurar a execução do projeto pedagógico da escola, por meio do 
acompanhamento das ações pedagógicas planejadas, com intervenções, formação dos professores e 
atitudes motivacionais junto à equipe. 

CP2 Defino como uma função de grande responsabilidade, me percebo mediando, orientando, conduzindo, 
organizando, observando, realizando, direcionando, intuindo, enfim, coordenando. 

CP3 
Uma função primordial para que as aulas não sofram o menor prejuízo. O comprometimento com a 
aprendizagem é algo muito sério, e tem que ser o foco principal. Tentar garantir uma uniformidade de 
ações por parte dos professores e engajamento destes. 

CP4 Defino com estratégica do desenvolvimento e acompanhamento do projeto pedagógico da escola. 

CP5 
Defendendo a classe, acredito que o papel do coordenador de ensino seja um papel-chave dentro da 
organização da escola. Uma função que requer dinamismo, extremo jogo de cintura, diplomacia, 
respeito com outros e principalmente o fato de que o coordenador deve ter uma postura modelo. 
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CP6 

A função do coordenador pedagógico é fundamental para a organização das ações pedagógicas 
dentro da escola e pode contribuir muito, pois pode contribuir muito para a aprendizagem dos alunos, 
através da formação e acompanhamento dos professores, porém, a diversidade de questões e 
problemas que concorrem dentro da escola, especialmente, escola pública, são de tão grande 
complexidade que comprometem muito o trabalho do coordenador pedagógico. Outro fator que dificulta 
muito o trabalho do CP é que os resultados só são perceptíveis em longo prazo e isso gera uma 
sensação de impotência. Outro aspecto do trabalho do coordenador pedagógico é que ele tem que ser 
coletivo. Não há resultado se seu trabalho estiver apartado da gestão, da equipe de apoio, pais, etc. 

Fonte: Pesquisa – Instrumento de Coleta de Dados. 

A Questão 9, apresentada no Quadro 11,  é necessário reiterar, objetiva obter 

informações sobre o grau de importância atribuído pelo profissional em relação ao 

cargo de coordenador pedagógico dentro da escola. 

Os coordenadores consideram que a ESCOLA que é o eixo central de suas 

atividades, onde eles ancoram o conhecimento que adquirem, como se evidencia na 

questão seguinte. 

Para Alves-Mazzotti (1994) o estudo da representação social, por sua relação 

com a linguagem, com a ideologia e o imaginário social, apresenta-se como um 

caminho promissor para a compreensão de como e porque as percepções, 

atribuições, atitudes e expectativas dos professores são constituídas e mantidas e 

de que forma estas orientam as práticas e as condutas sociais de um determinado 

grupo. 

Quadro 11 – Questão indutora n. 9: o grau de importância atribuído pelo coordenador 
pedagógico ao seu cargo  dentro da escola. 

A Questão 9 investiga o grau de importância que o coordenador atribui ao seu cargo e a importância 
deste no contexto da escola. 

RESPOSTAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

CP1 

O cargo de coordenador é de grande responsabilidade, pois sua omissão pode implicar em resultados 
prejudiciais aos alunos, que são a parte mais importante de todo o processo e razão do trabalho 
pedagógico da escola. Procuro sempre me atualizar, compartilhar informações importantes com os 
professores, atendê-los em suas necessidades, resolver de forma ética os conflitos ,estando presente no 
dia a dia da escola. 

CP2 
Apesar das dificuldades, apesar de ter de lidar com o imprevisível, e ser um cargo sujeito a mudanças e 
ajustes diários dou muita importância, pois é importante para a instituição de ensino no sentido de ter no 
coordenador pedagógico o facilitador e mediador da equipe para buscar resultados efetivos. 

CP3 Ele é o elo entre os professores, alunos, pais e direção da escola. Ele é quem conhece as necessidades do 
segmento em que atua e o que deve ser providenciado. 

CP4 Dou grande importância, pois o coordenador dá as diretrizes do trabalho pedagógico, acompanha o trabalho 
dos professores, discute propostas de melhorias do ensino-aprendizagem e têm liberdade de implementar 
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mudanças.  

CP5 
Importância alta. Sem o trabalho da coordenação, todo o padrão a ser seguido e previamente estabelecido 
certamente se perderá. É esse trabalho de meio de campo que o coordenador faz que mostra a importância 
de sua função. Os professores ficam sem norte, os alunos sem atenção, os pais sem feedback sobre o 
processo e os mantenedores sem uma real noção do que está acontecendo com a escola.  

CP6 
É um cargo fundamental, porém acredito que só pode ser funcional se articulado com o cargo de gestão. 
Um coordenador sem o aval e apoio da direção da escola tem pouca possibilidade de atuar de forma 
satisfatória na unidade escolar. 

Fonte: Pesquisa – Instrumento de Coleta de Dados. 

Os coordenadores pedagógicos discutem livremente sobre o que sentem e 

pensam sobre a profissão na Questão 10: o CP1 se refere a “gerir o que a instituição 

deseja, além de todos seus afazeres e atribuições pertinentes ao cargo”. O CP2 fala 

de “todas as cobranças do cargo” e que “é preciso ser líder, ser motivador, ser 

comunicativo”. O CP3 coloca o coordenador como “o responsável pedagógico” e 

tudo o que gira em torno disso: aprendizagem dos alunos; necessidades dos 

professores para atender as dificuldades dos alunos; parceria e equipe. O CP4 fala 

que representa um “desafio ser coordenador pedagógico” hoje em dia. O CP5 coloca 

o “coordenador pedagógico como um mentor, um professor mais experiente” que 

orienta seus professores com “capacidade de liderança e autonomia nas resoluções 

dos problemas”. Já o CP6 coloca que o coordenador pedagógico está em plena 

“construção de identidade” e que “a clareza da função muitas vezes depende da 

rede escolar ou instituição ao qual está vinculado”. 

A Questão 10, apresentada no Quadro 12, enuncia o que representa para o 

profissional entrevistado ser Coordenador Pedagógico nos dias de hoje. 

Quadro 12 – Questão indutora n. 10: a representação do cargo de coordenador pedagógico 
para os profissionais entrevistados. 

A Questão 10 verifica o que representa para o profissional entrevistado ser coordenador pedagógico nos 
dias de hoje.  

RESPOSTAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

CP1 
Penso que, além das atribuições pertinentes ao cargo, ser coordenador hoje é gerir interesses da 
instituição, das famílias, dos professores e alunos, da forma mais ética e harmoniosa possível, já que há 
conflitos de valores entre as várias famílias, entre família e escola e até mesmo entre professores e a 
instituição, que devem ser equilibrados e administrados no dia a dia. 

CP2 

É ser um profissional que esteja muito preparado para conquistar resultados, somos cobrados diariamente 
por bons resultados. É ser um profissional que tenha exímia capacidade de comunicação, precisamos nos 
comunicar bem com pais, alunos, professores e direção. É ser um profissional preocupado com o 
desenvolvimento do aluno, somos corresponsáveis pelo crescimento e formação do aluno. Temos que ter 
capacidade de liderança, é preciso formar vínculos afetivos. Temos que solucionar problemas, é preciso 
estabelecer soluções. Temos que desenvolver o trabalho em equipe, é necessário trabalhar de forma 
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cooperativa. 

CP3 

Para mim o coordenador é o responsável pedagógico da escola,  mais até que o diretor. Mas para isso ele 
precisa estar consciente  de seu papel de formador e de acompanhar tudo o que acontece na escola no que 
se refere a aprendizagem. Saber como estão os alunos com dificuldades, como estão sendo conduzidos, 
como o professor pode ser ajudado em suas necessidades. Como promover momentos de troca e de 
formação entre os professores. É muito importante formar uma equipe coesa, parceira, onde todos se 
ajudem e isso é possível, não é utopia. 

CP4 Representa um desafio, pois requer uma dinamicidade na atuação, versatilidade nas intervenções e estudo 
constante. 

CP5 

Creio que o coordenador pedagógico nos dias de hoje deve ter qualidades que vão além do conhecimento 
técnico-pedagógico. O coordenador deve ser um profissional aberto a novas ideias, flexível, mediador de 
conflitos, possuir uma capacidade gerencial e ter uma visão capacitadora. Aliado a isso, o coordenador 
precisa estar muito antenado com o que acontece no mundo acadêmico, que é bastante dinâmico, para 
poder ser um verdadeiro mentor para os professores que ele lidera. 

CP6 

Um cargo/função em plena construção de identidade. Até bem pouco tempo o coordenador pedagógico era 
visto como um acessório e não como um cargo fundamental. A concepção do coordenador pedagógico 
como formador de professores e articulador do processo educativo dentro da escola está em construção. 
Até bem pouco tempo (e ainda hoje encontramos pessoas que pensam assim) se atribuía ao coordenador 
os papéis de: inspetor de alunos, entregador de material, cuidador de indisciplina, auxiliar do diretor, etc. 
Hoje a concepção do coordenador como formador de professores de acompanhar a aprendizagem do 
professor e dos alunos está em construção. A clareza da função de coordenador varia de acordo com a 
rede e a instituição ao qual está vinculado.  

Fonte: Pesquisa – Instrumento de Coleta de Dados. 

 O coordenador pedagógico ao ser convidado a falar sobre sua rotina na 

Questão 11 (Quadro 13, a seguir), nos mostra, sutilmente, seu desconforto na 

função e afirma: 
CP1: [...] Conversando com colegas que exercem a mesma função em suas 
escolas, percebo que não estou sozinha no sentimento de certa angústia 
com relação a nossa rotina.  

CP2: [...] esqueço as dificuldades e novamente me envolvo no processo de 
inspirar professores, alunos e companheiros de trabalho para que dêem o 
melhor de si para atingirem melhores resultados.  

CP3: [...] até para improvisar você tem que planejar. Porque senão não 
saberá conduzir o processo, nem para que lado ir.  

CP4: [...] seria maravilhoso fazer somente o trabalho de acompanhamento 
do trabalho do professor.  

CP5: [..] olhar para todos os lados e achar um ponto de convergência é sem 
dúvida a parte mais desafiadora da profissão.  

CP6: [....] Acredito que posso atuar, ainda que com algumas dificuldades, na 
função do coordenador pedagógico.  

Quadro 13 – Questão indutora n. 11: descrição livre da rotina de trabalho do coordenador 
pedagógico. 
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A Questão 11 abriu espaço para que os profissionais entrevistados descrevessem livremente e o que 
desejassem sobre a sua rotina como coordenador pedagógico. 

RESPOSTAS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

CP1 

Conversando com colegas que exercem a mesma função em suas escolas, percebo que não estou sozinha no 
sentimento de certa angústia com relação a nossa rotina. Por seu caráter dinâmico e muitas vezes imprevisível, o 
trabalho diário do coordenador nem sempre alcança seus objetivos, deixando a sensação de que não fomos 
eficientes ou que não conseguimos realizar tudo o que era preciso. Nem assim, no entanto, deixa de ser 
instigante, pois é um trabalho muito envolvente que oportuniza, pelas relações no trabalho, um crescimento muito 
grande profissional e pessoal. 

CP2 
Embora a rotina seja na maioria dos dias muito desgastante, a cada caso solucionado, a cada bom resultado, a 
cada situação bem mediada, a cada meta atingida, a cada diferença feita, esqueço as dificuldades e novamente 
me envolvo no processo de “inspirar” professores, alunos e companheiros de trabalho para que dêem o melhor 
de si para atingirem melhores resultados. 

CP3 

O fato de você organizar sua rotina, não quer dizer que não haverá momentos em que não conseguirá sequer 
abrir a agenda, ou sentar em sua cadeira, mas se você não a planeja, fica só apagando incêndio, pois não 
consegue enxergar o todo. Não consegue fazer acompanhamento de sala para verificar o que pode ser 
melhorado no processo de aprendizagem e vai apenas atrás de falhas que estejam acontecendo. Como costumo 
dizer aos “meus professores”, até para improvisar você tem que planejar. Por que senão não saberá conduzir o 
processo, nem para que lado ir. 

CP4 
É uma rotina exaustiva, pois fico exposta às demandas da escola, escuto muitas queixas e isso sobrecarrega 
mental e emocionalmente, seria maravilhoso fazer somente o trabalho de acompanhamento do trabalho do 
professor, viabilizar os projetos apresentados, etc.  

CP5 

Certa antítese a todas as minhas respostas e que não deve ser ignorada é o fato de muitas escolas nos dias de 
hoje visarem somente os números financeiros e não entenderem o lado humano que a profissão de 
educador/formador de educadores requer. É fato que não é possível negar que estamos em um negócio e esse 
negócio deve gerar lucro. Outro fato é que não podemos também nos esquecer que lidamos com o humano, com 
formação de pessoas e profissionais, sejam eles do corpo docente ou discente. Esse choque gera muito estresse 
para o coordenador de ensino e a habilidade deste coordenador em gerenciar todos esses fatores, olhar para 
todos os lados e achar um ponto de convergência é sem dúvida a parte mais desafiadora da profissão. 

CP6 

Acredito que posso atuar, ainda que com algumas dificuldades,  na função do coordenador pedagógico, ter 
vivenciado a experiência paralela ao meu cargo, como formadora de CPs dentro de um Programa que busca 
sedimentar a prática do CP como formador de professores, no entanto, compreendo a dificuldade que os 
coordenadores pedagógicos, em geral, encontram para atuar nesse papel. Observo ainda que mesmo em redes 
na qual essa concepção de CP está posta, ainda é muito difícil para muito CPs trabalharem dentro dela. Levanto 
algumas hipóteses sobre este aspecto. Para atuar como formador o CP precisa de formação inicial e contínua, 
pois para segurar um grupo de professores em uma determinada carga horária destinada à formação de 
professores o CP precisa estudar constantemente e dispor-se a elaborar pautas de formação, a questionar-se e 
ter humildade de assumir suas dificuldades para poder avançar. A formação inicial não dá condição para o 
coordenador pedagógico atuar nesta função, não abrange questões do cotidiano da escola e nem tão pouco 
conteúdo voltado para esse fim. 

Fonte: Pesquisa – Instrumento de Coleta de Dados. 

Assim, apesar de parecer o desconforto sutilmente na função de coordenador 

pedagógico, ao mesmo tempo, fica explícito que as Representações Sociais 

apresentadas pelos coordenadores pedagógicos pesquisados podem ser  

categorizados assim:  

a) a Escola como centro de suas atividades;  

b) uma rotina que não tem rotina, envolvendo certa angústia em relação ao 

trabalho diário; 
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c) a ênfase no trabalho de um professor experiente; 

d) um trabalho instigante e envolvente de crescimento profissional; e 

e) uma coordenação inspiradora e, ao mesmo tempo, que evidencia relações 

de poder (e de posse: “meus professores”). 

Moscovici (1978, p. 28; p. 62) afirma que “a representação social é um corpus 

organizado de conhecimentos e uma das atividades psíquicas por meio das quais os 

homens tornam inteligível a realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa 

relação cotidiana de trocas e liberam os poderes de sua imaginação”. Diz mais: que 

uma representação faz circular e reúne experiências, vocabulários, conceitos e 

condutas que provém de origens muito diversas. 

As representações sociais nos aproximam do objeto definido, através da sua 

própria dinâmica, buscando novos caminhos de articulação de sentidos para 

compreendermos os problemas educacionais. Elas são diretrizes que nos auxiliam a 

compreender os fatos da educação e seus significados sociais no processo 

educativo. A importância da aplicação das representações sociais aos fenômenos 

educacionais se dá pelo fato de serem fenômenos complexos integrantes do 

processo pelo qual dá sentido a um dado objeto. 

Madeira (2001) nos ajuda a compreender melhor este processo, esclarecendo 

que o processo educacional constitui-se na articulação das relações interpessoais, 

grupais e intergrupais demarcadas pela pluralidade de culturas, integrando as 

contradições do próprio sujeito e da totalidade social, que conta com este processo 

como um dos seus mecanismos de estabilização.  

É preciso compreender não só a abrangência, como também a especificidade 

própria do processo educacional, que perpassa por todas as relações interpessoais 

e grupais, tornando-nos, a todos, ensinantes e aprendentes, sujeitos de cultura. 

De acordo com Alves-Mazzotti (2005), os sujeitos para formarem uma 

representação do objeto precisam que este tenha relevância para eles, ou seja, o 

objeto precisa ser exposto de forma sistemática, por relação às práticas, pela 

comunicação, pelas conversações. 

Para Sousa (2002, p. 289-290) as pesquisas sobre representações sociais 

que envolvem práticas educativas, mostram que o processo de educar “[...] é uma 
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ação consciente e conseqüente, em que todos os que estão envolvidos determinam 

e contribuem na definição do sentido nessa ação”.  

Analisar as representações sociais de coordenadores pedagógicos torna 

possível a compreensão dos mecanismos que gerenciam a prática pedagógica 

deste profissional, contribuindo para o aperfeiçoamento da formação dos docentes e 

a melhoria da escola.  

A busca pela identidade desse profissional é objeto de vários estudos e 

pesquisas na atualidade, buscando ressignificar e compreender sua função com o 

objetivo de proporcionar uma formação que capacite o professor a desenvolver suas 

tarefas frente a tantos desafios postos à escola.  

Embora ainda sejam poucos os trabalhos de pesquisadores do campo da 

Educação que utilizam a teoria das representações sociais como fundamento central 

de suas pesquisas, o estudo das representações sociais vem se expandido neste 

campo, na medida em que favorece a compreensão das crenças e valores que 

orientam e justificam as práticas docentes, e permite ao pesquisador aproximar-se 

do objeto de forma dinâmica, articulando dimensões e níveis que muitas vezes eram 

vistas de forma isolada ou estática (MADEIRA, 2001). 

A relação entre as representações sociais e as práticas educativas nos auxilia 

na compreensão dos aspectos que envolvem o objeto de estudo desta pesquisa, a 

relação entre a forma como os coordenadores pedagógicos pensam sua prática 

pedagógica  e a maneira pela qual representam sua própria identidade profissional. 

O coordenador pedagógico é um profissional que está se construindo, e 

considera-se, ainda, um “faz tudo” dentro da escola. Um profissional que está se 

construindo pelas beiradas, pelo seu dia a dia, pela sua rotina sem rotina, pelo seu 

próprio trabalho dentro da escola. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O real não está nem na chegada 
nem na saída. 

Ele se dispõe para a gente é no 
meio da travessia. 

(Guimarães Rosa) 

Com o estudo das representações sociais dos coordenadores pedagógicos 

sobre seu próprio trabalho é possível tirar algumas conclusões que nos permitirão 

reavaliar as práticas do cotidiano escolar e buscar soluções que dêem conta de 

colaborar para o avanço das práticas pedagógicas dos coordenadores no sentido de 

revê-las, trazendo contribuições para que o papel do coordenador pedagógico seja 

construído de fato. 

Esta dissertação teve como objetivo apreender caminhos de aproximação, 

mesmo que limitados, dos sentidos que coordenadores pedagógicos de diversos 

segmentos atribuem ao ser coordenador pedagógico nos dias atuais. Esta 

aproximação deixou vislumbrar o significado que envolve este objeto com suas 

nuanças, especificidades e contradições. 

A escolha pelo estudo das representações sociais baseia-se no seu potencial 

de influência sobre as condutas. A representação não é só resposta, mas também 

um estímulo ao comportamento (Moscovici 1978; 1989; 1994 apud RANGEL, 1997). 

Com a análise do questionário, a pesquisa pode entrever diversas ordens de 

relação que embasam proximidades e diferenças, permeando os discursos e o 

cotidiano dos sujeitos. Nesta perspectiva, cabe ressaltar a sutil reação à assimilação 

entre o trabalho desenvolvido, concernente a identidade deste profissional, que 

ainda se encontra em construção. Assim, a representação que os coordenadores 

pedagógicos possuem, influenciam no comportamento que exercem e na prática 

escolar que realizam. 

A pesquisa se inseriu em uma abordagem qualitativa. A adoção deste 

referencial possibilitou apreender o pensamento, as vivências cotidianas, bem como 

a teia de significados e sentidos atribuídos pelos coordenadores pedagógicos sobre 
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seu próprio trabalho. 

Nessa etapa de construção da representação do papel dos coordenadores 

pedagógicos, posso dizer que os coordenadores encontram-se em pleno processo 

de descoberta e construção da profissão. A definição que os coordenadores 

atribuem ao seu papel dentro da escola, demonstra a tentativa de lidar com as novas 

funções que lhe são dadas. 

Na verdade, existe um tempo necessário para “aprender a ser coordenador 

pedagógico”. É preciso se introjetar nas questões diárias de uma escola e se 

envolver com cada segmento de forma integral para poder entender a sua relação 

com o todo. Esta construção leva tempo e disponibilidade. A prática não se modifica 

de uma hora para outra, é preciso tempo para lidar com a nova função, para tentar, 

acertar e errar, para experimentar novas maneiras, para discutir bons modelos de 

gestão. Tudo isto leva tempo, demanda trabalho e apoio de parceiros mais 

experientes, para que, assim, os coordenadores pedagógicos construam aos poucos 

sua identidade profissional e entendam sua função dentro de uma escola. 

As representações sociais são definidas como a síntese possível e provisória 

de um dado objeto, num determinado tempo e espaço, no qual este objeto é 

integrado à prática concreta do sujeito num movimento contínuo, transformando-o e 

sendo transformado por ele, de maneira individual e plural já que a individualidade 

só se constrói na relação com o outro (MADEIRA, 2001). 

Representar algo significa modificar o conceito por meio de suas percepções 

e vice-versa. As representações nos fazem compreender o sentido que há em cada 

figura e a figura que há em todo sentido. Tendo como base esta estrutura das 

representações, Moscovici caracterizou seus processos formadores como: 

objetivação (colocar para fora a subjetividade, concretizar as ideias) e a ancoragem 

(dar sentido por meio de algo concreto, integrá-lo cognitivamente, classificá-lo, 

nomeá-lo no nosso sistema de valores).  

A ancoragem seria, então, o enraizamento da representação social no 

pensamento constituído, no seu sistema de valores, que serve para interpretar a 

realidade, mediando a relação do indivíduo com seu meio, permitindo classificar 

pessoas e acontecimentos e caracterizando a comunicação e a identificação de um 

determinado grupo.  
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Dessa maneira, ancoragem e objetivação, articulam as três funções da 

representação: cognitiva de interpretação da novidade; interpretação da realidade e 

de orientação das condutas e relações sociais (ALVES-MAZZOTTI, 1994). 

Essas três funções ficam claras no desenrolar das respostas dos 

coordenadores pedagógicos: na sua profissão e na sua função há uma interpretação 

da novidade, há uma interpretação da realidade e uma orientação de conduta, ou 

seja, o como agir diante dos fatos que surgem no dia a dia da escola. 

Nos últimos 30 anos, o conceito de representações sociais passou por um 

longo processo de legitimação. Nos primeiros anos após o seu surgimento, foi 

praticamente ignorado, mas com o tempo, a difusão e a compreensão do caráter 

operatório da teoria conquistou adeptos e a quantidade de pesquisas empíricas com 

diferentes objetos de representação aumentou significativamente. Nos últimos 10 

anos, em virtude deste crescimento, os aspectos teórico-metodológicos foram 

discutidos e aperfeiçoados. 

Atualmente, há uma grande diversidade de pesquisas em representações 

sociais no Brasil e no exterior. É interessante ressaltar que tal diversidade 

apresenta-se tanto no âmbito específico da Psicologia Social, quanto na perspectiva 

multidisciplinar, na qual a teoria das representações sociais é trabalhada em 

diferentes disciplinas, abordada de maneiras variadas. 

Por seu caráter multidisciplinar, essa teoria muito tem sido utilizada no campo 

da educação com o objetivo de compreender os problemas encontrados neste 

contexto.  

Esta dissertação não teve a pretensão de apontar caminhos para a solução 

das questões levantadas, mas, ao deixá-las ecoar, buscou contribuir para que outros 

possam dar continuidade a este estudo. 
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APÊNDICE A  
Instrumento de Coleta de Dados – Questionário de Entrevistas 
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ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

1 – Apresentação: 

Nome: _______________________________________________________________ 

Idade _______________ Sexo: _________________      

Tempo de profissão:__________________________ 

2 – Formação: 

Instituição em que se formou: ____________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

Curso:_______________________________________________________________ 

Ano que iniciou: _________________ Ano de Conclusão: _____________________  

Fez ou faz algum curso de Pós-Graduação? (    ) Sim   (    ) Não  

(  ) Especialização – Lato Sensu  - Em quê? 
_____________________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________________________________________  

(  ) Mestrado ou Doutorado – Em quê? 
_____________________________________________________________________ 

Instituição: ___________________________________________________________  

3 – Profissão: 

Tempo que exerce a função de Coordenador de Ensino: _______________________  

Já exerceu outra função na escola? Qual?___________________________________ 

Possui outro tipo de emprego: (   ) Sim  (   ) Não – se sim qual? 
___________________________________________________________________  
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4 – Segmento em que atua e/ou atuou: 

(  ) Educação Infantil 

(  ) Ensino Fundamental I 

(  ) Ensino Fundamental II 

(  ) Ensino Médio 

(  ) Ensino Superior 

(  ) outros  ___________________________________________________________  

 

5 – Relato de experiência:  

a) Como foi a escolha de sua profissão?  

b) Descreva em poucas linhas sua trajetória profissional – momentos que 

marcaram.  

c) Como é sua relação com os professores que coordena? Qual a visão deles 

sobre seu trabalho?  

d) Como é sua relação com os pais e alunos da escola? Qual a visão deles 

sobre seu trabalho?  

e) Como a direção da escola vê o seu trabalho?  

f) É possível prever como será seu dia de trabalho na coordenação de ensino?  

g) Descreva um dia de sua rotina de trabalho na coordenação de ensino.  

h) Como você define o seu papel na coordenação de ensino dentro da escola?  

i) Que importância você dá para o cargo de coordenador de ensino dentro da 

escola?  

j) O que representa para você ser Coordenador de Ensino nos dias de hoje?  

k) Espaço para descrever o que o entrevistado desejar sobre sua rotina.  
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APÊNDICE B  
Carta-convite 
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CARTA CONVITE  

(enviado por email)  

 

Prezado Coordenador de Ensino, 

 

     Meu nome é Selma Veiga Francisco Gomes e sou Coordenadora de Ensino. Tenho 

25 anos de experiência na área educacional. Pude trabalhar com todos os segmentos, 

como professora, orientadora educacional e coordenadora pedagógica e/ou de 

Ensino.  

     Venho por meio desta, solicitar a sua participação para a realização desta 

pesquisa, como uma primeira aproximação de uma parceria da pesquisa que estou 

realizando, como aluna de Mestrado do Programa de Pós Graduação da Universidade 

Metodista de São Paulo – UMESP – Campus Vergueiro em São Bernardo do Campo 

(SP). Pesquisa esta, sobre “A Representação Social que o Coordenador de 

Ensino tem sobre seu próprio trabalho”, que vem para contribuir com a sua 

prática.  

     Assim, conto com a colaboração da concessão de entrevista através de perguntas 

e escritas de memoriais (Biografia Educativa - trajetória profissional).  

     Gostaria de ressaltar a importância da sua participação, pois escolhi apenas 

coordenadores de ensino que fizeram parte da minha trajetória formativa e farão 

parte da escrita de meus memoriais. 

     Aguardo retorno. Obrigada! 

 

Selma Veiga Francisco Gomes 
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APÊNDICE C  
Termo de Consentimento Livre e Esclarecedor 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECEDOR 

 

Eu, Selma Veiga Francisco Gomes, RG nº 19.161.029-X, mestranda do Programa de Pós 

Graduação Mestrado em Educação da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP – 

Campus Vergueiro em São Bernardo do Campo/SP, sob a orientação da Profª Drª Marília 

Claret Geraes Duran, proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada “A 

Representação Social do Coordenador de Ensino sobre seu próprio trabalho”, que 

vem para contribuir com a sua prática. O objetivo dessa pesquisa será compreender quais 

as representações sociais que o Coordenador de Ensino tem sobre seu próprio trabalho. A 

justificativa do projeto é permitir a reflexão do coordenador de ensino sobre a sua própria 

história pessoal e profissional, pois em seu cotidiano realiza suas atividades de forma 

representativa. E a sua trajetória e a representação que tem de seu próprio trabalho serão o 

tema dessa dissertação. A metodologia será através de entrevistas orais e questionários, 

numa abordagem que articula a pesquisa bibliográfica com a pesquisa de campo. Em 

relação aos riscos, considera-se que a pesquisa esta isenta. Os benefícios que permeiam 

esta pesquisa estão pautados em reflexões que cercam as representações sociais, 

estabelecendo assim, perspectivas para futuras ações. 

Alguns esclarecimentos: 

1. A participação nessa pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 

identificação do sujeito que participar, retirar seu consentimento na pesquisa, sem 

penalização alguma com o direito de se manifestar e apoiar (ou não) o que está 

sendo apresentado como proposta. 

2. A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes. 

3. A participação na pesquisa não possibilitará desconforto ou risco ao participante 
por se tratar de uma entrevista pautada em diálogos.  

 

 
Consentimento do Coordenador de Ensino participante da pesquisa 

Estou ciente de todas as informações citadas acima, para a realização do projeto. 

Nome completo: ____________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________________________________ 

Local, dia, mês e ano: ________________________________________________________ 
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APÊNDICE D  
Declaração de Identidade de Conteúdo 
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Declaração de Identidade de Conteúdo 
 

 

Eu, Selma Veiga Francisco Gomes, RG nº 19.161.029-X, declaro que o 

projeto de pesquisa “A Representação Social do Coordenador de Ensino sobre 

seu próprio trabalho”, do qual sou pesquisadora responsável, aqui apresentado 

para obtenção de parecer do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UMESP), possui 

conteúdo idêntico ao projeto de mesmo título apresentado ao Programa de Pós 

Graduação Mestrado em Educação da Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 

– Campus Vergueiro em São Bernardo do Campo/SP, para a sua execução, sob a 

orientação da Profª Drª Marília Claret Geraes Duran. Através desta também me 

comprometo a comunicar ao CEP-UMESP quaisquer modificações ou interrupção da 

proposta do projeto, ora apresentada, que aconteçam durante seu julgamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


