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OS DESAFIOS DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 



 

RESUMO: Este trabalho argumenta sobre os desafios do coordenador pedagógico  encontrados 

na rotina escolar. Este profissional é essencial na instituição de ensino, pois é o elo entre a 

instituição e a família e, entre os docentes e suas propostas. Por isso precisa parar de só apagar 

incêndios e resolver problemas rotineiros, para tomar conta da parte pedagógica, que é a função 

que lhe cabe, mas que muitas vezes devido à inexistência de estruturas físicas e humanas, não 

consegue realizar com êxito. Dentre suas atribuições está à formação dos docentes, que 

contribui para o aprimoramento da prática, resultando na aquisição de conhecimentos dos 

alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: Função. Desafios. Formação dos docentes. Coordenador pedagógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 



 

Bastante se tem comentado sobre a função do coordenador na 

escola. Ele é essencial? Pudera coordenar fosse fácil como está escrito no 

dicionário: dispor segundo certa ordem e método; organizar; arranjar; ligar. 

                  Antigamente o coordenador exercia cargo de fiscal, aquele que 

verificava os ocorridos dentro das classes e criava as regras, que ficava nos 

corredores atrás dos estudantes e que apagava incêndios. Quase não sabia 

sobre aprendizagem e desconhecia a problemática da instituição em geral, 

devido às inúmeras funções que lhe eram atribuídas. Em casos esporádicos, ele 

justifica as razões das brigas de um aluno ou o porquê não estão aprendendo.  

                 E isso não  mudou, sem uma área específica de atuação, resolve 

problemas emergenciais, apaga incêndios e acalma os ânimos. Tragado pela 

rotina, não exerce com êxito sua função, que é mobilizar os diversos 

conhecimentos dos que trabalham na instituição de ensino em direção a 

aquisição de conhecimentos dos estudantes.  Esse é o parecer de Freire: 

 

  O coordenador é, primeiramente, um educador e como tal 

deve estar atento ao caráter pedagógico das relações de 

aprendizagem no interior da escola. Ele deve levar os 

professores a resinificarem suas práticas, resgatando a 

autonomia sobre o seu trabalho sem, no entanto, se 

distanciar do trabalho coletivo da escola (Freire, p.96). 

 

                   Atualmente o coordenador prepara atividades da escola, aconselha 

os pais quanto ao aprendizado e os notifica a sobre os trabalhos realizados. 

                   Além de solucionar conflitos emergenciais e justificar as 

particularidades de relacionamento ou aprendizagens, sua função primordial é 

auxiliar na prática dos docentes, através das formações. O coordenador eficaz 

concentra as conquistas de seus funcionários e certifica que os bons projetos 

continuem. 

Estendendo a significação do dicionário para a rotina escolar, é necessário: 



 Colocar em ordem os processos que ajudam na consolidação em meio a 

cultura x escola; 

 Planejar as reuniões, formações, e assistir o trabalho dos professores;  

 Organizar o cotidiano dos docentes em consenso dos anseios e das 

peculiaridades de todos. 

Esse é a sua verdadeira função, não aquele da Instituição física, mas de 

ações de aprendizagens e de crescimento de difícil compreensão 

existentes hoje na instituição educacional. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Funções do coordenador pedagógico 

  

 

É imprescindível capacitar esse profissional, com o propósito de que 

possa atuar efetivamente sensibilizando os seus professores no 

aperfeiçoamento de suas práticas. 

Sendo assim, é indispensável ir além da teoria, porque para 

acompanhar a ação pedagógica e incentivar os docentes é preciso de feeling 

para reconhecer o que todos precisam. Necessitando sempre se manter 

atualizado, procurando fontes de pesquisas e repensando seu trabalho conforme  

NOVOA (2001):  

 

“A experiência não é nem formadora nem produtora. É a 

reflexão sobre a experiência que pode provocar a produção 

do saber e a formação“ com esse pensamento ainda é 

necessário destacar que o trabalho deve acontecer com a 

colaboração de todos, assim o coordenador deve estar 

preparado para mudanças e sempre pronto a motivar sua 

equipe.  

 



Em meio as suas inúmeras funções, está a de verificar a prática dos 

professores, sendo ele o responsável pela ligação entre todos da escola. 

Segundo Freire (1982) seu papel deve partir também da coletividade: 

 

E é desta maneira, agindo em conjunto com os docentes 

que vai repensar sua prática, visando melhorar a qualidade 

de ensino de sua instituição. E para isso, deve atentar se a 

tudo o que ocorre em sua volta, reconhecendo a 

importância de todos os funcionários e acompanhar os 

resultados. 

 

                   Nesse contexto, o coordenador tem a função articuladora, formadora 

e transformadora, ou seja, é ele quem irá prestar auxílio aos docentes frente às 

flexibilizações curriculares, considerando os envolvidos e ao que realmente 

existe em termos sociais e culturais no qual está inserida. 

                 Sendo mediador, precisa Informar o projeto aos docentes objetivando  

criarem seus próprios significados. Significados estes, condizentes com as 

propostas da escola, visando sempre o aprendizado dos educandos; 

                 Abaixo seguem as explicações das três funções: 

                   Articulador- Precisa prover condições onde os educadores possam  

trabalhar embasados nas propostas educacionais, em razão do que ocorre na 

escola, conforme o pensamento de Loyola: 

Como articulador, para instaurar na escola o significado do 

trabalho coletivo, é fundamental que o coordenador 

pedagógico possibilite ações de parceria, de modo que, 

“movidas por necessidades semelhantes, (as pessoas) se 

implicam no desenvolvimento de ações para atingir 

objetivos e metas comuns”, de modo a pôr em movimento 

as metas curriculares propostas, conforme descrito em 

nosso livro Aprendizagem do adulto professor (Edições 

Loyola, 2006). 



 

                   Formador- Precisa prover situações onde os docentes se 

aprofundem em suas formações e executem um bom trabalho.  Nesta função, 

alguns aspectos se destacam: 

 O comprometimento na formação deve estar fundamentado com as propostas 

e o cumprimento das metas da instituição; 

 O comprometimento da ampliação do conhecimento dos docentes, através 

das reuniões de formação. 

Transformador- Comprometimento com as indagações, ou seja, 

assessorar o professor repensar sua metodologia e fazer as flexibilizações 

necessárias. 

 

2.2 As atribuições do Coordenador: O que fazer ou não  

 

-Assegurar que seja feita semanalmente as reuniões coletivas pedagógicas; 

-Preparar reuniões  docentes por área e por ano; 

-Ofertar suporte individualizado aos docentes; 

 

-Prover base teórica visando que os docentes possam refletir suas práticas; 

 

-Conhecer o desempenho escolar em avaliações externas. 

 

Não fazer: 

 

-Verificar se as salas estão em ordem em questão de limpeza; 



 

-Supervisionar a chegada e ida de alunos na escola; 

 

-Fazer visitas no entorno escolar objetivando fechar parcerias; 

 

-Ficar com a classe na ausência de professores;  

 

-Tomar conta de questões administrativas, financeiras e burocráticas em geral. 

 

Segundo Bartman (1998, p.1): 

O coordenador não sabe quem é e que função deve 

cumprir na escola. Não sabe que objetivos persegue.Não 

tem claro quem é seu grupo de professores e quais as suas 

necessidades. Não tem consciência do seu papel de 

orientador e diretivo. Sabe elogiar, mas não tem coragem 

de criticar. Ou só critica, e não instrumentaliza, ou só cobra, 

mas não orienta. 

 

Infelizmente o coordenador realiza muito mais atividades do que 

verdadeiramente lhe são atribuídas, pois inúmeras vezes a escola não está 

equipada e/ou preparada com recursos humanos e físicos para responder as 

problemáticas da sociedade atual, que vão desde as questões econômicas às 

sociais. Assim se tem coordenador “faz tudo” para apagar os incêndios rotineiros. 

 

2.3. Como transformar reuniões formativas em encontros produtivos 

 

Primeiramente, os encontros formativos devem ser regulares, onde a 

equipe de gestão precisa ter o hábito de averiguar, debater e problematizar suas 

ações pedagógicas. Precisa transformar todos os momentos, em momentos 

produtivos, ricos de interações e trocas de experiências. Vale ressaltar a 

relevância da devolutiva desses momentos, pois assim os professores poderão 

fazer uma reflexão em relação as suas metodologias de ensino.  



Segundo José Carlos Libâneo (2011), entende se como formação 

continuada, o aprimoramento do trabalho docente e administrativo da instituição 

escolar e, é o coordenador que pode promover essa formação: 

 

A idéia é que a própria escola é lugar de formação 

profissional, por ser, sobretudo nela, no contexto de 

trabalho, que os professores e demais funcionários podem 

reconstruir suas práticas, o que resulta em mudanças 

pessoais e profissionais (LIBÂNEO, 2011, p.375) 

 

O objetivo das reuniões formativas é qualificar a prática docente. Uma 

boa formação produtiva é aquela onde o coordenador abre espaço para os 

docentes decidirem o foco da formação. Vale ressaltar que o foco, precisa ser 

condizente com a proposta da instituição e se o mesmo permite melhorias no 

aprendizado dos alunos. 

Após a decisão do foco das reuniões formativas, é hora de planejar 

as pautas formativas de uma forma clara, objetiva e informando as estratégias a 

serem utilizadas. O planejamento mostra o cuidado e a atenção do formador com 

os docentes. Por isso, uma boa pauta reitera o valor e o sentido dos espaços 

formativos e explicita aos professores que a proposta do encontro é resultado de 

um cuidadoso planejamento. Quando mostra seus objetivos a serem 

alcançados, o coordenador aproxima cada professor a se responsabilizar pelas 

atividades da qual participa. 

 

Em suma, uma boa pauta formativa, deve:  

- Apresentar os objetivos e conteúdos do encontro; 

- Elucidar estratégias de formação embasadas nos objetivos a serem 

alcançados; 

- Mensurar o horário de cada encontro. Isso faz com que o grupo se torne 

corresponsável por gerir o tempo. 

 



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O principal desafio do coordenador pedagógico é encarar as 

dificuldades diárias, portanto é preciso refletir em ações em longo prazo que 

possam resolver os problemas da escola, não sendo somente a pessoa que 

“apaga incêndios” e resolve problemas emergenciais. 

É necessário que se desenvolva opções para que este profissional 

tenha a função de prevenção, criando projetos para este fim e, que estes projetos 

estejam em harmonia com a verdadeira necessidade da escola atual. Somente 

assim alcançaremos níveis educativos cada vez melhores, visando uma 

educação básica de qualidade. 

A relevância do trabalho em conjunto do coordenador e diretor escolar 

é imprescindível, pois ambos encarregam se da função de líderes do 

aprendizado escolar e o comprometimento de por em prática o projeto político-

pedagógico, sempre com foco no aprendizado dos alunos. 
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