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Resumo 

 

O presente artigo trata do ingresso do professor na função ou cargo de coordenador 

pedagógico e tem como objetivo identificar as dificuldades enfrentadas por este 

profissional na construção de seus saberes nesta etapa de sua carreira. O estudo 

bibliográfico foi desenvolvido tendo como referência pesquisa realizada entre os anos 

de 2010 e 2011 com 444 coordenadores pedagógicos em 13 estados brasileiros. Os 

resultados apontam para a necessidade de estudo sobre a profissionalização e construção 

da identidade do professor coordenador, da reestruturação da carreira e da remodelação 

dos processos de ingresso na carreira.  

 

 

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico; Saberes Docentes; Ingresso na Carreira.  

 

 

 

EARLY CAREER OF THE COORDINATOR TEACHER: A REFLECTION 

ABOUT THE CONSTRUCTION OF KNOWLEDGE  
 

 

 

Abstract 

 

This article is about the admission of the teacher in the function of pedagogical 

coordinator and aims to identify the difficulties faced by these professionals in building 

their knowledge at this stage of his career. The bibliographical study was developed 

with reference of a research conducted between 2010 and 2011 with 444 coordinators in 

13 states. The results indicate the need of a study about the construction of a identity 

and professionalization of the coordinator teacher, of the career restructuring  and 

redesign processes of the entrance in this career. 

 

Key words: Pedagogical Coordinator;Knowledge Faculty; Admissions career.  

 



 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

 

 

Recentemente muitas pesquisas têm sido realizadas sobre o papel do 

coordenador pedagógico no espaço escolar. “Função” para algumas redes educacionais, 

como a do estado de São Paulo e “cargo” para outras, o papel do coordenador vem se 

tornando cada vez mais importante na organização do cotidiano das escolas, sobretudo 

no que diz respeito à formação do professor, sua principal incumbência.   

Implantado em todas as escolas da rede estadual paulista em 1996, pela Res. SE 

nº 28/96, após algumas experiências bem antigas, desde a década de 1960 nas Escolas 

Experimentais e Ginásios Vocacionais, a função de coordenador pedagógico ressurgiu 

como mecanismo de apoio pedagógico para compor a equipe gestora, melhorar a 

qualidade das situações de ensino pelo desenvolvimento do trabalho pedagógico 

coletivo dos professores e proporcionar a formação continuada no interior das escolas. 

 Escolhidos por diferentes processos o Coordenador Pedagógico (CP) ou 

Professor Coordenador Pedagógico (CP) é um professor com formação básica, às vezes 

licenciado em Pedagogia, com alguma experiência na docência, que após aprovação em 

processo seletivo simplificado ou concurso e apresentação de projeto é escolhido para 

exercer as atividades do cargo/função pelos pares, pela direção e supervisão da escola, 

ou mesmo por indicação do diretor ou secretaria de educação dependendo do caso.  

Na rede estadual paulista, objeto deste estudo, este processo de escolha já passou 

por várias mudanças substanciais, iniciando com a escolha entre os pares e atualmente é 

feita pelo Supervisor de Ensino e Diretor da Escola, conforme a Resolução SE - 88, de 

19/12/2007 alterada pela Resolução SE 53 de 26/06/2010 pela Resolução SE 8 de 

15/02/2011 e pela Resolução SE 42 de 10/04/2012 retificada em 18/04/2012 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

Neste artigo, propomos discutir algumas questões relacionadas ao papel exercido 

pelos Professores Coordenadores Pedagógicos (CPs) na construção dos saberes 

necessários à prática da coordenação pedagógica, à luz dos saberes docentes propostos 

por Maurice Tardif (2012),Tardif e Lessard (2009) Huberman (1992),  Placco e 

Almeida ( 2012), Placco, Almeida e Souza (2011).  



  

 

3 MÉTODO 

 

Utilizamos como procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica, dentro de 

uma perspectiva exploratória já que nos ajuda a recuperar o conhecimento científico 

acumulado sobre o problema e também apoia a redação do artigo científico, permitindo 

a utilização de dados dispersos em várias publicações e um amplo alcance das 

informações. (LIMA; MIOTO, 2007) 

Para Nascimento e Teixeira a pesquisa bibliográfica 

 

[...] é o levantamento e análise crítica dos principais trabalhos publicados 

sobre determinado tema. A pesquisa bibliográfica pode ser feita com a 

finalidade de: a) atualizar conhecimentos; b) acompanhar o desenvolvimento 

de um assunto; c) realizar trabalhos científicos. A pesquisa bibliográfica tem 
por objetivos: a) reunir, em um conjunto lógico e crítico, textos publicados 

isoladamente; b) sumariar, analisar e avaliar informações já publicadas. 

(NASCIMENTO; TEIXEIRA, 2012, p. 215) 

 

Segundo Lima e Mioto (2007), não é raro que a pesquisa bibliográfica apareça como 

revisão de literatura, todavia, é mais que isso já que demanda procedimentos 

organizacionais atentos ao objeto de estudo. 

 
4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 A ENTRADA NA CARREIRA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO: OS 

PRIMEIROS DESAFIOS 

 

A entrada do docente na carreira é assunto de interesse de vários pesquisadores 

sobre formação profissional de professores em vários países do mundo. Muito embora o 

número de pesquisas sobre a questão ainda seja insuficiente, como nos mostra o estudo 

realizado sobre publicações na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPED) entre os anos de 1999 e 2003, o tema continua sendo importante. 

(LIMA et al, 2003) 

Embora a coordenação pedagógica não faça parte da “evolução da carreira” em 

muitas redes de ensino, por se tratar de uma função exercida pelos professores, neste 

artigo vamos considerá-la como uma etapa da evolução profissional do professor. 

Ao discorrer sobre os ciclos de vida profissional docente, Huberman (1992) 

destaca dois aspectos do estágio de entrada na carreira: a “sobrevivência” e a 



“descoberta”, vividos paralelamente, sendo que o segundo é o que permite suportar as 

angústias e incertezas do primeiro.   

 

O aspecto da “sobrevivência” traduz o que se chama vulgarmente o “choque 

de real” a confrontação inicial com a complexidade da situação profissional, 

a preocupação consigo próprio, a distância entre os ideais e a realidade....a 

“descoberta” traduz o entusiasmo inicial, a experimentação, a exaltação [...] 

(HUBERMAN, 1992, p. 39) 

 

 

O processo descrito por Hubermam (1992) não é, por assim dizer, um privilégio 

dos professores no exercício da docência com alunos. Processo análogo é vivido pelos 

CPs que deixam a sala de aula e passam a ser, de certa forma “professores de 

professores”. Diferentemente do professor que domina os “saberes disciplinares” de sua 

área de atuação ao ingressar na carreira, o que lhe garante de certo modo uma segurança 

para ensinar, os CPs só conhecem os “saberes disciplinares” de sua área de formação e 

muitas vezes se sentem inseguros diante dos professores de outras disciplinas. 

(TARDIF, 2012, p.38)  

Ao CP não é dada a oportunidade de construir os “saberes disciplinares” da 

coordenação pedagógica antes de seu ingresso na função. Desta forma o CP assume a 

coordenação pedagógica de uma escola em um voo cego, cheio de incertezas, desafios e 

para a qual ele pode estar apenas minimamente preparado, como ocorre, por exemplo, 

na rede estadual de São Paulo, onde não existe um curso preparatório para o ingresso de 

CPs na rede de ensino. 

Assim como muitos aspirantes a docência ingressam na Universidade 

acreditando já saberem ensinar, com base em suas experiências escolares como aluno, 

muitos professores também acreditam poder exercer a função ou o cargo de 

coordenador pedagógico pelo simples fato de terem participado das Horas de Trabalho 

Coletivo (HTPC), das reuniões de Conselho de Classe e Série, do Planejamento 

Escolar,das reuniões de pais e outras atividades desenvolvidas pelos CPs. 

(VASCONCELOS, 2012) 

Outros creem ainda ser possível reproduzir com a mesma eficácia as Orientações 

Técnicas (OTs) oferecidas pelos Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos 

das Diretorias de Ensino (PCNPs) em suas escolas, resumindo a questão apenas ao nível 

técnico, desconsiderando as especificidades de cada escola e as forças que interagem 

continuamente neste espaço. 



Sem desconsiderar os “saberes provenientes da história de vida” de cada 

profissional, nem tampouco os “saberes técnicos” decorrentes de sua formação inicial e 

continuada, pode-se afirmar que apenas os saberes da docência não são suficientes para 

manter o recém - empossado CP em um posto de trabalho que exige do profissional 

saberes como os da prática, ou saberes experienciais. 

 

Pode-se chamar de saberes experienciais o conjunto de saberes atualizados, 

adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão docente e que não 

provêm das instituições de formação nem dos currículos. Estes saberes não se 

encontram sistematizados em doutrinas ou teorias” (TARDIF, 2012, p.49) 

 

Entre os anos de 2010 e 2012 Placco, Almeida e Souza (2011) realizaram um 

amplo estudo sobre a coordenação pedagógica no Brasil. A pesquisa inicialmente 

resultou em um relatório quantitativo envolvendo 400 CPs em 13 estados brasileiros, e 

mais tarde em um relatório qualitativo no qual se aprofundou as análises numéricas com 

aplicação de questionários e entrevistas. 

No relatório quantitativo fica claro a rotatividade e o abandono da função/cargo 

nos primeiros anos de trabalho. Quase metade dos 400 CPs pesquisados, cerca de 47% 

têm  dois anos ou menos na coordenação da atual escola. Outros 29% têm entre dois e 

cinco anos de coordenação na atual escola. Levando-se em consideração o tempo 

necessário para que o profissional possa compreender a dinâmica da escola, estabelecer 

as necessárias relações para desenvolver seu projeto, analisar minimamente os 

currículos e os projetos da unidade escolar e estudar os resultados das avaliações 

internas e externas, pode-se concluir que muitos abandonam o cargo/função antes 

mesmo de desenvolverem os conhecimentos mínimos necessários para se estabelecer 

profissionalmente na nova atividade profissional, conforme afirmamPlacco, Almeida e 

Souza 

Para tanto, saberes específicos são requeridos, além dos saberes da docência, 

embora ancorados neles, o que reporta à necessidade de novas aprendizagens, 

tanto para o adulto professor como para o adulto coordenador. (PLACCO; 

ALMEIDA; SOUZA, 2011, p.235) 

  

Tardif (2012) destaca a necessidade de tempo para que o professor possa 

construir e se apropriar de uma rotina de trabalho em um processo de “interiorização de 

regras implícitas de ação adquiridas com e na experiência”. O coordenador pedagógico 

também necessita construir uma rotina de trabalho organizada a fim de gerir a 

complexidade das situações de interação “[...] as rotinas são modelos simplificados de 



ação: elas envolvem os atos em uma estrutura estável,uniforme e repetitiva...o que lhe 

permite , ao mesmo tempo, se concentrar em outras coisas” (TARDIF, 2012, p.101). 

Muitos coordenadores não dispõem de tempo e auxílio para realizarem uma 

“leitura” da escola, e do estabelecimento do seu papel naquela escola, quando assumem 

esta cargo/função, desta forma não conseguem organizar uma rotina de trabalho na qual 

a sua própria formação seja inclusa.  

 

 [...] os saberes construídos nos primeiros anos da prática profissional 

assumem todo o seu sentido, pois formam, justamente, o alicerce das rotinas 

de ação e são, ao mesmo tempo, os fundamentos da personalidade do 

trabalhador. ( TARDIF, 2012, p.102). 

 

Muitas vezes na ânsia por espaço e reconhecimento o CP acaba por desviar-se de 

sua função assumindo outros afazeres mais urgentes e com maior visibilidade na escola, 

como organizar as entradas e saídas de alunos, cuidar de alunos indisciplinados e 

planejar eventos.  

A alta rotatividade destes profissionais nas escolas e o pouco tempo de atuação 

na escola, apontados no relatório de Placco, Almeida e Souza (2011) podem explicar o 

fato de 47% dos Coordenadores Pedagógicos pesquisados desconhecerem o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) de sua escola, um dos mais importantes 

indicadores de qualidade utilizado pelas escolas brasileiras na atualidade para o 

estudoda educação do país. 

Ao discutir a questão da precarização do trabalho do professor iniciante Tardif 

(2012) aponta alguns aspectos que contribuem para o estabelecimento de um clima de 

incerteza, descontentamento e frustração do docente que muitas vezesculmina com o 

abandono da carreira. A instabilidade, a descontinuidade, a desconfiança dos superiores 

em relação as suas competências, a falta de apoio dos docentes mais velhos e o 

sentimento de despreparo para o exercício das atividades são apontados como os 

principais motivos que impelem o docente a abandonar a carreira ou mesmo em segui-la 

por falta de outras opções de trabalho. Ora, estes mesmos problemas são vivenciados 

pelos CPs ao iniciar seu trabalho. Mesmo já contando com uma relativa experiência, 

conforme aponta o relatório de Placco, Almeida e Souza (2011): a média de idade dos 

coordenadores pedagógicos é de 44 anos, eles não deixam de ser iniciantes naquela 

escola, ou naquele cargo/função “[...] o que indica que têm muita experiência na 

docência, mas ainda estão se apropriando do significado da coordenação pedagógica” 



(PLACCO, ALMEIDA E SOUZA, 2011,p. 275). Assim sendo os CPs vivenciam 

situações muito próximas às descritas por Tardif (2011) ao tratar da precarização 

docente no início de carreira como a instabilidade na carreira, a dificuldade e a falta de 

tempo hábil para a edificação do saber experiencial, a desvalorização, a falta de 

reconhecimento, a desconfiança em relação às suas competências, o sentimento de ter 

sido mal preparado no curso de formação entre outros sentimentos igualmente 

frustrantes e desanimadores. 

 

4.2 A FORMAÇÃO DO CP NA REDE ESTADUAL PAULISTA 

 

A rede estadual paulista recentemente iniciou um projeto de formação específica 

para coordenadores pedagógicos, oferecendo cursos lato sensu e de menor duração, 

através daEscola de Formação de Professores (EFAP). Outra possibilidade de formação 

são os cursos stricto sensu em parceria com Universidades, por meio do Programa Bolsa 

Mestrado, que é um incentivo para os que atuam na gestão das escolas, entre eles os 

CPs, como, também, para os professores que atuam em sala de aula.  Estas são 

iniciativas importantes, todavia, esta formação não é suficiente para resolver os 

problemas relacionados à falta de formação dos coordenadores pedagógicos por vários 

motivos, dentre estes destacamos: 

 

• Ausência de formação inicial para o ingresso na função de coordenador 

pedagógico; 

• Inexistência do cargo de coordenador pedagógico, e de um plano de carreira para 

este profissional, o que leva muitos coordenadores a não se interessarem pela 

formação oferecida; 

• Desvinculação com a carreira, uma vez que os conhecimentos oferecidos nos 

cursos não são os mesmos exigidos do profissional nas provas e concursos da 

rede, já que estas englobam os conhecimentos específicos da licenciatura do 

professor e conhecimentos pedagógicos gerais;  

•  O programa de financiamento de stricto sensu( Bolsa Mestrado) não permite 

que o CP da rede estadual concentre sua pesquisa na área da coordenação 

pedagógica, sendo “forçado”  a desenvolver sua pesquisa na área  da disciplina 

de formação (licenciatura) o que inviabiliza a formação para o exercício da 

função de coordenador pedagógico. 



Placco e Almeida, desde 1998, têm se de dedicado a estudar a coordenação 

pedagógica nas escolas, contribuindo com vários estudos e pesquisas sobre esta 

temática com o intuito de favorecer a formação do coordenador pedagógico dado o 

reconhecimento da importância deste profissional na formação dos docentes no espaço 

escolar. Em 2013 ao analisarem as narrativas do cotidiano de dez coordenadores, as 

autoras revelaram a complexidade do trabalho do CP e apontam para a necessidade de 

retomada da “principal função do coordenador que é cuidar da formação e do 

desenvolvimento profissional dos professores”. (PLACCO E ALMEIDA, 2012) 

Placco, Almeida e Souza (2011, p.228) destacam que os PCs têm na escola “uma 

função articuladora,formadora e transformadora e, portanto, é o profissional mediador 

entre currículo e professores e, por excelência, o formador dos professores” (grifo dos 

autores).  

Para que o coordenador possa assumir o papel de formador, articulador e 

transformador preconizado por Placco, Almeida e Souza (2011) se faz necessário, antes 

de tudo, que haja um processo de aceitação, reconhecimento e legitimação de sua 

liderança por um grupo que não o escolheu, uma vez que a escolha do CP na rede 

estadual, antes feita pelos pares, atualmente é feita pelo Supervisor de Ensino e pelo 

Diretor de Escola. 

Não se pode ignorar o jogo de poder existente no espaço escolar e o difícil 

processo de reconhecimento das lideranças. Existe grande complexidade no processo de 

validação e aceitação de que o professor, que até uns dias atrás, estava sentado ao seu 

“lado” agora está “a sua frente” organizando um estudo, mediando relações, propondo 

reflexões, discutindo questões que muitas vezes incomodam e sugerem mudanças para 

as quais os professores não estão abertos e preparados. Por outro lado, nem sempre é 

fácil para o professor aceitar que um colega deu um passo adiante na carreira, que pode 

ocupar uma nova função às vezes almejada por ele próprio. (PLACCO e ALMEIDA, 

2012) 

Marcelo (2009) afirma que aqueles que saem da sala de aula não voltam, pois a 

carreira docente não oferece oportunidades para que o professor evolua e continue 

ministrando aulas. Isso acaba por estimular os professores a deixarem a docência e se 

aventurarem em outros cargos e funções “[...] que só permite que o docente ascenda a 

cargos que o afastam da sala de aula, e nos quais o regime de compensações se encontra 

desvinculado das atividades desenvolvidas nas escolas” (Terigi, apud MARCELO, 

2009, p. 123) 



A simples saída do professor do grupo para ingressar na equipe de gestão da 

escola causa uma ruptura com o grupo. Esta cisão é sentida pelo coordenador quando 

ele inicia seu trabalho e precisa ser imediatamente reconstituída sob pena de impedir sua 

legitimação pelo grupo. Neste momento de transição e entrada na nova função é preciso 

muito “tacto pedagógico”, ou seja, a 

 

[...] capacidade de relação e de comunicação sem a qual não se cumpre o acto 
de educar. E também essa serenidade de quem é capaz de se dar ao respeito, 

conquistando os alunos para o trabalho escolar. Saber conduzir alguém para a 

outra margem, o conhecimento, não está ao alcance de todos. No ensino, as 

dimensões profissionais cruzam-se sempre, inevitavelmente, com as 

dimensões pessoais. (NÓVOA, 2009, p.12) 

 

Ter conhecimento sobre o exercício de liderança, a realidade da escola e, acima 

de tudo, sobre como lidar com um grupo de professores em diferentes momentos da 

carreira (HUBERMAN, 1992) é condição sinequa non para que o CP seja reconhecido 

pelo grupo, o que garante a permanência por maior tempo no posto de trabalho para o 

qual foi designado.   

Ao discorrer sobre os conhecimentos necessários para CP desenvolver seu 

trabalho, Placco, Almeida e Souza enfatizam a importância de 

 

[...] articular diferentes tipos de saberes; dominar saberes gerenciais, 

curriculares, pedagógicos e relacionais; inovar e provocar inovações; acionar 

saberes práticos adquiridos com a experiência cotidiana; atentar às mudanças 

na sociedade e respeitar as pessoas com quem atua, considerando seus medos 

e suas frustrações; e repensar a formação de professores em curso na sua 

escola, lutando para garantir seu espaço e constância. (PLACCO, 

ALMEIDA E SOUZA, 2011, p. 238) 

  

Ao assumir a coordenação pedagógica o professor terá necessariamente que 

reconstruir sua identidade [...] porque é através de nossa identidade que nos 

percebemos, nos vemos, e queremos que nos vejam. (MARCELO, 2009, p.112)  

 Esta nova identidade ou forma identitária (Dubar, 1997) do coordenador será 

construída em um processo semelhante àquele vivido como docente, porém, não é a 

mesma, trata-se de uma nova identidade. Marcelo afirma que 

 
É preciso entender o conceito de identidade docente como uma realidade que 

evolui e se desenvolve, tanto pessoal como coletivamente. A identidade não é 

algo que se possua, mas sim algo que se desenvolve durante a vida. A 

identidade não é um atributo fixo para uma pessoa, e sim um fenômeno 

relacional. (MARCELO, 2009, p.112). 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  CONCLUSÃO 
 

A entrada na coordenação pedagógica não é um momento menos tenso e 

complicado que a entrada na docência, desta feita deveria receber dos sistemas de 

ensino e dos pesquisadores uma atenção especial. Além da necessidade de uma 

legislação específica para o coordenador pedagógico contemplando plano de carreira, 

formação, salários, valorização profissional e outras questões mais amplas, apontadas 

nos estudos de Placco, Almeida e Souza (2011) é preciso pensar em ações imediatas que 

possam ser implementadas pela direção da escola, contribuindo para melhorar as 

condições de ingresso e permanência no posto de trabalho de coordenador pedagógico 



em nossas escolas. Muitos coordenadores mais experientes deixam o cargo/função de 

forma programada. Nesta situação, seria importante que o novo coordenador pudesse ter 

sua tutoria durante algum tempo, minimizando os problemas relacionados a esta etapa 

do processo.  

Outras opções seriam a participação em grupos de estudo com outros 

coordenadores; o acompanhamento sistemático do processo de entrada na carreira por 

profissionais mais experientes, além de uma formação específica inicial e continuada 

para o coordenador pedagógico oferecida de forma sistemática e atrativa pela rede de 

ensino em que atua. 
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