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Resumo 

 

O presente trabalho tem a finalidade de provocar reflexões a respeito da constituição 

identitária do coordenador pedagógico. Pautamo-nos em dados coletados em pesquisas 

anteriores (Franco, 2009, 2010) articulados a dados atuais de pesquisas no observatório da 

prática docente (Franco, 2011,2012). Participaram da atual investigação 22 coordenadores 

de uma rede de ensino do litoral paulista. O caráter colaborativo da pesquisa permitiu validar 

as características apresentadas por Pimenta (2005); Franco (2005) e Ghedin e Franco 

(2007) as quais enunciamos à medida em que estabelecemos articulações entre os 

aspectos históricos, a formação docente e as especificidades de saberes necessários à 

complexidade da função. Para discutir dialogicamente estes aspectos, utilizamos 

conhecimentos obtidos através de encontros participativos, questionários com intenções 

exploratórias, além de observações participantes no cotidiano da escola. Focamos neste 

recorte buscar as marcas da identidade desse profissional articuladas às atuais dificuldades 

enfrentadas na realização da tarefa pedagógica de coordenar. Preliminarmente concluímos 

que a coordenação pedagógica teve em sua história uma identidade ao mesmo tempo 

prometida e negada, e essa negação se deveu em parte a questões do contexto político e, 

em parte, pela contínua representação da Pedagogia, nas políticas públicas, em sua 

dimensão apenas técnica e burocrática. Percebemos que os coordenadores atuais driblam 

cotidianamente essas distorções, percebem-se possuidores de pouca formação e 

apresentam dificuldades na prática da autonomia. Contraditoriamente sentem-se isolados na 

tarefa de coordenar coletivamente as práticas pedagógicas, o que a nosso ver, fragmenta e 

desorganiza as possibilidades de construção de sua identidade profissional. 
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Introdução 

 

Ao falarmos de coordenação pedagógica, especificamente no Estado de São Paulo, 

se faz imprescindível, para a compreensão do quadro atual, retomarmos aspectos históricos 

que a envolvem. Neste trabalho, a partir dos estudos que realizamos das pesquisas de 

Almeida (2010), Fusari (1997), Libâneo e Pimenta (1999) e Franco (2005) e articuladas à 

pesquisa participante, de caráter colaborativo que temos empreendido junto ao observatório 

da prática docente (Franco 2011, 2012), apresentamos momentos que marcaram a história 

da educação em movimentos de avanços e retrocessos no tocante a coordenação. Partimos 

da seguinte questão de investigação: como os coordenadores pedagógicos, da atual escola 

pública, têm construído a sua identidade profissional, considerando-se as contradições 

históricas que se impuseram a esta atividade pedagógica? 

Nas últimas cinco décadas a história da coordenação pedagógica se apresentou de 

forma fragmentada, não linear, episódica e, desta forma, consideramos que não se 

construiu, no Brasil, uma cultura da prática de coordenar  

Na década de 50 as escolas públicas tinham no seu módulo administrativo os cargos 

e funções de orientação educacional, direção de escola, auxiliar de direção e a supervisão 

(inspeção) pedagógica, que era realizada de modo externo à escola. A autonomia dos 

professores, antigos catedráticos, e as orientações curriculares nacionalmente pré-

especificadas, não deixavam espaços ao pleno exercício da tarefa pedagógica de 

coordenação. 

O contexto político no qual se criou a supervisão escolar, Estado Novo, teve papel 

predominante no fato da coordenação pedagógica apresentar-se atrelada à ação 

supervisora. Nos estudos realizados por Abdalla (2012) a respeito da supervisão escolar, a 

autora, com aporte em Paiva (1973), nos coloca que o período que antecedeu a década de 

50, marcou significativamente a educação em decorrência das intenções governamentais 

para difundir a ideologia predominante. 

Em 1942 foram criadas as Inspetorias Seccionais,  cuja atuação estava focada nos 

aspectos administrativos, porém, e contraditoriamente, assumidas como especificidade de 

orientação pedagógica.  

Desta ambiguidade mal explicitada, talvez decorra o âmago do desvirtuamento vivido 

pela coordenação, que teve, desde o início, suas raízes presas aos componentes e 

atribuições administrativas e técnicas, consideradas como integrantes do caráter 

pedagógico. Este fato nos leva a presumir que, assim como hoje, a demanda pedagógica se 

viu engolfada pela administrativa, não recebendo os cuidados, a atenção devida, nem 

estudos fundamentados para se consolidar como a viga mestra da instituição escolar. 
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Coordenação na história: raízes da fragmentação identitária: 

 

Placco, Almeida e Souza (2011) confirmam nossa hipótese de que o caráter da 

fiscalização que outrora ficou demarcado no ato de coordenar, ainda está presente no 

entendimento daqueles que estão diretamente ligados ao coordenador pedagógico, o que 

referendamos com os dados obtidos junto a 22 coordenadores de uma rede municipal, 

cenário da investigação. 

Os participantes desta pesquisa, (Nogueira e Franco, 2012), consideram que as 

atribuições do coordenador pedagógico estão ligadas à fiscalização e indicam como 

afazeres do coordenador a tarefa de controle do professor, tais como: verificar se o mesmo 

está cumprindo o planejamento e as rotinas da escola; em nossa observação verificamos 

que muitos diretores atribuem ao coordenador tarefas como: fazer atas, organizar horário 

escolar, carimbar cadernetas, supervisionar a secretaria, coordenar a merenda, os relatórios 

enfim, toda a parte burocrática. 

Refletimos que avanços e retrocessos se entrecruzam entre passado e presente; 

concepções e paradigmas tecnicistas, associados às lacunas deixadas pela fragilidade da 

formação docente e pela indefinição das políticas públicas, têm contribuído para a 

fragmentação da constituição identitária do coordenador pedagógico. 

Experiências que podemos classificar, com base na pesquisa educacional, como 

bem sucedidas na área, aconteceram na década de sessenta, especialmente nas escolas 

experimentais1 e ginásios vocacionais2, mas com o golpe militar de 1964, houve um enorme 

empuxo na incipiente tentativa de organização das escolas a partir de um projeto 

pedagógico.  

A partir da abertura política, 1982, as escolas públicas começam a se reestruturar e 

os professores movimentam-se por uma melhor qualidade das escolas, no sentido de mais 

autonomia e participação. Nas conferências brasileiras de educação3 realçam-se questões 

relativas à autonomia das escolas e à necessidade de organizar pedagogicamente a tarefa 

docente. 

Na década de oitenta educadores defendem uma educação emancipatória, na qual a 

escola contribua para a formação de sujeitos críticos, e o docente assuma o papel de 

mediador entre o saber elaborado e o conhecimento a ser produzido na escola. Assim o 

                                                           
1
 Escolas experimentais- escolas que floresceram no Brasil, no contexto do ensino renovado, nos anos de 1960 

decorrentes da abertura oferecida pela Lei nº 4.024, de dezembro de 1961, artigo 104. (ALMEIDA, 2010, p.12) 
2
 Ginásios Vocacionais- foram criados pela Lei nº 6.052/1961, implantados e coordenados pelo Serviço de 

Ensino Vocacional, órgão ligado à Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, constituiu-se numa 
experiência pioneira de "escolas de cidadania".(ALMEIDA, 2010, p.16) 
3
 Vide nota posterior 
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coordenador pedagógico começa a ser visto como alguém, ou como o espaço, que 

precisará fazer a articulação entre as novas perspectivas e expectativas educativas 

propostas pela pós-modernidade e pelo novo momento democrático. O coordenador que se 

deseja não é mais o disciplinador e domesticador das aprendizagens e do tempo escolar. 

Espera-se dele a abertura de espaços para o pensar e para a produção da autonomia. É o 

pensamento da democracia renascendo!!!  

Mas a história nem sempre vai em direção única, há avanços e retrocessos que 

marcam sua construção. Libâneo e Pimenta (1999), ao retomarem momentos que marcaram 

a educação nacional, reportam-se à I Conferência Brasileira de Educação4, ocorrida em 

1980 em São Paulo; ressaltam que tal movimento se deu por iniciativa de educadores. Em 

paralelo, no âmbito do Ministério da Educação, iniciava-se um debate nacional sobre 

formação de pedagogos e professores, ou seja, dos cursos de Pedagogia e de Licenciatura, 

com base na crítica da legislação vigente e na realidade constatada nas instituições 

formadoras. 

A nosso ver isso causa dubiedade no tocante à identidade do curso de pedagogia, 

promovendo uma formação frágil em saberes, o que ocasiona uma atuação incipiente dos 

profissionais da educação. A grande questão que se coloca nesse momento é a da 

formação do pedagogo a partir da docência. Ou seja, se a Pedagogia se faz pela docência, 

conforme o pensamento da época, não são necessários coordenadores pedagógicos, 

bastam os professores e estes se bastam a si próprios!!!!! 

Conforme afirma Bissoli (2002, p.5): 

Com efeito, a polêmica enfrentada para definição de pedagogia e de suas 
relações com os demais campos de conhecimento educacional tem se 
refletido nas questões referentes ao seu objeto de estudo e à sua 
metodologia e, consequentemente, na delimitação e construção de seu 
próprio campo. Entende-se, portanto, que tais problemas de âmbito teórico 
acabaram por dificultar o encaminhamento de definições no âmbito 
prático-institucional. Sabe-se, também, que os mesmos derivam da 
complexidade que reveste o universo educativo.(grifos nossos) 

 

Essas dificuldades vieram a rebater na construção da identidade do coordenador 

pedagógico, que passa a ser denominado, na maioria dos estados brasileiros, de professor-

coordenador. Era o professor de qualquer licenciatura que passou a coordenar o 

pedagógico da escola, sem formação específica nenhuma para tal! O pressuposto era o 

                                                           
4
 Na década de 80 aconteceram ao todo seis Conferências Brasileiras de Educação (CBE) sendo: i CBE, 1980 - 

São Paulo; II CBE, 1982 - Belo Horizonte; III CBE, 1984 - Niterói; IV CBE, 1986 - Goiânia; V CBE , 1988 - Brasília e 
VI CBE, 1991 - São Paulo. A organização era bianual e a ideia era organizar um foro de debates sobre a 
condução da política educacional, ao estilo do que vinha sendo feito nas reuniões anuais da Sociedade 
Brasileira para a política educacional, ao estilo do que já vinha sendo feito nas reuniões anuais da Sociedade 
Brasileira para o progresso da Ciência. Cunha (1988:30) considera que o produto de maior efeito sócio-político 
das conferências Brasileiras de Educação foi a Carta de Goiânia, aprovada na IV CBE que propunha princípios 
básicos a serem inscritos na Constituição promulgada em 1988. 
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seguinte: um bom professor de, por exemplo, educação física, poderá coordenar 

pedagogicamente a escola, pois para isso bastam vontade e ser escolhido pelos pares. 

Essa “ingenuidade” pedagógica desferiu um grande golpe no sentido e na dimensão 

epistemológica da função pedagógica de coordenar, afetando e fragmentando a construção 

identitária do coordenador. 

 

Entre o velho, o novo e o ilusório: avanços e retrocessos da coordenação pedagógica 

Os avanços e retrocessos vividos pela coordenação pedagógica sempre se 

apresentaram engendrados por planos educacionais elaborados nos diferentes âmbitos 

governamentais. 

Na década de 60 em São Paulo, ocorreram projetos que, conforme Almeida e Placco 

(2010), voltaram-se efetivamente para as questões pedagógicas. Como exemplo, as autoras 

citam o Colégio de Aplicação da Universidade São Paulo, os Ginásios Vocacionais iniciados 

em 1962 e o Ginásio Experimental da Lapa de 1968, estes projetos inovadores imprimiram 

nos profissionais que deles participaram, registros e saberes positivos sobre a coordenação, 

promovendo a emancipação intelectual dos mesmos, porém, deixaram marcas indeléveis na 

constituição identitária em virtude da opressão causada pelo regime ditatorial que dissolveu 

o trabalho construído.  

O retrocesso aconteceu, mas entre um suspiro e outro a coordenação se ergueu 

novamente, tal fato se deu com a Coordenadoria para escolas técnicas em 1970, e com os 

Projetos Especiais para escolas carentes em 1976. De acordo com Almeida e Placco 

(2010), no primeiro, em decorrência das demandas surgidas, os orientadores educacionais 

assumiram a responsabilidade do pedagógico. E no segundo, um dos serviços previstos 

pela Secretaria de Estado da Educação como suporte de recursos humanos era a 

coordenação pedagógica. 

Assim, entendemos que avanços e retrocessos se chocam na trajetória do 

coordenador. Dados da pesquisa participante que realizamos apresentam indícios de que o 

coordenador pedagógico ainda se vê compelido, diante das urgências, a acumular 

atribuições que o desviam da tarefa de coordenar. Analisamos que 50% dos sujeitos da 

nossa pesquisa realizam o que classificamos de multifunções, e nos suspiros que dá para 

dar conta do que surge, os retrocessos marcam a sua identidade. 

Na direção de experiências que priorizavam a coordenação do projeto político 

pedagógico, da forma que entendemos que seja necessário acontecer, tivemos a criação 
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dos CEFAMs 5em 1988 e das escolas-padrão6 em 1992. Em ambos aconteceram ações que 

deram sustentação para o desenvolvimento do pedagógico, favorecendo o trabalho do 

coordenador e fortalecendo-o como profissional. 

Ao analisar os dados coletados na pesquisa participante que realizamos, vemos 

explicitamente que esta área retrocedeu em comparação aos projetos citados. Os 

coordenadores de "hoje" apontam como dificuldade para realizar a tarefa de coordenar, falta 

de conhecimento profissional e inexperiência, entre outras. Entendemos que os avanços do 

passado, no que diz respeito à estrutura pedagógica e às exigências para ser e estar 

coordenador, se diluíram reafirmando que a Pedagogia não se faz pela docência. 

As medidas adotadas na implantação dos CEFAMs e escolas-padrão, representaram 

um avanço significativo no trabalho pedagógico, seguidos de retrocessos devido ao 

encerramento dos mesmos, mas a necessidade e o papel da coordenação ficaram 

percebidas e passaram a compor uma expectativa de identidade. 

No entanto, em São Paulo, após legislação para reestruturação do magistério, que 

se deu por meio de um conjunto de medidas intituladas "Escola de Cara Nova"7. A 

coordenação pedagógica passa a ser exercida por professores de qualquer área, sem 

exigência de formação pedagógica. Essa situação virá desvirtuar e desfigurar a iniciante 

expectativa de identidade do coordenador pedagógico. 

A oportuna reedição do coordenador ocorrida em 1996, trazia na concepção grandes 

retrocessos, customizados8 com o propósito de transformarem este profissional, 

enfraquecido em seus saberes específicos, no porta voz das mudanças reformistas. 

Atribuíram ao coordenador o papel de articulador das ações pedagógicas e didáticas na 

escola e cabia-lhe também fortalecer a relação escola comunidade e aperfeiçoar o processo 

ensino aprendizagem. 

Para que este profissional cumprisse com as orientações prescritas vindas de cima 

para baixo, o HTPC foi o espaço destinado institucionalmente para convencer os docentes a 

aderir às mestiças inovações, readequando-as de acordo com a proposta neoliberal.  

                                                           
5
 Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do magistério (CEFAM): criado em 1988 pelo Decreto nº 

28.089, formava professores para atuar desde a pré-escola até 4ª série (atual Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I). Encerrado na gestão do governador Geraldo Alkmin por meio da Resolução SE 19. 
6
 Escola-Padrão: criada em 1992 no governo de Luiz Antonio Fleury Filho, por meio do Decreto nº 34.035, de 22 

de outubro de 1991. A partir de 1995, no governo de Mario Covas, foi gradativamente encerrado. 
7
 Escola de Cara Nova: consistiu em um pacote de reformas que promoveu alterações sem precedentes na rede 

pública de ensino, impondo aos professores mudanças como a progressão continuada, a reorganização escolar, 
as salas ambiente, a implantação de projetos, a flexibilização do ensino médio, horas de trabalho pedagógico 
(HTPC) e outras. Esse pacote também implantou a função de professor coordenador pedagógico (PCP), que já 
existia desde a década de 80 vinculada a projetos específico da Secretaria de Estado da Educação (SEE). 
8
 Customizar: neologismo criado para exprimir personalização. Esse termo vem do inglês “custom”, que quer 

dizer personalizado, feito sob medida. 
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Os reformistas não consideraram, na elaboração e implementação das propostas, a 

participação nem os anseios dos professores, e o efeito silencioso da rejeição dos docentes, 

que se viram desempoderados e impactados com a forma abrupta com que o processo 

ocorreu, pode ser considerado um dos fatores que explicam o declínio da educação paulista 

retratada pelos indicadores da qualidade de ensino. 

Novas propostas surgiram entre os anos 2002 e 2007, Escola do Acolhimento e São 

Paulo faz Escola, e os retrocessos prosseguiram lentamente. De professor coordenador 

pedagógico chegamos ao professor coordenador, o pedagógico se perdeu neste caminhar. 

Cabe-nos refletir as intencionalidades que conduziram à supressão do pedagógico! 

Acaso? Não acreditamos nisso! Pode-se pensar que seja uma supressão irrelevante e sem 

propósito, como pensam muitos docentes de escola pública, aqueles que, lamentavelmente, 

carregam cegamente as lacunas de uma formação docente pouco profunda, ou como diz 

Gatti (2011), formação rasa!  

 

Situação atual da coordenação pedagógica: escuta, dificuldades e autonomia 

elementos que compõem a identidade profissional 

 

Temos hoje a formação de pedagogos feita de maneira aligeirada e com diretrizes 

curriculares9 que orientam as práticas de formação de forma bastante superficiais e muito 

irreais. Tanto que, passados oito anos do estabelecimento das atuais diretrizes curriculares, 

percebemos a fragilização de formação atingindo muitos dos cursos de pedagogia. Além da 

precariedade de formação, as escolas públicas estruturam-se com difíceis condições de 

infraestrutura, e talvez por isso percebemos os atuais coordenadores pedagógicos 

pesquisados apresentarem falas e ações que denotam  profunda crise de identidade.   

Essa situação não é novidade! Há anos Libâneo, Pimenta e Franco (2007) têm 

alertado para essa questão de que, a não consideração da especificidade do pedagógico 

tem dificultado a formação de um profissional pedagogo articulado às necessidades das 

práticas pedagógicas na escola. 

Pudemos observar em pesquisas que temos realizado no Observatório da Prática 

(Franco, 2010), especialmente na pesquisa de Mendes (2011), que os coordenadores 

consideram que uma de suas funções na prática escolar é a escuta do professores. 

Professores que estão premidos por uma escola que, cada vez mais, está recebendo as 

contradições de uma sociedade de enormes desigualdades sócio-culturais, consumista, 

                                                           
9
 Diretrizes Curriculares para os cursos de Pedagogia postas em vigor com a Resolução do Conselho Nacional de 

Educação nº 1, de 15 de maio de 2006. Esse documento legal não discriminou as diferentes matrizes 
conceituais da Pedagogia: ou seja, a Pedagogia como área de conhecimento, a Pedagogia como curso de 
formação e a pedagogia como prática social. (FRANCO, 2008, p. 145) 
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imersa num mundo complexo pós efeitos da globalização, e permeada por uma lógica 

neoliberal; ficam isolados na escola e sem possibilidade de mudarem o mundo para 

poderem trabalhar. 

Professores precisam falar e dialogar sobre seus sentimentos de inadequação e 

perda de autonomia, além das dificuldades que sentem em cumprir sua função social de 

ensinar e formar cidadãos. Como reagem esses coordenadores frente às necessidades 

docentes de escuta? Notamos dois caminhos: a escuta privilegiada, contrapontuada com 

teorias e orientações pedagógicas, e a escuta livre, território das queixas e da 

autocompaixão. Analisando os dados percebemos que: quanto mais sólida a formação 

pedagógica dos coordenadores mais funcionam as escutas privilegiadas. Quanto mais frágil 

essa formação, a atividade de escuta transforma-se em espaço de queixas, de concessões, 

de mútuas justificações. 

Consideramos que a formação pedagógica é fundamental para o exercício da função 

do coordenador. No entanto isso não basta! É preciso que a direção da escola interesse-se 

pelo pedagógico; e que coletivamente se construa uma cultura colaborativa com a 

valorização da esfera da reflexão sobre as práticas. É preciso também que o coordenador 

não atue sozinho.  

Nas entrevistas pudemos identificar implícita e explicitamente a solidão vivida pelos 

coordenadores. Os pesquisados dizem não ter espaço para troca entre os pares, alguns 

revelam que não há entrosamento com a direção e percebem que o diretor possui 

concepções sobre educação que diferem das deles, e em decorrência sentem-se sozinhos. 

Especificamente um dos pesquisados nos oportuniza contrastar a formação 

acadêmica e os saberes da experiência e refletir que, mesmo diante de avanços, 

retrocessos e ilusões, deparamo-nos com coordenadores que enxergam com clareza e 

lucidez os entraves com que lidam. Refletimos que o saber manifestado decorre da vivência 

na área, que poderia, alimentado da reflexão promovida pela prática pedagógica, emancipar 

não só a ele como os demais envolvidos. 

[...] Outra dificuldade encontrada é a questão do comprometimento da 
direção da escola nas metas estabelecidas e a visão equivocada do que é a 
função de dirigir uma escola, pois quando não há um trabalho articulado e 
liderado pelo diretor não há coordenação que possa ser sustentada[...] 
 

Consideramos que para dar conta da complexidade escolar precisamos de uma 

equipe de coordenação, como ocorreu nas escolas-padrão. Será fundamental que a 

coordenação pedagógica esteja atuando com outros profissionais que possam, em equipe, 

transformar em formação os impactos postos pela sociedade atual, que muitas vezes atuam 

na contramão dos processos formativos. 

O coordenador pedagógico no enfrentamento das dificuldades surgidas, não se 

sente capaz de agir como transformador de tais circunstâncias. Se somarmos a isso a 
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consciência de sua formação frágil, a ausência de bons modelos e de uma cultura onde o 

pedagógico seja o protagonista, podemos entender as distorções que surgem na práxis da 

coordenação. 

Seja por meio da escuta pesquisada por Franco e Mendes (2011) ou das dificuldades 

e autonomia investigadas por Franco e Nogueira(2012), concluímos que a identidade desse 

profissional está estruturalmente abalada. Ousamos dizer que a nova escola se fará a partir 

da reconstrução do significado do pedagógico como “alma” das práticas educativas que, 

conforme pudemos observar, carecem de intencionalidade para transformar-se em práxis 

educativa.  

 

Considerações Finais 

 

Neste artigo, fruto de várias pesquisas que temos feito sobre a coordenação das 

práticas pedagógicas,  pudemos compreender que a identidade desses profissionais está se 

estruturando em um terreno movediço! Compreendemos que tal identidade se estrutura 

paralelamente à compreensão e à valorização que uma sociedade instaura do sentido e da 

necessidade da Pedagogia, quer como ciência, quer como prática social. Verificamos que 

historicamente, apenas em alguns momentos especiais a Pedagogia foi considerada como 

fundamento das políticas e, consequentemente, das práticas escolares. Quando a 

pedagogia protagonizou reformas e propostas pedagógicas, a coordenação das práticas 

escolares foi valorizada; quando, ao contrário, as reformas e políticas surgem de estratégias 

tecnicistas, com objetivos externos à educação, a coordenação passa a ser uma atividade 

de pouca importância e assim, perdem as escolas, perdem os alunos e perdem-se gerações 

mal formadas.  

Para atuar com a dignidade profissional que a função requer, será preciso que os 

cursos de pedagogia se preparem para formar o coordenadora. Será preciso ainda que haja 

condições institucionais que acolham o pedagógico como instância fundamentadora do 

espaço educativo, no qual não transforme este profissional no único responsável por ações, 

resultados e consequências, deturpando seu fazer, sua essência e sua identidade. 

São necessárias condições para sua atuação e dentre essas citamos, com base nas 

falas dos atuais coordenadores, a existência de tensões/carências em diferentes âmbitos, 

que comprometem e distorcem sua atuação: estrutura precária nas escolas, acúmulo de 

funções, falta de recursos tecnológicos, pouco tempo para estudo, inflexibilidade de 

professores frente às novas propostas, realizar intervenção na prática de alguns professores 

entre outros. 
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Concluímos que a formação docente incipiente promovida pelas instituições e 

sustentada por uma legislação que classificamos "desrespeitosa" com os profissionais da 

educação, compromete a base e o desenvolvimento constituição identitária do coordenador. 

As medidas governamentais muitas vezes ignoram a história e as marcas deixadas 

pelos trabalhos e pesquisas dos que nos antecederam, o que gera descontinuidades e 

fragmentação na construção de uma identidade mais consistente ao coordenador 

pedagógico. No entanto, acreditamos que estamos vivenciando um momento de 

renascimento e transmudação do papel da coordenação pedagógica. Esta se mostra hoje a 

peça fundamental para consolidação de uma nova prática pedagógica escolar, tão 

necessária à ressignificação do papel social da escola. 
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