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RESUMO 
 

MELO, Jucélia. A coordenação pedagógica em uma Instituição de Ensino Superior: 
significações constituídas pelo coordenador pedagógico sobre o seu trabalho. 2015. 110 f. 
Dissertação (Mestrado apresentada ao Programa de Estudo Pós-graduados em Educação: 
Psicologia da Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2015. 
 
 A presente dissertação tem como objetivo apreender as significações que o 
Coordenador Pedagógico (CP) atribui a sua atividade, numa IES no interior de São Paulo. 
Como referencial teórico-metodológico adotou-se, principalmente, a Psicologia Sócio-
Histórica (PSH), sendo Vigotski seu maior representante, além da abordagem do método 
histórico-dialético. A pesquisa se justifica pelo fato de que, nessa IES, a Coordenação 
Pedagógica constitui um diferencial, uma vez que esse profissional é obrigatório, pela 
legislação vigente, apenas na Educação Básica. Além disso, ele é o mediador entre 
coordenadores de curso, professores e a instituição no desenvolvimento da política 
pedagógica dos cursos de graduação da IES. Para levantamento dos dados fez-se uma 
entrevista com o CP em dois momentos. Após a transcrição das falas, procedeu-se à análise e 
interpretação dos dados, fundamentadas na proposta de Aguiar e Ozella (2006, 2013) sobre os 
Núcleos de Significação (NS). No desenvolvimento da proposta foram estabelecidos quatro 
núcleos de significação: 1. A importância da dialética articulação teoria e prática (praxis) 
como fundamento para a atividade de coordenadoria pedagógica; 2. A relevância da 
experiência do Coordenador Pedagógico enquanto facilitador das atividades junto aos atores 
institucionais; 3. Heterogeneidade: a complexidade na relação do Coordenador Pedagógico 
com professores e coordenadores de diferentes cursos e áreas; 4. Coordenadora Pedagógica: 
Apoio da equipe assessora, condições de trabalho e política de capacitação de gestores dos 
cursos. Nas considerações finais foi feito um inter-núcleo do qual se conclui que o CP, sujeito 
dessa pesquisa é, efetivamente, um mediador capaz de articular saberes entre os docentes e 
coordenadores. No seu trabalho, destacam-se a importância da prática docente e relevância de 
suas experiências anteriores para sua função, além dos aspectos da heterogeneidade 
evidenciada na relação com seus pares, entendida de forma positiva. Merece destaque especial 
suas observações sobre a importância do respaldo institucional como um dos elementos 
facilitadores do desenvolvimento de seu trabalho, além do clima de confiança no qual ele se 
desenvolve. Sua visão como Coordenadora vai além das atividades que lhe são inerentes, pois 
entende que a IES poderia estabelecer uma política de capacitação de coordenadores de curso, 
por meio de especializações ou grupos de pesquisa na área da metodologia. A CP tem como 
expectativa a expansão do setor, pois reconhece a importância da atividade como apoio e 
acompanhamento pedagógico dos coordenadores e docentes na IES. 
 
Palavras-chave: Psicologia Sócio-histórica. Coordenação Pedagógica. Ensino Superior.  
Núcleos de Significação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

MELO, Jucélia. Pedagogical Coordination in a Higher Education Institution: meanings 
constituted by the Educational Coordinator about their work. 2015. 110 f. (Master degree 
thesis submitted to the Postgraduate in Education Study Program: Psychology of Education) - 
PUC, Sao Paulo. 2015. 
 

 This thesis aims to seize the meanings that the Educational Coordinator (EC) atributes 
to its activity in a HEI in São Paulo. As theoretical-methodological referential, the Socio-
Historical Psychology was adopted, to Vigotski being its greatest representative, as well as 
the historical-dialectical method approach. The research is justified by the fact that in this 
HEI, the Educational   Coordination has a differential role, since this professional is required 
only in Basic Education, by the law. In addition, he is the mediator between course 
coordinators, teachers and the institution in the development of educational policy of the HEI 
undergraduate courses. For data collection, an interview with the EC was made in two stages. 
After the speeches transcription, the analysis and interpretation of data was preceded, based 
on the proposal of Aguiar and Ozella (2006, 2013) on the Meaning Cores. In developing the 
proposal, four meaning cores were established: 1. The importance of the dialectical 
articulation theory and practice (praxis) as basis for the  educational coordinating body 
activity; 2. The relevance of the Educational Coordinator  experience while facilitator of 
activities with institutional authors; 3. Heterogeneity: the complexity in relationship of the 
Educational Coordinator with teachers and coordinators of different courses and areas; 4. 
Educational Coordinator: advisory team support, working conditions and course managers 
training policy. In closing considerations, an inter-core was made, which concludes  that EC, 
subject of this research, is effectively an able mediator to articulate knowledge among 
teachers and coordinators. In his work, the importance of teaching practice and the relevance 
of their previous experience is highlighted, in addition to aspects of evident heterogeneity in 
relation to their peers, known positively. Special mention to his comment on the importance 
of institutional support as a facilitator element to the development of his work, besides the 
confidence atmosphere in which he develops himself. His vision as Coordinator goes beyond 
the activities that are inherent, as he believes that HEI could establish a course coordinators 
training policy through specialization or research groups in methodology area. EC expects the  
expansion of this sector,  because it recognizes the importance of this activity as support and 
educational supervision of coordinators and teachers at HEI. 
 
Keywords: Socio-historical Psychology. Educational Coordination. Higher Education. 
Meaning cores. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A minha trajetória na Educação está intimamente relacionada à minha experiência 

como estudante bem como à pertença a uma Instituição Religiosa.  

Recordo que na infância, uma das minhas brincadeiras preferidas era brincar de 

escolinha e ficava feliz quando a professora me escolhia para ser sua “auxiliar”. Quando 

aprendi a ler, o meu interesse pela leitura foi crescendo e descobri que, pelos livros, eu 

poderia conhecer o mundo e aprender muitas coisas.  

Ao cursar Ensino Fundamental e Médio, pude perceber, embora de maneira ingênua e 

intuitiva, que alguns professores sentiam prazer em sua atividade docente e outros, nem tanto. 

De muitos deles, recordo com memória grata, pelo ensino de qualidade que me 

proporcionaram e pelo seu amor à docência. Na adolescência, sentia prazer em participar das 

atividades da comunidade como, por exemplo, a liturgia, catequese e grupo de jovens. 

Desenvolvendo tais atividades, fui percebendo que aquilo me realizava e com isso procurei 

um acompanhamento vocacional a fim de fazer um discernimento sobre as minhas escolhas 

futuras.  

Dessa forma, aos 18 anos, ingressei na vida religiosa, numa instituição cujo carisma e 

missão são evangelizar e tornar o Sagrado Coração de Jesus conhecido e amado 

especialmente através da Educação.  

Em muitas passagens bíblicas, Jesus se apresenta como Mestre aos seus discípulos e 

no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ele diz: “Aprendei de mim!”. Tendo Jesus 

como inspirador e guia de minhas ações, percorri as várias etapas da formação inicial próprias 

da vida religiosa e minha primeira experiência de missão foi como professora ministrando 

aulas de Ensino Religioso Escolar nos colégios da mesma instituição.  

Sem formação em magistério, fui me tornando professora pela prática e através do 

estudo, interesse pessoal, apoio institucional, vários subsídios próprios daquela disciplina e, 

no cotidiano escolar1, fui tomando gosto pela atividade. Algumas vezes, deparava-me com 

desafios que me pareciam instransponíveis, como domínio do conteúdo, disciplina, 

metodologia, por exemplo, e em outras, sentia-me uma professora realizada nas relações com 

os estudantes e que, de certa forma, colaborava na sua formação integral.  

Lembro-me de atividades que deram certo e foram um sucesso em algumas turmas e, 

em outras, a meu ver, nem tanto. Após lecionar, por alguns anos, a disciplina Ensino 

                                                
1 Para Agnes Heller, cotidiano é o espaço das ações espontâneas, sem intervenção da teoria. Não seria, portanto, 
espaço propício para a “praxis” definida como a articulação teoria e prática.  
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Religioso Escolar, assumi também a coordenação da pastoral nos colégios. Isso me faz 

perceber que fui me constituindo professora e educadora, antes de obter uma formação para 

exercer tal função.  

Anos mais tarde, graduei-me em Pedagogia. Em 2011, fiz especialização em 

Psicopedagogia e, nesse mesmo ano, fui transferida para uma cidade do interior de São Paulo, 

onde atualmente trabalho em uma IES confessional como Pró-Reitora de Extensão e Ação 

Comunitária.  

Essa experiência profissional me oportunizou um contato mais próximo e qualificado 

com as práticas desenvolvidas pelos coordenadores de curso. O contato com eles nas reuniões 

mensais, nos encontros de formação e capacitação, no planejamento e análise e avaliação dos 

projetos de extensão, entre outros encontros formais e informais, foram provocando em mim 

indagações a respeito de suas atividades na coordenação:  

Quem é o coordenador de curso? O que se espera deles? Que preparação, se é que 

existe, os coordenadores de curso recebem para o exercício da função de coordenação? Qual a 

relevância ele atribui ao seu trabalho? O que de fato favorece o desempenho da atividade de 

coordenador de curso?  

Sabe-se que coordenação de um curso envolve outras atribuições administrativas e de 

gestão além do ensino, principal atribuição do Coordenador de Curso (CC). Nem sempre, a 

formação dos coordenadores é suficiente para a gestão de cursos de graduação e essa 

instituição lhes oferece uma formação específica através da Coordenadora Pedagógica (CP) 

que tem importante papel na formação dos docentes, dedicando atenção especial aos 

coordenadores de cursos de graduação e aos docentes recém-contratados.  

Tenho percebido, em minha prática profissional, que, quando os coordenadores se 

deparam com as várias atribuições que lhes compete, alguns desistem diante dos desafios, 

outros assumem por um tempo e depois optam exclusivamente pela docência, obtendo êxito 

na sua atividade com os alunos em sala de aula. Alguns descobrem, no exercício de suas 

atribuições, suas competências e qualidades como liderança, pró-atividade e motivação para 

melhor conduzir o seu curso e assumem a coordenadoria por longo tempo.  

Com o ingresso no Mestrado, em contato com a Teoria Sócio-Histórica, interessei-me 

por explicar e analisar as significações (entendidas como articulação entre sentidos e 

significados) constituídas pelo Coordenador Pedagógico que atua junto aos coordenadores de 

curso – refiro-me, neste caso, aos coordenadores dos cursos de graduação nessa mesma IES. 

Para levantamento dos dados fez-se uma entrevista com o CP em dois momentos cuja análise 

fundamentou-se na proposta de Aguiar e Ozella (2006, 2013) sobre os Núcleos de 
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Significação (NS). Sendo um coordenador para cada curso, num total de 43 cursos, optei pela 

pesquisa via coordenador pedagógico uma vez que, pelo limite do tempo, não seria possível 

uma pesquisa quali/quantitativa no Mestrado com tantos sujeitos e, assim, tanta diversidade. 

Por que o Coordenador Pedagógico? Por ser o sujeito que melhor poderia entender os 

coordenadores de curso, pela função que exerce, pela experiência adquirida, tanto na docência 

como na coordenadoria de curso, antes de assumir a coordenadoria pedagógica. É um sujeito 

que se constituiu importante e qualificado porta-voz para a pesquisa em questão, sendo capaz 

de, por meio de suas significações, historicamente constituídas, revelar conteúdos importantes 

relativos às atividades desenvolvidas pelos coordenadores de curso.  

Esclareço que muitas destas dúvidas e indagações se constituíram nas práticas por 

mim desenvolvidas e são, também, fruto de minhas observações ao longo dos anos. 

 Devido à falta significativa de bibliografia sobre o Coordenador Pedagógico no ensino 

superior, parti dos princípios da coordenação pedagógica no ensino básico, sobretudo, e muito 

discutidos por Placco, Almeida e Souza (2012).  

As autoras empreenderam uma pesquisa abrangente de cunho quantitativo e 

qualitativo no território nacional buscando compreender como se estruturam e se articulam as 

atribuições da coordenação pedagógica nas escolas de ensino fundamental e médio. 

(ARANHA, 2015) 

Silva e Kluber (2012) fizeram um levantamento de artigos publicados em Revistas de 

Educação e foram identificadas 1384 revistas cadastradas no banco de dados da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Pela facilidade de acesso aos 

artigos, os autores optaram pela análise apenas de revistas de Educação Brasileira on-line, 

estratificadas no triênio como Qualis A1. Das 12 revistas encontradas com esta estratificação, 

apenas 6 contemplavam artigos sobre a formação de professores articulados ao Ensino 

Superior num total de 9 artigos.  

Isto também me chamou atenção e foi motivo de maior interesse em minha pesquisa.    

Interessantes, também, foram os estudos aprofundados por Masetto (2002) sobre o 

Ensino Superior enfocando a importância do docente como facilitador e incentivador no 

processo ensino-aprendizagem.  

Lima e Mâsih (2010) tratam da maneira como os coordenadores de curso são 

escolhidos para assumir tal função, destacando a falta de preparo específico para a gestão de 

uma tarefa complexa que ultrapassa o conhecimento específico do curso.  
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Barroso e Silva (2012) contribuem para esta discussão e apresentam breve histórico 

sobre a atividade do coordenador de curso na graduação, a partir das propostas da Lei de 

Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) que situa o coordenador como um gestor do curso.  

O campo de pesquisa foi em uma IES no interior do Estado de São Paulo que, 

atualmente conta com três centros que compõem quatro áreas: Centro de Humanas, Centro de 

Saúde e Centro de Exatas e Sociais Aplicadas, com suas respectivas diretorias. A IES tem 

atualmente 43 cursos de graduação e conta com 38 docentes que assumem a coordenação dos 

mesmos, além dos cursos de Pós-Graduação.  

A minha atuação nesta IES como Pró-Reitora de Extensão e Ação Comunitária 

facilitou o acesso ao Coordenador Pedagógico, bem como a autorização para a pesquisa no 

campo. A Instituição possui aproximadamente 8000 estudantes na graduação e pós-graduação 

e conta com 290 docentes e 238 colaboradores. É administrada por um grupo de religiosas e 

leigos e se caracteriza como uma IES confessional.  

À luz da Psicologia Sócio-Histórica (PSH), usando as categorias de Vigotski com base 

no Método Histórico Dialético (MHD), pretendo apreender as significações do coordenador 

pedagógico (CP) acerca de sua atividade junto aos coordenadores de curso, uma vez que são 

preparados para a docência, mas nem sempre estão preparados para assumir uma 

coordenadoria.  

Tenho como questionamentos, em minha pesquisa, algumas interrogações: Que 

significa ser coordenador pedagógico? Como conciliar a atividade docente e as atribuições de 

coordenação? Qual sua formação acadêmica? Possui formação específica para desempenhar a 

função como coordenador pedagógico? Quais os facilitadores/dificultadores no desempenho 

da atividade na coordenação? Qual o papel da coordenadoria pedagógica junto aos 

coordenadores de curso?  

Sabe-se, de acordo, com Guimarães e Villela (2003, p. 37) que: 

 
[...] a escola é um universo bastante complexo: há uma finalidade aparentemente 
conhecida e consagrada em torno da qual se aglutinam pessoas frequentemente 
muito diferentes, que desempenham funções variadas, com atribuições, expectativas 
de demandas diversas. 

 

Tenho observado esse “universo complexo” na instituição em que atuo, na qual se 

verificam complexas relações, dado o conjunto de pessoas que aí trabalham e de suas variadas 

funções, e a multiplicidade de mediações que constituem este espaço institucional.  
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Cada curso, nas diferentes áreas, possui as diretrizes curriculares que especificam o 

perfil do futuro profissional, suas competências e habilidades, bem como os conteúdos 

curriculares. Junto aos coordenadores de cursos, atua a Coordenadoria Pedagógica 

promovendo a formação continuada e fornecendo orientações e subsídios para eles.  

A pesquisa sobre as significações do Coordenador Pedagógico se justifica pelo seu 

papel social uma vez que não é uma exigência legal, mas é alguém fundamental enquanto 

mediação para formação docente e discente, sendo que alguns coordenadores, docentes 

recém-contratados ingressam na IES sem formação didático-pedagógica. O coordenador 

pedagógico lhes oferece subsídios, orientações e apoio para um melhor desempenho de sua 

função. Quanto à metodologia institucional, o Syllabus2, a Instituição também se preocupou 

em favorecer, aos estudantes, cuja maioria frequenta os cursos no período noturno, facilidade 

de acesso às informações que lhes são necessárias para uma maior participação em sala de 

aula. Espera-se, assim, contribuir com a sociedade e com a academia que poderá 

problematizar e refletir sobre o papel do coordenador pedagógico também no Ensino 

Superior.   

O objetivo desta dissertação, portanto, é apreender as significações que o coordenador 

pedagógico atribui à sua atividade.  

A perspectiva da Psicologia Sócio-Histórica vai nos permitir atingir esse objetivo, uma 

vez que tem uma concepção de homem como um ser histórico, síntese de múltiplas 

determinações, mas ao mesmo tempo ativo, sujeito de seu tempo, capaz de transformá-lo.  

Para Bock (2001), a Psicologia Sócio-Histórica, considera o fenômeno constituído 

pelas condições objetivas e subjetivas: 

 
Falar do fenômeno psicológico é obrigatoriamente falar da sociedade. Falar da 
subjetividade humana é falar da objetividade em que vivem os homens. A 
compreensão do “mundo interno” exige a compreensão do “mundo externo”, pois 
são dois aspectos de um mesmo movimento, de um processo no qual o homem atua 
e constrói/modifica o mundo e este, por sua vez, propicia os elementos para a 
constituição psicológica do homem. (BOCK, 2001, p. 22). 

 

Dito de outra forma, o fenômeno psicológico se constitui na relação com o mundo 

material e social, ou seja, esta relação do sujeito com o mundo é essencial para que algo 

ocorra nele e no mundo que o cerca.  

                                                
2 A palavra “syllabus” vem do inglês, traduzida como programa de estudos. A metodologia fundamenta-se em 
teóricos que defendem a concepção da Escola Nova; foi implantada na IES em 2007 e desde então foi adotada 
como política institucional. Os materiais são disponibilizados previamente aos estudantes via plataforma 
Moodle, ambiente de aprendizagem desenvolvido pelo australiano Martin Dougiamas, em 1999. 
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Com uma perspectiva crítica, a Psicologia Sócio-Histórica demonstra que não se pode 

pensar a realidade social, econômica e cultural como algo externo ao homem, porque o 

mundo social e o mundo psicológico caminham juntos em seu movimento. É crítica, também, 

por romper com uma tradição classificatória e estigmatizadora, muitas vezes, atendendo aos 

interesses de grupos dominantes, apontando o desenvolvimento humano em certa direção, da 

normalidade, por exemplo, desconsiderando o meio social dos indivíduos.  

Fazer considerações teóricas em Psicologia Sócio-Histórica significa, para Aguiar 

(2001), apresentar a visão teórica que se tem do fenômeno psicológico, tarefa essa que 

consiste em apresentar o objeto que se estuda e a visão da gênese desse fenômeno apontando 

suas principais características.  

Estudar o fenômeno psicológico é, portanto, retomar sua gênese no homem por meio 

das categorias de análise que melhor possibilitam um conhecimento que vai além do 

empírico, que apreende as contradições, desvendando relações e determinações que o 

constituem. (AGUIAR, 2001). 

O educador, mais do que nunca, tem, pela função que exerce, esse poder de 

transformação do ambiente e das pessoas que estão em seu entorno, constituído nas relações 

históricas e sociais.  

Para atingir o objetivo proposto na pesquisa, foi necessária a busca de uma coerente 

articulação, tanto das categorias da Psicologia Sócio-Histórica - fundada no Materialismo 

Histórico Dialético (MHD) - quanto da revisão de literatura que nos forneceram subsídios 

sobre temas tais como formação de professores, atividade docente e coordenadoria 

pedagógica. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA  

 

Na perspectiva Sócio-Histórica, falar do homem é falar de um sujeito histórico, cujo 

presente se constituiu nas dialéticas relações com o passado, gestando neste processo o 

“devir”, o futuro. São, portanto, estas relações, jamais lineares e imediatas, que nos permitem 

afirmar o sujeito como histórico, social e individual, único, ao mesmo tempo. 

Segundo Bock (2001) o pensamento dialético representa a possibilidade de superar a 

separação dicotômica entre objetividade e subjetividade a partir da categoria de contradição; 

ambas têm sua especificidade, ao mesmo tempo se constituem numa unidade de contrários e 

em constante movimento. Isto implica que: “[...] o sujeito, que atua sobre o objeto, é tomado 

na historicidade resultante de sua ação de transformação do objeto, ação que ocorre, 

necessariamente, em sociedade.” (BOCK, 2001, p. 44). 

Para melhor entender o ser humano e, em nosso caso, o coordenador pedagógico, em 

uma pesquisa cujo objetivo é apreender as significações que ele atribui à sua atividade, vamos 

considerá-lo em sua singularidade e, ao mesmo como parte de uma totalidade, um ser 

constituído como subjetividade histórica, pois que sua existência só é possível de ser 

apreendida na relação com outros indivíduos, num contexto social, histórico e específico. 

É neste espaço, e nestas relações que nosso sujeito produz significações sobre sua 

atividade, entendendo-se que estas significações são sempre afetivas e cognitivas. No 

Materialismo Histórico Dialético, segundo Bock (2001), o homem só é indivíduo, ou melhor, 

só se constitui indivíduo porque é social e histórico.  

Para construir seus registros psicológicos, o homem “[...] o faz na relação com o 

mundo, objetivando sua subjetividade e subjetivando sua objetividade”, ou seja, ele afeta e é, 

ao mesmo tempo, afetado pelo mundo no qual está inserido (Aguiar 2001, p. 96).  Ressalta, 

ainda, que é necessário compreender o indivíduo em sua singularidade, internalizando e 

expressando sua condição histórica e social, sua ideologia e relações vividas.  

Neste arcabouço teórico, subjetividade e objetividade se constituem mutuamente numa 

relação de mediação, categoria fundamental que pretende explicar o real no seu movimento.  

Lane (2002, p. 17) afirma que “[...] a subjetividade é construída nas relações dialéticas 

entre o indivíduo e a sociedade e suas instituições; ambas utilizam as mediações das emoções, 

da linguagem, dos grupos.” 

Segundo Lane (2002), a relação dialética supera a falsa dicotomia entre subjetividade 

e objetividade, sendo a linguagem o elemento de mediação entre o fenômeno psíquico e o 

fenômeno social. Nesta mesma linha, Furtado e Rey (2002, p. 96) acrescentam: “[...] tanto o 
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fato objetivo como o fato subjetivo farão parte de um mesmo processo histórico e serão 

inseparáveis.” Não importa o tipo de leitura que se faça desse processo – via objetividade ou 

subjetividade – mas sim perceber que essa dinâmica tem um caráter histórico.  

Lane (2002, p. 11) entende ainda que “[...] a contradição é considerada pela dialética 

como a unidade de contrários, ou seja, ela se constitui em tese e sua antítese, a ser superada 

por uma síntese, qualitativamente diferente de ambas.” Nas palavras da autora: 

 
Importa considerar a pessoa como a síntese do particular e do universal, cuja 
individualidade se constitui nas relações com seu meio físico, geográfico, histórico e 
social. [...] indivíduo e sociedade são inseparáveis, segundo a dialética, pois o 
particular contém em si o universal; deste modo, se desejamos conhecer 
cientificamente o ser humano, é necessário considerá-lo dentro do contexto 
histórico, inserido em um processo constante de subjetivação/objetivação. (LANE, 
2002, p. 12). 

 

O foco deste trabalho é sempre a apreensão do sujeito, entendido, não o sujeito 

individual, mas como um indivíduo que se constitui num processo dialético de relação com o 

mundo e, portanto, como a síntese de múltiplas determinações. Só podemos entender as 

significações do sujeito se compreendermos o seu movimento, ou seja, o processo de sua 

constituição. Para apreender este movimento, este processo, valemo-nos de categorias.  

 
As categorias de análise devem dar conta de explicitar, descrever e explicar o 
fenômeno estudado em sua totalidade. São construções ideais (no plano das ideias) 
que representam a realidade concreta e, como tais, carregam o movimento do 
fenômeno estudado, suas contradições e sua historicidade. (AGUIAR, 2001, p. 96). 

 

Categorias podem ser entendidas como construções teóricas que têm por objetivo 

permitir que se apreenda o movimento do fenômeno estudado, a sua materialidade, suas 

contradições e sua historicidade. As categorias guiam o nosso processo de apreensão da 

realidade. A sua utilização, portanto, tem o objetivo de garantir a apreensão das contradições 

que constituem o fenômeno. (AGUIAR; MACHADO; ARANHA, 2013), No caso desta 

pesquisa, são as significações que a coordenadora pedagógica atribui a sua atividade.  Neste 

trabalho utilizaremos as categorias consciência, atividade e afetividade. Entendemos que essas 

categorias vão criar possibilidades para que possamos desvelar o sujeito e sua subjetividade. 

 

[...] indivíduo e sociedade são inseparáveis, segundo a dialética, pois o particular 
contém em si o universal; deste modo, se desejamos conhecer cientificamente o ser 
humano, é necessário considerá-lo dentro do contexto histórico, inserido em um 
processo constante de subjetivação/objetivação. (LANE, 2002, p. 12). 
 



17 
 

De acordo com Aguiar, as categorias se apresentam como aspectos do fenômeno, 

constituídos a partir do estudo do processo, do movimento, da sua gênese. 

Na Psicologia Sócio-Histórica, o homem é um ser ativo, social e histórico. Essa é sua 

condição humana que se constituirá em suas formas de pensar, sentir, agir e  expressam uma 

integração, muitas vezes contraditória, de experiências, conhecimento, sem dúvida 

emocionados, de uma história social e pessoal: 

 
A característica essencial da consciência reside na complexidade da reflexão, no fato 
de que nem sempre resulta exato refletir, ou seja, pode haver alterações da realidade 
que ultrapassam os limites do visível e da experiência imediata, exigindo a busca de 
significados que não são observados diretamente.  (VIGOTSKI, 1991 apud 
AGUIAR, 2001, p. 97).   
 

Ou ainda, como discute a autora, a consciência pode ser entendida como 

multideterminada e integrada em constante processualidade que possibilita a reconstrução 

subjetiva do mundo objetivo: “A consciência [...] é tencionada por produtos históricos e pela 

subjetividade dos sujeitos, é social e ideológica, intersubjetiva e particular”. (AGUIAR, 2001, 

p. 108). 

 Na perspectiva que adotamos, para aproximarmo-nos de entender a subjetividade do 

indivíduo, suas formas de pensar sentir e agir, precisamos de algo material para nossa análise. 

Estes materiais são palavras, expressões e simbolizações. Aguiar considera que as palavras 

constituem a forma privilegiada de apreensão da consciência. (AGUIAR, 2001). 

Nesta mesma linha de raciocínio, para Vigotski a palavra é a expressão mais direta da 

natureza histórica da consciência humana; é o pequeno mundo da consciência: a palavra é o 

microcosmo da consciência. Para uma maior compreensão da consciência, ou seja, do homem 

enquanto sujeito capaz de pensar, sentir e agir, Vigotski afirma que “[...] as palavras 

desempenham um papel central não só no desenvolvimento do pensamento, mas também na 

evolução histórica da consciência como um todo.” (VIGOTSKI, 1991, p. 132). 

Em se tratando de consciência, Vigotski, Leontiev e Luria (1978 apud AGUIAR, 

2001, p. 97) destacam a estreita relação do sujeito com o meio em que vive: “[...] o reflexo da 

realidade objetiva pela consciência não se produz passivamente, mas de maneira ativa, 

criativa, sobre a base e no decorrer da transformação prática da realidade.” 

Afirmar a consciência como reflexo da realidade não se torna contraditório desde que 

se considere uma forma de apropriação da realidade objetiva sobre o prisma das significações 

do sujeito e a partir da relação com a realidade social.  
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Outro elemento importante, nesta abordagem, é considerar o homem em sua 

historicidade. Segundo Vigotski, história significa uma abordagem dialética geral das coisas, 

no sentido de que cada coisa tem sua própria história e, para ele, ela não é uma simples 

sucessão de fatos no tempo e no espaço, mas estes fatos são ordenados de maneira 

significativa o que implica certo nível de consciência e intencionalidade. (PINO, 2003). Para 

o autor,  

 
Toda a nossa vida, o trabalho, o comportamento, baseiam-se na utilização muito 
ampla da experiência das gerações anteriores, ou seja, de uma experiência que não 
se transmite de pais para filhos através do nascimento. Convencionaremos chamá-la 
experiência histórica. Junto disso deve-se situar a experiência social, a de outras 
pessoas, que constitui um importante componente do comportamento do homem. 
Disponho não apenas das conexões que se fecham na minha experiência particular 
[...], mas também das numerosas conexões que foram estabelecidas nas experiências 
de outras pessoas [...]. Por fim, [...] o homem adapta ativamente o meio a si mesmo 
[...] No movimento das mãos e nas modificações do material, o trabalho repete o 
que antes havia sido realizado na mente do trabalhador (VIGOTSKI, 2004, p. 64-66, 
grifo nosso). 
 

Neste sentido e fundamentado no materialismo histórico, o homem constitui-se em 

“consciência da natureza” e sua história é a das transformações da natureza. Portanto, “[...] é o 

homem – ao mesmo tempo natureza e história dessa natureza – quem confere a esta sua 

dimensão histórica.” Em outras palavras: “[...] história da natureza e história do homem são 

inseparáveis, pois esta confere àquela um sentido histórico.” (PINO, 2003, p. 35). Mais 

adiante, em sua obra, ratifica sua posição: “[...] o que define o homem como ser humano (sua 

essência) não é algo previamente dado, como é a natureza biológica que herda dos seus 

antepassados, mas algo que se constitui na história social dos homens.” (PINO, 2003, p. 51). 

Aguiar (2001) destaca o caráter social e histórico da consciência, sua origem a partir 

da relação do homem com a realidade, ligado ao trabalho e à linguagem, observando que a 

consciência deve ser vista como um sistema integrado que, num processo de conversão, se 

transforma em produções simbólicas, em construções singulares. 

A autora observa, ainda, que o conceito de conversão, para Vigotski, se refere a um 

processo semiótico: descobrir/assumir uma significação nova das coisas. Conversão 

consistiria, portanto, em transformar materialidades concretas em produções simbólicas, como 

é próprio de toda atividade humana. Complementa que a conversão pressupõe a noção de 

superação e de mediação, pois o que ocorre não é a internalização de algo de fora para dentro, 

mas a conversão de algum elemento da realidade social em algo que, mesmo permanecendo 

“quase social”, se transforma num elemento constitutivo do sujeito. 
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Ao tratar das funções psicológicas como produto da atividade humana, Aguiar afima 

que o homem transforma a natureza com sua atividade por meio dos instrumentos e assim 

transforma a si próprio: 

 
[...] ele (o homem) se forma em uma relação dialética com a realidade social, sem 
que, no entanto, sua constituição no plano individual se dê como mera transposição 
no plano social/plano individual, mas como resultado de um processo de 
configuração, em que indivíduo e sociedade não mantem uma relação isomórfica 
entre si. (AGUIAR, 2001, p. 98). 

 

Para a autora, é através da atividade externa que se criam as possibilidades de 

construção da atividade interna e estas são determinadas pela forma como a sociedade se 

organiza para o trabalho: “[...] o plano individual não constitui uma mera transposição do 

social; o movimento de apropriação envolve a atividade do sujeito, contem a possibilidade do 

novo, da criação.” (AGUIAR, 2001, p. 98). 

A questão do trabalho, muito discutido por Marx (1972 apud PINO, 2003) é, segundo 

ele, o que distingue o homem de outras espécies pelo fato de que ele é capaz de assumir o 

controle de sua própria evolução e a verdade do homem só pode revelar-se objetivamente no 

plano da produção ou do trabalho. 

Para Pino (2003, p. 37) a concepção de trabalho em Marx como sendo “[...] um 

processo único e complexo, envolvendo três elementos simples: a atividade pessoal do 

homem, o objeto sobre o qual ele age e o meio (instrumento) pelo qual ele age”, permite 

estender, a partir de quaisquer atividades humanas, material ou mental, constituídas por estes 

elementos, o conceito de trabalho.  

Segundo o autor, o que confere à atividade de trabalho sua especificidade humana é a 

mediação de instrumentos que o homem cria em função do que pretende realizar: “[...] se é 

pelo trabalho que os homens criam suas próprias condições de existência, a maneira como 

eles organizam o modo de produção tem, necessariamente, a ver com a qualidade dessas 

condições, como o mostra a história social dos homens.” (PINO, 2003, p. 39). 

Neste mesmo sentido, ao falar dos meios de produção, Marx aponta para uma 

coincidência entre o que os indivíduos são com o que eles produzem e em que condições se dá 

esta produção: “[...] o que eles são coincide portanto com a sua produção, tanto com o que 

eles produzem quanto com a maneira como eles o produzem. Portanto, o que os indivíduos 

são  depende das condições materiais da sua produção.” (MARX; ENGELS, 1976 apud 

PINO, 2003, p. 39). 
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Portanto, para Marx (1976 apud PINO, 2003), o modo de produção condiciona as 

relações dos homens com a natureza e deles entre si; esse modo determina as condições de 

existência dos homens não apenas materiais, mas também culturais e, estas, por sua vez, vão 

condicionar o conjunto da vida social. A história pessoal e a história coletiva estão 

profundamente imbricadas, de forma que aquela está determinada pelo curso que esta toma. 

Dito de outra maneira, uma pessoa só é o que ela é em relação às condições nas quais 

acontecem suas atividades, convivências dadas num tempo e espaço bem definidos, 

considerados como processo e movimento.   

Pretende-se com a pesquisa, à luz desses conceitos, apreender as significações 

(entendidas como sentido e significado) constituídas pelo Coordenador Pedagógico em seu 

trabalho, que lhe permite agir sobre o meio, suas atribuições e atividades, e, ao mesmo tempo, 

podem ser determinadas por ele (instituídas legal e institucionalmente), atribuições muito bem 

discutidas por Placco, Almeida e Souza (2012).  

Partindo dessas reflexões, entende-se a crítica de Vigotski à psicologia de sua época 

que se pautava na concepção naturalista do homem. Segundo ele, o homem, vai além do que 

tem em comum com os outros seres naturais e destes se distingue uma vez que só o homem é 

capaz de vivenciar um processo histórico e culturalmente construído dialeticamente, pois tem 

a capacidade de significar sua existência por meio da linguagem. 

Vigotski (2009) afirma que para haver uma compreensão efetiva do pensamento, faz-

se necessário partir do campo da consciência que o motiva, das necessidades, dos interesses, 

dos afetos e das emoções: “[...] por trás do pensamento existe uma tendência afetiva e volitiva 

e só ela pode dar a resposta ao último porquê na análise do pensamento.” (VIGOTSKI, 2009, 

p. 479). 

Para entender o discurso do outro, não é suficiente entender apenas as palavras; 

precisamos entender o seu pensamento, mesmo que este também seja incompleto. O autor 

avança afirmando que a motivação tem papel fundante nesta compreensão do sujeito: “[...] na 

análise psicológica de qualquer enunciado só chegamos ao fim quando descobrimos esse 

plano interior último e mais encoberto de pensamento verbal: a sua motivação.” (VIGOTSKI, 

2009, p. 481). 

Para Vigotski, natureza e cultura constituem estados ou ordens diferentes, mas uma 

implica a outra. Isto se esclarece ainda mais quando ele, diferentemente da tradição 

psicológica, analisa cientificamente as funções elementares (naturais ou biológicas) e funções 

superiores (culturais ou mentais).  
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Pino (2003, p. 43) destaca a relação entre instrumento e símbolo como mediação entre 

homem e mundo, que se dá, sobretudo, na atividade:  

 
[...] instrumento e símbolo são mediadores entre o homem e o mundo, natural e 
social, que conferem à atividade seu caráter produtivo. Com efeito, pela ação técnica 
o homem altera a matéria e confere-lhe uma forma nova; pela ação simbólica essa 
forma nova se constitui em símbolo do homem trabalhador, ou seja, naquilo que 
representa suas capacidades, físicas e mentais, e suas ideias. (PINO, 2003, p. 43). 

 

Da mesma forma, Vigotski (2009), cujo objetivo principal era caracterizar os aspectos 

tipicamente humanos do comportamento, dedica maior atenção à análise dos instrumentos 

simbólicos, à linguagem e aos símbolos, explicando sua formação ao longo da história 

humana e da história pessoal do indivíduo e que, em sua atividade, adquire seu poder criador.  

A íntima relação entre pensamento e linguagem se dá pelas mediações entre os 

sentidos e significados que se expressam na fala dos sujeitos. Isto justifica a análise das 

significações, um intento de avançar na análise como um processo interior, dinâmico e 

interligado pela mobilidade.  

O próprio Vigotski (2009) observa, e concordamos com ele, que só a teoria histórica 

da linguagem interior é capaz de nos levar à compreensão de algo tão complexo: “Procuramos 

estudar o aspecto interior do pensamento e da linguagem, oculto à observação imediata. 

Procuramos analisar o significado da palavra, que, para a psicologia, sempre foi a outra face 

da Lua não estudada e desconhecida.” (VIGOTSKI, 2009, p. 482). 

Vigotski, ao afirmar que a linguagem exterior é um processo de transformação do 

pensamento em palavras, sua materialização e objetivação, esclarece que esse processo se dá 

pela mediação entre a palavra e o pensamento: “Esse novo plano do pensamento discursivo é 

a própria ideia [...] todo pensamento procura combinar uma coisa com outra, tem o 

movimento, um corte, um desdobramento, estabelece alguma função, algum trabalho, resolve 

algum problema.” (VIGOTSKI, 2009, p. 475). 

Através de análise de muitas obras literárias, Vigotski (2009, p. 475) demonstra que 

não há coincidência entre o discurso e o pensamento, ambos revelam unidade, mas não 

identidade: “[...] o que melhor nos convence disto são aqueles casos em que o trabalho do 

pensamento termina em fracasso”, ou seja, o pensamento não se converteu em palavras; o 

pensamento não consiste em unidades isoladas como a linguagem: 
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Um pensamento pode ser comparado a uma nuvem parada, que descarrega uma 
chuva de palavras. É por isso que o processo de transição do pensamento para a 
linguagem é um processo sumamente complexo de decomposição do pensamento e 
sua recriação em palavras. Exatamente porque um pensamento não coincide não só 
com a palavra, mas também com os significados das palavras é que a transição do 
pensamento para a palavra passa pelo significado. (VIGOTSKI, 2009, p. 478). 

 

Para uma maior compreensão do fenômeno psicológico, Bock enfatiza a importância 

de que este seja entendido como uma construção no nível individual do mundo simbólico que 

é social e se constitui na relação com o mundo material e social, ou seja, subjetividade e 

objetividade se constituem uma à outra sem se confundir: “A linguagem é mediação para a 

internalização da objetividade, permitindo a construção de sentidos pessoais que constituem a 

subjetividade. O mundo psicológico é um mundo em relação dialética com o mundo social.” 

(BOCK, 2001, p. 23). 

A Psicologia Sócio-Histórica propõe, a partir de Vigotski, que os fenômenos sejam 

estudados como resultado de um processo de constituição social do indivíduo através das 

mediações e, dentre estas mediações, a linguagem é que melhor representa a síntese entre 

objetividade e subjetividade. (BOCK, 2001). 

De acordo com Molon (1995 apud BOCK, 2001, p. 51, grifo nosso): 

 
[...] os fenômenos psicológicos são mediados e não imediatos, são constitutivos nas 
e pelas relações sociais, porém não são simplesmente produtos destas. Nesta 
perspectiva, o sujeito é quase social, ele não apenas expressa o social e nem o 
coloca dentro de si em situações artificiais, mas é na relação com os outros e por 
ela, é na linguagem e por ela que se constitui sujeito e constituinte de outros 
sujeitos. 

 

 Pino anuncia as categorias significados e sentidos. Refere-se ao significado 

convencional, necessário à comunicação entre os homens, e alerta para o movimento 

realizado pelo sujeito de interpretar, de se apropriar, em um processo histórico e singular, da 

realidade objetiva: “No caso de Vigotski, é o significado convencional que o signo veicula e 

que os sujeitos podem interpretar de maneiras diferentes (é o que entende por “sentido”) em 

função da própria história pessoal.” (PINO, 2003, p. 45). 

Os sentidos são, portanto, uma síntese do sujeito, uma maneira de ser que revela sua 

dialética interna e constituem sua subjetividade que se revela com suas contradições ao longo 

do processo pessoal e social. A significação está intimamente ligada entre o fato natural e 

cultural, sujeita às condições da espacialidade e temporalidade.  

Segundo Aguiar e Ozella (2013), é o significado que faz a mediação entre o 

pensamento e linguagem, sendo esta, produzida social e historicamente. Ou seja, se quisermos 
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apreender o humano e seu processo de constituição, temos de nos aproximar desse processo 

de relação fundamentado nas atividades e mediado pela linguagem.  

Como já destacamos, para falar de sentidos, faz-se necessário considerar o homem 

como ser objetivo e subjetivo, afetivo e cognitivo, individual e social, singular e histórico, 

sem dicotomizá-lo nesse processo. 

As experiências mostram que o pensamento não se exprime em palavra, mas nela se 

realiza e, às vezes, o pensamento não se realiza na palavra. Isto se explica, de acordo com 

Vigotski (2009, p. 479) por que: “[...] o pensamento não é só externamente mediado por 

signos como internamente mediado por significados. Acontece que a comunicação imediata 

entre consciências não é impossível só fisicamente, mas também psicologicamente.” 

Percebe-se, portanto, a estreita relação entre pensamento e linguagem, ambos formam 

uma unidade, contraditoriamente. A fala, ao mesmo tempo, expressa o sujeito e também o 

esconde. Pode-se falar em uma unidade de contrários.  

Vigotski (2009) destaca que o pensamento não se revela apenas na fala e muitas vezes, 

o pensamento fracassa e, para melhor compreensão dos sentidos e significados atribuídos pelo 

indivíduo, as categorias linguagem e pensamento são fundamentais.  

 Então é importante ter presente que: 

 
A linguagem não é um simples reflexo especular da estrutura do pensamento, razão 
por que não pode esperar que o pensamento seja uma veste pronta. A linguagem não 
serve como expressão de um pensamento pronto. Ao transformar-se em linguagem, 
o pensamento se reestrutura e se modifica. O pensamento não se expressa, mas se 
realiza na palavra. (VIGOTSKI, 2009, p. 412). 
 

Para tanto, é preciso ir além daquilo que foi dito, daquilo que foi expresso em palavras 

e procurar apreender o que não foi dito, ou seja, de que maneira o indivíduo significa aquilo 

que expressa ou não com palavras. Para Vigotski (2009, p. 397) “o pensamento e a palavra 

não estão ligados entre si por um vínculo primário. Este surge, modifica-se e amplia no 

processo do próprio desenvolvimento do pensamento e da palavra.” 

Para o autor, é importante não dissociar pensamento e palavra e  faz uma crítica aos 

teóricos da Escola de Würzburg cuja concepção desses dois elementos era vista de forma 

autônoma, independente e isolada.  

Ao buscar a unidade entre pensamento e linguagem, Vigotski (2009) encontra no 

significado da palavra sua forma mais simples. Segundo ele, o significado da palavra “[...] é 

uma unidade indecomponível de ambos os processos e não podemos dizer que ele seja um 

fenômeno da linguagem ou um fenômeno do pensamento.” (VIGOTSKI, 2009, p. 398). 



24 
 

Para ele, a palavra desprovida de significado não é palavra, é um som vazio, ou seja, o 

significado é um traço constitutivo indispensável da palavra, podendo ser considerada um 

fenômeno do discurso.  

Para melhor entendimento deste processo, Vigotski entende que isto se dá por via 

mediata sendo essa uma mediação interna do pensamento, passando primeiro pelos 

significados e depois pelas palavras: “O significado medeia o pensamento em sua caminhada 

rumo à expressão verbal, isto é, o caminho entre o pensamento e a palavra é um caminho 

indireto, internamente mediatizado.” (VIGOTSKI, 2009, p. 479). 

Para melhor entendimento deste processo, o autor estabelece algumas peculiaridades 

que são interligadas e constroem a originalidade do aspecto semântico da linguagem. Vigotski 

reconhece o grande serviço prestado por Paulham para a análise psicológica da linguagem ao 

introduzir a diferença entre o sentido e significado da palavra sendo que o primeiro tem 

predominância sobre o segundo. Em suas palavras: 

 
[...] o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ela 
desperta em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma formação dinâmica, 
fluida, complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada. O significado é 
apenas uma dessas zonas de sentido que a palavra adquire no contexto do discurso. 
(VIGOTSKI, 2009, p. 465). 
 

Vigotski esclarece que, sendo o sentido real da palavra inconstante e dinâmico, em 

uma operação ela aparece com um sentido e em outra, adquire outro. Pode-se, com isto, fazer 

uma correlação entre sentido e significado: “[...] o significado é apenas uma pedra no edifício 

do sentido.”  

De acordo com Paulham (apud VIGOTSKI, 2009) o sentido da palavra é visto como 

inesgotável, ou seja, ela só tem sentido na frase, e a frase só adquire sentido no parágrafo que, 

por sua vez, está inserido no contexto de um livro e na obra de um autor: “O sentido real de 

cada palavra é determinado, no fim das contas, por toda a riqueza dos momentos existentes na 

consciência e relacionados àquilo que está expresso por uma determinada palavra.” 

(PAULHAM, apud VIGOTSKI, 2009, p. 466). 

Aguiar (2001), aprofundando estes conceitos, faz uma distinção entre sentido e 

significado, evidenciando, da mesma forma que Vigotski, a dialética da constituição da 

consciência, a integração entre afetivo e cognitivo, o caráter social, histórico e único do 

sujeito: “[...] significado é uma construção social, de origem convencional, relativamente 

estável; já o sentido se constitui a partir do confronto entre as significações sociais vigentes e 

a vivência pessoal.” (AGUIAR, 2001, p. 105). 
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Segundo Vigotski, o desenvolvimento cultural passa por três estágios: 

“desenvolvimento em si, para os outros, e para si mesmo.” Fazendo referência à dialética de 

Hegel, “em si” é o “dado”, aquilo cuja existência não depende da ação do homem, e o “para 

si” é o “em si” como objeto da consciência do homem. Vigotski introduz um novo elemento, 

o “para os outros” como equivalente ao “para si”, mas como consciência do outro, exterior à 

do eu e mediadora entre este e o “dado” ou “em si”.  

Com isto, Vigotski destaca que o desenvolvimento cultural passa, necessariamente, 

através do “outro” e que o mediador entre o indivíduo e o “outro” é a significação que este 

atribui às ações naturais daquele. Por exemplo, quando o ato de apontar da criança 

(movimento natural) se torna um ato significativo para o outro ao ser interpretado como sinal 

de algo que a criança quer. Desta forma, a criança descobre a significação do seu ato que se 

torna para ela um signo com o qual se comunicará depois com o outro cada vez que desejar 

um objeto. Neste caso, Vigotski deixa claro que “[...] a função do próprio movimento muda: 

de um movimento dirigido a um objeto, torna-se um movimento dirigido a uma pessoa.” 

(PINO, 2003, p. 55). 

De acordo com Pino (2003), a capacidade de significar constitui a essência do ser 

humano:  

 
[...] o homem é um ser semiótico, não só porque ele pode conferir significado às 
coisas, mas também porque ele é o que ele significa para os outros. Significar para 
os outros pode ser o equivalente ao reconhecimento de que fala Hegel, condição da 
consciência de si. (PINO, 2003, p. 56). 
 

Diante do exposto até aqui, destaca-se o fato de que se quisermos entender o indivíduo 

precisamos ter presentes as categorias da linguagem, pensamento, sentido e significado, não 

de maneira isolada, mas considerando que uma constitui a outra num processo mediado pelas 

relações objetivas e subjetivas mantendo uma relação constante de tensão, constituindo 

unidade dos contrários.  

Baseado na abordagem materialista dialética da análise da história humana, Vigotski 

(1991) enfatiza que o desenvolvimento psicológico é parte do desenvolvimento histórico e 

assim deve ser entendido. De acordo com Vigotski (1991), são três os princípios base para um  

método adequado a esta concepção de homem: 
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a) analisar os processos e não objetos: a análise dos processos, diferente da análise 

dos objetos, requer uma exposição dinâmica dos principais pontos constituintes da história 

dos processos (VYGOTSKY, 1991, p. 71); 

b) explicação versus descrição: para se fazer o estudo de um problema sob o ponto de 

vista do desenvolvimento, deve-se buscar a sua gênese e suas bases dinâmico-causais; faz-se 

uma análise objetiva procurando mostrar a essência dos fenômenos psicológicos ao invés de 

suas características perceptíveis. Em suas palavras: “[...] para nós, a análise psicológica rejeita 

descrições nominais, procurando, ao invés disso, determinar as relações dinâmico-causais” 

(VYGOTSKY, 1991, p. 72). 

c) o problema do “comportamento fossilizado”: este terceiro princípio coloca em 

questão comportamentos automatizados ou mecanizados que perderam sua aparência original, 

cujo caráter automático cria dificuldades para a análise psicológica. Em resumo, diz o autor: 

“[...] precisamos compreender sua origem. [...] precisamos concentrar-nos não no produto do 

desenvolvimento, mas no próprio processo de estabelecimento das formas superiores” 

(VYGOTSKY, 1991, p. 73). Para ele,  estudar alguma coisa historicamente significa estudá-la 

no processo de mudança, uma vez que “[...] é somente em movimento que um corpo mostra o 

que é.” (VYGOTSKY, 1991, p. 74, grifo do autor). 

 Em resumo, este é o requisito básico do método dialético e, de acordo com Vigotski 

(1991, p. 74), o objetivo e os fatores essenciais da análise psicológica são os seguintes:  
 

(1) uma análise do processo em oposição a uma análise do objeto; (2) uma análise 
que revela as relações dinâmicas ou causais, reais, em oposição à enumeração das 
características externas de um processo, isto é, uma análise explicativa e não 
descritiva; e (3) uma análise do desenvolvimento que reconstrói todos os pontos e 
faz retomar a origem o desenvolvimento de uma determinada estrutura.  

 

Estes princípios estão presentes na análise dos dados, considerando-se as categorias já 

estudadas e tendo em vista o objetivo proposto nesta pesquisa, que é apreender as 

significações constituídas pelo Coordenador Pedagógico no desenvolvimento de suas 

atividades. 
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3 A ORIGEM DA COORDENADORIA PEDAGÓGICA NUMA IES DO INTERIOR 

DE SÃO PAULO  

 

Este capítulo apresenta uma breve retrospectiva histórica sobre o Ensino Superior no 

Brasil, cujas reflexões de Masetto (2002) trazem grandes contribuições para a formação 

docente que deve assegurar o processo do ensino-aprendizagem dos estudantes.  

Com a expansão do Ensino Superior, no Brasil, ocorrida em duas fases, sendo uma 

primeira expansão a partir de 1968 e uma segunda no período do primeiro governo Lula (2003 

– 2009) atingindo a esfera pública e privada (implantação do Programa Universidade para 

Todos, ProUni, em 2004, Lei n. 11.906/05 (Brasil, 2005), também as atribuições do 

coordenador de curso são ampliadas, conforme demonstram Lima e Mâsih (2010), que 

destacam as particularidades que o caracterizam no cenário educacional. Para isso, 

discutiremos historicamente o desenvolvimento do ensino superior brasileiro para situar a 

atividade do coordenador nessa realidade.  

Barroso e Silva (2012) tratam, de maneira específica, das atribuições do coordenador 

de curso nas instituições privadas e Franco (2006 apud DELPINO et al., 2008) aborda as 

quatro funções do coordenador que são: política, administrativa, acadêmica e institucional.  

Estas atribuições e funções sugerem, desta forma, que a nomeação dos coordenadores 

de curso possibilitou um melhor acompanhamento de docentes, discentes, carga horária e 

grade curricular de cada curso de graduação, objetivando melhorar o perfil do egresso.  

Diante dessas características, atribuições e funções, nota-se que um profissional como 

o Coordenador Pedagógico, já presente no Ensino Básico, mas ainda não muito comum no 

Ensino Superior, seria, para este, um diferencial, como esperamos poder demonstrar nesta 

pesquisa.  

Portanto, é significativa a pesquisa de Placco, Almeida e Souza (2011) em relação ao 

coordenador pedagógico, em nível de abrangência nacional, atingindo as regiões de norte a 

sul do Brasil e citando, inclusive, experiências significativas em outros países sobre este 

profissional na educação.  

Além disso, faz-se um breve histórico sobre a coordenadoria didática e pedagógica na 

IES em foco, uma vez que este setor, na Instituição, exerce importante papel na formação dos 

docentes, em especial junto aos coordenadores de curso de graduação, que têm papel 

fundamental nas mediações entre os docentes e estudantes.  

A IES, atenta à formação desses profissionais e, coerente com sua visão e missão 

institucionais, constatou a necessidade de alguém capaz de fazer uma interface junto aos 
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docentes, coordenadores e aos discentes. Para melhor atender a este propósito, nomeou uma 

Coordenadora Didática que, mais tarde, passou a ser chamada de Coordenadora Pedagógica 

com o objetivo de oferecer-lhes apoio didático-pedagógico e também colaborar com o 

aperfeiçoamento da metodologia institucional.  

Por este ângulo,  

 
[...] constata-se, na sociedade contemporânea, a necessidade crescente de um 
entendimento mais amplo, acerca da reconfiguração da educação superior, suas 
funções e seus componentes-chave, considerando tanto as políticas definidas para o 
setor como a dinâmica assumida pelas instituições e pelos atores que as constituem. 
(SOUSA, 2013, p. 2). 

  

 

3.1 O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL EM SEUS PRIMÓRDIOS  

 

O início dos cursos superiores no Brasil ocorreu a partir de 1808, quando o rei e a 

corte portuguesa transferiram-se para cá, surgindo, então, a necessidade de formação de 

profissionais que atendessem à  nova situação.  

Em 1820, criam-se as primeiras Escolas Régias Superiores, inspiradas no padrão 

francês da universidade napoleônica que, embora não transplantadas em sua totalidade, 

privilegiavam as ciências exatas e tecnológicas. Assim, os cursos superiores e, 

posteriormente, as faculdades criadas e instaladas no Brasil, desde seu início eram voltadas 

para a formação de profissionais que exerceriam uma determinada profissão.  

O Ensino Superior no Brasil, já no início do século XIX, preocupava-se com a 

formação de profissionais para o exercício de determinadas funções. Situação, esta, mantida 

até a década de 70 quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional apresentou 

políticas definidas para os cursos de graduação, ao mesmo tempo em que permite a 

flexibilização para o desenvolvimento dos cursos que podem conferir o diploma de 

licenciatura, bacharelado e tecnológico, além da modalidade da educação à distância.  

Trazemos, portanto, algumas reflexões sobre a trajetória do Ensino Superior, no 

Brasil, muito discutidas por Masetto (2002). Em seus primórdios e por longas décadas, a 

formação caracterizava-se “[...] por um processo de ensino no qual conhecimentos e 

experiências profissionais são transmitidos de um professor que sabe e conhece para um aluno 

que não sabe e não conhece, seguido de uma avaliação  que diz se o aluno está apto ou não 

para exercer tal profissão.” (MASETTO, 2002, p. 10). 
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Diante da realidade, o autor destaca o quanto a formação docente no Ensino Superior 

necessita de profissionais que pensem a Educação. Este é um dos objetivos desta pesquisa, 

dado o papel relevante do Coordenador Pedagógico também no Ensino Superior.  

Segundo Masetto (2002), até a década de 1970, praticamente exigia-se do professor de 

ensino superior o bacharelado e o exercício competente de sua profissão. O mesmo autor 

pontua ainda:  

 
Só recentemente os professores universitários começaram a se conscientizar de que a 
docência, como a pesquisa e o exercício de qualquer profissão, exige capacitação 
própria e específica. O exercício docente no ensino superior exige competências 
específicas, que não se restringem a ter um diploma de bacharel, ou mesmo de 
mestre ou doutor, ou, ainda, apenas o exercício de uma profissão. Exige isso tudo, 
além de outras competências próprias. (MASETTO, 2002, p. 11). 

 

Concordando com Masetto (2002), percebe-se que o trabalho docente privilegia o 

processo de ensino enquanto deveria privilegiar o processo de ensino-aprendizagem, cuja 

ênfase está na aprendizagem dos alunos e não na transmissão de conhecimentos por parte dos 

professores. Com isso, enfatiza que a docência no ensino superior exige domínio de 

conhecimento, mas deve ir muito além dele.  

O processo de aprendizagem é o objetivo central dos cursos de graduação mas, a 

maneira de conceber a formação do profissional passou por uma transformação. O papel 

docente é fundamental e podemos incluir aqui o papel dos coordenadores de curso como 

elemento facilitador, orientador, incentivador da aprendizagem.  

Uma formação que visa à totalidade cria “[...] situações favoráveis ao 

desenvolvimento dos aprendizes nas diferentes áreas do conhecimento, no aspecto afetivo-

emocional, nas habilidades e nas atitudes e valores.” (MASETTO, 2002, p. 14). 

Masetto (2002) destaca, ainda, que o ensino superior é o lugar de fazer ciência e está 

situado em uma sociedade, contextualizado em determinado tempo e espaço, sofrendo 

interferências da complexa realidade exterior e, por isso faz-se necessário oferecer uma 

formação que contemple o desenvolvimento afetivo-emocional, o desenvolvimento de 

habilidades, de atitudes e valores. Assim, além da valorização do conhecimento e de sua 

atualização contínua através da pesquisa e do estudo, o ensino incorpora a cooperação, a 

solidariedade, a criticidade, a criatividade e o trabalho em equipe, impacto da revolução 

tecnológica e capacidade de saber tais recursos.  
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De acordo com o autor, destacam-se como importantes linhas de ação, presentes na 

metodologia adotada pela IES, para que os docentes do ensino superior tenham uma formação 

integral e permanente: 

a) formação profissional simultânea com a formação acadêmica, por meio de um 

currículo dinâmico e flexível, que integre teoria e prática, numa outra 

organização curricular que não aquela que acena apenas para o estágio; 

b) revitalização da vida acadêmica pelo exercício profissional; 

c) desestabilização dos currículos fechados, acabados e prontos; 

d) dimensionamento do significado da presença das atividades a serem 

realizadas pelos alunos nos cursos de graduação das faculdades e 

universidades; 

e) ênfase na formação permanente que se inicia nos primeiros anos de faculdade 

e se prolonga por toda a vida.  

Estas linhas de ação, apresentadas pelo autor, demonstram que diante dos desafios 

atuais do ensino superior, como os avanços tecnológicos, a urbanização, dentre outros que 

interferem nas políticas sociais e educacionais, faz-se urgente rever os currículos e os perfis 

dos profissionais para que possam atender melhor às exigências contemporâneas da educação, 

buscando novas formas de abordagem didática, pedagógica na construção do conhecimento.  

Para a IES, local desta pesquisa, a coordenadoria pedagógica e a metodologia adotada, 

Syllabus, atendem estas linhas de ação promovendo uma formação contínua e sistemática aos 

estudantes que podem acessar o material de estudos e pesquisas de qualquer parte e a qualquer 

momento. Outro fator que merece destaque é que muitos discentes são trabalhadores e 

estudam no período noturno, ou seja, a IES se preocupa em acolher o estudante dando-lhe 

melhores condições para acompanhar a aula presencial, tornando-o um ser ativo no meio que 

o constitui e ao mesmo tempo constitui o meio em que vive, estuda e trabalha.  

Nas duas últimas décadas, no Brasil, iniciou-se uma autocrítica por parte dos 

envolvidos no ensino superior tanto na pesquisa quanto na docência. Nesta direção, Masetto 

(2002) destaca algumas competências para uma docência no 3º grau:  

a) competência em uma determinada área de conhecimento; 

b) domínio na área pedagógica; 

c) exercício da dimensão política. 

Contribuindo com esta reflexão, Behrens (2002, p. 57) apresenta quatro grupos de 

professores que atualmente exercem a função docente na educação superior: 
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a) os profissionais de várias áreas do conhecimento que se dedicam à docência em 
tempo integral; b) os profissionais que atuam no mercado de trabalho específico e se 
dedicam ao magistério algumas horas por semana; c) os profissionais docentes da 
área pedagógica e das licenciaturas que atuam na universidade e, paralelamente, no 
ensino básico (educação infantil, ensino fundamental e/ou ensino médio); d) os 
profissionais da área da educação e das licenciaturas que atuam em tempo integral 
na universidade. (BEHRENS, 2002, p. 57). 

 

Seria pertinente comentar as dificuldades e as qualidades de cada um dos quatro 

grupos uma vez que estão presentes no corpo docente de quase todas as universidades, mas 

pelo recorte desta pesquisa, limitou-se, diante de um corpo docente tão diferenciado, destacar 

alguém que pensasse a docência e, neste caso, a importância do coordenador dos cursos de 

graduação e do Coordenador Pedagógico também no ensino superior porque: “A 

complexidade em compor os quadros docentes do ensino superior se agrava quando se 

observa que grande parte desse contingente de intelectuais envolvidos no magistério não 

possui formação pedagógica.” (BEHRENS, 2002, p. 61).  

 

3.2 O PAPEL DO COORDENADOR DE CURSO NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR  

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) vêm passando por profundas mudanças 

organizacionais, da mesma forma que outras instituições diante do dinâmico cenário social, 

econômico e tecnológico. Segundo Castells (1999), um dos principais motivos das mudanças 

nas organizações é a incerteza causada pela velocidade das mudanças tecnológicas e 

econômicas.  

Percebe-se, especialmente nessa última década, a expansão do Ensino Superior no 

Brasil e, nesse novo ambiente, conforme sugere Libâneo et al. (2012, p. 61), uma “[...] gama 

de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais que expressam o espírito da época de 

desenvolvimento do capitalismo em que o mundo se encontra atualmente” exige mais dos 

coordenadores de curso em relação aos conhecimentos técnicos de sua área, mas também da 

sua capacidade de lidar com as novas exigências para o exercício de sua função, sendo 

necessário um profissional com uma grande bagagem de conhecimento, habilidades e 

atitudes, ou seja, são várias as competências que devem ser consideradas na escolha do 

coordenador.   

Não se propõe, nesta pesquisa, aprofundar as competências do Coordenador 

Pedagógico uma vez que há muitos estudos relacionados ao tema, mas, conforme abordado 

aqui, a maior parte deles se refere aos coordenadores do ensino fundamental e médio. 
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Consideramos fundamental o papel do coordenador para garantir um ensino de qualidade, 

especialmente na direção de sustentar a ideia de um ensino que vai muito além dos interesses 

mercadológicos.   

Vale lembrar que a competência, segundo Lima e Mâsih (2010), tem sido um dos 

critérios importantes para a escolha de coordenadores de cursos e o tema é recorrente nas 

apresentações de trabalhos e discussões em Congressos.  

Ao tratar do tema das competências do coordenador de curso, Lima e Mâsih, (2010) 

afirmam que o coordenador, ao assumir o cargo, encontra-se frente a uma realidade em que 

precisa ter conhecimento da organização da instituição e de toda a legislação pertinente ao 

exercício do cargo, ou seja, deve assumir a função de um elo entre a operacionalização do 

serviço e a direção, atendendo às questões acadêmicas e pedagógicas tanto dos docentes 

quanto daqueles ligados ao seu curso.  

Os autores discutem que nas Instituições Federais de Ensino os coordenadores de 

curso são escolhidos através de um sistema de rodízio, assumindo a função por dois anos. 

Segundo eles, fica evidente que “[...] cada professor, ao assumir o cargo, encontra-se frente a 

uma realidade em que precisa ter conhecimento da organização da instituição e de toda a 

legislação pertinente ao exercício do cargo.” (LIMA; MÂSIH, 2010). 

Sabe-se que ser coordenador de um curso no Ensino Superior requer responsabilidades 

cada vez mais abrangentes, não apenas do conhecimento técnico, mas também de novas 

técnicas impostas pela era digital, pela abundância de informação e pelos métodos de gestão, 

que resultam em novos procedimentos acadêmicos, administrativos, sem esquecer a 

importância das relações interpessoais com os discentes, os docentes e a direção, uma vez que 

o coordenador é a mediação entre eles.  

Atuar como coordenador de curso é ser mais que um simples mediador entre alunos e 

professores: é reconhecer as necessidades da área em que atua e tomar decisões que podem 

beneficiar toda a comunidade escolar; é atender às exigências legais do Ministério da 

Educação; gerir e executar o projeto político pedagógico do curso; operar novas tecnologias, 

avaliar o trabalho dos docentes; estar comprometido com a missão, crença e valores da 

instituição, estar atento às mudanças impostas pelo mercado de trabalho a fim de adequar e 

modernizar o curso com foco na garantia de qualidade;  gerir equipes e processos, pensando e 

agindo estrategicamente, colaborando com o desenvolvimento dos alunos e com a 

crescimento da instituição em que trabalha. (LIMA; MÂSIH, 2010).  

Ser coordenador do curso pressupõe, portanto, conhecimento amplo de vários 

aspectos: legal, científico, organizacional, de liderança e ainda, mercadológico, o que envolve 
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competitividade, produtividade e inovação. Fica evidente que são tarefas complexas cuja 

função ultrapassa o conhecimento específico do curso, ou seja, o conhecimento específico que 

caracteriza o curso é essencial, mas não suficiente.  

Diante de tal responsabilidade, causa certa perplexidade que uma escolha desta 

natureza se faça através de rodízio, no caso das instituições de ensino federais, ou por 

nomeação no caso das instituições privadas, sem que haja uma preparação específica para o 

exercício da coordenadoria.  

É importante que as instituições, com referência aos possíveis coordenadores, 

considerem os fatores e desafios próprios ao cargo/função levando em consideração as 

características pessoais e as exigências inerentes à função para que eles possam ser agentes de 

mudanças tanto para os estudantes do curso quanto para a instituição e à sociedade como um 

todo.  

Os coordenadores dos cursos têm como ponto de partida, as diretrizes curriculares que 

definem o perfil do futuro profissional, suas competências e habilidades bem como os 

conteúdos curriculares, mas isto não basta para que exerçam sua função, pois é necessário o 

apoio pedagógico para o melhor desempenho de suas atribuições especialmente no que se 

refere ao ensino-aprendizagem.  

Pretende-se, neste momento, fazer um breve histórico sobre os novos paradigmas 

gerenciais da atuação do coordenador gestor de cursos de graduação na iniciativa privada, 

evidenciando-se que a evolução da função de coordenadoria está condicionada ao progresso 

da educação que a cada dia exige mais conhecimentos teórico-técnicos e de gestão.  

Constata-se que, com o aumento da quantidade de cursos e a complexidade de seu 

funcionamento, passou-se a exigir uma coordenação para cada curso, com a atribuição de 

organização e acompanhamento, sob a gestão das diretorias.  

Assim sendo, a função de coordenação de cursos do ensino superior surgiu com a 

reforma universitária de 1968 que substituiu os conselhos administrativos, funcionando com 

atribuições específicas privilegiando de forma mais direta os aspectos didáticos pedagógicos 

através dos regimentos e normas da própria Instituição. (BARROSO; SILVA, 2012). 

Apenas na década de 1980, foi reconhecido que o coordenador de curso deveria atuar 

como um gerente de um projeto de aprendizagem e dessa forma realizar funções mais 

abrangentes. Tais funções são sugeridas por Cantídio (1981 apud BARROSO; SILVA, 2012, 

p.1) assim subdivididas: direção, supervisão de ensino, estudo e formulação de currículos, 

aprovação dos programas, acompanhamento da execução dos planos de ensino, avaliação da 

produtividade do processo de ensino-aprendizagem, autonomia para escolher áreas físicas a 
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serem utilizadas em atividades didáticas, articulação com o Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão - CEPE através de representação docente.  

Embora tais atribuições fossem regulamentadas, alguns fatores dificultavam a atuação 

dos profissionais como, por exemplo, a falta de reconhecimento e apoio das instâncias 

superiores; conflitos de natureza política e administrativa entre as coordenações, 

departamentos e diretoria acadêmica em questões de currículo; locação de professores; 

aprovação de programas; oferta de disciplinas e supervisão de atividades docentes em sala. 

(BARROSO; SILVA, 2012). 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), os cursos tornaram-se unidades 

acadêmico-administrativas e o coordenador passou a ser gestor de unidade. (BRASIL, 1996).  

Na história do Brasil, essa é a segunda vez que a educação conta com uma Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, que regulamenta todos os seus níveis. A primeira LDB foi promulgada 

em 1961. 

A educação superior, de acordo com a Lei 9394/96, tem por finalidade: estimular a 

criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; formar 

diplomados nas diferentes áreas de conhecimento; incentivar a pesquisa e a investigação 

científica; promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos; suscitar 

o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 

concretização; estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente; promover a 

extensão, aberta à participação da população. (BRASIL, 1996). 

Esse novo modelo proposto pela LDB exige do coordenador uma visão ampla da 

formação profissional oferecida pelo seu curso, contemplando o tripé ensino, pesquisa e 

extensão, além de um perfil orientado para as relações interpessoais, a partir de habilidades 

para liderar, entre outras. 

Cabe uma reflexão à luz da Psicologia Sócio-Histórica quanto às múltiplas atividades 

do homem, ser ativo, social e histórico, profissional que deve visar, principalmente, à 

transformação social através de suas funções. 

De acordo com Barroso e Silva (2012) três aspectos passam a fazer parte da 

coordenadoria: a coordenação e sua relação com a Instituição a que pertence, o seu papel na 

sociedade e sua relação com o contexto educacional.  

Esses três aspectos se traduzem em funções concretas tal como a implementação do 

planejamento pedagógico do curso, assumindo o papel de gestor que se traduz em liderança, 

criatividade, noções de gestão financeira e planejamento estratégico.  
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Para que isso aconteça é preciso que o coordenador observe e zele pelo curso a fim de 

que sejam asseguradas as propostas presentes no Projeto Político Pedagógico (PPP), no Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) e na Avaliação Institucional (AI). Esses documentos 

definem a identidade da instituição bem como apresentam metas, diretrizes e ações a serem 

atingidas sem descuidar da missão, visão e valores da IES.  

Como se pode observar, a função de um coordenador não é simples e “[...] o dia a dia 

de um gestor envolve diferentes entradas em uma realidade complexa: interdisciplinaridade, 

complexidade, exiguidade, multiculturalidade, inovação e competividade.” (CORDEIRO; 

RIBEIRO, 2002 apud BARROSO; SILVA, 2012, p. 13). 

Além disso, há de se cuidar do aluno cuja atenção especial deve ser dada pela 

coordenação didático-pedagógica do curso, agregando e articulando os aspectos técnicos, 

sociais e afetivos e, ainda, da qualidade do curso. Isto demonstra que, muito além de funções 

burocráticas, o atual coordenador é protagonista do processo de seu curso, responsável pela 

atividade fim e, ao mesmo tempo, agregando múltiplas funções que requerem novas relações 

sociais e capacidade para operar novas tecnologias, articulando novos saberes que 

compreendem aspectos cognitivos, afetivos, tecnológicos e sociais.    

Franco (2006 apud DELPINO et al., 2008) entende existirem quatro principais funções 

do coordenador de curso, destacando as funções políticas, administrativas, acadêmicas e 

institucionais:  

a) função política: está diretamente relacionada à liderança e atitude proativa, 

participativa e articuladora entre os docentes, discentes e a direção, com 

conhecimento de público-alvo, do segmento de mercado onde atua e seu 

diferencial competitivo; 

b) função administrativa: a criação e organização do colegiado do curso, o 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) que é o apoio do coordenador nas 

tomadas de decisões (controle da qualidade do curso, elaboração de ementas, 

plano de curso, metodologia); 

c) funções acadêmicas: elaboração, execução, revisão e acompanhamento do 

projeto pedagógico do curso são as principais funções acadêmicas do 

coordenador, além de desenvolver atividades atrativas, acompanhar os 

processos das avaliações como Comissões Próprias de Avaliação (CPA) e das 

comissões avaliadoras do MEC, cumprimento de prazos de publicações de 

notas, desenvolvimento de atividades complementares, estágios 

supervisionados, jornadas, congressos, cursos e visitas técnicas; 
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d) funções institucionais: preparar os alunos para obtenção de sucesso no Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE); acompanhar a vida 

profissional dos egressos no mercado de trabalho para constatar a aceitação 

do curso ministrado e atender aos padrões exigidos pelo MEC para obtenção 

do reconhecimento de cursos e suas renovações. 

Ao observar essas funções, percebe-se que, para haver bom desempenho de cada uma, 

o coordenador precisará lidar com todos os recursos (físicos, materiais, pessoal, financeiros) 

de que dispõe e principalmente, com o tempo que lhe é destinado para o exercício delas. 

Portanto, a administração do tempo e a otimização de recursos, assumem um importante papel 

no desempenho desta gestão.  

Aqui, entende-se gestão, palavra cuja origem latina significa “conduzir, dirigir ou 

governar”, como uma política de valores, capaz de planejar, alocar e gerir recursos, ações, 

iniciativas, princípios, valores e estratégias, procurando viabilizar o alcance dos objetivos 

propostos pela instituição. (DELPINO et al., 2008). 

Pensar as condições que favoreçam a atuação do coordenador, em quaisquer níveis da 

educação, faz-se urgente e necessário a fim de que o mesmo possa promover uma educação 

que transforme a sociedade, formando opiniões e desenvolvendo consciência crítica e respeito 

às diferenças, pautadas no diálogo e na busca do conhecimento técnico, científico e social.  

Diante de tantas expectativas, pode-se pensar que a ação do coordenador é difícil de 

ser viabilizada, mas o planejamento pode acontecer com estabelecimento de prioridades, 

metas e ações que serão avaliadas e replanejadas no decurso do curso.    

Muito se fala em educação de qualidade e em excelência, mas para que isso aconteça, 

faz-se necessário oferecer condições, estrutura e tempo suficientes aos coordenadores: 

disponibilidade de informações; carga horária adequada; remuneração condizente; apoio na 

participação em congressos, eventos, fóruns de discussões e definição clara das competências.  

Chama a atenção o fato de que, para a função de coordenador, escolhe-se um professor 

da área, muitas vezes levado por circunstâncias institucionais sem que ele apresente a devida 

preparação para o exercício dessa função.  

As Instituições de Ensino Superior (IES), com a expansão do ensino superior no 

Brasil, especialmente na última década, sentiram a necessidade que preparar melhor os 

coordenadores de curso dos quais são exigidos não somente conhecimento técnico de sua 

área, mas também  capacidade de lidar, de forma articulada, o conhecimento, a habilidade e 

atitude.  
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Observa-se que nem sempre um professor bem preparado para o ensino, pesquisa e 

extensão, tem destaque e efetiva atuação como gestor do curso. Uma dimensão não pode 

desmerecer a outra, pois são necessárias e interdependentes, uma vez que não há ensino de 

qualidade sem uma boa gestão acadêmica e administrativa. No entanto, também não se pode 

negar que cada uma delas carrega especificidades que devem ser consideradas. 

O papel desempenhado pelo coordenador de curso junto aos docentes é de 

fundamental importância para que o processo de ensino-aprendizagem seja assegurado aos  

estudantes do curso.  

 

3.3 O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 

  

Muitas das questões acima, relacionadas aos coordenadores de curso, podem ajudar a 

pensar sobre o Coordenador Pedagógico no Ensino Superior. No entanto, pela falta 

significativa de pesquisas referentes ao tema, entende-se ser relevante e singular este trabalho 

que apresenta uma Instituição de Ensino Superior, na qual o Coordenador Pedagógico atua já 

há algumas décadas.  

Pesquisas como a de Placco, Almeida e Souza (2012) que visam identificar e analisar 

os processos de coordenação pedagógica trouxeram importantes contribuições para entender 

as políticas vigentes nos sistemas educacionais possibilitando entender o papel do 

coordenador pedagógico.  

Embora Placco, Almeida e Souza (2012) tratem, sobretudo, da atuação do 

Coordenador Pedagógico na rede pública, com políticas voltadas para a educação básica, os 

critérios para a escolha e o exercício desta função podem ser quase os mesmos para outros 

níveis de ensino, podendo ser aplicadas também aos coordenadores de curso e coordenador 

pedagógico, no ensino superior.  

As autoras enfatizam a importância de entender o Coordenador Pedagógico como 

sujeito histórico, determinado por diferentes configurações da função que exerce – 

configurações que decorrem principalmente:  

a) da estrutura oficial: o que chega do instituído legal para o coordenador e 

como o coordenador absorve esse instituído para exercer sua função;  

b) da estrutura da escola (neste caso, da IES): como a organização da instituição  

interfere no trabalho da coordenação e como o coordenador se posiciona para 

atender a essa organização;  

c) do sentido que o coordenador confere às atribuições que lhe são feitas.  



38 
 

Tais configurações permitem apreender a relação que o coordenador assume neste 

contexto no qual está inserido, sendo que dois deles são estruturais (o legal e institucional) e 

um terceiro mais subjetivo.   

A pesquisa citada – embora não contemple o coordenador pedagógico no Ensino 

Superior, como se disse - mostrou que todos os Estados pesquisados já dispõem de leis que 

preveem a figura do Coordenador Pedagógico nas escolas da rede e demonstrou que o 

coordenador pedagógico tem papel fundamental na gestão de processos escolares, sobretudo 

na formação de professores e, ainda, que o investimento na formação continuada dos docentes 

é um dos caminhos para a melhoria da qualidade da educação básica no país – o que, segundo 

as autoras, exige também investimento na formação inicial e continuada do próprio 

coordenador, que exerce funções articuladora, formadora e transformadora.  

Embora o nome adotado para tal função possa variar “[...] há um consenso, dentro e 

fora do Brasil, sobre a importância da coordenação/orientação pedagógica no contexto 

escolar, mesmo quando esta não é feita por alguém destacado nominalmente para essa 

atividade na escola.” (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2012, p. 759). 

 As autoras citam experiências em outros países como França, Canadá, Portugal, 

Moçambique e Chile que, principalmente nos momentos de implementação de reformas 

educacionais, contam com um profissional que articula a formação dos professores e 

acompanha a concretização das medidas implementadas na escola. Acrescentam, ainda, uma 

experiência feita em Nova York destacando a importância de um mediador dos processos 

escolares cuja educação melhorou significativamente nos últimos anos. Tal estudo conclui 

que “[...] a formação continuada em serviço, feita no dia a dia da escola, produz resultados 

mais efetivos de melhoria do ensino do que oficinas e cursos oferecidos aos professores.” 

(FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA, 2011 apud PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2012, p. 759). 

Sob a ótica da legislação brasileira, pode-se considerar que o germe da coordenação 

pedagógica está na inspeção escolar. A ideia de formação de um novo profissional para essa 

função veio com o Parecer 252/1969, complementar à Lei da Reforma Universitária 

(BRASIL, 1968), que instituiu as habilidades do curso de Pedagogia – entre as quais a de 

supervisor escolar.  

Com a promulgação da Lei n. 5692/1971 ficou instituída a figura de um profissional 

comprometido com a ação supervisora com diferentes denominações: supervisor escolar, 

pedagogo, orientador pedagógico, coordenador pedagógico, professor coordenador, etc. 
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Segundo Placco, Almeida e Souza (2012), nos últimos dez anos, a coordenação pedagógica 

foi instituída em todas as escolas, nas redes pesquisadas3.  

Em se tratando da educação básica, as atribuições desses profissionais são muitas, 

envolvendo desde a liderança do projeto político pedagógico até funções administrativas de 

assessoramento da direção, mas, sobretudo atividades relativas ao funcionamento pedagógico 

da escola e do apoio aos professores tais como: avaliação dos resultados dos alunos, 

diagnóstico da situação de ensino e aprendizagem, supervisão e organização das ações 

pedagógicas cotidianas, andamento do planejamento de aulas, planejamento das avaliações, 

organização de conselhos de classe, organização das avaliações externas, material necessário 

para as aulas e reuniões pedagógicas, atendimento de pais, etc., além da formação continuada 

dos professores. (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2012). 

As pesquisadoras destacam, ainda, que as legislações preveem: atribuições 

explicitamente formativas, atribuições potencialmente formativas e atribuições 

administrativas. De acordo com Placco, Almeida e Souza (2012, p. 761) “[...] é inegável que 

essas legislações contribuem para a constituição da identidade profissional do coordenador 

pedagógico como formador.” 

Cabe, portanto, ao Coordenador Pedagógico, a missão de articular os coordenadores e 

os docentes de cada curso assegurando-lhes uma formação didática, metodológica e 

acadêmica a fim de que a metodologia institucional seja eficiente e eficaz no processo ensino-

aprendizagem.  

A pesquisa das autoras conclui que a avaliação dos coordenadores é positiva e há 

valorização de sua carreira - o que lhes possibilita, além de ganho salarial, crescimento 

pessoal e profissional, embora haja desafios como multiplicidade de atribuições, escassez de 

recursos, baixa remuneração, etc. Segundo as autoras, esse movimento dialético e permanente 

constitui a identidade profissional dos coordenadores pedagógicos. Estes aspectos 

contraditórios criam algumas dificuldades para o coordenador no exercício de sua função 

pedagógica e formativa. O que deveria ser prioridade acaba ficando em segundo plano.  

Tais dificuldades podem ser de natureza interna à escola (relações com o diretor, 

professores, pais e alunos) e externas (decorrentes do sistema e da sociedade). Ao tratarem da 

tensão originária da própria visão, necessidade e expectativa do coordenador, as autoras 

recorrem a Azanha (1983 apud PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2012, p. 767): “Cada escola 

tem características pedagógico-sociais irredutíveis quando se trata de buscar soluções para os 

                                                
3 A pesquisa investigou a coordenação pedagógica em redes estaduais e municipais das cinco regiões do país, 
com base em dados colhidos nas seguintes capitais: São Paulo, Curitiba, Rio Branco, Goiânia e Natal.  
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problemas que vive [...] A realidade de cada escola [...] é o único ponto de partida para um 

real e adequado esforço de melhoria.” 

Pela pesquisa realizada por Placco, Almeida e Souza (2012) observam-se duas forças: 

as características da trajetória da experiência profissional, permeada pela tentativa de 

construção de uma carreira, e as ideias e concepções produzidas no campo político-ideológico 

e acadêmico-teórico, por instâncias muitas vezes distantes da escola e que exercem grande 

poder sobre os educadores.  

Desta forma, o coordenador tem de atender às demandas do cotidiano escolar e ainda 

apropriar-se do discurso dominante tanto da escola quanto do sistema, pois como profissional 

responsável precisa dominar as questões teóricas atuais sobre o que a escola dever ser e fazer.  

As autoras destacam, ainda, que, além das atribuições específicas do coordenador 

pedagógico, faz-se necessária certa flexibilidade ao atendimento das necessidades de cada 

escola. Ressaltam, porém, que, pelo fato do coordenador ter sido convidado para exercício 

desta função pelo diretor, cria-se, com frequência uma relação de gratidão e subserviência. 

Tudo isto somado às exigências do sistema (diretorias e secretarias de ensino). 

Simetricamente ao poder exercido sobre eles, as relações destes com os professores, pais e 

alunos podem também ser controladoras ou autoritárias, o que dificulta o trabalho coletivo.  

Estas situações remetem a outras questões tais como: qual a especificidade da função 

do coordenador pedagógico? E que formação ele mesmo recebe para o exercício de tal 

função?  

Sua formação deveria torná-lo competente para articular, formar e transformar 

enquanto que a função primeira do docente é ensinar. Nem sempre a formação garante o 

desenvolvimento de habilidades e competências para o exercício da coordenação pedagógica 

e a pesquisa revela que não há uma formação continuada para este profissional nem quais 

instâncias do sistema seriam responsáveis por essa formação.  

Percebe-se, então, que a formação no ensino básico está muito relacionada com a 

prática dos professores e os acontecimentos do cotidiano escolar, mas alguns coordenadores 

salientam a importância dos conhecimentos teóricos.  

Enfim, as autoras concluem sua pesquisa destacando a urgência de uma formação 

específica para o coordenador, destacando a importância de que ele esteja aberto à mudança, 

ao novo e à própria aprendizagem:  

 
[...] ao lado de estudos teóricos que alicercem suas concepções educacionais e 
fundamentem suas práticas e as do professor, sejam discutidas e contempladas as 
especificidades de sua função, como: habilidades relacionais, estratégias de 
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formação e de ensino, construção e gestão de grupo, domínio de fundamentos da 
educação e áreas correlatas, questões atuais da sociedade e da infância e 
adolescência (aprendizagem e desenvolvimento). (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 
2012, p. 770). 
 

As questões presentes na pesquisa de Placco, Almeida e Souza (2010) ajudam-nos a 

perceber a relevância do tema para o Ensino Básico, que entendemos pode ser extensivo aos 

demais níveis. Nessa mesma linha, a presente pesquisa pretende apreender as significações do 

Coordenador Pedagógico na IES demonstrando a importância de sua atividade junto aos 

coordenadores de curso e demais docentes.  

Neste caso, além das atribuições citadas pelas autoras, o Coordenador Pedagógico, em 

uma Instituição de Ensino Superior, deverá ser profundo conhecedor das políticas públicas e 

dos sistemas de avaliação4 sem perder de vista o objetivo primeiro da IES que é educar e 

formar o profissional com o perfil próprio de cada curso, acompanhando as reuniões do 

Núcleo de Docente Estruturante (NDE) e a elaboração do Plano Pedagógico do Curso (PPC).  

 

3.4 A COORDENADORIA PEDAGÓGICA NUMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR: BREVE HISTÓRICO 

 

Neste momento, serão abordados alguns aspectos históricos da IES, objeto desta 

pesquisa, por serem momentos importantes de sua trajetória e foram determinantes para a 

criação da Coordenadoria Pedagógica. Considerando, ainda, a natureza da pesquisa, na análise 

dos documentos institucionais, fonte dos dados inseridos, manter-se-á os mesmos 

procedimentos de sigilo na citação da documentação e, para tanto, são feitas referências ao 

tipo de documento, o ano, sem especificação da IES e, por isso, não constam nas referências 

bibliográficas.  

A Coordenação Pedagógica sempre teve um papel fundamental na história da IES da 

qual fazemos referência. Isso se deve ao fato de que, antes de se tornar uma Universidade, 

tinha como proposta inicial a formação profissionais para a área da Educação, constituindo-se 

a primeira unidade de ensino superior instituída e mantida por sua Mantenedora, no Brasil e 

no mundo. Durante décadas, desde a sua criação, em 1953, foi a maior responsável pela 

formação de educadores/pedagogos para a região onde está localizada. Seus primeiros cursos 

estavam ligados à formação de professores nas áreas das licenciaturas, particularmente 

                                                
4 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) responsável pela elaboração dos documentos 
e instrumentos de avaliação das IES.  
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Geografia, História, Letras e Pedagogia. Desde então já priorizava os aspectos pedagógicos do 

ensino e formação de educadores/pedagogos. 

 No período que antecedeu a criação da primeira Coordenadoria Didática de Cursos, 

em 1986, que posteriormente passou a se chamar Coordenadoria Pedagógica (2007), a 

orientação pedagógica era feita pelos chefes de Departamento e Coordenadores de Curso. Em 

um contexto onde predominavam cursos de licenciatura destaca-se o papel da disciplina 

Didática, que orientava os professores no desenvolvimento de sua prática educativa. 

 Posteriormente com a criação de cursos nas áreas da Saúde, Ciências Exatas e Sociais 

Aplicadas, novos modelos de orientação pedagógica foram surgindo. 

 Cabe ressaltar que, em 1970, a Instituição criou o Primeiro Ciclo, como proposta de 

inovação para sua reorganização que lhe conferiu dinamismo na renovação da estrutura 

organizacional e curricular dos cursos.  

A organização do Primeiro Ciclo já exigia um coordenador que, se não recebia o título 

de Coordenador Pedagógico, tinha a função de coordenar as disciplinas integrantes desse ciclo 

para que, de forma integrada, atingissem os objetivos a que se propunham: suprir as 

insuficiências dos estudantes ingressantes; orientar o estudante na escolha, confirmação ou 

mudança de carreira; ministrar conhecimentos básicos e necessários ao ingresso no ensino 

superior e ajustar o estudante às peculiaridades da educação superior. A integração das 

disciplinas comuns ao Primeiro Ciclo ocorria pela indicação de coordenadores para cada uma 

delas e cujas necessidades e aspectos formativos eram discutidos em reuniões pedagógicas. 

Os currículos de todos os cursos de graduação, licenciaturas ou bacharelados, 

passavam, além do ciclo profissionalizante, a abranger um Primeiro Ciclo comum (disciplinas 

de formação básica), destinado à formação geral do educando, formado pelas disciplinas 

Língua Portuguesa, Filosofia, Teologia, Metodologia das Ciências e Programas de Cidadania. 

Tal iniciativa conferiu dinamismo na renovação da estrutura organizacional e curricular dos 

cursos que a Instituição ofertava.  

 No Regimento Unificado da IES, aprovado em 1980, destaca-se a existência do 

Coordenador Didático dos Cursos, cuja função já era definida nos seguintes termos:  

 
Para assegurar a harmonia e a perfeita coordenação entre o ensino ministrado em 
uma ou mais Unidades, haverá uma Coordenação Didática dos Cursos, constituída 
por elementos indicados pelo Diretor Geral, os quais atuarão dentro dos princípios 
estabelecidos por este Regimento. (REGIMENTO UNIFICADO, 1980, p. 25). 

 

Esses coordenadores atuavam nos cursos de graduação. 
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 No processo de transformação da IES em Universidade, os relatores, no documento 

encaminhado ao Conselho Federal de Educação, em 1986, destacavam o objetivo de ensino 

proposto: “[...] ensino centrado no aluno, o que significa que os propósitos estabelecidos e 

buscados pela Universidade visam canalizar o centro do processo ensino-aprendizagem todos 

os recursos que possam contribuir para o seu aperfeiçoamento.” Destacavam, ainda, o “[...] 

ensino teórico-prático no qual a dicotomia teoria versus prática é diluída no planejamento 

integrado.” (Parecer do Conselho Federal de Educação n. 205, 1986, p. 10). 

 Nesse contexto, o planejamento das atividades curriculares começava nos 

Departamentos, cabendo aos Colegiados de Curso e ao Conselho Interdepartamental 

(CONINTER) aperfeiçoar e unificar as sugestões e propostas para os objetivos que cada curso 

pretendia alcançar. 

 Cabe destacar que, na história da IES, o CONINTER, colegiado de coordenação das 

atividades didático-pedagógica, científicas e de extensão dos cursos, vai ter um papel 

integrador fundamental para o ensino. Criado para funcionar em cada Centro, pelo Diretor, 

Chefes de Departamento, Coordenadores Didáticos, representantes docentes e discentes dos 

cursos, esse Conselho tinha, entre outras, competências pedagógicas fundamentais para a 

integração dos Centros e dos cursos. 

 No Estatuto da IES, aprovado em 1986, destacam-se algumas competências do 

CONINTER: 

 
I. coordenar as atividades didático-pedagógicas do Centro; 
II. estabelecer, observadas as normas baixadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, critérios para aproveitamento de estudos, adaptações, dependências e 
avaliações da aprendizagem; 
III. aprovar: 
     (a) ementas e planos de ensino das disciplinas dos currículos dos cursos do 
Centros; 
    [....] 
IV. dar parecer sobre: 
   (a) criação, incorporação, suspensão ou fechamento de cursos ou habilitações; 
   [....]  
   (b) currículo pleno dos cursos e suas alterações. (ESTATUTO DA IES, 1986). 

  

A existência do CONINTER e dos Coordenadores de Curso e de seu papel na IES foi 

fundamental para os passos seguintes para a criação da atual Coordenadoria Pedagógica. 

No período de 1986 a 1990 a IES contrata uma professora especializada na área da 

coordenadoria pedagógica para desenvolver atividades didáticas junto aos professores. Em 

1991, a professora é nomeada oficialmente como a primeira Coordenadora Didática dos 

Cursos, que inicia um trabalho pedagógico integrado com todos os cursos da IES. 
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Em 1993 é nomeada uma nova Coordenadora Didática dos Cursos que exerce suas 

funções até 2005. 

No Estatuto da IES, aprovado em 2006, o papel do Coordenador Didático fica 

consolidado. Em sua seção V, da Coordenadoria Didática, ficam definidas suas constituição e 

competências:  

 
Art. 40. A Coordenadoria Didática constitui-se em uma unidade institucional que 
oferece apoio e orientação didático-pedagógica aos vários segmentos da 
Universidade. 
Art. 41. A Coordenadoria didática é constituída dos seguintes membros: 

I. um coordenador didático designado pela Reitora; 
II. um representante docente de cada Centro de Graduação, indicado pelos 

respectivos diretores; 
III. um representante docente da Pós-Graduação, indicado pelo Pró-Reitor de 

Pesquisa e Pós-Graduação. 
Parágrafo Único. Os mandatos de que tratam os incisos I, II e III serão de 4 
(quatro) anos, permitida a recondução. 
Art. 42. Compete à Coordenadoria Didática: 

I. acompanhar os Projetos de Capacitação dos corpos docente e técnico-
administrativo da Universidade; 

II. auxiliar a comunidade acadêmica na concessão dos Planos de Ensino, 
Projetos Pedagógicos dos cursos, Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade. 
(ESTATUTO DA IES, 2006). 

 

No período de 1986 a 2005, a Coordenadoria Didática da IES desenvolveu Programas 

de Capacitação e identificação das potencialidades de seus professores. Desses programas 

destacam-se o estudo do papel do professor em sala de aula, procedimentos didáticos e, 

principalmente, questões sobre a avaliação praticada pelo professor em sala de aula. 

Em 2006, sob nova direção, a Coordenadoria Didática consolida-se na IES. É 

construído o Projeto Coordenadoria Didática da IES. Sua criação justifica-se pelas mudanças 

que passam a interferir significativamente nas políticas sociais e educacionais ocasionadas, 

principalmente, pelas mudanças de paradigmas, pelos avanços tecnológicos e pelas novas 

diretrizes curriculares nacionais instituídas a partir de 2004, pelo MEC. Tornam-se 

necessárias novas formas de abordagem didática e de construção do conhecimento. 

Em atendimento às exigências da Lei 10.689/2004, que trata da Avaliação das 

Instituições de Ensino Superior, o momento sugere a composição de uma nova Coordenadoria 

Didática, formada por uma Comissão de profissionais e representantes dos diversos 

segmentos dos Centros que compõem a organização da Instituição. 

 O Projeto Pedagógico (2006) destaca o momento ideal para se pensar: 
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[...] o delineamento de uma nova sociedade e a exigência de formadores de 
comportamentos para enfrentar os processos produtivos decorrentes dos avanços 
tecnológicos e do agir que substitua o modelo fragmentado de desenvolvimento do 
conhecimento para ações integradas, com consciência global ou holística do 
processo de trabalho. (PROJETO COORDENADORIA PEDAGÓGICA, 2006, p.2) 
 

Nesse contexto, destacam-se o ambiente Universitário e a necessidade de uma 

construção coletiva de meios para manter atualizados os profissionais da IES, observando-se, 

ainda, a missão e os valores éticos, morais e científicos, mediadores das exigências sociais e 

da identidade da IES. O objetivo do Projeto é “[...] repensar contínuo da concepção 

pedagógica inserida na missão da universidade que propõe condições para a qualidade de 

prestação de serviço e exigência de originalidade e criatividade nas organizações.” 

(PROJETO COORDENADORIA DIDÁTICA, 2006, p. 2). Disso decorre a necessidade de 

revisão das formas de ensinar, de aprender e de novas modalidades metodológicas e 

capacitação de seus profissionais. 

O Projeto redefine o papel da Coordenadoria Didática de Cursos, do qual podem ser 

destacados: 

 
I. Constituir-se em uma unidade de apoio institucional, oferecendo um 

ambiente de orientação, com capacitação para os docentes, discentes e 
técnico-administrativos da universidade e contribuir para operacionalizar a 
estratégia de recursos humanos que passa, primeiramente, pela compreensão 
do papel profissional do educador no contexto da IES e redimensionar as 
ações pedagógicas à luz da Avaliação Institucional. 

II. Instituir-se como meio capaz de estabelecer a ligação entre a as diretrizes 
pedagógicas explícitas no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o 
compromisso de desempenho de qualidade  do profissional  da educação da 
IES. 

III. Otimizar a implantação de  um Programa Permanente de  Apoio Estratégico 
ao Desempenho Institucional adequado à missão, diretrizes e política 
institucionais, dirigido aos professores docentes, discentes e técnico-
administrativo que atuam na instituição e que abrangerá questões 
pedagógicas, dará apoio aos projetos de ações sociais inovadoras e 
articulados  com a promoção de estratégias de desenvolvimento 
local/regional, em conformidade com o  Plano de Desenvolvimento 
Institucional da IES. 

IV. Estabelecer espaços para a reflexão, intercâmbio e sistematização de 
experiências profissionais, além de oferecer condições de articulação e 
difusão do trabalho realizado, de forma  a incentivar  novas propostas, 
estratégias e metodologias sociais, didáticas e pedagógicas. 

V. Auxiliar a comunidade acadêmica para fazer acontecer as propostas 
apresentadas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC), no Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI) e no Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) da IES. (PROJETO COORDENADORIA DIDÁTICA, 2006, p.6). 

 

O Projeto Coordenadoria Didática da IES (2006) estabelece como objetivos: 

 



46 
 

a) Fortalecer a capacidade de ação coordenada, a sinergia e a complementaridade 
da comunidade acadêmica da IES, com vistas a ampliar sua presença no espaço 
pedagógico e no processo de ensino, extensão e pesquisa. 

b) Estimular a inovação, tanto em relação às temáticas específicas das áreas de 
conhecimento relacionadas com os cursos de formação quanto à constituição 
de estratégias e formas de ação no processo de ensino e aprendizagem. 

c) Enfatizar a importância da sistematização da experiência e da produção de 
conhecimento, como parte das estratégias de mudança social e melhoria de 
qualidade no ensino e aprendizagem. 

d) Assumir o desafio de identificar e sugerir estratégias e instrumentos inovadores 
de desenvolvimento institucional voltado para o fortalecimento de redes de 
ação emancipatória da IES. 

e) Aproveitar os talentos humanos internos na disseminação do conhecimento 
adquirido, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento institucional; 

f) Contribuir para a organização didática em relação às normas, direitos e 
deveres, instâncias de decisão dos processos políticos, pedagógicos e 
administrativos e, ainda, informações sobre os serviços oferecidos. 

g) Consolidar uma educação de qualidade, buscando a formação de seres 
pensantes, inseridos na realidade e com preparação cultural e técnicas 
integradas. (PROJETO COORDENADORIA PEDAGÓGICA, 2006, p. 8) 

  

O Projeto tem como meta tornar-se um ponto de apoio para iniciativas, projetos e 

programas inovadores de intervenção social, didática e pedagógica do conjunto dos cursos da 

IES e atuar de modo a atender às demandas apontadas pelo desenvolvimento institucional, 

subsidiado pelo Programa de Auto Avaliação Institucional e no conjunto das iniciativas em 

prol do fortalecimento organizacional e das estratégicas do plano de ação da IES. Diante dos 

desafios para o fortalecimento da identidade da IES, sua meta principal consiste em tornar-se 

um espaço de êxito, sustentabilidade, apoio e fortalecimento de processos coletivos, 

articulando, de forma integrada e autônoma o Programa Permanente de Apoio Estratégico ao 

Desempenho Institucional.  

 A partir de 2007, surgem novas modificações. A Coordenadoria Didática de Cursos 

passa a denominar-se Coordenadoria Pedagógica da IES e traz uma grande inovação: a 

utilização da Plataforma Moodle como ferramenta auxiliar dos trabalhos da Coordenadoria 

Pedagógica junto aos Centros, aos Coordenadores e aos professores. 

 Uma nova metodologia passa a orientar os trabalhos da Coordenadoria, denominada 

Metodologia Syllabus, prevendo ações que envolvem tanto os docentes quanto os estudantes 

proporcionando maior interação na construção do conhecimento. “Assim, o ato de planejar é 

essencial na ação docente, mediando o processo de aprendizagem, com base em aulas 

participativas e avaliações contínuas, indicando o desenvolvimento do estudante perante o 

conteúdo trabalhado.” (SANTOS; NAKASHIMA, 2008, p. 4245). 

A metodologia Syllabus é pautada em três eixos. Um deles, o planejamento periódico 

da ação docente para ministrar os conteúdos visando um ambiente de aprendizagem 

participativo e integrador. O outro eixo consiste na oferta de programas de estudos ligados ao 
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tema, à formação de conceitos, ao desenvolvimento das capacidades cognitivas exigidas por 

meio da leitura e interpretação do material disponibilizado previamente na plataforma. O 

terceiro eixo consiste na consolidação da aprendizagem que se dá através de ações 

metodológicas e aplicação de avaliações contínuas e rápidas, chamado Quiz.  

 O Modelo Pedagógico da Instituição passa a fundamentar-se nessa Metodologia, 

visando à dinâmica de ação docente e discente em relação à apropriação, à construção, 

explicitação e concepção de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação e pós-graduação. 

Sua proposta passa a ser parte integrante do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

reformulado em 2008, e visa revitalizar os procedimentos didáticos e pedagógicos dos 

professores e a participação do estudante no processo de aprendizado. 

 Ligada à Pró-Reitoria Acadêmica da IES, a Coordenadoria Pedagógica atua em 

conjunto com os Diretores de Centros, Coordenadores de Cursos e Docentes, contribui, 

significativamente, com a formação didático-pedagógica, objetivando: 

 
a) acompanhar os trabalhos dos Coordenadores de Curso no desenvolvimento 
de suas atividades e no acompanhamento e construção dos Planos de Ensino. Para 
tanto, são realizadas reuniões pedagógicas com os Coordenadores, pelo menos uma 
vez na semana. Essas reuniões são definidas no Calendário Acadêmico da IES; 
b) acompanhar os professores das disciplinas no desenvolvimento de suas 
atividade e no acompanhamento e construção dos Planos de Aula; 
c) preparar os professores para ação pedagógica com domínio da metodologia  
Syllabus em sala de aula e utilização da Plataforma; 
d) subsidiar o trabalho de planejamento do professor, assessorando o 
coordenador no acompanhamento e avaliação do desempenho da disciplina da 
matriz curricular do curso; 
e) oferecer apoio para sanar as dúvidas e infraestrutura de qualidade para o 
acesso do professor e do aluno na Plataforma; 
f) estimular produções para publicações semestrais sobre o material oferecido 
na Plataforma; 
g) divulgar os resultados decorrentes da aplicação da nova Metodologia. (PDI 
2011-2015). 

  

Observou-se, no campo pesquisado, o papel significativo da coordenadoria pedagógica 

como articuladora e mediadora do conhecimento junto aos docentes universitários, em 

particular, com os coordenadores dos cursos de graduação,  buscando assegurar o processo de 

ensino-aprendizagem considerando os aspectos didáticos, pedagógicos e acadêmicos. Isto se 

dá através da Semana de Estudos do Corpo Docente5, no planejamento anual, no início do 

primeiro semestre, nas reuniões mensais com os coordenadores de curso, bem como no 

atendimento previamente agendado aos docentes para orientação da plataforma na qual está 

inserida a metodologia Syllabus, bem como o sistema de tecnologia e informação.  

                                                
5 A Semana de Estudos do Corpo Docente se dá de forma on-line e presencial e já está em sua 40ª edição.  
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4 A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA  

 

O objetivo proposto nesta pesquisa é apreender as significações do Coordenador 

Pedagógico sobre o seu trabalho junto aos coordenadores de curso e demais docentes numa 

IES do interior do Estado de São Paulo.  

Como referencial teórico metodológico, baseou-se na Psicologia Sócio-Histórica que 

tem seu fundamento no Materialismo Histórico-Dialético e, para tanto, apresentam-se 

algumas categorias que orientam a pesquisa, tais como historicidade, contradição, totalidade,  

pensamento e linguagem, sentido e significado.  

A partir desses pressupostos metodológicos e das categorias decorrentes, a pesquisa 

buscou examinar o sujeito para entendê-lo na sua totalidade, considerando o movimento de 

transformação contínua cujas forças opostas coexistem no interior de cada sujeito. Nessa 

contradição é que as relações mundo-objeto se constituem.  

Para tanto, utilizam-se algumas categorias, entendidas como constructo intelectivo, 

uma abstração que pretende explicar o real, o mundo material. Tomando a categoria mediação 

como uma categoria metodológica que pretende olhar a realidade, são considerados dois 

elementos sendo que um constitui o outro, mas um não é igual ao outro.   

Feito isso, o pesquisador foi a campo e após apresentar a proposta de pesquisa com 

devida autorização, solicitou a participação da Coordenadora Pedagógica por meio de uma 

entrevista semiestruturada com objetivo de apreender as significações sobre sua atividade, 

especialmente na relação com os coordenadores.  

 A entrevista aconteceu em dois momentos, tendo sido gravada e transcrita. Procedeu-

se a análise procurando identificar os pré-indicadores, indicadores e núcleos. O procedimento 

metodológico dos núcleos de significação, tal como proposto por Aguiar e Ozella (2013), 

possibilita apreender o movimento dialético que constitui o processo de significação da 

realidade.  

 

 

4.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Como universo da pesquisa, selecionou-se uma IES no interior de São Paulo, criada na 

década de 50, uma instituição particular, de natureza filantrópica e confessional. Atualmente 

conta com aproximadamente 8000 estudantes nos cursos de graduação e pós-graduação, Lato 

e Stricto Sensu.  
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A IES tem como missão primeira oferecer aos estudantes uma formação integral 

fundamentada nos princípios católicos, concretizada na excelência do ensino, da pesquisa e da 

extensão, expressa no compromisso social e na disseminação da ciência e do saber para o bem 

da sociedade.  

Desde a origem, a IES preocupou-se, além de valorizar conhecimento técnico e 

científico, que seus estudantes tivessem a oportunidade de mergulhar nas riquezas da cultura 

aliada a princípios éticos e aos valores cristãos.  

A IES criou uma Coordenadoria Pedagógica para acompanhar os coordenadores de 

curso e demais docentes, setor que, sobretudo a partir de 2007, se tornou ainda mais 

significativo, com a implantação da metodologia Syllabus visando aprimorar o processo de 

ensino-aprendizagem dos estudantes de graduação.  

 

 

4.2 SUJEITO DE PESQUISA: COORDENADORA PEDAGÓGICA 

 

A Universidade possui atualmente três Centros de graduação com suas respectivas 

diretorias sendo 24 cursos no Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, 09 cursos no 

Centro de Ciências Humanas e 10 cursos no Centro de Ciências da Saúde, totalizando 43 

cursos de graduação. Cada curso tem o seu coordenador que é acompanhado, pela Pró-reitoria 

Acadêmica, pelos três diretores de Centro e pela Coordenadora Pedagógica.  

O foco inicial de interesse desta pesquisa eram, também, os coordenadores de curso. 

Considerando-se o limite de tempo para realizá-la, focalizou-se apenas a Coordenadora 

Pedagógica, profissional que tem estreito contato com os coordenadores de curso, cuja função 

principal é orientar e acompanhar os docentes visando ao bom andamento do curso.  

 Acredita-se que, a partir dela, coletaremos informações que esclarecem suas práticas, 

suas significações junto aos coordenadores de curso e aos docentes, uma vez que mantém 

contato estreito com eles, eventualmente o sujeito ideal para revelar elementos importantes 

das suas práticas pedagógicas.  

O interesse pela Coordenadoria Pedagógica se deu pelo fato de perceber que os 

coordenadores, além de ter conhecimento técnico-científico de suas áreas, necessitam de um 

acompanhamento pedagógico para melhor desempenhar sua atividade junto aos demais 

docentes.  

 

 



50 
 
4.3 COLETA DE DADOS 

 

É de fundamental importância que o pesquisador, após a coleta de dados, torne-os 

inteligíveis: “tonar os dados inteligíveis significa organizá-los de forma a propor uma 

explicação adequada àquilo que se quer investigar.” (MOROZ; GIANFALDONI, 2006, p. 

85).  

Para a coleta de dados foi utilizado o roteiro de uma entrevista semi-estruturada:  

 
A entrevista tem a vantagem de envolver uma relação pessoal entre 
pesquisador/sujeito, o que facilita maior esclarecimento de pontos nebulosos. Porém, 
se por um lado a entrevista tem a vantagem de maior flexibilidade em relação ao 
questionário, esse tem a vantagem de poder ser utilizado em um grande número de 
pessoas ao mesmo tempo. (MOROZ; GIANFALDONI, 2006, p. 79). 
 

Optou-se assim, nesta pesquisa, por uma entrevista semiestruturada, organizada com 

questões estruturadas e questões livres. A entrevista foi gravada, transcrita e compartilhada 

com o sujeito entrevistado, a quem foi assegurado o anonimato.  

De acordo com Aguiar e Ozella (2013) a entrevista é um instrumento rico que permite 

acesso aos processos psíquicos que interessam, particularmente, os sentidos e os significados. 

Segundo eles, as entrevistas devem ser consistentes e amplas permitindo “[...] uma quase 

análise conjunta do processo utilizado pelo sujeito para a produção de sentidos e 

significados.” (AGUIAR; OZELLA, 2013, p. 308). 

Segundo Szymanski (2011) a entrevista tem sido empregada em pesquisas qualitativas 

como uma solução para o estudo de significados subjetivos e de tópicos complexos demais 

para serem investigados por instrumentos fechados num formato padronizado. 

Convencionalmente a entrevista tem sido considerada como: “[...] um encontro entre duas 

pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, 

mediante uma conversação de natureza profissional proporciona ao entrevistador, 

verbalmente, a informação necessária.” (LAKATOS, 1993 apud SZYMANSKI, 2011, p. 10).  

É importante que a transcrição da entrevista e sua pré-análise sejam compartilhadas 

para considerações do entrevistado:  

 
O sentido de apresentar-se esse material decorre da consideração de que o 
entrevistado deve ter acesso à interpretação do entrevistador, já que ambos 
produziram um conhecimento naquela situação específica de interação. A autoria do 
conhecimento e dividida com o entrevistado, que deverá considerar a fidedignidade 
da produção do entrevistador. (SZYMANSKI, 2011, p. 55). 
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4.4 NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO: PROCEDIMENTO DE ANÁLISE  

 

 Para Aguiar e Ozella (2013), os núcleos de significação constituem um meio para se 

apreender os sentidos do texto originados na entrevista com a CP. A análise e a interpretação 

dos núcleos, tiveram como proposta penetrar no real do texto, ir para além da aparência dos 

fatos, da sua descrição, para buscar sua explicação no seu processo de constituição enquanto 

um processo histórico-social, que não pode ignorar a concepção do homem. Neste sentido, 

para Aguiar, o homem é: 

[...] constituído numa relação dialética com o social e com a história, o que o torna 
ao mesmo tempo único, singular e histórico. Este homem, constituído na e pela 
atividade, ao produzir sua forma humana de existência, revela – em todas as suas 
expressões – a historicidade social, a ideologia, as relações sociais e o modo de 
produção. Ao mesmo tempo, esse mesmo homem expressa a sua singularidade, o 
novo que é capaz de produzir, os significados sociais e os sentidos subjetivos. 
(AGUIAR; OZELLA, 2013, p. 301). 

  Duas categorias merecem destaque na análise: a categoria mediação e a categoria 

historicidade que nos permitem entender o homem enquanto [...] ser social e singular, síntese 

de múltiplas determinações, nas relações com o social (universal), constitui sua singularidade 

através das mediações sociais (particularidades/circunstâncias específicas). (AGUIAR; 

OZELLA, 2013, p. 301) 

O uso da categoria mediação, segundo esses autores: 

  
[...] nos permite romper as dicotomias interno/externo, objetivo/subjetivo, 
significado/sentido, assim como nos afastar das visões naturalizantes, baseadas 
numa concepção de homem fundada na existência de uma essência metafísica. Por 
outro lado, nos possibilita uma análise das determinações inseridas num processo 
dialético, portanto não causal, linear e imediato, mas no qual as determinações são 
entendidas como elementos constitutivos do sujeito, como mediações. (AGUIAR; 
OZELLA, 2013, p. 301). 
 

 Consideram os autores que pela mediação é possível “[...] compreender o sujeito como 

aquele que, na sua relação com o mundo revela, em todas as suas expressões, o social e o 

individual e que, portanto, só será compreendido sob o prisma da ‘unidade dos contrários’, ou 

seja, a lei da contradição inerente aos fenômenos.” (AGUIAR, OZELLA, 2013, p. 302). 

 Outro aspecto importante destacado pelos autores é o fator historicidade. Já afirmamos 

que o homem é um sujeito histórico-social, e por isso um ser em movimento. Aqui, 

movimento deve ser entendido como objeto que é determinado pelas relações de forças que o 

constituíram durante sua existência, no percurso de sua vida e que justifica como ele surgiu, 

movimentou e transformou.  
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A historicidade implica não o simples movimento, mas também e sempre uma 
determinada direção na mudança, uma direção que se expressa em transformações 
qualitativas de determinados complexos, tanto em si quanto em relação com outros 
complexos. (Lukács, 1979, apud AGUIAR; OZELLA, 2013, p. 303).  

  

O homem, ao se constituir é sempre dialético, isto é ele não é estático: ele é 

constituído pelo social, mas também o modifica e este é um aspecto fundamental para sua 

existência. Para Aguiar e Ozella (2013, p. 303) “[...] o individuo modifica o social; transforma 

o social em psicológico e assim cria a possibilidade do novo. Logo, podemos afirmar que a 

linguagem seria o instrumento fundamental neste processo de constituição do homem.”   

Considerar o sujeito num processo dialético e compreender a realidade social em que 

se encontra não é tarefa fácil. Para uma melhor compreensão destes aspectos, foram utilizados  

procedimentos e instrumentos recomendados para a investigação dentro da abordagem sócio-

histórica e optando-se, como já afirmado, pela análise dos dados a partir dos núcleos de 

significação propostos por Aguiar e Ozella (2006, 2013) para a apreensão de sentidos através 

de categorias tais como historicidade, contradição, totalidade; pensamento e linguagem, 

sentido e significado.  

Após a coleta de dados, fez-se uma leitura flutuante e a organização do material em 

pré-indicadores - que consistem em palavras com significado inseridas num determinado 

contexto, pelo sujeito, contexto que se constitui desde a sua fala até as condições sócio-

históricas nas quais vive.  

A partir dos pré-indicadores (o que foi dito pelo sujeito), buscou-se apreender a fala 

interior, ou seja, entender aquilo que não foi dito, considerando um processo com suas 

contradições, carregado de sentidos pelo coordenador.  

As muitas leituras do material possibilitaram destacar conteúdos das falas do 

coordenador pedagógico que são reiterativos e que demonstram maior carga emocional ou 

ambivalências. Os pré-indicadores “[...] são trechos de fala compostos por palavras 

articuladas que compõem um significado, carregam e expressam a totalidade do sujeito e, 

portanto, constituem uma unidade de pensamento e linguagem.” (AGUIAR; OZELLA, 2013, 

p. 309). 

Procedeu-se a análise através da aglutinação dos pré-indicadores considerando a   

similaridade, complementaridade e contraposição. A este processo, que tem presente o todo e 

partes do todo, dá-se o nome de indicadores. 

Alguns indicadores, “[...] podem ser complementares pela semelhança ou pela 

contraposição: um fato identificado como pré-indicador, ao ser aglutinado, pode indicar o 
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caráter impulsionador/motivador para ação em uma determinada condição.” (AGUIAR; 

OZELLA, 2013, p. 309). 

Os indicadores, afirmam Aguiar e Ozella (2013), são fundamentais para a 

identificação de conteúdos e sua mútua articulação de modo a revelarem e objetivarem a 

essência dos conteúdos expressos pelo sujeito.  

O conjunto de indicadores e seus conteúdos já caracterizam uma fase do processo de 

análise que aponta à nuclearização – processo de articulação que resultará na organização dos 

núcleos de significação.  

Os núcleos foram construídos de modo a sintetizar as mediações e os aspectos 

essenciais constitutivos do sujeito. Sendo os núcleos um momento de abstração e 

fundamentados por uma teoria, eles vão além dos indicadores – um avanço do empírico para o 

interpretativo, devendo expressar os pontos centrais e fundamentais que tragam implicações 

para o sujeito.  

Este procedimento permite a passagem do empírico para o interpretativo e leva a uma 

dimensão mais profunda, saindo das aparências e caminhando na compreensão dos sentidos6 

possibilitando uma melhor compreensão do sujeito.   

 Feitas essas considerações sobre os núcleos de significação que nos permitem entender 

o homem enquanto ser social e singular, à luz das categorias mediação, contradição e 

historicidade, foram analisados os núcleos constituídos pela entrevista com o Coordenador 

Pedagógico, sujeito da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 Zonas de sentido, segundo Aguiar (2013) é um processo que permite avançar do empírico ao interpretativo, isto 
é, a partir da fala do sujeito, levando em conta o contexto em que vive, podemos atingir compreensão dele em 
sua totalidade, um plano mais interiorizado.   
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5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Nesse capítulo, apresentamos a análise do material levantado, particularmente na 

entrevista, que nos possibilitou chegar aos núcleos de significação no caminho da apreensão 

das significações da coordenadora pedagógica.  

Desse modo, observa-se “[...] que é necessário irmos além das aparências, não nos 

contentarmos com a descrição dos fatos, mas buscarmos a explicação do processo de 

constituição do objeto estudado, ou seja, estudá-lo no seu processo histórico.” (AGUIAR, 

OZELLA, 2006, p. 224). 

Pensar o coordenador como sujeito de um processo histórico implica em considerar 

sua vida na totalidade: as condições objetivas (sociais, econômicas...), as diversas fases ou 

etapas de trajetória de vida, tipos de relações, experiências profissionais etc. Porém, neste 

processo de análise é necessário fazer recortes, uma cisão do todo, focar os aspectos da 

singularidade a ser pesquisada, desde que se tenha claro que a parte contém o todo e não se 

pode pensar o todo sem recortes/partes.  

  

5.1 NS 1: A IMPORTÂNCIA DA DIALÉTICA ARTICULAÇÃO TEORIA E PRÁTICA 

(PRAXIS) COMO FUNDAMENTO PARA A ATIVIDADE DE COORDENADORIA 

PEDAGÓGICA 

 

A CP tem uma significativa trajetória profissional na coordenação de cursos e de 

experiência como docente, ao longo de mais de trinta anos, tanto no Ensino Fundamental 

quanto no Ensino Superior (neste, pelo menos há 20 anos): “Acredito que minha experiência 

como docente, há 20 anos no Ensino Superior, acaba me ajudando a enfrentar os desafios da 

Coordenação Pedagógica.” 

O valor de suas experiências, embora o tempo de magistério possa ser mensurável 

cronologicamente (20 anos no Ensino Superior e 25 no Ensino Fundamental), sobrepõe-se ao 

tempo cronológico tornando-se imensurável quando pensado nas experiências que são 

compartilhadas com seus pares.  Sua prática pessoal, quando socializada, vai ganhando novas 

significações ao longo de sua história.  

Segundo ela, não se pode desconsiderar a sua experiência anterior na docência da atual 

função que exerce na coordenadoria pedagógica. São suas palavras: “[...] essa experiência e 

essa caminhada de Ensino Fundamental (EF) também, eu acredito que tenha podido 
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contribuir também para que muitas situações fossem resolvidas, fossem trabalhadas de uma 

forma mais pontual, mais certeira.” 

 Em outro momento acrescenta: “[...] aí vem muito dessa experiência que nós temos 

como professora ao longo de quase trinta anos em sala de aula, de poder partilhar algumas 

situações, de poder sugerir algumas ações.” Essa fala nos faz pensar na concepção do ser 

humano em movimento, como um ser social e histórico que, ao mesmo tempo em que se 

constitui pelo ser professora, é por ele determinada.  

Ela tem a percepção de que ser coordenadora é consequência de uma experiência que 

permite partilhar com seus pares aspectos da docência já vivenciados, uma praxis que permite 

a compreensão do processo pedagógico, de tomada de decisões, e sugestões de ações 

conjuntas. Em seu discurso a CP manifesta razões que justificam sua opção pelo que faz: a 

união entre o gosto pela atividade pedagógica, pelo fazer pedagógico (plano objetivo): “eu 

não me vejo fora da sala de aula”- e ao mesmo tempo reflete um sentimento lhe afeta (plano 

subjetivo): “realmente é uma paixão antiga.” 

  O que se destaca, neste núcleo, é a importância que a CP atribui à dialética entre a 

teoria e a experiência prática adquirida: a relação dialógica entre o tempo de aprendizagem 

como docente e o seu papel de coordenadora cujo movimento se dá entre a teoria – que é o 

pensamento/reflexão teoricamente constituído com a prática/experiência: “Então eu vejo 

fundamental no meu trabalho: não só ter um trabalho que vise orientar os professores na 

teoria mas porque nós temos uma prática também, e uma prática significativa, ao longo de 

muitos anos.”  

A relação “fundamental”, na visão da CP, entre a prática pedagógica e a teoria fica 

evidente. Os dois aspectos surgem como indissociáveis: seus conhecimentos práticos como 

elementos essenciais, instrumentos fundamentais como subsídios para orientar os professores. 

Ratifica a ideia de que a sua experiência como docente, é elemento importante para a 

proposição de suas ações, para acompanhar os professores e partilhar algumas situações e 

experiências, observando que, embora presente em seu papel de coordenação é preciso: “[...] 

não só ter um trabalho que vise orientar os professores na teoria”,  reforçando, dessa 

maneira,  que sua formação docente está imbricada pela prática.  

Pensar a prática pedagógica envolve um conjunto de aspectos que são complexos. 

Tanto em sala de aula como na orientação dos pares a prática pedagógica envolve um 

processo dialógico de múltiplas facetas: 
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Pensar a prática não é somente pensar a ação pedagógica na sala de aula, nem 
mesmo a colaboração didática com os colegas. É pensar a profissão, a carreira, as 
relações de trabalho e poder nas organizações escolares, a parte de autonomia e de 
responsabilidade conferida aos professores, individual e coletivamente. 
(PERRENOUD, 1993, p. 200).  
 
 

Nesse sentido, Vigotski (2009) traz importante contribuição quando diz que muitas 

vezes “o pensamento fracassa” e precisamos ir além do dito, ir além das aparências para não 

fazermos interpretação indevida. Sabemos que não é tarefa fácil, ao pesquisador, apreender as 

significações dos sujeitos pesquisados. A fala da coordenadora está marcada por 

peculiaridades constituídas num cotidiano de trabalho, de múltiplas atividades, que podem 

favorecer a dicotomização criticada por nós e, assim, a ênfase na prática desprovida da 

reflexão teórica. Com tais pontuações, destacamos a necessidade de estarmos alertas ao 

movimento empreendido, no caso, pela Coordenadora. Explicitar, explicar e discutir a relação 

teoria – prática deve ser uma tarefa constante daqueles que trabalham em educação. 

 Em vários momentos da entrevista, a coordenadora deixa clara a importância e 

reconhecimento dos múltiplos momentos de sua formação acadêmica (Licenciatura em Letras, 

Mestrado e Doutorado na mesma área), além de oportunidades de cursos de capacitação e 

uma experiência significativa numa instituição pública onde atuou como tutora na formação 

dos professores em exercício: “Foi algo que me fez crescer muito, e nesses três anos, eu pude 

conhecer um curso de formação de pedagogo de ponta-a-ponta. Quer dizer: muito do que eu 

conhecia, foi confirmado e muito daquilo que eu não conhecia, eu pude aprender e pude 

conhecer também. Essa é a minha formação, a minha caminhada na Educação.” 

 Percebe-se, portanto, que ela significa como de suma importância sua experiência 

anterior na docência com a sua função atual. Em vários momentos da entrevista destaca que 

essa experiência faz parte de sua história pessoal e social: estar em sala de aula é algo 

essencial, algo que a constitui e determina o seu papel na coordenação geral do grupo de 

professores da IES, observando que não consegue desvincular a prática na docência de sua 

atual função na Coordenadoria Pedagógica institucional. Fato este reforçado pelo fato de que 

ela optou por continuar a ministrar alguma disciplina em sala de aula, além de suas 

atribuições como CP. 

 O que é importante destacar na visão da PC é sua reflexão crítica sobre a importância 

de suas práticas pedagógicas anteriores, em sala de aula, nas novas experiências como 

coordenadora, fatos que viabilizam a constante reformulação de sua identidade como 

indivíduo, professora e como coordenadora, numa inter-relação dialética de papéis sociais. 

Para ela, ser Coordenadora Pedagógica é resultado de sua experiência, um processo que 
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envolve uma concepção de continuidade, de reflexão na ação e de reflexão sobre a ação: 

“Acredito que minha experiência como docente há 20 anos no Ensino Superior acaba me 

ajudando a enfrentar os desafios da Coordenação Pedagógica. [...] esse é um fator que 

acaba facilitando o meu trabalho e eu continuo professora como eles.” 

 A coordenadora parece significar sua prática como de auto formação, não enquanto 

um processo isolado, mas de reelaboração dos saberes iniciais; um confronto com suas 

experiências práticas vivenciadas ao longo dos anos de magistério, compartilhadas num novo 

processo coletivo de experiências e práticas com os professores com os quais atua como CP, 

um movimento dialógico entre ser professora e ser coordenadora de professores.  Em tese, 

essa prática, vista como algo essencial e elemento constitutivo em sua profissão, foram 

provocando indagações capazes de construir um pensamento mais generalizado com reflexões 

relevantes que foram possibilitando posteriores experiências como a que agora desenvolve.  

 

5.2 NS 2: A RELEVÂNCIA DA EXPERIÊNCIA DO COORDENADOR PEDAGÓGICO 

ENQUANTO FACILITADOR DAS ATIVIDADES JUNTO AOS ATORES 

INSTITUCIONAIS 

  
A CP tem suas atribuições e atividades bem definidas na IES, enquanto coordenadora 

pedagógica dos cursos de graduação. Se no primeiro núcleo de significações, destacou-se a 

importância da experiência anterior na docência como constituidora das atividades por ela 

agora realizadas, neste núcleo observam-se alguns indicadores que também dão suporte e são 

facilitadores dessas atividades: destaca-se a sua experiência como Coordenadora do Curso de 

Letras (CC), ainda que tenha sido pouco tempo (01 ano e ½), e sua experiência, durante 07 

anos como coordenadora no Ensino Fundamental: “Foi um trabalho muito importante, 

conheci muito do curso; o que antes era apenas uma visão de professora (com os alunos) 

passei a ter esta visão mais administrativa do curso, pensar o curso, planejar, propor, 

projetar e trabalhar esse lado de (como é que eu vou explicar) esse lado de acompanhamento 

do professor.” 

 Em seu depoimento destaca que, enquanto coordenadora do Curso de Letras, percebeu 

a necessidade de articular as várias dimensões que essa atividade implica: teórica, prática e 

gestão administrativa.  Uma praxis que se traduz no acompanhamento aos “professores no 

seu dia-a-dia, no seu planejamento, na organização de suas atividades”, além das exigências 

legais, porque “[...] esse trabalho de CC é um trabalho que demanda conhecimento de 
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legislação, de portaria, pareceres, de diretrizes que são emitidos pelos órgãos oficiais do 

Ministério da Educação e não é de uma hora para outra que o coordenador tem 

conhecimento de tudo isso.” 

 Tem clareza de seu papel como mediadora: “[...] nesse trabalho da CC, a gente tem 

de fazer a mediação entre o aluno e o professor, os conflitos que surgem” procurando “[...] 

ser um apoio aos professores, em termos de acompanhamento, em termos de auxílio ao 

trabalho, então acolher os professores novos, acompanhar os professores”. 

 Para a Coordenadora Pedagógica “a finalidade última do trabalho é justamente esse 

apoio, auxílio e acompanhamento ao corpo docente” e, para atingir tal objetivo, realiza 

diversas atividades  no decorrer do ano dando-lhes subsídios que favoreçam uma melhor 

aprendizagem: semana de estudos com o corpo docente, com atividades on-line e presenciais, 

orientações para o planejamento e plano de ensino, elaboração e acompanhamento do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), aplicação da metodologia Syllabus, reuniões gerais e reuniões 

específicas, oficinas reflexivas e observações em sala de aula, dentre outras.  

Enquanto mediadora, sabe das necessidades de cada grupo e procura atender às 

demandas por áreas, nas reuniões mensais, as quais, segundo ela: “As reuniões específicas 

ajudam bastante porque nós estamos com grupos menores, a gente verifica mais a realidade 

daquele centro, daquele grupo de coordenadores, daqueles cursos especificamente. Tudo isso 

vai facilitando bastante. [...]há uma participação também maior. E com grupos menores, 

parece que a discussão flui mais.” 

A mediação pedagógica é inerente ao processo pedagógico. Para Shechtman (2009, p. 

96), ela “é um processo comunicacional, conversacional, de construção de significados, cujo 

objetivo é ampliar as possibilidades de diálogo e desenvolver a negociação significativa de 

processos e conteúdos a serem trabalhados nos ambientes educacionais, bem como incentivar 

a construção de um saber relacional, contextual, gerado na interação professor aluno”, ou, 

pode-se completar, na interação professor e seus pares.  

Pode ajudar nesta reflexão, o papel do mediador enquanto alguém capaz de perceber 

as zonas de sentido das pessoas envolvidas, considerando o processo e caminho dos 

professores por áreas, como eles significam o processo de ensino-aprendizagem dos 

educandos, propondo, orientando, sugerindo caminhos a fim de obter resultados positivos 

para os docentes e docentes. Conhecer a gênese e suas bases determinantes, porém, não 

causal, linear e imediata, é fundamental para o estudo de algo que está em processo de 

mudança. 
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Neste sentido, estudar algo em movimento é estudar também seu processo, suas 

tensões e contradições. A coordenadora sugere certa relação de conflito, uma dialética entre 

aceitação/resistência e observamos as várias repetições da palavra resistência, ora para rejeitar 

sua existência, ora para confirmá-la: “Eu não diria que são coordenadores mais resistentes, 

eu não vejo dessa forma que há aqueles que são resistentes.” Acrescenta: “Nós já tivemos 

coordenadores resistentes... Mas atualmente no grupo de coordenadores, eu não vejo 

resistência; eu vejo uma vontade de crescer, de conhecer, uma necessidade até de mais 

conhecimento próprio curso pra poder atuar melhor.”  

Para Coordenadora Pedagógica as relações de resistência são situações pontuais mas 

não como algo que possa interferir na sua atividade: “Então, já tivemos uma ou outra 

situação de resistência, sim.” Na busca de resolver situações de conflito disse que procura  

“ter muito jogo de cintura, acho que é importantíssimo ter jogo de cintura, saber ouvir muito, 

saber ouvir, sentir o que o outro está expondo, está passando, ter esse olhar sensível em 

relação ao trabalho do CC, do professor, entender essas dificuldades.” 

  Não há, em sua fala, indicadores sobre os principais tipos de resistência ao trabalho do 

PC que podem existir ou existiram. Apenas um exemplo é citado, no qual o coordenador 

afirma que “os coordenadores de curso já dominam tudo.” Talvez, uma análise mais 

profunda na história da IES, que passa a vincular o trabalho do Coordenador de Curso a um 

Coordenador Pedagógico geral dos cursos possa levantar as evidências de eventuais 

resistências ao trabalho do CP e suas razões, caso existam e como ele significa esta realidade.  

Se a resistência é inerente ao processo de formação não é necessário rejeitar a sua 

existência. Almeida (2003, p. 79) observa que há certo desconforto no ato de aprender que se 

traduz em resistência: “O reconhecer-se como não sabendo algo, em vez de despertar o desejo 

de aprender, pode promover um bloqueio. A resistência é um mecanismo de defesa regulador, 

que representa a reação do organismo à mudança, a fim de manter a estrutura do eu.”  

É preciso desnaturalizar, antes de afirmar-se que não há resistências, numa visão 

crítica, considerá-las parte do processo de aprendizagem. Talvez o importante seja descobrir 

quais são e por quê. Por isso, entende a autora que “[...] sentir-se aceita, valorizada, ouvida 

com suas experiências, percepções, sucessos e insucessos, faz com que a ameaça seja 

diminuída, tornando a pessoa mais aberta à nova experiência.” (ALMEIDA, 2003, p. 79). 

Há, por parte da CP, a percepção de sua aceitação pelos docentes e coordenadores. Ela 

justifica a aceitação pelo fato de que os coordenadores e professores a “veem como professora 

também”. De alguma forma isto reforça a necessidade de aceitação, pelo outro, no 

desempenho de nossas funções sociais. Na alteridade nos instauramos enquanto sujeitos e, 
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eventualmente, quanto maior a aceitação, melhor sujeitos nos sentimos. E isto é importante no 

desempenho dos papeis sociais. 

O fato de ser professora surge como fator de credibilidade, reforça e garante o respeito 

de seus pares. Vejamos algumas das suas afirmativas na relação com os docentes: “[...] eu fui 

muito bem aceita pelos docentes [como CC], meu relacionamento já era muito bom com eles, 

foi um tempo de partilha, de troca.” Da mesma maneira, sente-se acolhida pelos docentes 

como Coordenadora Pedagógica: “Por perceber como eles me aceitam bem nessa função de 

coordenadoria pedagógica justamente porque eles me veem como professora também.” 

 Questionada sobre o fato de que ser docente tal como os demais pares, não poderia 

afetar a sua autoridade como Coordenadora Pedagógica, a entrevistada ratifica a afirmativa de 

que entre ela, os docentes e coordenadores de curso, há um clima de respeito, de acolhida: 

“Posso dizer, sem medo de errar, que a maioria recebe muito bem essas mediações” [a gente 

tem de fazer a mediação entre o aluno e o professor], os conflitos que surgem”; e mais: 

[...]alguns até solicitam e procuram a coordenação pedagógica espontaneamente. Reforçam 

a necessidade de meu acompanhamento e esperam essa "ajuda pedagógica." 

 Considerando-se o pensamento de Vigotski (2009) quando afirma que é preciso ver o 

outro lado da lua e que nem sempre a linguagem materializa o pensamento e a palavra não 

consegue expressar o mundo interior da pessoa, com seus afetos, cognição e motivos, fica o 

entendimento de que a interpretação da realidade vivida pelo sujeito pode não ser a única 

possível. Temos uma relação de alteridade com os outros e a compreensão de nossas 

experiências podem não ser necessariamente a mesma. Quer dizer, no caso da CP as 

resistências podem não ser sentidas ou declaradas, mesmo em um contexto onde ela diz 

querer fazer o melhor: “Espera-se muito desse setor e eu tenho comigo também uma 

cobrança nesse sentido de fazer sempre o melhor.” 

  

 

5.3 NS 3: HETEROGENEIDADE: A COMPLEXIDADE NA RELAÇÃO DO 

COORDENADOR PEDAGÓGICO COM PROFESSORES E COORDENADORES DE 

DIFERENTES CURSOS E ÁREAS 

 

 Este núcleo trata da complexidade na relação do CP da IES com professores e 

coordenadores de diferentes cursos e áreas e para isso faz-se necessário retomar a 

contextualização da estrutura institucional onde o CP se insere, já apresentada no capítulo 

segundo. Há na IES, espaço desta pesquisa, uma Pró-Reitoria Acadêmica  que responde pela 
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situação acadêmica dos estudantes e acompanha as Diretoras dos Centros, os Coordenadores 

de Cursos das diferentes áreas e os professores. De maneira simplificada, pode-se afirmar que 

os Diretores respondem pela gestão dos cursos alocados nos Centros, políticas pedagógicas e 

cuidam dos aspectos administrativos, horários de funcionamento de cursos, reuniões com os 

coordenadores, professores, contratação de docentes, distribuição e atribuição de 

turmas/aulas, com a colaboração dos Coordenadores de Curso, etc.  

 A Instituição conta, ainda, com colaboração da Coordenadoria Pedagógica, como já 

foi dito, e com uma equipe formada, no momento, por três profissionais, sendo um a CP que, 

por sua vez, acompanha diretamente as atividades dos Coordenadores de Curso (atualmente, 

43 cursos e respectivos coordenadores). Os outros dois membros da equipe são auxiliares 

técnicos. A CP tem uma função de orientação didático-pedagógica junto aos coordenadores de 

curso e docentes da IES, conforme atividades e atribuições explicitadas nos documentos 

institucionais. 

Nesse contexto, ajuda-nos a reflexão de Placco e Silva (2003, p. 37) sobre a formação 

do professor, que ultrapassa o âmbito acadêmico do espaço escolar: 

  
[...] pensar, desenvolver e avaliar, no âmbito acadêmico ou não, propostas de 
formação docente significa um compromisso com uma educação que tenha como 
projeto a formação de profissionais capazes de articular competência técnico-
científica, cidadania e ética. 

          

O pensamento acima nos faz entender ainda mais a necessidade de haver uma política 

institucional de capacitação do coordenador de curso conforme a própria coordenadora sugere 

em um momento da entrevista: “[Exatas]: são docentes que vem do mercado de trabalho. 

Então eles não têm nenhuma formação pedagógica. [...] não é só na área de exatas, mas 

principalmente na área de exatas isso acaba se destacando, é justamente essa falta da 

formação pedagógica.”  

Não existe na IES uma política de capacitação de docentes com potencial para a gestão 

ou coordenação dos cursos. As políticas de capacitação se referem, de modo geral, às 

atividades pedagógicas e ao uso de tecnologias (TICs) como instrumentos auxiliares da 

prática docente, embora dê suporte também aos aspectos de natureza administrativa 

burocrática.  Como se pode verificar, mais adiante, a contratação dos coordenadores, sem uma 

preparação prévia para a gestão (conhecimento da legislação, questões administrativas) bem 

como domínio didático e pedagógico (concepções de aprendizagem e didática específica), 

além do relacionamento com os pares, podem ser dificultadores para o trabalho da 
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Coordenadoria Pedagógica. Há uma rotatividade frequente de Coordenadores de Cursos, 

especialmente em alguns cursos na área das Ciências Exatas o que de certa forma 

compromete o  processo pedagógico. No caso da IES, a rotatividade se dá porque muitos 

professores preferem assumir apenas a docência, não se identificando com a gestão do curso 

ou quando prestam concurso e optam pelo trabalho em universidades públicas.   

 A CP tem uma visão particular sobre a heterogeneidade do grupo com o qual ela atua, 

entendendo-a, ainda, como um fator que reconhece dificultar a sua atuação. 

 “Os CC formam um grupo muito heterogêneo. Nós temos coordenadores mais 

antigos, há mais tempo nessa função e têm um olhar e uma experiência diferenciada; são 

coordenadores que caminham bem, que conseguem ter essa visão da gestão do curso, mas 

também do pedagógico, do envolvimento dos professores, da partilha e da troca de 

experiências.” [...] “Então o grupo é muito heterogêneo. Isso eu considero uma dificuldade 

do nosso trabalho; grupo muito heterogêneo... Eu acredito que isso seja um fator que 

dificulte a nossa atuação.” 

 Pode-se considerar a heterogeneidade como uma riqueza, enquanto oportunidade de 

troca de conhecimentos, de maneiras de ensinar e aprender, levando em conta a história dos 

sujeitos envolvidos, uns com mais experiência e outros apenas iniciando sua carreira docente 

ou na coordenação de curso.  

 Ao mencionar o grupo heterogêneo, a CP significa sua atividade como complexa. Ela 

não desmerece os sujeitos nesse processo nem os responsabiliza pela dificuldade de sua 

atuação; mas tem consciência de que é mais fácil acompanhar aqueles coordenadores (mais 

antigos) que já têm domínio e um perfil de gestor dos cursos sob suas coordenações e podem, 

com isso, contribuir no acompanhamento pedagógico dos  docentes.  

Esclarece que “há coordenadores que estão caminhando, que estão num processo de 

capacitação, de conhecimento do próprio curso, conhecimento dos próprios documentos 

legais, dos atos normativos; [...] Então essa parte legal [...] alguns, claro, têm mais 

agilidade, tem mais facilidade para lidar com tudo isso e outros demoram um pouco mais; 

[...] Então essa parte legal [...] alguns, claro, tem mais agilidade, tem mais facilidade para 

lidar com tudo isso e outros demoram um pouco mais; mas é um processo contínuo.” 

 Esta percepção da CP é plausível, a primeira vista, mas tal percepção pode ser alterada 

consideradas as especificidades dos coordenadores; percebe-se que na heterogeneidade, que a 

diversidade enriquece, porém exige técnicas próprias para esta realidade.   

Para melhor entendermos a heterogeneidade recorremos à noção de zona de 

desenvolvimento proximal (ZDP) que nos leva a uma visão mais adequada da relação entre 
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aprendizado e desenvolvimento. Vigotski, ao abordar os problemas do método, fornece 

princípios metodológicos para uma maior compreensão das situações complexas. Podemos, à 

luz de suas palavras, pensar a heterogeneidade nesse sentido:  

 
[...] diz-se que ocorre uma reação simples quando se apresenta um único estímulo, e 
que a complexidade da resposta aumenta ao aumentar o número de estímulos. Um 
pressuposto inicial dessa linha de pensamento é que a complexidade da tarefa é 
idêntica à complexidade da resposta interna do sujeito. (VIGOSTSKI, 1991, p. 75). 
 

 A ZDP nos permite entender o grupo como espaço de colaboração, de troca, de 

aprendizado entre os docentes mais experientes e aqueles que estão iniciando sua atividade. 

Questionada sobre essa complexidade em relação às áreas, ela demonstra compreender 

bem a realidade de cada uma, pois que têm demandas bem específicas inclusive considerando 

às exigências da legislação vigente para os cursos: “Os diferentes cursos têm perfis muito 

peculiares: os cursos da área de humanas, da área de exatas, sociais aplicadas e da área de 

saúde eles têm, vamos dizer assim, situações comuns, que são próprias a todos os cursos, mas 

há também aqueles diferenciais que dizem respeito às áreas específicas. [...] então nós 

procuramos voltar, esse trabalho da coordenadoria para atender as diferentes solicitações de 

acordo com cada Centro.” 

                Em sua fala, é capaz de delimitar, com facilidade, as necessidades de cada 

curso/área. No Centro de Ciências Exatas detecta lacunas na formação pedagógica e os 

professores atuam, às vezes, como profissionais liberais, no mercado de trabalho, mas têm 

dificuldade em transpor o conhecimento para o estudante, em sala de aula; no Centro de 

Humanas há maior domínio do pedagógico, porém necessitam de orientação na dimensão 

administrativa e gestão do curso. Segundo ela, o Centro de Saúde tem especificidades em 

relação aos estágios e subsídios adequados para a área de saúde e que merecem atenção 

especial.  

             Outro aspecto importante que se destaca no exercício dessa função como coordenador 

de curso é o conhecimento necessário da legislação vigente, particularmente a que rege as 

diretrizes curriculares nacionais específicas para cada curso, além da legislação 

complementar.  

 Outros conhecimentos, além dos teórico-pedagógicos, somam-se à necessidade da 

práxis de um CC. Na visão da CP é fundamental que ele tenha conhecimento do próprio 

curso, bem como da legislação, diretrizes e atos normativos que o disciplinam/orientam. Esse 
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é um processo contínuo que deve ser sempre acompanhado pelo coordenador de curso e pela 

coordenadora pedagógica geral dos cursos. 

Para que a discussão sobre a heterogeneidade na relação do CP com os Coordenadores 

de Curso e seus pares possa ser mais esclarecedora é preciso considerar alguns aspectos 

fundamentais sobre o assunto, conforme a abordagem vigotskiana. 

 Certamente Vigotski é considerado uma dos principais expoentes da abordagem 

histórico-cultural. Ele concebe o sujeito como um actante (ator) socialmente inserido em um 

meio historicamente construído. Neste sentido, a sociedade enquanto veiculadora da cultura é 

fonte de conhecimento e se torna parte integrante de cada ser humano, o qual,  mesmo 

participante de uma mesma comunidade, é caracterizado por suas peculiaridades, por suas 

idiossincrasias, constituídas nas suas histórias. Deste modo, podemos concluir que o homem 

atua no mundo de modo singular, diferenciado, mas constituído pelo legado histórico e social. 

Este é o sujeito da vida vivida, o sujeito que, agregando-se a peculiaridade de ter formações 

diferentes, vai se envolver, entrelaçar suas atividades, constituindo, assim, uma maior 

heterogeneidade. Mas como lidar com esta realidade?  

Para Vigotski (1991), a construção do conhecimento decorre de uma ação partilhada 

que implica em um processo de mediação entre sujeitos, decorre da interação social, condição 

indispensável para a aprendizagem, seja qual for o espaço onde ela ocorra. Nesse sentido, a 

heterogeneidade de um grupo ou de pessoas, antes de “ser um problema a ser eliminado”, 

deve ser percebido como algo que enriquece a cooperação, a informação e o diálogo e, 

consequentemente, amplia as capacidades individuais.  

 De acordo com Mahoney, Almeida e Almeida (2007) pensar a atividade educação tem 

um peso ainda maior uma vez que possibilita ao indivíduo o acesso ao conhecimento e uma 

vez que este se apropria do conhecimento tem poder de transformá-lo:  

 
A educação ganha nesse processo grande relevo, uma vez que o desenvolvimento do 
indivíduo está diretamente relacionado com a apropriação dos conhecimentos 
historicamente acumulados pela humanidade e essa é justamente uma das principais 
funções da escola, senão a principal: a transmissão sistematizada de conhecimentos. 
(MAHONEY; ALMEIDA; ALMEIDA, 2007, p. 39). 

  

 Os conhecimentos necessários ao desenvolvimento do trabalho do Coordenador de 

Curso ou do Coordenador Pedagógico da IES são muitos. Se para trabalhar com um curso eles 

são fundamentais para um CC, na Coordenadoria Pedagógica geral de todos os cursos da IES 

esses conhecimentos multiplicam-se, pois o CP é gestor da política pedagógica de curso e 
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orientador dos demais coordenadores e isto implica os conhecimentos dos dispositivos 

legislativos que norteiam essas atividades.   

Vemos, portanto, que são várias as atribuições que constituem o trabalho do 

Coordenador Pedagógico cuja “[...] finalidade última do trabalho é justamente esse apoio, 

auxílio e acompanhamento ao corpo docente”, tal como entende.  

 Retomando as categorias do MHD, percebemos a importância de considerar o sujeito 

em sua totalidade como um ser histórico, social e ativo. Embora aqui façamos alguns recortes, 

destacando partes a serem analisadas, temos presente que o todo contém as partes, ao mesmo 

tempo em que as partes revelam o todo. Deste modo, falamos de um sujeito único e, ao 

mesmo tempo, determinado social e culturalmente.  

A Coordenadora Pedagógica possui formação superior, graduação e pós-graduação e 

avalia sua experiência na docência como fundamental para o papel que hoje assume: 

Coordenadora Pedagógica geral dos cursos de uma IES. Sua história pessoal e profissional é 

determinante das suas práticas como CP. 

A atividade desenvolvida pelo CP, muito bem definida pelo sujeito de nossa pesquisa, 

está carregada de emoções, afetos e sentimentos: “[...] é algo que me deixa feliz, mas também 

com um senso de responsabilidade muito grande porque a cobrança também é enorme nesse 

sentido.” São vários momentos durante a entrevista que, ao dizer que se sente feliz, o faz 

imbuída de emoção, e com evidente brilho no olhar. Porém, em alguns momentos, demonstra 

preocupação diante da responsabilidade, do senso de cobrança e sente necessidade de mais 

tempo para melhor desempenhar sua função.  

Percebe-se, assim, certo conflito entre o prazer do seu fazer pedagógico e a falta de 

tempo, ou mesmo com as cobranças que diz existirem, embora não especifique a natureza 

dessas cobranças e por parte de quem (dos dirigentes a quem se subordina, aos coordenadores 

por quem se responsabiliza, aos docentes a quem orienta...). O que se pode afirmar é que a 

responsabilidade do CP nessa IES é extremamente desafiadora, pois estão sob sua 

responsabilidade/orientação 43 cursos de graduação e respectivos coordenadores, além dos 

professores desses cursos a quem disponibiliza seu tempo para que eles possam resolver suas 

dúvidas, sejam de natureza didático-pedagógica ou mesmo na utilização das TIs 

disponibilizadas aos docentes (Plataforma Moodle, principal instrumento de registro das 

atividades docentes: conteúdos, frequência dos alunos, conceitos, objetivos da matéria, 

metodologia, atividades prévias às aulas, atividades pós-aulas, quiz). Embora trabalhe com 

auxiliares técnicos, suas responsabilidades são muitas.   
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5.4 NS 4: COORDENADORA PEDAGÓGICA: APOIO DA EQUIPE ASSESSORA, 

CONDIÇÕES DE TRABALHO E POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES 

DOS CURSOS 

 

Este quarto núcleo pretende apreender as significações da CP em relação a sua equipe 

de apoio, suas condições de trabalho e a necessidade de estabelecimento, por parte da IES, de 

uma política de capacitação para coordenadores/gestores de cursos.  Pela análise de suas falas, 

ela entende que a eficácia de suas atividades tem como elemento importante o fato de ela ter 

uma orientação geral sobre o seu trabalho, suas finalidades e as metas que pretende alcançar.  

Apreender as significações de uma atividade não é uma tarefa fácil, considerando a 

quantidade de fatores que podem torná-la incompreensível e a própria complexidade dos 

sentidos conferidos pela CP às suas atribuições no cotidiano do seu trabalho. Mas, como 

mediadora deste processo junto aos docentes e, de maneira especial, aos coordenadores de 

cursos, a CP entende que seu trabalho precisa contemplar as funções políticas, 

administrativas, acadêmicas, institucionais, aspectos destacados por Franco (2006, apud 

DELPINO et al., 2008). A CP tem nítida percepção de suas funções: o que a instituição espera 

dela, quais as expectativas dos pares em seu trabalho, as condições de trabalho e o que ela 

entende que pode e deve ser melhorado. Isto corrobora as observações de Placco, Almeida e 

Souza (2012) que enfatizam a importância de entender o coordenador pedagógico como 

sujeito histórico, determinado por diferentes configurações decorrentes de uma estrutura 

oficial e da própria IES.  

Reconhece o apoio e o respaldo institucional como elementos facilitadores do seu 

trabalho, na coordenação pedagógica; enfatiza essas condições como elementos muito 

importantes para o desenvolvimento de suas atividades: “[...] eu vejo que a coordenadoria 

tem um respaldo muito grande da Pró-Reitoria Acadêmica, da Pró-Reitoria Administrativa e 

da própria Reitoria. Esse respaldo eu vejo como fator facilitador no trabalho.” 

  Destaca o clima de confiança entre os membros da equipe que a assessora: “Além 

disso: a equipe com a qual eu trabalho, os funcionários que me assessoram, que me apoiam 

nesse desenvolvimento do trabalho na CP, são pessoas também bastante acessíveis, com boa 

formação, entendem o nosso trabalho e a importância do nosso setor na instituição.”  

 “Então isso tudo é algo que a gente procura desenvolver um ambiente de bastante 

confiança, de bastante estímulo também”.  

Mas, ao mesmo tempo, destaca algumas dificuldades, particularmente pelo número de 

profissionais que integram a equipe de apoio. A equipe é composta por apenas 03 (três) 
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profissionais e sente a necessidade de que o setor cresça, mas isso significa, para ela, algo que 

vai além do crescimento quantitativo de pessoas: em suas palavras pode-se apreender um 

compromisso com o setor (coordenadoria) e a perspectiva de que é possível melhorar, mais 

ainda, as condições de trabalho: “Vejo muitas possibilidades desse setor crescer [na 

Instituição], mas pra isso precisaríamos ter mais pessoal. [...] Eu vejo que é um setor que 

precisa crescer prá poder expandir o seu trabalho.” 

Diante da realidade da IES, observa: “Hoje somos quase 300 profissionais – então se 

formos pensar em número de pessoas na coordenadoria [pedagógica] somos três [eu na CP, 

um auxiliar pedagógico e um auxiliar da área de Tecnologia de Informação (TI)]. É o mesmo 

que um funcionário pra cada 100 professores.” Quanto ao número de docentes da IES, sente 

a necessidade “que o setor cresça” para que possa melhorar as suas atividades. Pelo termo 

atividade entendemos. 

 
[...] aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, 
satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele [...] processos 
psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo como um todo se dirige 
(seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo do sujeito a executar esta atividade, 
isto é, o motivo. (LEONTIEV, 2006, p. 68).  
 

Nas colocações da PC há a compreensão de que as suas atividades implicam um 

objetivo bem definido e o motivo pelo qual as realiza. Isso sugere que há um motivo, 

concretizado pela necessidade da expansão do setor, considerando a importância de se 

propiciar melhor apoio e acompanhamento pedagógico aos docentes.  

Como aponta Leontiev (1978), a condição de existência de toda atividade é a 

necessidade. No caso desta pesquisa, para compreender as significações que a CP atribui à sua 

atividade, é preciso compreender suas necessidades (entendidas, aqui, como um estado de 

carência do indivíduo que leva a sua ativação com vista à sua satisfação). As necessidades 

constituem-se e revelam-se a partir de um processo de configuração das relações sociais, 

processo esse que é único, singular, subjetivo e histórico ao mesmo tempo. 

A CP tem clareza das necessidades e metas que ela tem para suas atividades que se 

traduzem em propostas bem definidas: “[...] eu vejo que nós precisaríamos ter uma política 

de capacitação do coordenador de curso mais direcionada pra que quando esses professores 

assumem a coordenação, eles já têm uma capacitação pra gestão.” 

 As observações da coordenadora sugerem que ela planeja, ou melhor, entende como 

necessário o estabelecimento de uma política de capacitação com ações bem definidas como, 

por exemplo, o curso de especialização para professores que possam assumir a coordenação 
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de curso: “Eu vejo que nós poderíamos ter futuramente um curso de especialização para os 

professores na área de didática, na área de Ensino Superior, de Metodologia do Ensino 

Superior.” Além disso, a criação de um centro de pesquisa e a formação de um grupo de 

pesquisa: “Eu vejo que tem possibilidade de ser um centro aglutinador de conhecimento e de 

pesquisa na área de metodologia. Estamos com um plano de um grupo de pesquisa na área 

de metodologias ativas justamente pra poder envolver também professor nessa produção.”  

 Na pesquisa, é importante destacar um ‘viés’. A autora desta dissertação e realizadora 

da entrevista trabalha na mesma instituição em que atua a CP e ocupa uma posição 

hierárquica na equipe diretiva da IES. Não podemos descartar o fato de que esta situação é 

determinada por relações de poder. Por outro lado, essa relação parece não ter tirado, da CP, a 

liberdade em poder apontar dificuldades e o que efetivamente pode ser melhorado em seu 

setor. Isto fica muito evidente quando ela observa: “Hoje somos quase 300 profissionais – 

então se formos pensar em número de pessoas na coordenadoria [pedagógica] somos três 

[eu na CP, um auxiliar pedagógico e um auxiliar da área de Tecnologia de Informação (TI)].  

É o mesmo que um funcionário pra cada 100 professores. Então é um trabalho que acaba 

sendo demorado ao longo do semestre, pra que esse retorno seja dado para o professor, pra 

que esse acompanhamento seja realizado.” Ou então quando aponta para a necessidade de a 

IES estabelecer uma política para melhorar a capacitação dos docentes que passam a ocupar a 

função de gestores/coordenadores de curso: “[...] eu vejo que nós precisaríamos ter uma 

política de capacitação do coordenador de curso mais direcionada, pra que quando esses 

professores assumem a coordenação, eles já têm uma capacitação pra gestão. Isso não nós 

temos.”  

 Em sua obra, Vigotski (1986), embora enfatize a importância da imaginação na 

infância, destaca que as bases para a capacidade criativa do homem, estão na combinação da 

experiência acumulada com o que é novo,  motivada por uma necessidade de adaptação: 
 

O cérebro não se limita a um órgão capaz de conservar ou reproduzir nossas 
experiências passadas, é também um órgão combinador, criador, capaz de  
reelaborar e criar com elementos de experiências passadas novas normas e  
planejamentos. [...] É precisamente a atividade criadora do homem que faz dele um 
ser projetado para o futuro, um ser que contribui a criar e que modifica seu presente 
(VIGOTSKI, 1986, p. 09).  
 

 A criatividade está diretamente vinculada à realidade sócio-histórica do homem e 

permeia sua vida imaginativa em todos os seus aspectos (sonhos, fantasias, realizações...). As 

experiências da PC ao longo de sua vivência pedagógica são determinantes, certamente, para 

a construção das bases sobre as quais ele vai edificando suas atividades: “Quanto mais rica for 
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à experiência humana, tanto maior será o material de que dispõem esta imaginação.” 

(VIGOTSKI, 1998, p. 17-18).  

 Nas observações da PC, destacada neste NS 4, pode-se perceber que as 

dificuldades/experiências encontradas em suas funções não funcionam como obstáculos, mas 

sim como motivação para pensar novas soluções e pensar um novo planejamento para suas 

atividades. Tanto as experiências positivas quanto as dificuldades que ela encontra funcionam 

com elemento para estimular a sua criatividade para resolvê-las. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

 Nesta sessão retomamos as ideias centrais de cada um dos núcleos, procurando 

articulá-los e tentando alcançar sínteses mais abrangentes que permitam produzir um 

conhecimento capaz de colaborar para incrementar o debate sobre a importância da 

Coordenação Pedagógica no Ensino superior. 

            A análise por meio dos núcleos de significação (NS) é um procedimento, baseado nos 

pressupostos do MHD que nos possibilita apreender as significações do sujeito, significações 

entendidas como a síntese da objetividade-subjetividade. O movimento analítico e 

interpretativo realizado via esse procedimento, tem como premissa que todas as expressões do 

sujeito só poderão ser apreendidas se o considerarmos um sujeito histórico, em movimento, 

uma vez que suas significações são apreendidas à luz da totalidade mediadora e delas 

constitutivas. Desta maneira,  a partir da análise das falas do sujeito desta pesquisa, uma 

coordenadora Pedagógica de Instituição de Ensino Superior, pretende-se tecer algumas 

considerações finais, ancoradas nos pressupostos da Psicologia Sócio-História que auxiliam a 

reflexão e o entendimento das significações aqui apreendidas.  

O que aqui se apresentam são reflexões, ancoradas na análise das falas da participante, 

a Coordenadora  Pedagógica da IES, constituídas nos núcleos de significação. Na perspectiva 

adotada, as significações  representam sempre a síntese da objetividade e subjetividade e, 

portanto, não podemos desconsiderar o momento histórico da participante, bem como da 

pesquisadora, e a posição que esta última ocupa na Instituição. Estes determinantes também 

tensionam os sentidos e significados que a coordenadora atribui às atividades desenvolvidas, 

sua visão e expectativas em relação à realidade do mundo em que vive.  Nesta linha de 

raciocínio podemos extrair, da análise, alguns temas que entendemos ser importantes para o 

Ensino Superior quanto à atuação de uma Coordenação Pedagógica institucional.  

            Os dois primeiros NS tratam da significação que a CP atribui à sua experiência tanto 

na articulação da teoria e prática, quanto na coordenação de curso, atualmente ampliada para 

uma coordenação geral dos coordenadores de curso e dos docentes da IES. O Valor que ela 

atribui a esta articulação teórico prática está marcado exaustivamente nas suas expressões. 

Pode-se afirmar, também, que retratam o seu movimento enquanto sujeito histórico-social, 

sua historicidade e também a historia da Instituição. 

            No NS 1 (A importância da dialética articulação teoria e prática, como fundamento 

para a atividade de coordenadoria pedagógica), observou-se que para ela, ao longo de sua 

história foram fundamentais a importância da  prática, a paixão pela sala de aula (“eu não me 
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vejo fora da sala de aula, realmente é uma paixão antiga”.) e, ainda,  a importância de sua 

experiência como docente para a atividade atual na coordenação pedagógica. 

 O NS 2 (A relevância da experiência do Coordenador Pedagógico enquanto fator 

facilitador das atividades junto aos atores institucionais)  nos revela que foi importante a 

experiência anterior como coordenadora de curso de graduação – o que agregou a sua 

trajetória uma visão mais administrativa do curso, planejar, pensar o curso, propor, projetar. 

Ressalta, ainda, a importância de ter tido experiência de ser coordenadora pedagógica em uma 

escola de Ensino Fundamental.  

            Desses dois núcleos, destacam-se a relevância da relação dialética entre teoria x 

prática e experiência em coordenadoria do CP. Isto nos leva a reflexão de que na IES onde 

atua, o CP não foi instaurado como tal por um simples ato de nomeação, ainda que houvesse 

intencionalidade na Instituição para criar esta função, ainda que não obrigatória para o ensino 

superior. No entanto cabe considerar que os fatores acima  significados foram considerados 

determinantes para ela exercer, a contento, a sua atividade, resultantes de sua prática e 

experiências. 

            No NS 3 (Heterogeneidade: a complexidade na relação do Coordenador Pedagógico 

com professores e coordenadores de diferentes cursos e áreas), a CP destaca um aspecto 

fundamental nas relações humanas: somos sujeitos sociais, mas únicos, singulares, marcados 

pela heterogeneidade e é isto que nos caracteriza enquanto “sujeito” e nos faz ter consciência 

do “outro”. É a consciência da heterogeneidade que nos instaura enquanto sujeitos. Talvez, 

como destaca a CP, as diferenças entre os sujeitos podem trazer alguns embates para o 

relacionamento humano (no caso, com os coordenadores de curso e demais docentes que 

apresentam mais ou menos experiências). Ela acredita, porém, que esses momentos podem ser 

superados a partir da experiência que adquiriu ao longo de suas atividades e ainda ampliando 

a complexidade como fonte de desenvolvimento e aquisição de novos saberes.  Destaca que o 

processo de coordenadoria merece atenção contínua. 

            A análise do NS 4 (Coordenadora Pedagógica: Apoio da equipe assessora, condições 

de trabalho e política de capacitação de gestores dos cursos), revela que  merecem destaque 

alguns aspectos: o apoio da equipe assessora, as condições de trabalho  organizadas pela IES e 

o estabelecimento de uma política de capacitação de gestores. A análise indica que a 

Coordenadora significa esse apoio da equipe assessora como vital para o desenvolvimento de 

seu trabalho, bem como o apoio da instituição. Para sanar algumas dificuldades, tem a 

percepção de que setor pode crescer, não apenas em número de pessoas para atender às 

demandas, mas também com o estabelecimento  de uma política de ações concretas de 
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qualificação, oferecidas na forma de cursos de especialização, formação de grupos de 

pesquisa na área, entre outros. Todavia, na análise global de suas atividades, a CP significa 

sua atividade de maneira geral como positiva e se sente realizada naquilo que faz.  

            A análise revelou que as condições objetivas (a expansão do ensino superior, a decisão 

da Mantenedora em criar a função de coordenação pedagógica com um acento didático 

pedagógico)  e as subjetivas (a importância que a participante atribui a sua atividade, a 

experiência, etc.) articularam-se para que fossem significadas como fundamentais para o 

desenvolvimento dos cursos e também valorizadas pela instituição e pelos colegas professores 

e coordenadores. 

  Acreditamos que esta pesquisa possibilitou colaborar para a sistematização do 

conhecimento acerca da função da Coordenadoria Pedagógica em uma Instituição de Ensino 

Superior e o papel do Coordenador Pedagógico (CP) nesse contexto, numa experiência que 

parece ter sido exitosa. Um aspecto diferencial é o fato de que nas IES, de modo geral, a 

presença de um CP, enquanto coordenador dos coordenadores dos cursos ou dos docentes a 

eles vinculados, não é tão frequente, pelos menos com o perfil que ele adquire nessa IES – um 

agente articulador das atividades didático-pedagógicas desenvolvidas pelos cursos de 

graduação de toda a IES.  

Para tanto, investigou-se o contexto histórico da função do coordenador pedagógico 

em seu sentido mais amplo. Na história da educação, o coordenador teve, nas instituições de 

ensino, o papel de ser o responsável em orientar e dirigir as aulas dos professores, tirando-

lhes, muitas vezes, a liberdade de seu fazer pedagógico e talvez, adquirindo um papel 

fiscalizador e controlador do professor, e por ele também fiscalizado, evidenciando-se uma 

hierarquia de poder. Isto fica mais evidente nas sociedades pouco democráticas. No Brasil, 

durante muitos anos, seguindo um modelo importado, o coordenador teve uma posição 

acrítica, não contribuindo, muitas vezes, com o processo de ensino-aprendizagem, o que 

justificaria o olhar de desconfiança dos professores em relação a esse profissional – o 

coordenador não era, e ainda, muitas vezes, não é visto como um orientador, mas um 

controlador/fiscalizador. 

            Não é sob essa perspectiva que se coloca a CP da IES analisada. Ela tem a nítida 

percepção de seu papel de colaboradora/orientadora em relação aos docentes e coordenadores 

junto aos quais atua. Mas, essa situação, diferenciada de muitos outros contextos escolares, 

não foi criada abruptamente em um determinado momento. Ela tem uma história: está 

vinculada ao contexto histórico-social da IES, a partir do momento em que o Coordenador 
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Pedagógico passa a ser uma necessidade institucional e, ainda, à sua própria história, suas 

experiências com a educação. 

            Nas considerações finais desta dissertação podemos concluir que o CP, sujeito dessa 

pesquisa é, efetivamente, um mediador capaz de articular saberes entre os docentes e 

coordenadores e de repensar sua atuação. No seu trabalho, destacam-se a importância da 

prática docente e a relevância de suas experiências anteriores para sua função, além dos 

aspectos da heterogeneidade evidenciada na relação com seus pares, entendida de forma 

positiva. Merece destaque especial suas observações sobre a importância do respaldo 

institucional como um dos elementos facilitadores do desenvolvimento de seu trabalho, além 

do clima de confiança no qual ele se desenvolve. Sua visão como coordenadora ultrapassa  a 

administração do cotidiano e aponta para o futuro e, por esta razão, entende que a IES pode 

ampliar sua política de capacitação de coordenadores de curso, por meio de especializações 

ou grupos de pesquisa na área da metodologia. A CP tem como expectativa a expansão do 

setor, pois reconhece a importância da atividade como apoio e acompanhamento pedagógico 

dos coordenadores e docentes na IES. 

Da relação entre os núcleos, inter-núcleos, pode-se concluir que o CP é, efetivamente, 

um mediador capaz de articular saberes entre docentes e coordenadores da IES onde atua.  

Observando-se esta pesquisa podemos, talvez, destacar dois níveis de importância: um 

nível mais geral, à luz da Psicologia Sócio-Histórica, fundamentado particularmente em 

Vigotski e seus seguidores e na proposta de estudos sobre os núcleos de significação 

propostos por Aguiar e Ozella, pelos quais nos orientamos na análise da entrevista com a CP 

identificar os aspectos histórico-sociais que são determinantes nas ações deste profissional na 

sua IES. Acreditamos ser esta uma das contribuições desta pesquisa: oferecer material de 

análise para quem possa se interessar pelo estudo da Psicologia Sócio-Histórica: pedagogo, 

psicólogos, sociólogos... Em nível mais específico, acreditamos que a principal contribuição 

desta dissertação é que não podemos, descartar os fatores histórico-sociais que determinam e 

são determinados no processo dialógico de constituição dos sujeitos, particularmente, neste 

caso, de um profissional que atua ou vai atuar como coordenador pedagógico. 

Não podemos deixar de concluir com uma citação de Marx (2011) em O 18 de 

Brumário de Napoleão Bonaparte: “Os homens fazem sua própria história; contudo não a 

fazem de livre e espontânea vontade, pois não são eles que escolhem as circunstâncias sob as 

quais ela é feita, mas estas lhe foram transmitidas assim como se encontram” (2011, p. 25). 

Embora Marx insista na ideia de que os homens se deparam com condições sociais que 

resultam na sua cultura, identidade, mentalidade, são eles que movem a sociedade e podem 
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modificar as condições existentes. Para o autor, a forma de o homem ser livre para exercer 

sua autonomia é superando sua alienação humana ou os seus limites. Esta é a imagem de 

autonomia, superação, sujeito de sua própria história que significa o CP cujas palavras e 

reflexões contribuíram com a construção desta dissertação.  

            Certamente esta pesquisa tem seus limites, mas espera-se que ela seja uma porta que 

se abre  no sentido de se poder pensar a maior participação da Coordenação Pedagógica no 

Ensino Superior. 
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APÊNDICE A – CARTA DE AUTORIZAÇÃO A IES 

 

 

Magnífica Reitora  

Nome  

IES  

 

Assunto: Consentimento para pesquisa na Universidade  

 

Venho por meio desta, solicitar sua autorização para a pesquisa nesta conceituada 

Instituição de Ensino. O trabalho tem como objetivo apreender os sentidos constituídos pelo 

professor Coordenador Pedagógico sobre seu trabalho, considerando o diferencial deste 

profissional na sua IES.  

A pesquisa, de natureza qualitativa, envolve a participação do professor Coordenador 

Pedagógico por ser ele um porta-voz da IES junto aos demais Coordenadores dos Cursos de 

Graduação e também o responsável pelas orientações, aos docentes, sobre a Metodologia de 

Ensino adotada pela Universidade, a construção do Projeto Pedagógico, plano de ensino e 

plano de aula. Para isso, será feita uma entrevista semiestruturada que poderá ser retomada 

caso haja outras questões a serem esclarecidas. A análise será feita através dos núcleos de 

significação.  

 

Comprometo-me em resguardar o anonimato da IES. 

 

Na certeza de poder contar com sua colaboração, agradeço pela sua atenção.  

 

Jucélia Melo  

Mestranda em Educação: Psicologia da Educação – PUC/São Paulo  

 

Nome da Instituição: _________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Local: ________________________________________________         Data: ___/___/2015 

Assinatura do Reitor: ________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – CARTA DE AUTORIZAÇÃO AO COORDENADOR PEDAGÓGICO 

 

Prezada Prof.ª  

Nome  

IES  

 

Venho por meio desta, solicitar sua colaboração e participação na minha pesquisa de 

Mestrado em Educação: Psicologia da Educação. O trabalho tem como objetivo apreender os 

sentidos constituídos pelo professor Coordenador Pedagógico sobre seu trabalho junto aos 

coordenadores de curso de graduação e às orientações aos docentes em relação à Metodologia 

de Ensino adotada pela Universidade, a construção do Projeto Pedagógico, plano de ensino e 

plano de aula.  

A pesquisa envolve a participação do professor coordenador pedagógico com o qual 

será feita uma entrevista semiestruturada que poderá ser retomada caso haja outras questões a 

serem esclarecidas. A análise será feita através dos núcleos de significação.  

 

Comprometo-me em resguardar o seu anonimato. 

 

Na certeza de poder contar com sua colaboração, agradeço pela sua atenção.  

 

Jucélia Melo  

Mestranda em Educação: Psicologia da Educação – PUC/São Paulo  

 

Nome da Instituição: _________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Local: ________________________________________________         Data: ___/___/2015 

Assinatura do Coordenador Pedagógico: ________________________________________ 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1. Você teve experiência como coordenadora de curso e como é, agora, como coordenadora 

pedagógica? Fale sobre sua atividade...  

2. Qual é a finalidade última do seu trabalho?  

3. Você acha que atinge esta finalidade?               

4. Como é o trabalho como diferentes cursos?  

5. Seria possível levantar o número de participantes, por área, na Oficina Didática aplicada 

ao Ensino Superior?  

6. Do que você faz, o que acha mais importante?  

7. Você destacou em vários momentos da entrevista a sua experiência como docente e como 

CP. Como conciliar teoria e prática? Percebe que pode haver dicotomia entre elas?  

8. Como é trabalhar com os Coordenadores de Curso?  

9. Quais são mais tranquilos?  

10. Há coordenadores mais resistentes? De quais áreas? 

11. Quando falamos sobre a resistência, você citou dois exemplos... poderia falar mais sobre 

isso?  

12. Como são vistas as mediações pelos coordenadores?  

13. Você encontra dificuldades/entraves na realização desta atividade?   

14. Eu percebi que tem muitas atividades. Além das reuniões mensais e específicas... 

15. Pensando nas quatro áreas, que demandas os cursos apresentam?  

16. Quais as possiblidades/facilidades você encontra no exercício dessa função?  

17. Você falou das possibilidades na CP e espera que o setor cresça. E qual seria sua principal 

dificuldade?  

18. Acredita que essas mudanças são possíveis?  

19. Como você se sente na atividade como CP?  

20. Sobre sua formação acadêmica: possui formação específica para desempenhar a atividade 

como Coordenador Pedagógico?  

21. Que significa ser Coordenador Pedagógico? 

22. Como conciliar atividade docente e atribuições da coordenação?  

23. Você falou de experiências significativas. Poderia me dizer: o que mais dá prazer no seu 

trabalho? O que a anima quando pensa que vai trabalhar?  

24. O que mais a desgosta no trabalho?  

25. O que você faria de diferente se tivesse melhores condições de trabalho?  
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APÊNDICE D – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA 

 

Primeiramente, eu agradeci à Coordenadora Pedagógica pela sua colaboração e participação 

na pesquisa; falei sobre o objetivo da pesquisa que era apreender as significações da CP na 

IES e gostaria que ela falasse sobre sua experiência como CC e hoje, como CP; eu lhe disse 

que acreditava que o seu trabalho era um diferencial em nossa instituição e pedi a ela que 

assinasse o termo de consentimento. Ela também agradeceu por poder colaborar e contribuir 

com este trabalho.  

 

1. Você teve experiência como coordenadora de curso e como é, agora, como coordenadora 

pedagógica? Fale sobre sua atividade...  

R. ok. Como CC eu atuei praticamente 1 ½ aqui na IES coordenando os curso de Letras-

Português, Letras Português- Inglês e Letras Tradutor. Eu já estava como professora há 18 

anos no curso, sempre atuando com calouros e depois mais com alunos nos anos finais, e 

pela experiência adquirida ao longo de nossa formação e nossa carreira docente, eu havia 

me desligado do EF, finalizei um ciclo, depois de 25 anos no EF, tive um pouco mais de 

tempo disponível para me dedicar à instituição. Então eu fui convidada, na época pela 

I.A.L. para assumir a coordenação de Letras e estive neste trabalho durante 1 ano e ½. Foi 

um trabalho muito importante, conheci muito do curso; o que antes era apenas uma visão 

de professora (com os alunos) passei a ter esta visão mais administrativa do curso, pensar 

o curso, planejar, propor, projetar e trabalhar esse lado de (como é que eu vou explicar) 

esse lado de acompanhamento do professor. Então foi muito interessante essa experiência 

de estar na CC acompanhando os professores no seu dia-a-dia, no seu planejamento, na 

organização de suas atividades.  Isto foi muito enriquecedor, foi uma troca, algo muito 

positivo. Eu considero que foi um período bem valioso e produtivo até para o próprio 

curso, uma vez que eu fui muito bem aceita pelos docentes, meu relacionamento já era 

muito bom com  eles, foi um tempo de partilha, de troca, e eu sempre tive comigo, nessa 

função de coordenação, ser um apoio aos professores, em termos de acompanhamento, em 

termos de auxílio ao trabalho, então acolher os professores novos, acompanhar os 

professores mais antigos na casa, sempre tentando contribuir para a melhoria do trabalho 

na sala de aula, do trabalho docente e também nesse trabalho da CC, a gente tem de fazer 

a mediação entre o aluno e o professor, os conflitos que surgem, então como a gente já 

tem essa experiência e essa caminhada de EF também, eu acredito que tenha podido 

contribuir também para que muitas situações fossem resolvidas, fossem trabalhadas de 
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uma forma mais pontual, mais certeira. Então foi uma experiência muito produtiva, muito 

interessante e muito importante até para o meu trabalho na IES.  

P. Quanto tempo você foi Coordenadora no Ensino Fundamental?  

R. NO CSJ, eu fui 7 anos coordenadora no Ensino Fundamental. Inicialmente, comecei 

desde a 3ª série até o 9º ano e depois, pela própria divisão (da estrutura da escola), acabei 

assumindo do 6º ao 9º ano; foram 7 anos na CP.  

P. E, sempre você conciliou a docência com a coordenação?  

R. Sempre.  

 

2. Qual é a finalidade última do seu trabalho?  

R. Como CP, a finalidade última do trabalho é justamente esse apoio, auxílio e 

acompanhamento ao corpo docente: na aplicação da metodologia, na orientação dos 

planos de aula, na elaboração dos planos de ensino, enfim, o dia-a-dia do trabalho docente 

na Instituição. Então eu vejo que esse trabalho da CP, é muito importante na acolhida aos 

professores novos, para orientar o trabalho docente, para orientar a preparação das aulas, o 

envolvimento do docente com o seu conteúdo, com a sua disciplina, na organização de 

situações de aprendizagem para o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula, então, esse 

acompanhamento se dá ao longo de todo o semestre, no início de cada ano, mas 

principalmente ao longo de todo o semestre para que o professor tenha um órgão de apoio, 

um setor responsável justamente para ajudar no desenvolvimento do trabalho pedagógico. 

Então é um órgão de auxílio e acompanhamento para o professor desenvolver o seu 

trabalho.  

 

3. Você acha que atinge esta finalidade?    

R. Sim, acredito que nós temos atingido essa finalidade de acompanhamento, de apoio, de 

orientação porque à medida que nós vamos percebendo alguma dificuldade que o 

professor passe a apresentar, conversamos, orientamos, chamamos para um momento de 

explanação, sugerimos situações, fornecemos material, nós elaboramos e organizamos 

oficinas, treinamentos, estudos para que o professor entenda, justamente, como pode ser 

visto hoje o Ensino Superior e de que maneira nós podemos ter uma atuação melhor em 

sala de aula. Para que o aluno corresponda com uma aprendizagem significativa, o 

professor precisa elaborar, preparar, organizar situações de aprendizagem significativa em 

sala de aula.  
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4. Como é o trabalho com os diferentes cursos?  

R. Os diferentes cursos têm perfis muito peculiares: os cursos da área de humanas, da área 

de exatas, sociais aplicadas e da área de saúde, eles têm, vamos dizer assim, situações 

comuns, que são próprias a todos os cursos mas há também aqueles diferenciais que dizem 

respeito às áreas específicas. No caso, dos cursos da área de humanas, nós temos 

disciplinas mais voltadas para esse tipo de formação, no caso os cursos que predominam 

na área de humanas, são os cursos das licenciaturas, existe todo um rol de disciplinas 

pedagógicas, esse acompanhamento precisa ser necessariamente um acompanhamento que 

traga frutos para a sala de aula; da mesma forma como um professor, trabalhando num 

curso de formação de professores, precisa pensar a sua prática docente também, precisa 

pensar o seu trabalho docente e a aplicação que ele faz disso no seu dia-a-dia na sala de 

aula; então nós procuramos voltar, esse trabalho da coordenadoria para atender as 

diferentes solicitações de acordo com cada centro. No caso dos professores da área da 

saúde, dos cursos da área da saúde: há especificidades em relação a estágio, em relação a 

algumas disciplinas que são comuns desses cursos, e nós acompanhamos esses professores 

sugerindo, apontando, promovendo situações que sejam adequadas para a área da saúde. 

No caso das exatas: os profissionais desses cursos geralmente, são profissionais que estão 

no mercado de trabalho, que estão atuando numa carreira já com uma certa experiência; 

eles precisam trazer essa experiência para a sala de aula, mas há uma dificuldade 

significativa em termos de transpor toda essa experiência para as vivências que o aluno 

precisa desenvolver em sala de aula. Então nós fazemos esse acompanhamento, essa 

orientação, esse planejamento com os professores de forma a promover uma capacitação 

contínua, permanente para que esses professores entendam sua função na sala de aula e, 

mais ainda, entendam como organizar uma aula, como organizar um material 

pedagogicamente satisfatório.  

P. Eu percebi que você tem uma oficina sendo oferecida...  

R. Sim – está sendo oferecida novamente. Foi oferecida na Semana de Estudos (SECOD), 

a oficina chama-se Didática Aplicada ao Ensino Superior – nela nós discutimos questões 

do dia-a-dia do professor, questões do fazer docente, questões do planejamento das aulas, 

a elaboração de provas, instrumentos com os quais o  professor lida no seu dia-a-dia, a 

relação professor-aluno, o planejamento e a preparação das aulas... Então como nós 

oferecemos esta oficina em janeiro e, pela questão das vagas mesmo, alguns professores 

não conseguiram participar, nós estamos oferecendo agora. Então é uma forma de 

capacitação e o professor tem todo um material preparado para sua leitura, para seu 
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aprofundamento e depois, nós temos momentos também presenciais para discussão, pra 

partilha, pra troca de experiências e esclarecimentos dessa metodologia e desse trabalho 

que o professor desenvolve.  

P. A oficina já está acontecendo?  

R. Já está acontecendo - sexta-feira agora é o primeiro momento presencial.  Já estão os 

textos todos disponibilizados, temos dois fóruns, temos tarefas que os professores 

precisam cumprir e enviar, temos vídeos falando sobre as novas formas de aprender. 

Então é um material bastante dinâmico, reflexivo, faz com que o professor pense a  sua 

prática.  

P. Quantos docentes estão participando?  

R. Nesta oficina, como ela está sendo oferecida pela segunda vez, tem 25 docentes 

inscritos.  Em janeiro nós tivemos a capacidade máxima que foram 120 vagas. Tivemos as 

vagas esgotadas, na SECOD.  

P. E você teria o nº, de qual área, o maior número de docentes?  

R. Não fizemos esse levantamento; normalmente nós temos de todas as áreas: muitos da 

área da saúde, tem participação muito grande da área da saúde, não saberia dizer assim, 

não fiz esse cálculo mas muitos professores da área da saúde, se envolvem bastante; da 

área sociais aplicadas também a agente tem muito adesão, a área de exatas e de humanas, 

enfim, no geral, nós temos profissionais de todas as áreas. Mas não tenho esse 

levantamento: qual a área que mais participa... se formos observar, o Centro de Exatas e 

Sociais Aplicadas é o maior centro, é o que tem número maior de professores e, 

normalmente acaba sendo esse centro com uma participação maior.  
(eu perguntei a ela o horário da oficina, na sexta-feira e ela disse que seria às 16h30, na E16) 

 

5. Seria possível levantar o nº de participantes, por área, na Oficina Didática aplicada ao 

Ensino Superior?  

Estou providenciando um levantamento... 

 
 

6. Do que você faz, o que acha mais importante?  

R. Mais importante, na minha opinião, é eu conseguir fazer esse trabalho na 

coordenadoria pedagógica sendo professora e estando em sala de aula; eu vejo de grande 

importância essa experiência na sala de aula e a continuidade dessa minha atuação em sala 

de aula porque os professores tem um olhar diferente em relação a isso. Então não é 
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simplesmente uma coordenadora dando orientações de como os professores devem 

desenvolver o seu trabalho mas é alguém que está na sala de aula junto com eles, que 

vivencia os problemas de sala, que conhece o desenvolvimento do trabalho, conhece a 

metodologia e trabalha dessa forma em sala de aula. Eu vejo que isso é o mais importante 

do meu trabalho: poder passar para eles essa experiência, poder passar para eles uma 

orientação, uma forma de trabalho. Como por exemplo: essa semana eu fui procurada por 

uma professora, jovem na nossa Instituição, que está encontrando um certo tipo de 

problema com uma determinada turma – o problema é disciplinar. Então eu já havia 

conversado com ela há algumas semanas, passei algumas orientações e aí, ontem ela me 

procurou pedindo alguma intervenção, alguma ajuda. Então conversamos novamente e aí 

vem muito dessa experiência que nós temos como professora ao longo de quase trinta 

anos em sala de aula, de poder partilhar algumas situações, de poder sugerir algumas 

ações pra essa professora, pra que ela desenvolva com essa turma e consiga ter retorno 

positivo. Então eu vejo fundamental no meu trabalho: não só ter um trabalho que vise 

orientar os professores na teoria mas porque nós temos uma prática também, e uma prática 

significativa, ao longo de muitos anos tanto no Ensino Superior (já são 20 anos) como no 

Ensino Fundamental que, ao todo, foram mais de 25 anos.  

P. Você citou o exemplo da Professora – nesse caso partiu da professora a solicitação.  

R. Sim. Nós temos acompanhado... (eu interrompi) 

P. No caso do Prof. N...  partiu da coordenação/da direção?  

R. Sim, nossa também – no caso veio reclamação, os alunos fizeram reclamação, 

entregaram o documento à Pró-Reitoria e, nesse documento, os alunos se queixaram... (eu 

perguntei a ela se havia partido dos alunos); isso, partiu dos alunos mas nós já estamos 

acompanhando há muito tempo; há mais de um ano estamos acompanhamento, 

orientando, avaliando e nós não tínhamos um maior envolvimento desse professor, no seu 

planejamento, na sua atuação em sala de aula. E agora, com esse documento que a Pró-

Reitoria recebeu dos alunos, então fizemos uma reunião com esse professor, depois dessa 

reunião (esteve presente a Pró-Reitora Acadêmica, a Diretora de Centro e eu, como CP), 

retomamos com esse professor  todo o trabalho que já havia sido feito em termos de 

orientação, mas aí marcamos um horário com ele e junto com ele eu fui preparando os 

planos de aula daquela semana que ele daria. Então essa semana nós estamos 

acompanhamento para ver se ele está continuando a fazer o processo (preparar aula, 

colocar os planos e organizar a sua atuação na sala de aula; então nós ficamos de 
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conversar agora, nos próximos dias e estamos dando o acompanhamento necessário pra 

ver como que ele está se saindo.  

 

7. Você destacou em vários momentos da entrevista a sua experiência como docente e como 

CP. Como conciliar teoria e prática? Percebe que pode haver dicotomia entre elas?  

R: Acredito que minha experiência como docente há 20 anos no ensino superior acaba me 

ajudando a enfrentar os desafios da Coordenação Pedagógica. Explico: uma vez tendo 

passado por diferenciadas experiências em sala de aula, lidando com os alunos e a rotina 

diária do trabalho docente, sinto-me fortalecida para atuar na coordenação. Veja que, em 

muitas situações vivenciadas pelos professores a quem oriento hoje, foram experiências 

minhas no passado ou até atualmente mesmo. A teoria pode ser reforçada nas situações 

práticas que utilizo, às vezes, como exemplos de experiências vivenciadas pelos docentes 

de forma geral. Em resumo, procuro desmistificar a sala de aula e ação docente para o 

professor iniciante, principalmente. Em geral, são estes os que acabam recorrendo mais ao 

apoio da coordenação pedagógica. 

 

8. Como é trabalhar com os Coordenadores de Curso?  

R. Os CC formam um grupo muito heterogêneo. Nós temos coordenadores mais antigos, 

já estão há mais tempo nessa função e tem um olhar e uma experiência diferenciada; são 

coordenadores que caminham bem, que conseguem ter essa visão da gestão do curso mas 

também do pedagógico, do envolvimento dos professores, da partilha e da troca de 

experiências. Por outro lado, nós temos professores com  menos tempo de casa, que não 

tem essa preparação para a gestão, pra condução de um curso e estão, aos poucos, sendo 

orientados e temos também o professor que acabou de assumir a coordenação do curso, 

agora, há poucos meses, no início desta ano. Então o grupo é muito heterogêneo. Isso eu 

considero uma dificuldade do nosso trabalho; grupo muito heterogêneo, há professores 

que já tiveram a capacitação, há outros que tiveram e já deixaram a função e novos 

assumiram no lugar e assim por diante. Eu acredito que isso seja um fator que dificulte a 

nossa atuação. Embora a gente sempre procure passar as orientações, capacitar esse 

profissional, mas eu vejo que nós precisaríamos ter uma política de capacitação do 

coordenador de curso mais direcionada pra que quando esses professores assumem a 

coordenação, eles já têm uma capacitação pra gestão. Isso não nós temos. Então muitas 

vezes o coordenador começa até meio que perdido em relação as suas ações de gestão e 
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até ele ter o domínio da instituição como um todo, da metodologia e do próprio trabalho 

de gestão do curso, ele leva um tempo. Então eu vejo que seria interessante até pensar 

futuramente um trabalho para capacitar a gestão dos cursos. Eu vejo que isso é necessário, 

justamente por toda essa diversificação e heterogeneidade dos coordenadores.  

P. Em relação aos coordenadores, você comentou que você trabalha com eles na 

elaboração dos planos...  

R. No plano de ensino, nos planos de aula, no acompanhamento da metodologia, na 

revisão do projeto pedagógico do curso, que é o nosso trabalho mais forte, na organização 

e revisão do PPC, atualização deste documento.  

P. Nas reuniões de NDE, também?  

R. Nas reuniões de NDE, não. Eu acompanho,  mas assim: alguns até eu faço parte e dessa 

forma eu trabalho mais diretamente com alguns cursos e outros a gente acompanha para 

ver como que eles estão conduzindo o projeto do curso, como eles estão conduzindo a 

organização e o desenvolvimento do curso. Então eu participo assim, com sugestões, com 

orientações e em alguns cursos mais efetivamente porque eu faço parte do NDE desses 

cursos.  

P. Mais de um?  

R. Mais de um, eu não tenho um número para falar de cabeça, mas são vários cursos que 

eu acompanho como professora, no NDE. Eu não tenho um número exato, mas acredito 

que pelo menos uns cinco ou seis. Tirando os de Letras, Pedagogia e os do Centro de 

Exatas, justamente pra ajudar mais essa parte pedagógica do curso.  

P. Eu me lembro que no ano passado você fez um roteiro para a elaboração do PPC:  

R. Isso. Nós preparamos um modelo do PPC: elaboramos um texto previamente 

preparado, nós elaboramos esse material, esses textos com essas informações e aí, cada 

curso, desenvolve o que é característico, o que é específico da sua área, do seu curso. 

Então nós temos um padrão, um documento padronizado que traz essas informações mais 

gerais, já definidas como um texto único e cada curso vai colocar na sua organização 

didático-pedagógica, aquilo que é próprio da sua matriz curricular, das diretrizes do seu 

curso, do perfil daquele aluno, daquele egresso; depois na dimensão do corpo docente vai 

colocar as especificidades dos seus docentes, na infraestrutura, a bibliografia própria do 

seu curso; mas existem já partes definidas que são informações institucionais e são 

informações únicas. Elas são gerais para todos os cursos. Isso facilitou bastante o trabalho 

e o CC, a cada ano/semestre, ele vai atualizando as informações.  

P. A cada semestre?  
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R. A cada semestre porque muda o corpo docente, muda a bibliografia, atualiza uma 

ementa ou outra; a cada semestre é feito o processo de atualização.  

P. E quem tem a responsabilidade por esse material? 

R. Na verdade a coordenadoria concentra o original desses Projetos. Nós temos uma pasta 

que é atualizada todo semestre e o coordenador recebe uma cópia desta última atualização. 

Quando eles fazem a atualização, eles encaminham para a coordenadoria que faz toda a 

revisão e corrige o que for necessário, se necessário acrescentar ou corrigir algo, nós 

devolvemos para o CC e quando há a versão definitiva é mandado para o portal do aluno, 

do professor e do coordenador. São três portais e esse material segue em pdf e fica 

disponível no portal o PPC e o CC recebe uma cópia desse arquivo finalizado para que ele 

tenha o arquivo último, vamos dizer assim, no caso dele precisar fazer uma nova revisão. 

Então por ser um documento institucional, ele fica concentrado na coordenadoria mas está 

disponibilizado no portal (professor, aluno e CC).  

 

9. Talvez você já tenha até falado sobre isso mas existem alguns CC com os quais é mais 

tranquilo o seu trabalho?  

R. Sim. Há aqueles coordenadores, como eu dizia que tem um tempo maior de 

experiência, que tem uma afinidade até maior com a própria função da coordenação, da 

gestão do curso, que conseguem pensar o curso, planejar, organizar inclusive o trabalho 

com os professores, tentando alcançar já algumas metas e objetivos traçados. Por outro 

lado, há coordenadores que estão caminhando, que estão num  processo de capacitação, de 

conhecimento do próprio curso, conhecimento dos próprios documentos legais, dos atos 

normativos. Porque esse trabalho de CC é um trabalho que demanda conhecimento de 

legislação, de portaria, pareceres, de diretrizes que são emitidos pelo MEC e não é de uma 

hora para outra que o coordenador tem conhecimento de tudo isso. Então essa parte legal, 

essa parte de legislação, é algo que os professores coordenadores vão conhecendo, vão 

tomando ciência e muitas vezes, alguns, claro, tem mais agilidade, tem mais facilidade 

para lidar com tudo isso e outros demoram um pouco mais; mas é um processo contínuo, é 

um processo que deve ser sempre acompanhado pela diretora de centro, pela coordenadora 

pedagógica, pra que eles entendam a necessidade do conhecimento desses documentos.  

 

10. Há coordenadores mais resistentes? De que áreas? 

R. Eu não diria que são coordenadores mais resistentes, eu não vejo dessa forma que há 

aqueles que são resistentes. Nós já tivemos coordenadores resistentes que já não estão 
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mais na função; já tivemos coordenadores assim. Mas atualmente no grupo de 

coordenadores, eu não vejo resistência; eu vejo uma vontade de crescer, de conhecer, uma 

necessidade até de mais conhecimento próprio curso pra poder atuar melhor. Então, já 

tivemos uma ou outra situação de resistência, sim. Atualmente eu não vejo mais nenhuma 

situação dessa forma. A não ser assim, dificuldades iniciais de um momento de 

coordenador que está iniciando um curso, que está começando nessa função e ainda está 

crescendo; há um processo de capacitação que deverá ser percorrido.  

P. Falando ainda das resistências... você disse que já houve em outros momentos 

coordenadores mais resistentes. Como você lidou com essa resistência?  

R. Então, eu me lembro de situações assim muito pontuais em que com reuniões com os 

coordenadores de centro, num determinado centro, alguns coordenadores (as reuniões da 

quarta-feira, mas específicas nos centros).  

P. Há reuniões por centros?  

R. Sim. Deixe-me explicar isso antes. Nós temos uma geral, por mês, com todos os 

coordenadores, junto com a Pró-Reitoria Acadêmica, Coordenação Pedagógica e Diretoras 

de Centro. É uma reunião mais geral. Além dessa reunião geral, que acontece uma vez por 

mês, toda semana a CP tem uma reunião com os CC de um determinado centro. Toda 

semana prá CP e para o CC, uma mensal geral e uma específica, no seu Centro. Então, por 

exemplo, a gente já faz o cronograma da seguinte forma: uma reunião é com o centro da 

Saúde, na semana seguinte, com o centro de Humanas, na outra semana, com o pessoal de 

Exatas. Quando é a semana de Exatas, como o grupo é muito grande, a gente divide em 

dois dias: na segunda-feira, eu pego o grupo das Sociais Aplicadas e na quarta-feira, o 

grupo de Exatas. Então aí já foram três semanas e já chega a semana da reunião geral 

novamente. Então nós temos um cronograma para o semestre e eles participam dessas 

reuniões. Normalmente pra essas reuniões, a gente leva mais as questões pedagógicas, 

questões de organização, questões mais pontuais, com relação à área. Por exemplo, na 

última reunião que nós tivemos com os CC de cada Centro, nós trabalhamos o 

Instrumento de Avaliação do Curso que o MEC publicou agora em março. Só que, porque 

precisa ser um trabalho diferenciado? Porque existem particularidades neste instrumento 

para a Saúde, existem particularidades para as Licenciaturas, então nós fazemos esse 

trabalho diferenciado. Na reunião, por exemplo, com centro de Saúde, houve vários 

indicadores presentes neste documento que antes eram obrigatórios apenas para o curso de 

medicina e hoje são obrigatórios para a área de saúde. Então nós nos detivemos bastante 

nesses indicadores. Esse mesmo instrumento traz também vários indicadores novos, 
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específicos para as licenciaturas. Então nós destacamos isso na reunião da área de 

humanas, das licenciaturas especificamente, e assim por diante. Então nessas reuniões, 

com grupos menores, os coordenadores ficam mais a vontade, eles expõem mais as suas 

dificuldades, eles perguntam, pedem orientações.  

P. Há maior interesse...  

R. Exatamente, há uma participação também maior. E com grupos menores, parece que a 

discussão flui mais. Então prá falar de coordenadores mais resistentes: o ano passado nós 

tínhamos – vamos dizer assim – duas coordenadoras que se mostravam bem - como eu 

vou dizer, insatisfeitas com alguns processos; isso passou a ser percebido nessas reuniões 

quando elas colocavam algumas dificuldades em relação à metodologia, em relação a esse 

trabalho que muitas vezes, a CP passa ao CC. Ao ponto de, uma dessas coordenadoras me 

disse o seguinte: que aquele trabalho que eu estava fazendo com eles, naquela reunião, 

que devia ser feito com os professores porque eles já estavam cansados de saber. Mas aí, é 

o momento que você pode dialogar e dizer: olha, se nós estamos trabalhando dessa 

maneira com vocês é porque ainda existem muitas dessas dificuldades no próprio grupo de 

vocês. Então partindo desse conhecimento que nós temos e das dificuldades que, vocês 

coordenadores, apresentam, nós estamos trabalhando com vocês essa parte de formação 

pra que vocês repassem isso com os professores, sempre que possível nas reuniões. Nós 

estamos sim trabalhando com os professores mas nós precisamos que vocês 

coordenadores tenham essa firmeza, essa segurança pra poder orientar o professor que não 

esteja desenvolvendo adequadamente o trabalho. Então algumas observações são 

colocadas nessas reuniões, mais pontuais, uma vez que o grupo é menor e eles têm mais 

liberdade pra falar, mais possibilidade de partilha. Nesse caso, como é que a gente 

trabalha: sempre por meio da orientação, da troca de experiências, mas demonstrando 

também que nós estamos acompanhando e que sabemos o que estamos fazendo 

justamente por causa desse acompanhamento que nós realizamos diariamente.  

P. Nossa  -  pra mim foi novidade as reuniões semanais/específicas.  

 

11. Quando falamos sobre a resistência de algumas coordenadoras, você citou dois exemplos. 

Uma dizia que esse conteúdo seria mais interessante de ser estudado com os professores. 

Poderia falar mais sobre isso: será que o CC passa a responsabilidade ao professor, este ao 

estudante...  



91 
 

R: Quando me referi a essa situação em específico, senti que a coordenadora em questão 

acreditava já saber ou conhecer todo o processo e não precisar de mais reforço nessas 

orientações pedagógicas; por isso mesmo expressou-se dessa forma, isto é, o trabalho de 

orientação precisaria ser feito diretamente com os professores, "pois os coordenadores de 

curso já dominavam tudo". Resumindo, foi essa a sensação que senti naquele momento. 

Entretanto, o que fiz foi mostrar ao grupo de coordenadores de curso que eles também 

precisavam daquele momento de formação e orientação, visto que ainda existiam vários 

problemas no uso adequado da metodologia institucional. Os coordenadores de curso, na 

maioria das vezes, também são profissionais do mercado e falta a eles essa formação 

pedagógica, trabalhada nas reuniões e momentos formais de capacitação. Como 

responsável pela coordenação geral, acredito que os coordenadores de curso também são 

responsáveis pelo acompanhamento pedagógico dos professores que lecionam em seu 

curso, pois isso também significa estar atento à gestão do curso. Muitos problemas 

maiores podem ser evitados se o coordenador do curso acompanha o planejamento e 

desenvolvimento das aulas. 

 

12. Como são vistas as mediações (institucionais, sociais...) pelos coordenadores?  

R. Atualmente temos 38 coordenadores de curso na instituição. Posso dizer, sem medo de 

errar, que a maioria recebe muito bem essas mediações; alguns até solicitam e procuram a 

coordenação pedagógica espontaneamente. Reforçam a necessidade de meu 

acompanhamento e esperam essa "ajuda pedagógica", pois conhecem suas limitações. No 

geral, há uma boa aceitação dessas mediações, pois sinto que há um respeito pelo meu 

trabalho e pela minha experiência como docente. 

 

13. Você encontra dificuldades/entraves na realização desta atividade?   

R. Acredito que eu já respondi. A gente procura ter muito jogo de cintura, acho que é 

importantíssimo ter jogo de cintura, saber ouvir muito, saber ouvir, sentir o que o outro 

está expondo, está passando, ter esse olhar sensível em relação ao trabalho do CC, do 

professor, entender essas dificuldades. É um exercício constante, não é fácil, não é fácil, a 

gente precisa conhecer bem esse trabalho da coordenação pra poder orientar na medida do 

possível aquilo que a gente consegue contribuir.  
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14. Eu já percebi que você tem muitas atividades. Embora tenha tantas atividades e tantas 

possibilidades, existem situações que facilitam o seu trabalho? Parece-me que um 

exemplo que facilita são as reuniões específicas. Além delas...  

R. É. As reuniões específicas ajudam bastante porque nós estamos com grupos menores, a 

gente verifica mais a realidade daquele centro, daquele grupo de coordenadores, daqueles 

cursos especificamente. Tudo isso vai facilitando bastante. Outra situação que facilita é a 

experiência que a gente tem, tanto na coordenação como no trabalho do professor. Acho 

que muito mais o trabalho de professor que traz mais subsídios pra gente poder orientar o 

coordenador, orientar o professor; acho que isso é muito mais importante – essa 

experiência de sala de aula. E também os professores enxergarem você como uma colega, 

como alguém que está aí, na sala de aula, junto com ele e que passa também por 

dificuldades, que também tem os seus problemas com aluno, com planejamento, com 

preparação de aula e que é possível que eles percebam que isso não é nada impossível de 

ser realizado. Mas com planejamento, com organização, a gente consegue fazer um bom 

trabalho tanto em sala de aula, quanto na coordenação. Respondi?  

P. Eu acho que sim. 

 

15. Talvez aqui a gente já tenha falado mas caso queira acrescentar alguma coisa: Que 

demandas, pensando nas quatro áreas (Humanas, Saúde, Exatas e Sociais Aplicadas),  

cada curso apresenta?  

R. Demandas. Vamos lá: Demandas. Acho que pra falar de cada curso, eu sinto um pouco 

de dificuldade, mas (eu: seria mesmo em geral); no caso demandas de exatas, vamos 

começar por essa área: profissionais que estão na sala de aula, eu digo os docentes que 

estão na sala de aula desses cursos, são docentes que vem do mercado de trabalho. Então 

eles não têm nenhuma formação pedagógica. (eu: nenhuma?) Nenhuma, nenhuma. É 

muito raro encontrar um professor que tenha uma pós-graduação que tenha focado coisa 

de docência. É muito raro. Um ou outro professor já me passou experiência nesse sentido 

de ter feito uma pós-graduação e, durante a pós-graduação, ter tido uma disciplina voltada 

pra didática, pra questões pedagógicas. Mas a maioria, sem dúvida, não tem nenhum 

conhecimento da questão pedagógica. Então eles vêm com uma experiência, com a boa 

vontade de poder ensinar esse seu conhecimento. Então uma das demandas que eu vejo e 

não é só na área de exatas, mas principalmente na área de exatas isso acaba se destacando, 

é justamente essa falta da formação pedagógica. Então é uma demanda que nós 

entendemos que tenha que ser trabalhada ao longo de cada ano pra que o professor desses 
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cursos consiga ter essa visão mais do pedagógico do seu trabalho e não tanto só de 

mercado em que ele atua e que o aluno vai atuar. Da mesma forma, os cursos da área da 

saúde, também existem os profissionais que estão no mercado de trabalho mas a 

impressão que nós temos que esses profissionais, por trabalharem com uma clientela mais 

diferenciada, alunos que estão mais disponíveis para o estudo, eu vejo que os alunos que 

têm tempo integral para o estudo conseguem ter um domínio talvez maior dessa 

aprendizagem. É uma área que trabalha muito unida, cujos coordenadores são muito 

unidos, se ajudam muito, são sempre muito prontos para participar das capacitações, das 

reuniões de aprofundamento, de estudos; é um grupo que eu vejo que tem muita 

disposição para aprender e estão sempre buscando coisas novas. (eu: interessante!) Sim é 

uma característica que percebo nos professores da área da saúde – acho que pela própria 

dinâmica do curso e pelo trabalho que eles realizam com atendimentos/estágios, nos 

hospitais, nos postos de saúde, nas clínicas mesmo aqui... então eu vejo que é um trabalho 

diferenciado. De humanas: no caso com os coordenadores da área de humanas: a gente 

imagina assim que não deve ter problema uma vez que eles têm toda formação pedagógica 

mas nós temos cursos por exemplo que não são de licenciatura (nós temos psicologia, nós 

temos tradutor – são cursos de bacharelado). Nesse caso, os coordenadores do centro de 

humanas, todos eles são formados em alguma licenciatura. Em sua maioria são formados 

em alguma licenciatura, portanto, eles já têm esse domínio das questões pedagógicas, eles 

já têm esse conhecimento da formação que é necessária ao trabalho do professor. Eles 

caminham bem, mas de demandas, eu acredito que a parte administrativa do curso, a parte 

de gestão do curso é que às vezes precisa de alguma ajuda, algum apoio, mas nas questões 

pedagógicas, a área caminha bem melhor. Não significa que não tenham dificuldades. 

Tem sim. Mesmo professores que são licenciados e que atuam, muitas vezes eles 

demonstram sim algumas situações em que são necessárias intervenções de nossa parte.  

 

16. Quais as possibilidades/facilidades você encontra no exercício desta função? 

R. Possibilidades/facilidades. Bom – como facilidades, eu vejo que a coordenadoria tem 

um respaldo muito grande da Pró-Reitoria Acadêmica, da Pró-reitoria Administrativa e da 

própria Reitoria. Esse respaldo eu vejo como fator facilitador no trabalho. Tudo que é 

necessário, tudo que é preciso, tudo que é planejado, existe esse apoio das instâncias 

superiores. Claro que vai facilitar e preparar uma atuação mais eficiente; em termos de 

capacitação do meu próprio trabalho. Eu pude participar de um curso de capacitação em 

São Paulo sobre a Avaliação Institucional e isso foi prontamente providenciado pela 
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administração pra que eu pudesse me aprofundar e conhecer mais o processo da avaliação 

da instituição, dos cursos, enfim. Então eu vejo que esse respaldo, esse apoio é um 

elemento facilitador muito significativo. Além disso: a equipe com que eu trabalho, os 

funcionários que me assessoram, que me apoiam nesse desenvolvimento do trabalho na 

CP; são pessoas também bastante acessíveis, com boa formação, entendem o nosso 

trabalho e a importância do nosso setor na instituição. Então isso tudo é algo que a gente 

procura desenvolver um ambiente de bastante confiança, de bastante estímulo também e 

eu vejo que eles correspondem justamente a essas expectativas que nós temos em relação 

ao que vai ser desenvolvido pra cada mês, cada semestre, pra cada ano. São elementos que 

facilitam muito e ajudam no crescimento desse processo.  

P. Possibilidades?  

R. Possibilidades de crescimento. Vejo muitas possibilidades desse setor crescer na [na 

IES] mas pra isso precisaríamos ter mais pessoal. Eu vejo que nós poderíamos ter 

futuramente um curso de especialização para os professores na área de didática, na área de 

Ensino Superior, de Metodologia do Ensino Superior. Eu tenho inclusive uma proposta 

que eu já apresentei há algum tempo e espero que isso aconteça futuramente. Eu vejo que 

é um setor que precisa crescer prá poder expandir o seu trabalho. Hoje somos quase 300 

profissionais – então se formos pensar em número de pessoas na coordenadoria somos 

três. É o mesmo que um funcionário pra cada 100 professores. Então é um trabalho que 

acaba sendo demorado ao longo do semestre, pra que esse retorno seja dado para o 

professor, pra que esse acompanhamento seja realizado. Eu vejo que é um setor que 

precisa crescer, mas que precisaria de mais pessoal preparado pra esse trabalho. Eu vejo 

que tem possibilidade de ser um centro aglutinador de conhecimento e de pesquisa na área 

de metodologia. Estamos com um plano de um grupo de pesquisa na área de metodologias 

ativas justamente pra poder envolver também professor nessa produção e então, eu 

entendo que é um setor que pode e deve crescer bastante. No futuro, eu acredito que setor 

não seja apenas mais com três pessoas, mas com muito mais.  

 

17. Quando falamos das possibilidades na CP, você falou que espera maior crescimento deste 

setor. O fato de serem poucos atualmente seria uma dificuldade? Qual seria a principal 

dificuldade? 

R. Na época da implantação da metodologia institucional a Coordenadoria Pedagógica 

chegou a ter o dobro de colaboradores que tem hoje. Atualmente somos três: eu, um 
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auxiliar pedagógico e um auxiliar da área de T.I. Esse número reduzido não tem sido um 

empecilho à realização do trabalho, mas vejo que algumas situações poderiam ser mais 

agilizadas se houvesse mais alguém envolvido na área pedagógica para acelerar o 

acompanhamento da metodologia e orientar os professores quanto à aplicação correta 

desta desde o início dos semestres. Principalmente os professores novos necessitam de um 

acompanhamento "mais próximo", nos primeiros meses, o que acaba sendo mais 

demorado em vista da demanda de trabalho e da quantidade de docentes na universidade. 

A principal dificuldade é justamente esse acompanhamento que, por vezes, acaba se 

estendendo até o final do semestre e as dificuldades são  detectadas um pouco tarde, em 

alguns casos.  

 

18. Você acredita que estas mudanças são possíveis?  

R. Sem dúvida, vejo que a instituição tem estado atenta às mais diversas questões de 

ordem pedagógica e caminha para melhorias.  

 

19. Como você se sente na atividade como CP?  

R. Muito feliz. Eu me sinto feliz porque eu vejo que é primeiro um reconhecimento por 

um trabalho que a gente realiza há muitos anos na Instituição, reconhecimento pela 

dedicação, pela experiência que nós vivemos no Instituto, não só aqui mas no Instituto 

como um todo. Então é um trabalho que me deixa muito feliz porque eu vejo que as 

pessoas confiam no meu trabalho, os professores confiam no meu trabalho, os 

coordenadores, a própria administração; existe um respeito muito grande por aquilo que a 

gente organiza/desenvolve, planeja aqui na coordenadoria. Então é algo que me deixa 

feliz, mas também com um senso de responsabilidade muito grande porque a cobrança 

também é enorme nesse sentido. Espera-se muito desse setor e eu tenho comigo também 

uma cobrança nesse sentido de fazer sempre o melhor, de poder proporcionar sempre algo 

importante, algo positivo, algo que contribua com a Instituição. Então, ao mesmo tempo 

que eu fico feliz, eu tenho uma preocupação muito grande de corresponder a tudo isso que 

se espera de um setor como a coordenadoria.  

 (eu: tem mais algumas perguntas: tudo bem? R. Não, tudo bem) 
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20. Sobre sua formação acadêmica: possui formação específica para desempenhar a atividade 

como Coordenador Pedagógico?  

R. Isso, a minha formação inicial, minha graduação é Letras: Português-Inglês. Depois do 

curso de Letras, eu fiz duas pós (lato sensu) – uma Metodologia do Ensino Superior e a 

outra em Formação de Formadores de Professores. Então foram duas pós voltadas para a 

Educação, especificamente para a formação de professores. Aliado a isso, eu tenho um 

trabalho na Educação Básica de 25 anos, como professora de sala de aula, mas como CP 

também atuando com professores do Ensino Fundamental. Na pós-graduação, Stricto 

Sensu, tanto o Mestrado como o Doutorado, eu pude focar na minha área de formação 

inicial que é a área de Letras. Mas sempre, há, eu tenho uma experiência muito 

interessante também que foi a minha participação num curso de Pedagogia 

Semipresencial, na UNESP onde eu trabalhei como orientadora de disciplina, no caso é 

um professor tutor. Durante três anos eu trabalhei neste curso e nós tínhamos capacitações 

constantes, eram mensais. Essas capacitações eram todas em São Paulo e praticamente nós 

fizemos o curso todo de Pedagogia junto com os alunos porque pra ser tutor de um curso 

desse, nós tínhamos capacitação de cada disciplina e recebíamos toda a formação pra cada 

disciplina do curso e isso depois, desenvolveu como uma especialização pro nosso 

trabalho. Uma especialização na área de formação de professores. Então esse trabalho foi 

muito significativo também. Foi uma experiência numa universidade pública, uma visão 

diferente, mas esse acompanhamento de professores em exercício, já na função de 

professores na Rede Pública que vinham buscar essa formação pedagógica. Foi algo que 

me fez crescer muito, e nesses três anos, eu pude conhecer um curso de formação de 

pedagogo de ponta-a-ponta. Quer dizer: muito do que eu conhecia, foi confirmado e muito 

daquilo que eu não conhecia, eu pude aprender e pude conhecer também. Essa é a minha 

formação, a minha caminhada na Educação.  

P. Será que essa experiência continua na UNESP?  

R. Não. Formou a turma, o pessoal se formou e não abriu mais. Era política de governo, 

né.  

P. Você teve o privilégio...  

R. Eu tive o privilégio sim. [Nome da cidade] abriu 2 turmas, os polos da UNESP nas 

cidades, algumas cidades tinham duas turmas e [nome da cidade] tinha 2 turmas – 

funcionou aqui na UNESP - na FAAC (Faculdade de Arquitetura e Comunicação). Então 

essas duas turmas, cada uma delas tinha dois orientadores: eu trabalhava junto com uma 

outra professora na turma 1 e haviam dois outros professores na turma 2. Fizemos o 
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processo seletivo, até foi bastante concorrido na época, mas enfim pude ter essa 

experiência de três anos e com todo esse trabalho de capacitação que nós recebemos prá 

atuar na formação dos professores desse curso.  

P. Você tem excelente formação. (risos)  

 

21. Que significa ser Coordenador Pedagógico? 

R. Coordenador Pedagógico de Ensino Superior de uma Instituição como a nossa. 

Significa olhar pra frente. Significa olhar pra frente e ver que nós podemos cada vez mais 

desenvolver um trabalho docente consciente, com perseverança, com determinação mas,  

principalmente com muito amor pelo que se faz. Eu vejo que a CP é um órgão muito 

importante aqui dentro e que precisa ser visto com esses olhos de apoio mesmo aos 

professores. Então a coordenadoria, para mim, é enxergar o futuro, é ver a luz lá na frente, 

com os cursos reconhecidos, com conceitos máximos, buscando colocar no mercado esses 

profissionais diferenciados, com ótima formação não só em termos de conhecimento, mas  

também formação integral, formação plena, pessoas melhores mesmo para o mundo. 

Assim que eu vejo o trabalho da coordenadoria pedagógica. Um órgão que prevê, que vê 

lá na frente, que enxerga lá na frente e o que nós podemos contribuir. Não só com nossos 

professores, mas com nossos alunos também. Eu não comentei, mas um trabalho que nós 

temos realizado sempre que possível é um trabalho de observação de sala de aula com os 

professores. Nós tivemos uma atuação assim algum tempo e às vezes os professores 

solicitam alguma intervenção nesse sentido. Observar a sala de aula significa assistir a 

aula do professor e claro a gente vai atuar nalguma situação que não está muito bem 

resolvida; então quando há alguma queixa dos alunos, alguma dificuldade, a gente 

conversa com o professor, expõe a situação, conversa antes da aula com esse professor, eu 

peço licença pra poder participar da aula. Se o professor autoriza, a gente conversa sobre a 

aula, o objetivo da aula, que metodologia ele vai desenvolver, como ele vai trabalhar a 

aula, materiais que ele vai utilizar. Esse é o momento antes da aula – o momento prévio. 

No dia marcado eu vou pra aula e assisto a aula no fundo da sala, o professor me 

apresenta...  

P. Normalmente são professores novos?  

R. Não necessariamente. Tivemos sim professores novos que passaram por essa 

experiência comigo e que foi extremamente positivo porque tivemos assim um 

desempenho significativo até de diretoras de centro que me pedem essa intervenção em 

alguns momentos e disseram que, nas turmas em que eu atuei e com os professores que eu 
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atuei dessa forma, a mudança foi significativa. Então nós temos esse momento da sala de 

aula, eles me apresentam, a turma fica sabendo que eu estou ali como CP para observar a 

sala de aula, pra observar o trabalho do professor.  

P. Você é docente. Isso seria numa das noites que você está livre.  

R. Que eu não tenho aula. Isso, na noite que eu tenho livre. E depois da aula, a gente 

marca um momento com o professor para conversar sobre a aula. Claro que eu tenho uma 

ficha de observação, registro, a gente vai conversar sobre o desempenho do professor, 

toda a observação da sala, mas principalmente as estratégias utilizadas, a gente vai sugerir 

ações e depois a gente vai acompanhando ao longo do semestre. Já estive em várias 

turmas com professores específicos em que os alunos percebiam alguma dificuldade ou 

tinham feito alguma queixa e aí, a pedido da diretora de centro, eu pude entrar e participar 

desses momentos. Mas sempre conversando previamente com o professor, esclarecendo a 

situação e colocando o meu trabalho como um apoio pra eles. Então, nada como fiscalizar, 

nesse sentido, de jeito algum. Mas tentando ajudar mesmo.  

P. Eu falei sobre a auto confrontação simples e cruzada (Ives Clot)  

R. Então, pra desenvolver esse trabalho, eu pesquisei todo o material sobre observação de 

aulas, tem um livro que explica sobre observação de aulas, fui buscar a fundamentação, a 

técnica pra desenvolver isso, instrumentos de registro (antes, durante e depois da aula). E 

o professor recebe o registro com as minhas orientações, sugestões... depois ele assina e 

eu também e a gente guarda esse documento. Posteriormente a gente volta a conversar.  

P. Volta a fazer outra observação...  

R. Se tudo caminha bem não é necessário. Normalmente tem resolvido e tem tido sucesso 

sim.  

P. Você realmente teria de ter essa equipe para poder atender a todos. (risos)  

 

22. E, por último, como conciliar a atividade docente e as atribuições de coordenação?  

R. Eu vejo que eu não posso ter muitas turmas – esse semestre, por exemplo, eu estou com 

duas turmas (estou com duas noites).  

P. Mas pra você é essencial exercer a docência...  

R. É essencial. Eu vejo que é essencial. Mesmo pelo contato com os alunos, como o 

contato com os professores no dia-a-dia, por estar com eles na sala dos professores, nos 

corredores. Por perceber como eles me aceitam bem nessa função de coordenadoria 

pedagógica justamente porque eles me veem como professora também. Então além da 

minha paixão pela sala de aula que é algo que (eu lhe disse que no C.S.J., ela era a 
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professora mais querida... e ela disse sorrindo: “também nem tanto”). Então eu não me 

vejo fora da sala de aula, realmente é uma paixão antiga, eu se Deus quiser, vou conseguir 

levar isso por muito tempo. Eu não posso, claro, me lotar de aulas, não há como mas eu 

pretendo sim continuar com esse trabalho. Acho que acaba facilitando bastante e vejo que 

é importantíssimo. Eu sempre falei nos cursos de formação de professores que o professor 

coordenador ele tem que ter experiência da sala de aula. Não adianta ele ter só a teoria, 

não adianta ele...  

P. Tem algum coordenador que não exerça a docência?  

R. Não digo coordenador de curso, mas, por exemplo, nós temos professores que dão 

aulas pra licenciaturas que nunca deram aula na Educação Básica. E isso eu vejo que é 

fundamental – o professor se formou, terminou a licenciatura, ele praticamente não atuou 

na Educação Básica e ele vai dar aula pra formar professores pra Educação Básica. Eu 

vejo que isso é um problema. Da mesma forma que o coordenador muitas vezes, é um 

pedagogo, vai trabalhar numa escola com formação de professores, mas ele nunca entrou 

numa sala de aula. Ele saiu direto de uma graduação, de uma formação específica, 

acadêmica, o Mestrado, Doutorado, o que quer que seja. Aí ele vai ser coordenador de 

uma determinada escola sem ter pisado na sala de aula da Educação Básica.  

P. Dá um salto qualitativo sem ter passado pelas etapas.  

R. Exatamente. Ele não sabe como é a dinâmica da sala de aula, não conhece a 

problemática da sala de aula. Então esse é um fator que acaba facilitando o meu trabalho e 

eu continuo professora como eles.  

P. E daí eu concluo: o fato de você ser colega. Sente que é próxima deles mas que poderia 

tirar a autoridade ou lhe dá mais autoridade.  

R. Não, não vejo isso. Pelo contrário, eu até percebo nas reuniões de curso, eles sempre 

esperam de mim, uma palavra de orientação, uma palavra pra conduzir e até eu percebo 

assim, no caso do curso de Letras, Pedagogia, que eu sempre participo das reuniões com 

os professores e lá sou professora. Mas há sempre essa referência: que bom que a 

coordenadora pedagógica está conosco, é do nosso curso, é do nosso corpo docente 

porque ela pode nos adiantar em primeira mão (são privilegiados!) exatamente, eles 

destacam isso tanto na Pedagogia como no curso de Letras. Eu participo sempre como 

professora do corpo docente então eu sempre percebo essa fala: as CC têm essa fala. Eu 

vejo que os próprios professores também me acolhem muito bem nesse sentido. De ouvir 

as orientações e muitas vezes eu me pego não monopolizando a reunião, mas passando 
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situações e informações que seriam da coordenadoria e que os CC me pedem para explicar 

ou...  

P. No caso você é porta-voz direta.  

R. Acabo sendo. Nesse sentido eu não vejo que, não perde a credibilidade meu trabalho, 

pelo contrário. Eu vejo que eles têm mais respeito até por aquilo que eu falo nas reuniões 

sabendo que eu estou vinculada nesse setor.  

 

23. Você falou sobre experiências significativas. Poderia me dizer: O que dá mais prazer no 

trabalho? O que a anima quando pensa que vai trabalhar? 

R. Vejo meu trabalho como um meio de expressão do meu potencial interno, um meio de 

traduzir para a instituição na qual trabalho minha  criatividade e minha experiência. Penso 

que, quando uma pessoa consegue materializar-se naquilo que faz, ocorrem sentimentos 

de superação e conquista, nossos mais profundos desejos de perpetuação parecem realizar-

se, o trabalho passa a ter novo significado. Compartilhar meus conhecimentos e minha 

experiência me proporciona grande prazer. Além disso, o apoio de meus superiores e 

colegas de trabalho também são um diferencial para mim.  

 

24.  O que mais a desgosta no trabalho?  

R. Não vejo nada significativo para citar em relação a algo que me desgoste no trabalho 

que realizo. Às vezes, sinto que a falta de tempo acaba atrapalhando o andamento dos 

trabalhos, mas isso porque em alguns momentos há diversas situações com as quais 

precisamos lidar, principalmente em relação aos documentos oficiais.  

 

25. O que você faria de diferente se tivesse melhores condições de trabalho?  

R. Minhas condições de trabalho são muito boas. Às vezes a demanda de trabalho é muito 

grande por conta das avaliações de curso, documentos oficiais, atenção ao trabalho da 

CPA, atendimento aos professores e coordenadores de curso,  e a impressão que dá é que 

faltam horas no dia para se realizar tudo o que é necessário. O que posso dizer nesse caso 

é que sinto falta de mais tempo para me dedicar ao trabalho de "estudar" mais e "planejar" 

momentos de formação com os professores.  

 

  



101 
 

APÊNDICE E – NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO 

 

Gráfico 1 – NS 1: A importância da dialética articulação teoria e prática (praxis) como 
fundamento para a atividade de coordenadoria pedagógica 
 

INDICADORES PRÉ-INDICADORES 
 
 
 
 
 

1. Importância da 
prática/experiência 
docente.  

 
 

[...] a gente já tem essa experiência e essa caminhada de Ensino 
Fundamental (EF) também, eu acredito que tenha podido 
contribuir também para que muitas situações fossem resolvidas, 
fossem trabalhadas de uma forma mais pontual, mais certeira.  
 
Então foi uma experiência muito produtiva, muito interessante e 
muito importante até para o meu trabalho na IES.  
 
[...] aí vem muito dessa experiência que nós temos como 
professora ao longo de quase trinta anos em sala de aula, de poder 
partilhar algumas situações, de poder sugerir algumas ações. 
 
 Então eu vejo fundamental no meu trabalho: não só ter um 
trabalho que vise orientar os professores na teoria, mas porque nós 
temos uma prática também, e uma prática significativa, ao longo 
de muitos anos tanto no Ensino Superior (já são 20 anos) como no 
Ensino Fundamental que, ao todo, foram mais de 25 anos. 

 
 
 
 
 

2. Paixão pela sala de aula: 
“eu não me vejo fora da 
sala de aula, realmente é 
uma paixão antiga.” 

Então além da minha paixão pela sala de aula [...]. Então eu não 
me vejo fora da sala de aula, realmente é uma paixão antiga, eu se 
Deus quiser, vou conseguir levar isso por muito tempo.  
 
Mais importante, na minha opinião, é eu conseguir fazer esse 
trabalho na coordenadoria pedagógica sendo professora e estando 
em sala de aula; eu vejo de grande importância essa experiência na 
sala de aula e a continuidade dessa minha atuação em sala de aula. 
 
[...] é alguém que está na sala de aula junto com eles, que vivencia 
os problemas de sala, que conhece o desenvolvimento do trabalho, 
conhece a metodologia e trabalha dessa forma em sala de aula.  
 
É essencial. Eu vejo que é essencial. Mesmo pelo contato com os 
alunos, como o contato com os professores no dia-a-dia, por estar 
com eles na sala dos professores, nos corredores.  

 
 

3. A importância de sua 
experiência como 
docente para sua 
atividade na coordenação 
pedagógica. 
 

Eu já estava como professora há 18 anos no curso [...] e pela 
experiência adquirida ao longo de nossa formação e nossa carreira 
docente. 
 
Então foi uma experiência muito produtiva, muito interessante e 
muito importante até para o meu trabalho na IES. 
 
Eu vejo que isso é o mais importante do meu trabalho: poder 
passar para eles essa experiência, poder passar para eles uma 
orientação, uma forma de trabalho. 
 
[...] ao longo de muitos anos tanto no Ensino Superior (já são 20 
anos) como no Ensino Fundamental que, ao todo, foram mais de 
25 anos. 
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Acredito que minha experiência como docente há 20 anos no 
Ensino Superior acaba me ajudando a enfrentar os desafios da 
Coordenação Pedagógica. 
  
[...] esse é um fator que acaba facilitando o meu trabalho e eu 
continuo professora como eles.  

 

Gráfico 2 - NS 2: A relevância da experiência do coordenador pedagógico enquanto 
facilitador das atividades junto aos atores institucionais 
 

INDICADORES PRÉ-INDICADORES 

 
 

1. Experiência como 
Coordenadora de 
Curso: o que antes era 
apenas uma visão de 
professora (com os 
alunos) passei a ter esta 
visão mais 
administrativa do 
curso, pensar o curso, 
planejar, propor, 
projetar... 

 

 
Fui convidada para assumir a coordenação de Letras e estive neste 
trabalho durante 1 ano e ½. Foi um trabalho muito importante, 
conheci muito do curso; o que antes era apenas uma visão de 
professora (com os alunos) passei a ter esta visão mais administrativa 
do curso, pensar o curso, planejar, propor, projetar e trabalhar esse 
lado de (como é que eu vou explicar) esse lado de acompanhamento 
do professor.  
 
Então foi muito interessante essa experiência de estar na 
Coordenadora do Curso de Letras (CCL) acompanhando os 
professores no seu dia-a-dia, no seu planejamento, na organização de 
suas atividades.  
 
[...] ser um apoio aos professores, em termos de acompanhamento, 
em termos de auxílio ao trabalho, então acolher os professores novos, 
acompanhar os professores. 
 
[...] nesse trabalho da CC, a gente tem de fazer a mediação entre o 
aluno e o professor, os conflitos que surgem. 
 
Porque esse trabalho de CC é um trabalho que demanda 
conhecimento de legislação, de portaria, pareceres, de diretrizes que 
são emitidos pelo MEC e não é de uma hora para outra que o 
coordenador tem conhecimento de tudo isso. 
 

 
 
 

2. A importância da 
experiência de ser 
coordenadora 
pedagógica.  

 

 
Eu fui 7 anos coordenadora no Ensino Fundamental. 
 
[...] a finalidade última do trabalho é justamente esse apoio, auxílio e 
acompanhamento ao corpo docente. 
 
Acredito que minha experiência como docente há 20 anos no ensino 
superior acaba me ajudando a enfrentar os desafios da Coordenação 
Pedagógica.  
 
Posso dizer, sem medo de errar, que a maioria recebe muito bem 
essas mediações [a gente tem de fazer a mediação entre o aluno e o 
professor], os conflitos que surgem [...] ser um apoio aos 
professores]; alguns até solicitam e procuram a coordenação 
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pedagógica espontaneamente. Reforçam a necessidade de meu 
acompanhamento e esperam essa "ajuda pedagógica"  
 
É um exercício constante, não é fácil, não é fácil, a gente precisa 
conhecer bem esse trabalho da coordenação pra poder orientar na 
medida do possível aquilo que a gente consegue contribuir. 
 
Muito feliz. Eu me sinto feliz porque eu vejo que é primeiro um 
reconhecimento por um trabalho que a gente realiza há muitos anos 
na Instituição.  
 
Então é algo que me deixa feliz, mas também com um senso de 
responsabilidade muito grande porque a cobrança também é enorme 
nesse sentido.  
 
Espera-se muito desse setor e eu tenho comigo também uma cobrança 
nesse sentido de fazer sempre o melhor, de poder proporcionar 
sempre algo importante, algo positivo, algo que contribua com a 
Instituição.  
 
Então, ao mesmo tempo que eu fico feliz, eu tenho uma preocupação 
muito grande de corresponder a tudo isso que se espera de um setor 
como a coordenadoria. 
 
Eu vejo que a CP é um órgão muito importante aqui dentro e que 
precisa ser visto com esses olhos de apoio mesmo aos professores.  
 

 
 
 
 

3. Relação entre 
Coordenadora 
Pedagógica e os 
docentes e 
coordenadores de 
cursos.  

 
[...] eu fui muito bem aceita pelos docentes [como CC], meu 
relacionamento já era muito bom com  eles, foi um tempo de partilha, 
de troca  
 
Por perceber como eles me aceitam bem nessa função de 
coordenadoria pedagógica justamente porque eles me veem como 
professora também.  
 
Nesse sentido [o fato de ser professora] eu não vejo que, não perde a 
credibilidade meu trabalho, pelo contrário. Eu vejo que eles têm mais 
respeito até por aquilo que eu falo nas reuniões sabendo que eu estou 
vinculada nesse setor. 
 
Eu não diria que são coordenadores mais resistentes, eu não vejo 
dessa forma que há aqueles que são resistentes. 

 
Nós já tivemos coordenadores resistentes...  Mas atualmente no grupo 
de coordenadores, eu não vejo resistência; eu vejo uma vontade de 
crescer, de conhecer, uma necessidade até de mais conhecimento 
próprio curso pra poder atuar melhor.  
 
Então, já tivemos uma ou outra situação de resistência, sim.  
 
[...] senti que a coordenadora em questão [não foi citado de qual 
curso]  acreditava já saber ou conhecer todo o processo e não precisar 
de mais reforço nessas orientações pedagógicas; por isso mesmo 
expressou-se dessa forma, isto é, o trabalho de orientação precisaria 



104 
 

ser feito diretamente com os professores, "pois os coordenadores de 
curso já dominavam tudo".   
 
A gente procura ter muito jogo de cintura, acho que é 
importantíssimo ter jogo de cintura, saber ouvir muito, saber ouvir, 
sentir o que o outro está expondo, está passando, ter esse olhar 
sensível em relação ao trabalho do CC, do professor, entender essas 
dificuldades.  
 
[...] então quando há alguma queixa dos alunos, alguma dificuldade, a 
gente conversa com o professor, expõe a situação, conversa antes da 
aula com esse professor, eu peço licença pra poder participar da aula.  
 

 
 
 

4. Finalidades e 
atribuições da 
coordenadora 
pedagógica. 
 
 
 

 
A finalidade última do trabalho é justamente esse apoio, auxílio e 
acompanhamento ao corpo docente: na aplicação da metodologia, na 
orientação dos planos de aula, na elaboração dos planos de ensino, 
enfim, o dia-a-dia do trabalho docente na Instituição.   
 
Então eu vejo que esse trabalho da CP, é muito importante na 
acolhida aos professores novos, para orientar o trabalho docente, para 
orientar a preparação das aulas, o envolvimento do docente com o seu 
conteúdo, com a sua disciplina, na organização de situações de 
aprendizagem para o trabalho a ser desenvolvido em sala de aula, 
então, esse acompanhamento se dá ao longo de todo o semestre, no 
início de cada ano, mas principalmente ao longo de todo o semestre  
 
[...] temos atingido essa finalidade de acompanhamento, de apoio, de 
orientação [...] conversamos, orientamos, chamamos para um 
momento de explanação, sugerimos situações, fornecemos material, 
nós elaboramos e organizamos oficinas, treinamentos...  
 
Foi oferecida a Oficina Didática Aplicada ao Ensino Superior: é um 
material bastante dinâmico, reflexivo, faz com que o professor pense 
a sua prática.  
 
Nós preparamos um modelo do PPC (Projeto Pedagógico do Curso): 
elaboramos um texto previamente preparado e aí, cada curso, 
desenvolve o que é característico, o que é específico da sua área, do 
seu curso. 
 
Nós temos uma reunião geral, por mês, com todos os coordenadores, 
junto com a Pró-Reitoria Acadêmica, Coordenação Pedagógica e 
Diretoras de Centro. É uma reunião mais geral. Além dessa reunião 
geral, que acontece uma vez por mês, toda semana a CP tem uma 
reunião com os CC de um determinado centro. Toda semana prá CP e 
para o CC, uma mensal geral e uma específica, no seu Centro.  
 
As reuniões específicas ajudam bastante porque nós estamos com 
grupos menores, a gente verifica mais a realidade daquele centro, 
daquele grupo de coordenadores, daqueles cursos especificamente. 
Tudo isso vai facilitando bastante. [...] há uma participação também 
maior. E com grupos menores, parece que a discussão flui mais.  
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Mas com planejamento, com organização, a gente consegue fazer um 
bom trabalho tanto em sala de aula, quanto na coordenação.  
 
Eu não comentei mas um trabalho que nós temos realizado sempre 
que possível é um trabalho de observação de sala de aula com os 
professores.  
 

 
 

5. Trabalho como 
expressão e expansão 
do potencial interno: 
sentimentos de 
superação, conquista e 
prazer.  

Vejo meu trabalho [como CP] como um meio de expressão do meu 
potencial interno, um meio de traduzir para a instituição na qual 
trabalho minha  criatividade e minha experiência. Penso que, quando 
uma pessoa consegue materializar-se naquilo que faz, ocorrem 
sentimentos de superação e conquista, nossos mais profundos desejos 
de perpetuação parecem realizar-se, o trabalho passa a ter novo 
significado. Compartilhar meus conhecimentos e minha experiência 
me proporciona grande prazer. Além disso, o apoio de meus 
superiores e colegas de trabalho também são um diferencial para 
mim.  
 

 

Gráfico 3 - NS 3: Heterogeneidade: a complexidade na relação do coordenador 
pedagógico com professores e coordenadores de diferentes cursos e áreas. 
 

INDICADORES PRÉ-INDICADORES 
 
 
 
 
 

1. Heterogeneidade [em 
relação à formação e ao 
tempo de casa] dos 
professores e 
coordenadores de curso 
[38 CC].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os CC formam um grupo muito heterogêneo. Nós temos 
coordenadores mais antigos,  já estão há mais tempo nessa função 
e tem um olhar e uma experiência diferenciada; são 
coordenadores que caminham bem, que conseguem ter essa visão 
da gestão do curso mas também do pedagógico, do envolvimento 
dos professores, da partilha e da troca de experiências.  
 
Então o grupo é muito heterogêneo. Isso eu considero uma 
dificuldade do nosso trabalho; grupo muito heterogêneo [...]. Eu 
acredito que isso seja um fator que dificulte a nossa atuação. 
 
Por outro lado, nós temos professores com menos tempo de casa, 
que não tem essa preparação para a gestão pra condução de um 
curso e estão, aos poucos, sendo orientados. [...] os professores 
novos necessitam de um acompanhamento "mais próximo", nos 
primeiros meses. 
 
Temos também o professor que acabou de assumir a coordenação 
do curso, agora, há poucos meses, no início deste ano. Então 
muitas vezes o coordenador começa até meio que perdido em 
relação as suas ações de gestão e até ele ter o domínio da 
instituição como um todo, da metodologia e do próprio trabalho 
de gestão do curso, ele leva um tempo.  
 
Há aqueles coordenadores, como eu dizia que tem um tempo 
maior de experiência, que tem uma afinidade até maior com a 
própria função da coordenação, da gestão do curso, que 
conseguem pensar o curso, planejar, organizar inclusive o trabalho 
com os professores, tentando alcançar já algumas metas e 
objetivos traçados.  



106 
 

  
Por outro lado, há coordenadores que estão caminhando, que estão 
num processo de capacitação, de conhecimento do próprio curso, 
conhecimento dos próprios documentos legais, dos atos 
normativos.  
 
Então essa parte legal [...] alguns, claro, têm mais agilidade, têm 
mais facilidade para lidar com tudo isso e outros demoram um 
pouco mais; mas é um processo contínuo, é um processo que deve 
ser sempre acompanhado pela diretora de centro, pela 
coordenadora pedagógica, pra que eles entendam a necessidade do 
conhecimento desses documentos.  
 
A não ser assim, dificuldades iniciais de um momento de 
coordenador que está iniciando um curso, que está começando 
nessa função e ainda está crescendo; há um processo de 
capacitação que deverá ser percorrido. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Heterogeneidade dos 

cursos: especificidades 
por áreas. 
 

 
Os diferentes cursos têm perfis muito peculiares: os cursos da área 
de humanas, da área de exatas, sociais aplicadas e da área de 
saúde, eles têm, vamos dizer assim, situações comuns, que são 
próprias a todos os cursos mas há também aqueles diferenciais 
que dizem respeito às áreas específicas. [...] então nós procuramos 
voltar, esse trabalho da coordenadoria para atender as diferentes 
solicitações de acordo com cada centro.  
 
No caso, dos cursos da área de humanas, nós temos disciplinas 
mais voltadas para esse tipo de formação, no caso os cursos [...] 
das licenciaturas, existe todo um rol de disciplinas pedagógicas, 
esse acompanhamento precisa ser necessariamente um 
acompanhamento que traga frutos para a sala de aula; [...] precisa 
pensar a sua prática docente também, precisa pensar o seu 
trabalho docente e a aplicação que ele faz disso no seu dia-a-dia 
na sala de aula;  
 
[Humanas]: [...] eu acredito que a parte administrativa do curso, a 
parte de gestão do curso é que às vezes precisa de alguma ajuda, 
algum apoio, mas nas questões pedagógicas, a área caminha bem 
melhor.  
 
No caso dos professores dos cursos da área da saúde: há 
especificidades em relação a estágio, em relação a algumas 
disciplinas que são comuns desses cursos, e nós acompanhamos 
esses professores sugerindo, apontando, promovendo situações 
que sejam adequadas para a área da saúde. [...] tem participação 
muito grande da área da saúde [...] muitos professores da área da 
saúde, se envolvem bastante. 
 
É uma área que trabalha muito unida, cujos coordenadores são 
muito unidos, se ajudam muito, são sempre muito prontos para 
participar das capacitações, das reuniões de aprofundamento, de 
estudos; é um grupo que eu vejo que tem muita disposição para 
aprender e estão sempre buscando coisas novas.  
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No caso das exatas: os profissionais desses cursos geralmente, são 
profissionais que estão no mercado de trabalho, que estão atuando 
numa carreira já com uma certa experiência; eles precisam trazer 
essa experiência para a sala de aula, mas há uma dificuldade 
significativa em termos de transpor toda essa experiência para as 
vivências que o aluno precisa desenvolver em sala de aula.  
 
[Exatas]: são docentes que vem do mercado de trabalho. Então 
eles não têm nenhuma formação pedagógica. [...] não é só na área 
de exatas, mas principalmente na área de exatas isso acaba se 
destacando, é justamente essa falta da formação pedagógica.  
 
[...] da área sociais aplicadas também a gente tem muito adesão. 
 

 

Gráfico 4 - NS 4: Coordenadora Pedagógica: Apoio da equipe assessora, condições de 
trabalho e política de capacitação de gestores dos cursos 
 

INDICADORES PRÉ-INDICADORES 
 
 
 
 
 
 

1. Disponibilidade para 
qualificar o trabalho 
aliada as boas 
condições de trabalho. 
 

 
[...] eu vejo que a coordenadoria tem um respaldo muito grande da 
Pró-Reitoria Acadêmica, da Pró-reitoria Administrativa e da própria 
Reitoria. Esse respaldo eu vejo como fator facilitador no trabalho.  
Além disso: a equipe com que eu trabalho, os funcionários que me 
assessoram, que me apoiam nesse desenvolvimento do trabalho na 
CP; são pessoas também bastante acessíveis, com boa formação, 
entendem o nosso trabalho e a importância do nosso setor na 
instituição.  
 
Então isso tudo é algo que a gente procura desenvolver um ambiente 
de bastante confiança, de bastante estímulo também. 
 
Vejo muitas possibilidades desse setor crescer [na Instituição], mas 
pra isso precisaríamos ter mais pessoal. [...] Eu vejo que é um setor 
que precisa crescer pra poder expandir o seu trabalho. Hoje somos 
quase 300 profissionais – então se formos pensar em número de 
pessoas na coordenadoria [pedagógica] somos três [eu na CP, um 
auxiliar pedagógico e um auxiliar da área de Tecnologia de 
Informação (TI)]. É o mesmo que um funcionário pra cada 100 
professores. Então é um trabalho que acaba sendo demorado ao longo 
do semestre, pra que esse retorno seja dado para o professor, pra que 
esse acompanhamento seja realizado.  
 
Eu vejo que é um setor que precisa crescer, mas que precisaria de 
mais pessoal preparado pra esse trabalho.  
 
Na época da implantação da metodologia institucional a 
Coordenadoria Pedagógica chegou a ter o dobro de colaboradores que 
tem hoje. Atualmente somos três: eu, um auxiliar pedagógico e um 
auxiliar da área de Tecnologia da Informação (T.I.).  
 
Minhas condições de trabalho são muito boas. Às vezes a demanda de 
trabalho é muito grande por conta das avaliações de curso, 
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documentos oficiais, atenção ao trabalho da CPA, atendimento aos 
professores e coordenadores de curso,  e a impressão que dá é que 
faltam horas no dia para se realizar tudo o que é necessário. O que 
posso dizer nesse caso é que sinto falta de mais tempo para me 
dedicar ao trabalho de "estudar" mais e "planejar" momentos de 
formação com os professores.  
 
Às vezes, sinto que a falta de tempo acaba atrapalhando o andamento 
dos trabalhos, mas isso porque em alguns momentos há diversas 
situações com as quais precisamos lidar, principalmente em relação 
aos documentos oficiais.  
 

 
 
 

2. Necessidade de se 
definir uma política de 
capacitação para os 
gestores de cursos. 

[...] eu vejo que nós precisaríamos ter uma política de capacitação do 
coordenador de curso mais direcionada pra que quando esses 
professores assumem a coordenação, eles já têm uma capacitação pra 
gestão. Isso não nós temos.  
 
Então eu vejo que seria interessante até pensar futuramente um 
trabalho para capacitar a gestão dos cursos. Eu vejo que isso é 
necessário, justamente por toda essa diversificação e heterogeneidade 
dos coordenadores. 
 
Eu vejo que nós poderíamos ter futuramente um curso de 
especialização para os professores na área de didática, na área de 
Ensino Superior, de Metodologia do Ensino Superior.  
 
Eu vejo que tem possibilidade de ser um centro aglutinador de 
conhecimento e de pesquisa na área de metodologia. Estamos com 
um plano de um grupo de pesquisa na área de metodologias ativas 
justamente pra poder envolver também professor nessa produção.  
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ANEXO A - ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR DE CURSO7 
I. propor, organizar, coordenar e supervisionar as atividades e eventos do curso de 

graduação, articulando-se às atividades de ensino, pesquisa e de extensão; 
II. representar o curso perante a comunidade interna e externa; 
III. convocar e presidir as reuniões do Conselho de Curso, do NDE e outras que se 

fizerem necessárias; 
IV. convocar e presidir reuniões das várias áreas de estudo ou disciplinas afins que 

compõem o curso; 
V. promover e estimular a participação docente e discente na elaboração e atualização 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 
VI. zelar pela viabilidade e sustentabilidade dos processos acadêmico-administrativos 

sob sua gestão; 
VII. assegurar a identidade, missão e finalidades da Universidade; 
VIII. propor à Diretoria de Centro os membros do Núcleo Docente Estruturante do 

curso de graduação e do Conselho de Curso; 
IX. coordenar a elaboração, sistematização e atualização do Projeto Pedagógico do 

Curso, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante, para apresentação anual à 
Direção do Centro, ou sempre que solicitado; 

X. elaborar o horário de aulas do semestre; 
XI. elaborar planilha de carga horária docente semestral, observando a 

disponibilidade docente, e submeter à apreciação do Diretor de Centro; 
XII. acompanhar e zelar pelo adequado funcionamento de clínicas ou laboratórios 

vinculados a seu curso; 
XIII. efetivar estudo de caso para aproveitamento de estudos; 
XIV. fomentar e incentivar a produção científica e intelectual do corpo docente e 

discente; 
XV. supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem como a 

assiduidade e a produção científica e intelectual dos docentes; 
XVI. fiscalizar a fiel execução do regime didático, especialmente no que diz respeito à 

observância do horário, dos programas e das atividades acadêmicas; 
XVII. exercer poder disciplinar, no âmbito de sua competência; 
XVIII. garantir a aplicação da metodologia didático-pedagógica institucional; 
XIX. acompanhar o desempenho discente e docente, emitindo parecer e propondo ações 

de melhoria; 
XX. apresentar, anualmente, à Diretoria do Centro, relatório de atividades e 

planejamento do seu curso; 
XXI. executar e fazer executar as resoluções e normas dos órgãos superiores; 
XXII. adotar, em casos de urgência, medidas que se imponham em matéria de 

competência do Conselho de Curso, submetendo seu ato à homologação; 
XXIII. dar parecer sobre regime especial de estudos no termos do Regimento Geral e da 

legislação pertinente; 
XXIV. propor admissão de monitores solicitados, indicados e aprovados pelos 

professores; 
XXV. ter sob sua guarda todo material utilizado pelo Curso e ser responsável pelo seu 

acervo; 
XXVI. sugerir a implementação de ações para melhoria das condições de ensino do 

curso, tendo em vista a análise dos resultados dos diversos processos avaliativos 
internos e externos; 

XXVII. propor à Diretoria do Centro a contratação de professores; 
XXVIII. participar do processo seleção e contratação de novos professores; 
XXIX. encaminhar ao Diretor expediente ou representações que devam, por ele, ser 

apreciados; 
XXX. cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto, do Regimento Geral, e 

demais atos normativos internos; 
XXXI. exercer as demais atribuições que lhe sejam delegadas pela Diretoria de Centro, 

por este Estatuto, pelo Regimento e as que, por sua natureza, lhe sejam afetas. 

                                                
7 Regimento da IES. Artigo 35 trata das atribuições da coordenadoria de curso de graduação.  
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ANEXO B - ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR PEDAGÓGICO8 

 
I. orientar e acompanhar o trabalho docente, sendo responsável pela ligação entre 

a Equipe Diretiva, Pró-Reitoria Acadêmica e os envolvidos no processo 
educacional; 

II. enfatizar a importância da sistematização da experiência e da produção de 
conhecimento, como parte das estratégias de mudança social e melhoria de 
qualidade no ensino e aprendizagem; 

III. aproveitar os talentos humanos internos na disseminação do conhecimento 
adquirido, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento institucional 
da Universidade; 

IV. contribuir para a organização didática em relação às normas, direitos e deveres, 
instâncias de decisão dos processos políticos, pedagógicos e administrativos e, 
ainda, informações sobre os serviços oferecidos; 

V. auxiliar o corpo docente e o corpo discente na utilização de Tecnologias de 
Informação como instrumentos facilitadores do processo de ensino-
aprendizagem; 

VI. elaborar estudos e diagnósticos com a finalidade de avaliar, permanentemente, 
o desenvolvimento do processo de ensino de graduação; 

VII. analisar e acompanhar propostas de reformulação curricular procedente das 
Coordenações dos Cursos; 

VIII. prestar assistência às iniciativas que contribuam para o crescimento da 
qualidade do trabalho docente, articulando-as, quando possível, com setores 
responsáveis pela formação de recursos humanos da Universidade; 

IX. coordenar as experiências de estágio curricular, juntamente com a 
Coordenadoria de Estágios, quando os programas estiverem voltados para o 
mesmo fim; 

X. promover a articulação dos cursos de Licenciatura com o Ensino Fundamental 
e Médio; 

XI. elaborar, periodicamente, e divulgar no âmbito da Universidade, quadros e 
informes relativos a novas experiências no ensino; 

XII. coordenar, orientar e acompanhar o Programa de Aprimoramento institucional; 
XIII. orientar e acompanhar a atualização dos Projetos Pedagógicos dos cursos; 
XIV. orientar e acompanhar os processos avaliativos dos diferentes cursos; 
XV. conduzir e orientar os estudos para o desenvolvimento da interdisciplinaridade. 

 

 

 

                                                
8 Regulamento Pró-Reitora Acadêmica (PRAC). Artigo 10: Principais competências da coordenadoria 
pedagógica. 2014.  


