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Pensar a função do Coordenador hoje 
implica que o Coordenador Pedagógico 
seja um Curriculista e a Coordenação 
Pedagógica um processo de geração e 
difusão social do conhecimento. 
  

 (LIMA JUNIOR, 2016, p. 81) 



RESUMO 
 

Esta pesquisa investigou as possibilidades de reorganização da função 
Coordenação Pedagógica com um grupo de educadores que atuam no lócus dessa 
investigação, em uma escola pública, da Rede Estadual de Educação, no Estado da 
Bahia, especificamente na região do Núcleo Territorial de Educação 26, no 
município de São Francisco do Conde, região metropolitana de Salvador, sobretudo 
no distrito de Mataripe, comunidade do Caípe onde a Escola está localizada.  Foi 
adotado o Estudo de Caso participante como Metodologia de Pesquisa, por se tratar 
de uma pesquisa de natureza qualitativa, entendendo o dinamismo do objeto 
estudado, mas também as relações e ações que configuram o cotidiano da rotina 
escolar, da ação pedagógica da função e suas variáveis. Inicialmente a pesquisa 
apresenta uma introdução que contextualiza minha itinerância acadêmica e 
profissional, bem como mostra a relação da temática da pesquisa com essas 
vivências. Os objetivos que nortearam essa pesquisa foram – objetivo geral: 
Compreender as novas condições em que se dá a Coordenação Pedagógica no 
contexto das transformações da Sociedade do Conhecimento, contribuindo para 
uma possível atualização da função na Escola. Além do citado foram organizados os 
objetivos específicos que visam: Aprofundar criticamente a compreensão acerca da 
Coordenação Pedagógica no contexto da Sociedade do Conhecimento; a) Entender 
as bases epistemológicas da Sociedade do Conhecimento e constitui-las como 
contribuições teóricas para uma possível ressignificação da função do Coordenador 
Pedagógico; b) Explicitar a compreensão do Coordenador Pedagógico como um 
Curriculista, Difusor Social do Conhecimento. c) Organizar uma experiência piloto, 
como contribuição teórico-prática para a Formação do Coordenador Pedagógico. Foi 
feito também um breve levantamento histórico sobre a origem e transição da função 
aqui estudada, desde a Supervisão Escolar até a atual Coordenação Pedagógica 
considerando as particularidades do Estado onde a pesquisa foi realizada. Além 
disso, consta na investigação uma explanação sobre a relação Modo de Produção, 
Sociedade e Educação enfatizando a importância da Coordenação Pedagógica 
enquanto um canal de difusão do conhecimento na escola. O processo formativo do 
Coordenador Pedagógico, bem como suas fragilidades também foi abordado nessa 
pesquisa e ao final do trabalho, apresento o resultado da Experiência Piloto 
formativa que deu subsídios para a compreensão da possibilidade de uma 
ressignificação da Coordenação Pedagógica, pois a mesma apresenta o 
Coordenador Pedagógico enquanto o Curriculista ou gestor do conhecimento na 
Escola. Concluí a pesquisa com as Considerações Finais que tratam das 
apropriações e conclusões feitas a partir da investigação, além de mostrar os 
achados que podem contribuir para a formação continuada em serviço dos 
educadores, em especial Coordenadores Pedagógicos que tiverem acesso a essa 
tese.  

 
Palavras-chave: Coordenação Pedagógica. Formação Continuada. Educação 
Básica. Curriculista. 
 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This research investigated the possibilities of reorganization of the Pedagogical 
Coordination function with a group of educators who work in the locus of this 
investigation, in a public school of the State Education System, in the State of Bahia, 
specifically in the region of the Territorial Center of Education 26, in the state of 
Bahia. municipality of São Francisco do Conde, metropolitan region of Salvador, 
especially in the district of Mataripe, community of Caípe. Participative Case Study 
was adopted as Research Methodology, as it is a qualitative research, understanding 
the dynamism of the object studied, but also the relationships and actions that 
configure the routine of school routine, the pedagogical action of the function and its 
variables. Initially the research presents an introduction that contextualizes my 
academic and professional itinerancy, as well as shows the relationship of the 
research theme with these experiences. The objectives that guided this research 
were - general objective: To understand the new conditions in which the Pedagogical 
Coordination takes place in the context of the transformations of the Knowledge 
Society, contributing to a possible update of the function in the School. In addition to 
the aforementioned, the specific objectives aimed at: Critically deepening the 
understanding about Pedagogical Coordination in the context of the Knowledge 
Society; a) Understand the epistemological bases of the Knowledge Society and 
constitute them as theoretical contributions for a possible resignification of the role of 
the Pedagogical Coordinator; b) Explain the understanding of the Pedagogical 
Coordinator as a Curriculist, Social Diffuser of Knowledge. c) Organize a pilot 
experience, as a theoretical-practical contribution to the Training of the Pedagogical 
Coordinator. It was also made a brief historical survey about the origin and transition 
of the function studied here, from the School Supervision to the current Pedagogical 
Coordination considering the particularities of the State where the research was 
carried out. In addition, there is an explanation in the research about the relationship 
Mode of Production, Society and Education emphasizing the importance of 
Pedagogical Coordination as a channel of knowledge diffusion in the school. The 
formative process of the Pedagogical Coordinator, as well as its weaknesses was 
also addressed in this research and at the end of the paper, I present the result of the 
Formative Pilot Experience that gave subsidies for the understanding of the 
possibility of a resignification of the Pedagogical Coordination, as it presents the 
Coordinator. Pedagogical as Curriculist or knowledge manager at School. I 
concluded the research with the Final Considerations that deal with the 
appropriations and conclusions made from the investigation, besides showing the 
findings that can contribute to the continuous in service formation of the educators, 
especially Pedagogical Coordinators who have access to this thesis. 
 
Keywords: Pedagogical Coordination. Continuing Formation. Basic Education. 
Curriculist. 
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1 INTRODUÇÃO: IMPLICAÇÃO E DESEJO 
 

Não se vive mais da mesma maneira aquilo 
que não se arquiva da mesma maneira. O 
sentido arquivável se deixa também, e de 
antemão, co-determinar pela estrutura 
arquivante. Ele começa no imprimente. 

  
(JAQUES DERRIDA, 2001, p. 31) 

 

Entendendo, na lógica Derridiana, a impossibilidade de se revisitar ou reviver 

aquilo que passou e muito menos acessar de maneira plena os “arquivos” da 

memória, apresento aqui, as impressões possíveis de serem relatadas, a partir do 

meu olhar atual em relação ao que vivi desde a Graduação, considerando sempre 

que essa compreensão começa em mim e está impregnada do meu eu atual num 

movimento de recriação dinâmico e permanente.  

Trago informações que são fruto da minha implicação com o objeto de 

investigação deste trabalho para contextualizar a relação com a temática desta 

pesquisa, mesmo entendendo que, “nem tudo o que fazemos e somos, com 

autonomia, sabemos explicar o porquê, ou retornar à origem da causa primeira, pois 

se trata de um fenômeno de mostração, e não todo passível de demonstração”. 

(LIMA JUNIOR; SALES, 2012, p. 139)  

Assim, posso dizer que a atuação do Coordenador Pedagógico e suas relações 

com os sujeitos da escola sempre motivaram a minha atenção, curiosidade e desejo 

acadêmico. Desde o início da Graduação no Curso de Pedagogia (2005.2), no 

Departamento de Educação XV (DEDC XV), da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB), e em todo percurso da carreira profissional enquanto Docente e 

Coordenadora Pedagógica tive interesse pelo tema, fazendo dele, meu objeto de 

estudo permanente.   

Na Graduação, as disciplinas relacionadas à Gestão Escolar, bem como as 

experiências em Estágios Curriculares de Observação em Gestão, estimularam o 

pensar sobre a Coordenação Pedagógica, me influenciando a pesquisar sobre a 

temática. Assim, os estudos e reflexões desenvolvidos ao longo da minha carreira 

acadêmica sempre se voltaram para compreender a função e atuação do 

Coordenador Pedagógico na Escola Pública. 



16 
 

 

Esta inclinação acadêmica proporcionou a escolha do tema do trabalho 

monográfico de conclusão de curso na Graduação, intitulado “A importância do 

profissional Coordenador Pedagógico face às adversidades no seu espaço de 

atuação”, trabalho desenvolvido através de uma revisão bibliográfica, no qual pude 

compreender os equívocos relacionados à função do Coordenador Pedagógico que, 

por vezes, fica sobrecarregado com atividades que não fazem parte da sua função 

legal, sendo intitulado como “apagador de incêndios” na Escola.  

Com o Trabalho de Conclusão de Curso da Graduação, foi possível 

compreender a existência de lacunas na compreensão do próprio Coordenador 

Pedagógico acerca da sua função na Escola, o que, segundo a pesquisa, influencia 

no desenvolvimento de atividades alheias a sua função. A partir desse 

entendimento, busquei uma Especialização para entender se os equívocos na 

função eram restritos à Educação Básica ou se ampliavam para o Ensino Superior. 

Cursei Especialização em Docência Superior e persistindo com a Coordenação 

Pedagógica no Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “Coordenação 

Pedagógica no Ensino Superior: funções e disfunções” pude entender que os 

equívocos em relação à função se estendem ao Ensino Superior, pois a pesquisa 

mostrou que em todos os Níveis da Educação, o Coordenador Pedagógico 

desenvolve múltiplas atividades, perdendo o foco das ações Pedagógicas inerentes 

a sua função.  

O trabalho ampliou meu repertório sobre a função e instigou ainda mais a 

curiosidade em aprofundar os conhecimentos sobra à temática, especialmente no 

Estado da Bahia, pois durante as minhas pesquisas, foi perceptível que a grande 

maioria dos trabalhos sobre a Coordenação Pedagógica no Brasil, se limita a falar 

da realidade do Sudeste, principalmente do Estado de São Paulo. 

No ano de 2011, participei da seleção de Coordenadores Pedagógicos da Pró-

reitoria de Extensão (PROEX) da UNEB e fui aprovada para atuar como 

Coordenadora Pedagógica no Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA). 

Tinha como principal função, o planejamento e a formação de Coordenadores 

Pedagógicos que atuavam em um programa de alfabetização do Governo do Estado 
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da Bahia. Atuei como Coordenadora Pedagógica no núcleo até ingressar como 

aluna regular do Mestrado 

Ainda atuando no NEJA, cursei outra Especialização, agora em Alfabetização e 

Letramento, dada as especificidades da minha função no citado núcleo. Nesse 

sentido, investiguei a atuação do Coordenador Pedagógico nesse processo e 

defendi o Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado “Alfabetização e Letramento: o 

Coordenador Pedagógico enquanto articulador desse processo”. 

Nesse trabalho foi possível fazer um levantamento, onde ficou explicito que a 

formação inicial do Coordenador Pedagógico, ainda que na mesma Graduação que 

o Professor Alfabetizador – a saber, licenciatura em Pedagogia, não tem dado 

suporte teórico para que o Coordenador contribua enquanto um articulador do 

processo de Alfabetização e Letramento. Assim, além de ampliar meu olhar sobre a 

função e atuação deste profissional, pude perceber as limitações na sua formação 

inicial, e persisti na pesquisa sobre a mesma. 

Concomitantemente com a última Especialização citada, cursei, na condição de 

aluna ouvinte, a disciplina Educação e Processos Tecnológicos (EDUPROTEC), no 

Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC). 

Encetei um processo de desconstrução em relação a vários temas, incluindo o fazer 

do Coordenador Pedagógico. Desde então, passei a inquietar-me com a 

possibilidade de um novo fazer pedagógico do Coordenador para além do fazer 

pragmático que já conhecia.  

Iniciei reflexões sobre as possibilidades e limitações da função, considerando 

também os resultados das pesquisas anteriores, entendendo que as mesmas 

apontavam para uma Coordenação Pedagógica onde se considera a reprodução de 

um modelo de função, porém as leituras e reflexões feitas durante a disciplina 

alertaram-me para a possibilidade,  não de refutar esse fazer, mas sim de ampliar o 

entendimento sobre a ressignificação do mesmo numa perspectiva Derridiana, onde 

a desmontagem e não a destruição é feita para proporcionar um novo olhar acerca 

do mesmo objeto, sem desconsiderar o que já foi produzido por ele e sobre ele. 

Assim, ingressei no Grupo de Pesquisa Tecnologias Inteligentes e Educação 
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(TECINTED/CNPq)1, para ampliar o processo de desconstrução e reconstrução do 

objeto em questão.  

Com as contribuições dos sujeitos vinculados ao TECINTED, tive a 

oportunidade de publicar o artigo “As perspectivas para utilização da tecnologia da 

informação na formação do Coordenador Pedagógico”, no I Colóquio Internacional 

de Educação, Currículo e Processos Tecnológicos (CONECTE/UNEB), em Salvador-

BA, partindo da perspectiva do Grupo de Pesquisa onde se considera como 

instância basilar o saber ontológico e estético-expressivo do ser-sujeito.  

Após a conclusão da disciplina, enquanto aluna ouvinte, ingressei na condição 

de aluna especial na disciplina Currículo e Sociedade, ministrada pelo professor Dr. 

Arnaud Soares de Lima Junior, também no PPGEduC, onde tive subsídios para a 

escrita do artigo “Ressignificando práticas: o Coordenador Pedagógico e a formação 

continuada dos professores”, publicado no IV Seminário Internacional Sobre 

Profissionalização Docente (SIPDT/Cátedra/UNESCO), em Curitiba, Paraná.   

Nesse trabalho pude exercitar a escrita de uma nova compreensão sobre o 

saber enquanto dinamismo movente de suas várias formas de expressão e de 

funcionamento social, cultural, político, econômico, todos atuados e dinamizados 

pela subjetividade humana e a possibilidade de fazer relações que indicavam a 

atuação do Coordenador Pedagógico na formação continuada dos professores 

numa perspectiva onde o saber é valorizado. 

Outra atividade que deu suporte para desenvolver esta pesquisa foi a 

participação, na condição de integrante, do planejamento e das aulas do curso de 

extensão “Formação do Coordenador Pedagógico”, promovido pelo Departamento 

                                            
1 Grupo de Pesquisa fundado em 1998 pelo Professor Dr. Arnaud Soares de Lima Junior, 
orientador desta pesquisa que visava compreender as dinâmicas relacionais entre as 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e a Educação. Teve como fulcro para suas 
elaborações, criações, aprofundamentos, pesquisas e intervenção técnico-profissional, a 
abordagem epistemológica anárquica, proposicional e hipertextual e a perspectiva histórico-
antropológica da Tecnologia, enquanto Teckné e Tecnogênese, que tem na condição 
humana material e simbólica o termo para as expressões tecnológicas em diferentes 
contextos sociais, históricos e culturais, educacionais, formativos e pedagógicos. O 
TECINTED foi base de dois Programas de Pós-Graduação da Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB): Educação e Contemporaneidade (PPGEduC), com Mestrado e Doutorado 
acadêmicos; Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação (GESTEC), com Mestrado 
Profissional. Ativo de 1998 a 2018 – CNPq. Fonte: http://www.uneb.br/tecinted/sobre-o-
grupo/. 
 

http://www.uneb.br/tecinted/sobre-o-grupo/
http://www.uneb.br/tecinted/sobre-o-grupo/
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de Educação da Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus XV).  Durante o 

curso pude perceber que os Coordenadores Pedagógicos que participaram dos 

encontros tinham inquietações relacionadas a incipiência na formação inicial do 

Pedagogo para atuar na Coordenação Pedagógica.  

A inquietação dos participantes do curso de extensão chamou minha atenção 

para conhecer melhor as ementas do curso de Pedagogia e sua relação com a 

formação do Coordenador Pedagógico. Nesse sentido, pude verificar que a 

formação inicial do Pedagogo não dá conta de formar o Coordenador Pedagógico e 

que o mesmo desenvolve suas atividades a partir das necessidades da Escola onde 

atua ficando por vezes sobrecarregado com demandas burocráticas que fogem a 

sua função Pedagógica no espaço escolar. 

A partir disso, construí o projeto de pesquisa voltado para compreender os 

desafios da Coordenação Pedagógica e na seleção 2014.1, ingressei como aluna 

regular no Mestrado do PPGEduC, persistindo no fazer do Coordenador Pedagógico 

como objeto de pesquisa. Durante as orientações, fui instigada a aprofundar minhas 

bases teóricas e históricas sobre a transição da Supervisão Escolar para a 

Coordenação Pedagógica compreendendo que se tratou de um processo histórico 

onde a função foi sendo atualizada. 

Neste sentido, o trabalho foi tomando corpo durante as orientações e os 

encontros do Grupo de Pesquisa TECINTED. As considerações imbricaram-se com 

o questionamento2  inicial da pesquisa e fizeram-me refletir, não apenas sobre a 

Coordenação Pedagógica, mas, principalmente, sobre o meu agir como pessoa 

humana, na relação comigo mesma, com os outros e, consequentemente, com a 

minha profissão e a pesquisa.   

Foi possível perceber que a problemática do desenvolvimento naquele trabalho 

era mais ampla e exigia um esforço pessoal de considerar novas possibilidades de 

atuação do Coordenador  Pedagógico, sem perder de vista que as mudanças não 

aconteceriam por meio da minha pesquisa, mas pelo desejo dos sujeitos envolvidos 

em ressignificar suas práticas ou não, considerando que a pesquisa apontava um 

dos muitos caminhos possíveis, mas não garantia que esse caminho fosse trilhado 

por ninguém além de mim.  

                                            
2 Quais os desafios e dilemas enfrentados pelo Coordenador Pedagógico no seu fazer 
profissional? 
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Assim, considerei a importância de me incluir enquanto sujeito da pesquisa, 

num dinamismo de aprendizado que potencializou experiências como a aprovação 

na seleção para professor substituto, pelo Instituto Federal da Bahia (IFBA), para 

ministrar aulas de História da Educação e Organização da Educação no Brasil nos 

cursos de licenciatura, no Campus Salvador. A experiência foi muito significativa, 

tendo em vista que reforçou o meu entendimento sobre as diversas atualizações 

sofridas pela Coordenação Pedagógica ao longo da história e da organização da 

Educação em nosso país.    

Em fevereiro de 2016, defendi a dissertação de Mestrado intitulada 

“Coordenador Pedagógico: desafios, dilemas e possibilidades”. O trabalho teve 

indicação para publicação, bem como continuidade em nível de doutorado, a banca 

considerou minha implicação com a temática, com os sujeitos, e também o 

ineditismo da pesquisa que, mesmo no nível de Mestrado se arvorou a trazer 

indicadores para a reorganização da Coordenação Pedagógica na perspectiva da 

Sociedade do Conhecimento, onde o Coordenador seria o Curriculista – aquele 

responsável pelo conhecimento na escola, isto considerando as bases do Grupo de 

Pesquisa TECINTED, onde se compreende que a especificidade do currículo na 

Escola é o conhecimento, mas obedecendo ao tempo institucional as questões 

foram deixadas para estudos futuros.  

Após a defesa da dissertação, seguindo indicações da banca, participei da 

organização do livro “Diálogos Contemporâneos: um outro olhar à Educação do 

futuro” onde socializei o artigo “Breve percurso histórico da Coordenação 

Pedagógica no Estado da Bahia: indicadores críticos para a atualização deste 

legado” que foi fruto das constatações da dissertação e teve como coautor o 

professor Dr. Arnaud Soares de Lima Junior, meu parceiro de estudos e orientador 

do Mestrado. 

Além das publicações, a pesquisa de Mestrado teve sua continuação em ações 

formativas vinculadas ao Programa de Núcleos Emergentes (PRONEN)3 que por sua 

                                            
3 Projeto vinculado ao grupo de pesquisa TECINTED, de natureza inter, multi, 
transdisciplinar e multirreferencial. Contempla três grandes áreas de atuação - através de 
estudos avançados, formação permanente e Educação formal especializada, intervenção 
técnico-profissional, pesquisas aplicadas e acadêmicas, a saber: Educação; Ciências 
Humanas e Sociais; Linguagem e Subjetividade; Tecnologias da Informação e 
Comunicação; bem como os âmbitos do saber e do conhecimento, implicando, assim, em 
multirreferencialidade. Lima Junior (2014) 
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vez foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

(FAPESB), Edital 009/2014 e fomentou a formação continuada dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa.  

Do mesmo modo, considerando a caminhada acadêmica/profissional e o 

desejo em continuar contribuindo com a formação ressignificada de Coordenadores 

Pedagógicos, bem como com a atualização do seu legado, esta pesquisa de 

doutoramento intitulada “COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: SUBSÍDIOS PARA 

ATUALIZAÇÃO DA FUNÇÃO” têm como objetivo geral: Compreender as novas 

condições em que se dá a Coordenação Pedagógica no contexto das 

transformações da Sociedade do Conhecimento, contribuindo para uma possível 

atualização da função na Escola. Além do citado foram organizados os objetivos 

específicos que visam:  

Aprofundar criticamente a compreensão acerca da Coordenação Pedagógica 

no contexto da Sociedade do Conhecimento; 

a) Entender as bases epistemológicas da Sociedade do Conhecimento e 

constitui-las como contribuições teóricas para uma possível ressignificação da 

função do Coordenador Pedagógico;  

b) Explicitar a compreensão do Coordenador Pedagógico como um Curriculista, 

Difusor Social do Conhecimento. 

c) Organizar uma experiência piloto, como contribuição teórico-prática para a 

Formação do Coordenador Pedagógico. 

A intenção em fazer uma pesquisa dessa natureza evidencia inquietações já 

descritas que fazem parte da minha trajetória acadêmica, profissional e de vida, pois 

é o desejo que me move a fazer esse trabalho considerando que a Coordenação 

Pedagógica pode cumprir um papel significativo nos processos sociais mais amplos 

de Difusão do Conhecimento. Nesse sentido, para desenvolver essa pesquisa, bem 

como construir as suas bases teóricas, busquei sustentação em SCHAFF (1990; 

1987; 1967), TOFFLER (2014; 2007), SANTOS (2008), CASTELLS (1999), 

BURNHAM (2000), LIMA JUNIOR (2015; 2012; 2010; 2008; 2005) no que concerne 

a configuração de Sociedade do Conhecimento.  

Para desenvolver os estudos sobre Coordenação Pedagógica, discuti 

ALMEIDA (1998), VASCONCELOS (2007), PEREIRA e ANDRADE (2014), SANTOS 
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(2016; 2015; 2010) e LIMA (2017). Já o percurso metodológico foi pautado em 

WEBER (2001; 1973), LUDKE (1988), ANDRÉ (2005; 1995; 1988) e LIMA JUNIOR 

(2014). 

Além dos autores mencionados, é importante informar a análise de 

documentos, a exemplo da Lei 9394/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN); da Lei 8261/02 que versa sobre o Estatuto do Magistério Público 

do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia; da Lei 10.705, de 14 de 

novembro de 2007, da Lei nº 10.705, de 14 de novembro de 2007, Lei nº 13.468, de 

29 de dezembro de 2015 que tratam sobre a Regionalização dos Territórios de 

Identidade no Estado da Bahia e sua influência na organização dos Núcleos de 

Educação do Estado.  

É importante comunicar que entendendo a responsabilidade necessária em 

uma pesquisa de doutoramento, e tendo em vista os compromissos assumidos no 

Grupo de Pesquisa, optei pela dedicação exclusiva às atividades do doutorado nos 

primeiros anos, o que possibilitou participar de eventos, organizar livros e publicar 

artigos, concomitantemente com a pesquisa. Além disso, cabe dizer que seguindo 

os critérios de seleção do Edital 2017 da bolsa Capes/Demanda Social, fui aprovada 

em 2º lugar e tive as despesas de pesquisa custeadas pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

Isso posto, a partir das discussões feitas na disciplina Estudos Avançados de 

Educação e Contemporaneidade, escrevi o artigo “Diversidade e Educação: 

limitações na formação inicial do Condenador Pedagógico”, apresentado no III 

Colóquio Docência e Diversidade na Educação Básica, dando continuidade aos 

estudos relativos a formação inicial do Coordenador Pedagógico e suas limitações, 

principalmente no que diz respeito ao entendimento da escola enquanto lugar de 

diferença e não de identidade. 

A partir das orientações e das contribuições da disciplina: Seminário de 

Formação Teórico-Metodológica I foi possível iniciar a construção do capítulo 

metodológico desta pesquisa, intitulado “Percurso metodológico: escolhas e 

trajetórias”. As orientações foram de grande importância para a reorganização dos 

objetivos, bem como para um melhor recorte do objeto desta pesquisa.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coordena%C3%A7%C3%A3o_de_Aperfei%C3%A7oamento_de_Pessoal_de_N%C3%ADvel_Superior
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coordena%C3%A7%C3%A3o_de_Aperfei%C3%A7oamento_de_Pessoal_de_N%C3%ADvel_Superior
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Além das disciplinas ofertadas pelo PPGEduC (UNEB), cursei no Programa de 

Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a 

disciplina “História e Educação” que contribuiu de maneira significativa com a 

construção do terceiro capítulo desta pesquisa, intitulado “Breves considerações 

históricas acerca da coordenação pedagógica”.  

Tal capítulo teve como uma de suas referências o texto4 escrito em parceria 

com meu orientador, fruto das constatações da pesquisa de Mestrado. O citado texto 

teve como objetivo atualizar o legado histórico da Coordenação Pedagógica no 

Estado da Bahia e contribuiu com a escrita do terceiro capítulo dessa pesquisa no 

sentido de ter um olhar voltado para a atualização da Coordenação Pedagógica com 

especificidade no Estado onde se realizou essa pesquisa, além de fazer um estado 

da arte sobre o tema. 

Também considerando as leituras e interlocuções das disciplinas, bem como os 

estudos no Grupo de Pesquisa e as indicações de leituras feitas durante as 

orientações, em 2017 participei da organização do livro “Entre Saberes e Práticas: 

Educação, atos e processos formativos”, onde socializei o artigo intitulado 

“Implicações da Formação Inicial do Coordenador Pedagógico na sua Atuação 

Profissional”. 

No citado artigo dei vazão às minhas leituras e inquietações sobre a 

Coordenação Pedagógica e aprofundando o entendimento sobre formação inicial do 

Coordenador que se dá de maneira generalista nos cursos de Pedagogia e como 

assevero no citado texto não dá conta de orientar o Pedagogo sobre as ações 

relativas à Coordenação Pedagógica dando margem a diversificadas interpretações 

sobre a Coordenação e consequentemente sobrecarregando o Coordenador com 

atividades burocráticas.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa e considerando as correções, 

indicações e reflexões feitas durante o processo de qualificação, coordenei o painel 

intitulado “Legado e porvir: possibilidades para a formação do educador na 

                                            
4 SANTOS. Joara Porto de Avelar dos; LIMA JUNIOR. Arnaud Soares de. Breve Percurso 
Histórico da Coordenação Pedagógica no Estado da Bahia: indicadores críticos para a 
atualização deste legado. In: SANTOS. Tarsis de Carvalho; SANTOS. Joara Porto de Avelar 
dos; SILVA. Daniele Lima da (org.). Diálogos Contemporâneos: um outro olhar à 
Educação do futuro. Curitiba: CRV, 2016, p. 27-39. 
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contemporaneidade” no XIX Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino 

(ENDIPE), onde socializei o texto “Coordenação Pedagógica e seu legado: breve 

compreensão da gênese da função”  fazendo o exercício de apresentar 

considerações acerca da função a qual é meu objeto de estudos.  

 

A escrita do citado artigo e a experiência do painel foram significativas no 

sentido de auxiliar na reorganização do que eu já havia elaborado sobre a gênese 

da função aqui em questão e para, além disso, fazer um recorte mais pontual sobre 

o lugar estruturante onde a função se configurou e a possibilidade de atualização da 

mesma por meio das contribuições dessa tese.  

Além disto, é importante dizer que no ano de 2018 participei da organização do 

livro “(Auto)nomia: atuação do educador em diferentes espaços” onde compartilhei o 

artigo intitulado “Modo de produção, sociedade e educação: subsídios para uma 

compreensão da Coordenação Pedagógica” potencializando meus conhecimentos 

sobre a intima relação entre modo de produção e as transformações sofridas na 

função do Coordenador Pedagógico ao longo dos anos. 

Também no ano de 2018, fui aprovada no concurso público da Secretaria do 

Estado da Bahia, para o cargo de Coordenação Pedagógica, sendo nomeada em 

janeiro de 2019. Tal nomeação possibilitou que o lócus da pesquisa fosse 

direcionado para a escola onde atuo como Coordenadora Pedagógica e ampliou as 

possibilidades de acesso e compreensão sobre a função na Rede Estadual de 

Educação onde a pesquisa foi desenvolvida, mais especificamente, no Núcleo 

Territorial de Educação 26 que compreende Salvador e Região Metropolitana5.   

Em 2019, já atuando na Coordenação Pedagógica do Colégio Estadual Anna 

Ayres Junqueira Tourinho, lócus desta pesquisa, participei da organização do livro 

“As interfaces da educação e seus desafios” onde publiquei o artigo intitulado 

“Coordenação Pedagógica e Docência: uma relação de companhia e não hierarquia” 

dando vazão para ampliar minha compreensão sobre a relação interpessoal entre o 

Coordenador Pedagógico e o corpo docente, sempre pensando na problemática 

desta pesquisa, suas variações e principalmente seu recorte. 

                                            
5 Mais informações no capitulo - PERCURSO METODOLÓGICO: escolhas e trajetórias. 

http://www.xixendipe.ufba.br/
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Nesse sentido, com o acompanhamento do meu orientador e a partir das 

reflexões sobre Coordenação Pedagógica, fomentadas pela imersão no lócus, pelos 

estudos e pelas vivencias acadêmicas, as contribuições da disciplina: Seminário de 

Formação Teórico-Metodológica II contribuíram para a reorganização do problema 

de pesquisa, assim como dos objetivos deste trabalho, sendo possível a partir das 

apresentações feitas no grupo de pesquisa Educação e Humanidades (Umanitá6), a 

organização, escolha e ampliação do problema de pesquisa que aqui se apresenta. 

 

1.1 PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

 

Essa pesquisa se justifica pelo legado histórico da Coordenação Pedagógica 

que teve sua gênese com a finalidade de aperfeiçoar a produção, visando à geração 

de lucro e otimização do tempo. É a partir desse modo de produção capitalista que 

essa função, inicialmente denominada Supervisão tomou forma, objetivando a 

racionalização do trabalho escolar e o aumento da produtividade. 

Cabe dizer que para a expansão do capitalismo, era necessário exercer o 

controle sobre o processo de trabalho que passou a ser dominado e configurado 

pela acumulação do capital (SANTOS, 2016).  Assim, o controle do processo 

produtivo e a apropriação do que era gerado por ele constituíram-se elemento de 

grande valor nas relações de trabalho na sociedade. 

A origem do problema dessa pesquisa advém da minha estreita relação a 

Coordenação Pedagógica e as relações do Coordenador Pedagógico com os 

sujeitos da escola tem sido meu objeto de estudos permanentes desde o início da 

Graduação no Curso de Pedagogia. É importante ponderar que durante minhas 

pesquisas tem ficado evidente que o Coordenador Pedagógico legalmente é 

responsabilizado7 pela formação continuada de professores.  

Contudo, tal profissional enfrenta dificuldades para desenvolver o seu trabalho, 

a exemplo do Estado da Bahia, onde o cargo agrega as funções de Supervisão 

                                            
6 Considerando o dinamismo dos sujeitos e das pesquisas desenvolvidas ao longo de vinte 
anos (1998-2018), em janeiro de 2018 as atividades do Grupo de Pesquisa Educação, 
Currículo e Processos Tecnológicos (TECINTED), coordenado pelo professor Lima Junior, 
se encerraram e o Grupo de Pesquisa Educação e Humanidades (Umanitá) foi fundado pelo 
mesmo professor. Para saber mais, acesse: www.umanita.uneb.br 
7 Para Saber Mais Lei o artigo 8º, inciso XII da lei nº 8.261 de 29 de maio de 2002. 



26 
 

Escolar e Orientação Educacional, demandando do Coordenador ações que, muitas 

vezes, fogem das suas atribuições legais ficando responsável por vezes em 

substituir os docentes8. Assim, segundo Pimenta (1999), esse profissional acaba 

sendo sobrecarregado pelas urgências e necessidades do dia a dia escolar, além de 

ocupar uma função relativamente nova e sem tradição nas instituições de Ensino e, 

por sua vez, incompreendida e mal delimitada.  

Neste sentido, justifico a necessidade de que a partir dos estudos feitos, das 

inquietações deixadas pela pesquisa de Mestrado e do entendimento da função 

investigada, faz-se necessário trazer como problema dessa investigação, a 

consideração de que vivemos na Sociedade do Conhecimento, e o lugar 

estruturante que este último assumiu como fator de produção, influenciando a escola 

e, em consequência, podendo refletir no trabalho do Coordenador Pedagógico, 

tornando-se fundamental, em consequência, repensar as novas condições em que 

se dá a relação Escola, Trabalho e Sociedade. 

Para isso é importante compreender a Coordenação Pedagógica enquanto um 

processo específico de difusão social do conhecimento, além de sugerir alterações 

na função, que para além da mudança na nomenclatura, traga a possibilidade de 

transformação na atuação desse profissional. Nesse sentido, apresento as questões 

que movem esta pesquisa. 

Isto em razão do atual contexto da Sociedade do Conhecimento onde há 

exploração da produção de conhecimento (intelectual) em substituição a exploração 

da força física, como denunciado por Schaff (1995) ou ainda como nos alerta 

Almeida (2017) uma sociedade onde a forma de exploração não foi substituída, mas 

acumulada, pois a força física continua sendo explorada juntamente com que nas 

palavras do autor “nos torna humano, a saber, nossa criação intelectual”. Desta 

forma, Como o Coordenador Pedagógico a partir da atualização da sua função, 

pode ressignificar sua prática enquanto um Curriculista na Escola? 

Chamo aqui de Curriculista, aquele que trabalha diretamente com o 

conhecimento na escola da sociedade do conhecimento e que se ocupa em pensar 

uma prática Pedagógica, que ultrapasse o paradigma moderno, reconhecendo o 

                                            
8 Chamo aqui docentes, os professores que atuam na regência de classes.  
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saber singular como legitimo e fomentando a construção, apropriação e socialização 

do conhecimento. 

Isso, a partir de práticas que valorizam e consideram a subjetividade, pois 

compreendem os processos escolares e suas atualizações em um dinamismo 

infindo de constante construção, desconstrução e reconstrução a partir dos desejos, 

interesses, valores e linguagens dos sujeitos envolvidos (MAGALHÃES, 2014).  

Diante do que foi até aqui apresentado, justifico a importância desta pesquisa 

por investigar a função e atuação do Coordenador Pedagógico no Estado da Bahia, 

na perspectiva da difusão social do conhecimento, considerando que a literatura 

referente à área em discussão ainda pode ser ampliada e se tratando da 

investigação aqui apresentada a discussão é inaugural, tornando esta pesquisa 

original e inédita principalmente no que se refere a ressignificação da função do 

Coordenador Pedagógico para a atuação como o Curriculista, dentro da 

problemática mais ampla do processo de Difusão Social do Conhecimento. 

Com isso, não desconsidero as contribuições e os estudos já desenvolvidos em 

relação à função investigada, mas apresento um olhar singular, pautado pelas 

experiências já relatadas e principalmente pelas especificidades da Coordenação 

Pedagógica na rede estadual da Bahia. Desta forma, este trabalho é composto por 

seis capítulos que serão apresentados a seguir.  

Na INTRODUÇÃO: IMPLICAÇÃO E DESEJO, traço minha itinerância 

acadêmica/profissional, mostrando os caminhos percorridos que contribuíram para a 

escolha do objeto de pesquisa aqui trabalhado.  

No segundo capítulo, descrevo o caminho metodológico eleito, intitulado 

PERCURSO METODOLÓGICO: ESCOLHAS E TRAJETÓRIAS. Apresento nessa 

seção uma explanação dos estudos sobre Pesquisa Qualitativa e Estudo de Caso 

Participante, elucidando a opção pela metodologia e suas contribuições para a 

investigação perpassando pela apresentação do lócus e dos sujeitos desta 

investigação.  

No terceiro capítulo intitulado BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 

ACERCA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, onde traço um breve percurso 

histórico da função aqui investigada para situar o leitor e demarcar o lugar de onde 
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pensei a pesquisa, bem como as possíveis origens e transições da função 

investigada.  

No quarto capítulo desta pesquisa, apresento a relevante reflexão sobre  

MODO DE PRODUÇÃO, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO: SUBSÍDIOS CRÍTICOS 

PARA UMA OUTRA COMPREENSÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA e 

comunica a relação existente entre modo de produção, sociedade e seus reflexos na 

Educação Escolar, além de apontar caminhos para a compreensão da Coordenação 

Pedagógica, enquanto um canal de Difusão Social do Conhecimento, iniciando a 

apresentação da compreensão de Curriculista, informada no problema desta 

pesquisa, enquanto tese. 

O quinto capítulo, por sua vez, versa sobre a EXPERIÊNCIA PILOTO 

FORMATIVA proposta nos objetivos dessa investigação que teve como finalidade 

fazer uma contribuição teórico pratica para a formação de sujeitos que atuam em 

Coordenação Pedagógica. Nessa seção, registro o planejamento e as ações da 

Formação Continuada em Serviço que aconteceu entre os meses de abril até 

setembro de 2019, nas dependências do Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres 

Tourinho, em São Francisco do Conde-Bahia.   

Já no sexto capítulo intitulado CURRICULISTA: O GESTOR DO 

CONHECIMENTO NA ESCOLA foi feita uma apresentação do Curriculista enquanto 

possibilidade de ressignificação da Coordenação Pedagógica na Escola Pública, não 

como um coringa, tarefeiro, quebra-galho, salva vidas, ajudante de direção, auxiliar 

de secretaria, enfermeiro, assistente social dentre outros (VASCONCELLOS, 2002, 

p. 86-87), mas sendo aquele que compreende o lugar do saber na escola e na 

construção, reprodução e apropriação do conhecimento. 

No capítulo derradeiro, apresento as CONSIDERAÇÕES FINAIS, reflexões 

sobre as constatações, construções, desconstruções e contribuições feitas durante e 

a partir da pesquisa. Relato nessa seção as muitas dúvidas que surgiram a partir da 

inserção no lócus, bem como faço um passeio pelos achados da pesquisa 

retomando o problema que impulsionou os estudos aqui apresentados e 

apresentando as contribuições desta investigação para a atualização da função 

pesquisada, em consonância com os objetivos específicos enunciados. 
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Ensaio ainda a indicação de metas interventivas capazes de dar efetividade, 

em nível experimental piloto, às compreensões consolidadas na tese, dando forma, 

assim, a um processo prático, com base no avanço teórico aqui sistematizado. 

Assim, para entender melhor o processo de constituição da função aqui em 

questão, bem como para saber sobre a origem das dificuldades retaliativas a 

organização da função no espaço escolar, foi necessário fazer um breve 

levantamento histórico acerca da gênese da função e seus desdobramentos. 

 

2 PERCURSO METODOLÓGICO: ESCOLHAS E TRAJETÓRIAS 
 

O nosso propósito era demonstrar que o 
sujeito não é um aparelho registrador 
passivo, mas que introduz no conhecimento 
um fator subjetivo.  
 

(ADAM SCHAFF, 1987, p. 81) 

 

Entendendo que o objeto de pesquisa indicou os caminhos metodológicos 

necessários para potencializar a investigação e considerando que os sujeitos que 

envolvidos na pesquisa não estavam limitados ao fornecimento de informações e 

ainda considerando esta investigação enquanto consequência de reflexões e 

inquietações que têm sua gênese nas minhas vivências enquanto sujeito da mesma, 

a questão de pesquisa que move este trabalho evocou uma metodologia que 

permitisse considerar as experiências acumuladas, ao longo do percurso, como 

Coordenadora Pedagógica.  

Além disso, o caráter propositivo do trabalho promove a ideia de que, enquanto 

pesquisadora cumpri um papel mais ativo do que desempenharia o observador ou 

analista. Este caráter investigativo e propositivo assume um viés interventivo, pois, 

na modalidade de pesquisa escolhida, o pesquisador assume um papel ativo em 

meio a um coletivo de sujeitos que demanda, no curso da investigação, a realização 

de intervenções (ou não) de acordo com a dinâmica do problema estudado e dos 

desejos dos envolvidos. 

É importante observar que o desenvolvimento desta pesquisa é pautado em 

ações decididas em conjunto com os sujeitos. Além de estar fundamentada em um 
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referencial teórico que direcionou os procedimentos e o método escolhido, isto 

porque a escolha da metodologia deve estar em conformidade com o problema, os 

objetivos propostos e o referencial teórico, definindo a abordagem a ser adotada nos 

instrumentos metodológicos a fim de que não se caia no empirismo pelo empirismo 

(ANDRADE, 2013). 

Também é necessário entender o lugar de onde a pesquisa fala. Pois a 

organização metodológica deste trabalho está pautada na consideração da 

importância da razão cientifica, porém com um olhar mais aguçado para as 

possibilidades que se apresentam a partir da superação da supremacia histórica e 

hegemônica da razão científica na Educação. Nesse sentido, considero o que Lima 

Junior (2012, p.43) propõe: 

[...] a necessidade de compreensão de sua não cientificidade [da 
Educação], uma vez que o sujeito com o qual ela lida, sendo por ele 
dinamizada em sua constituição histórica e social, é aquele da 
subjetividade, e não o sujeito epistêmico da Ciência. De como, nos 
seus limites, não há como operar com a completude, com a 
autossuficiência lógica e metodológica, nem com o sujeito abstrato 
ideal. 

 

A partir dessa compreensão, nesta pesquisa considerei o sujeito subjetivo em 

contraposição ao sujeito epistêmico da Ciência, bem como o dinamismo da 

subjetividade em lugar dos rígidos protocolos e procedimentos científicos que 

buscam a objetividade, simplificando os seus elementos, dividindo suas áreas e 

delimitando suas fronteiras, que por sua vez, em certa medida, são importantes para 

determinadas pesquisas. 

Porém, nessa tese, por conta do dinamismo dos seus sujeitos bem como dos 

seus processos intimamente ligados a Educação, optei pela subversão. Para isso, 

tive o suporte do Projeto de Núcleo de Excelência em Pesquisa Aplicada: As 

Tecnologias de Informação e Comunicação na Geração de Políticas Sociais, 

Culturais e Educacionais (Edital FAPESB 009/2014) que teve como órgão 

financiador a Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia (FAPESB), ao qual a 

pesquisa está ligada e que tem em suas bases a compreensão da Educação como 

não ciência9.  

                                            
9 O tema não será tratado nesta tese, mas foi citado por conta da sua relação com as 
escolhas feitas durante a pesquisa. Para saber mais, leia LIMA JUNIOR, Arnaud Soares de. 
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A contribuição do citado projeto, foi o acompanhamento dos encontros 

formativos demandados pelos Coordenadores Pedagógicos envolvidos na pesquisa 

aqui apresentada, trabalhando sempre com a proposta de atualização da 

compreensão existente sobre Coordenação Pedagógica, possibilitando a 

ressignificação da função como um processo de geração e difusão social do 

conhecimento, bem como do Coordenador Pedagógico como Curriculista, 

desenvolvendo  no lócus selecionado um processo de formação continuada em 

serviço, bem como um processo pragmático de implementação da proposta e um 

processo posterior e permanente de avaliação, tendo em vista levantar indicadores 

teóricos e legais.  

 

2.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Historicamente, a pesquisa de abordagem qualitativa tem sua origem no 

final do século XIX, quando estudiosos das Ciências Sociais fizeram os 

primeiros questionamentos sobre a formatação do modelo vigente de ciência e 

a intenção de estudar o humano, seus costumes e vida social.  

Segundo André (1995), Max Weber contribuiu significativamente para a 

configuração da perspectiva qualitativa de pesquisa ao considerar a 

compreensão como principal objetivo que diferencia a Ciência social das 

Ciências físicas e naturais, para Weber, o cerne da investigação qualitativa 

deve estar centrado na compreensão10 dos significados atribuídos pelos 

sujeitos às suas ações e para compreender esses significados faz-se 

necessário contextualizá-los entendendo e respeitando suas singularidades. 

Para ele, toda escolha de objeto é já qualitativa, porque é fundada num juízo 

de valor (ANDRÉ, 1995). 

Neste sentido, cabe dizer que tal perspectiva opõe-se à concepção 

positivista de ciência, que busca, por sua vez, fatos isolados para conceituar 

fenômenos sociais, desconsiderando ou dando pouca credibilidade à 

                                                                                                                                        
Educação e Contemporaneidade. Texto de progressão para professor Titular Pleno. 
UNEB. 2014. 
 
10 Seguindo a definição do dicionário online de Português, compreender significa entender 
(alguma coisa) intelectualmente, valendo-se da habilidade de percepção ou de 
entendimento. 
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subjetividade que permeia as ações humanas. Tal ciência se baseia na 

perspectiva positivista que deposita sua crença em informações construídas a 

partir de dados quantitativos que lhe permitem comparar e comprovar relações 

de maneira estática e pré-definida (SANTOS, 2016).  

Desta forma, a ciência não considera que a realidade seja algo interno ao 

sujeito e, por conta disso, desvaloriza as vivências e interpretações dos 

sujeitos acerca da sua realidade sem respeitar as diferenças e singularidades, 

reduzindo, limitando e conceituando os objetos no intuito de chegar à verdade.  

Na Abordagem Qualitativa, segundo Lima Junior (2014), o que importa 

não é a exterioridade/objetividade do objeto, visto que esta essência da coisa 

é irredutível à representação simbólica, mas a 

construção/elaboração/interpretação do sujeito sobre ela, de modo que, em 

pesquisa, não há neutralidade e nem estática determinista. Há, portanto, um 

complexo dinâmico que enreda o sujeito e sua relação com o objeto. Daí 

deriva a qualidade do processo investigativo que pode ser recursivamente 

tratado. Isto é, tratar do objeto é dizer também, com o máximo de clareza 

possível da forma como o sujeito o configura simbolicamente. 

Por esta via, a Abordagem Qualitativa, em oposição a uma visão empírica 

de ciência, persegue a interpretação em lugar da mensuração, buscando 

compreender o mundo valorizando as experiências dos sujeitos e o 

comportamento humano a partir do que cada pessoa ou grupo de pessoas 

pensam ser a realidade, o que impossibilita a neutralidade por parte do 

pesquisador que, por sua vez, também é sujeito dentro dos processos.  

Considerando o exposto, a escolha pela Abordagem Qualitativa se dá 

pela relação construída entre mim e os sujeitos que atuam na Coordenação 

Pedagógica da Escola lócus dessa investigação, cuja realidade é característica 

e mesmo se assemelhando à realidade profissional de todo um Estado (neste 

Caso, o Estado da Bahia), tem suas especificidades que serão consideradas 

todo o tempo. 

Assim por se tratar de uma investigação onde, não tive a intenção de 

forçar um posicionamento neutro; afinal trata-se de uma temática de grande 

relevância e que está intimamente entrelaçada com a itinerância acadêmica e 
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profissional; o estudo foi pautado em uma abordagem de Pesquisa Qualitativa, 

considerando o que até aqui foi dito, bem como o dinamismo do objeto 

investigado, sendo o tipo de estudo escolhido o Estudo de Caso Participante.  

Fez necessário então, entender tal tipo de Metodologia, seus fundamentos, 

bem como os possíveis dispositivos de coletas de dados.  

 

2.1.1 Estudo de Caso Participante 

 

Na área da Educação, pesquisas orientadas por Estudos de Caso começaram 

a ter maior visibilidade entre 1960 e 1970 (ANDRÉ, 2005), porém com um sentido 

restrito no que diz respeito aos produtos desse tipo de pesquisa, pois segundo os 

manuais, tais investigações deveriam se limitar apenas ao estudo descritivo unitário, 

fosse uma escola, um professor, um grupo de alunos ou até mesmo uma única sala 

de aula.  

Esses estudos de Caso eram, em geral, incluídos entre os modelos pré-

experimentais de pesquisa, servindo como objetivo inicial de exploração de 

determinada temática e destinavam-se a levantar informações para futuros estudos, 

limitando o Estudo de Caso a uma fase preparatória para pesquisas posteriores, 

consideradas mais completas ou que exigiam uma preparação maior por parte do 

pesquisador. (ANDRÉ, 2005) 

A difusão das ideias de Estudo de Caso trazidas nas décadas de 60 e 70, 

acabou dando margem para a organização de trabalhos que se limitavam a estudos 

rasos e com pouca exploração dos dados em termos de suas relações com o 

contexto em que foram produzidos e dos significados a eles atribuídos pelos sujeitos 

envolvidos “não atendendo aos princípios das abordagens qualitativas” (ANDRÉ, 

2005, p. 14) que têm como premissa a valorização da interpretação e compreensão, 

considerando as diferenças e singularidades, o que torna cada pesquisa única e 

autoral independente da replicação dos métodos.  

Tomando como base o documento final da Conferência de Cambridge11, André 

(2005) entende que o Estudo de Caso não deve ser tomado como modelo pré-

                                            
11 Conferência internacional realizada em dezembro de 1975, em Cambridge, na Inglaterra, 
para discutir novas abordagens em Pesquisa e Avaliação Educacional (ANDRÉ, 2005, p. 
15). 
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experimental de pesquisa, pois embora possam indicar variáveis que serão 

manipuladas e controladas posteriormente em estudos experimentais, o 

conhecimento gerado pelo Estudo de Caso Participante tem um valor e uma 

função/sentido específico em si mesmo. 

Assim “Estudo de Caso Participante não é um método específico de pesquisa, 

mas uma forma particular de estudo” (ANDRÉ, 2005, p. 16), que pode, em si 

mesmo, produzir pesquisas que gerem novos conhecimentos e não deve ser 

considerado apenas como uma preparação para futuras pesquisas, ainda que o 

mesmo possibilite que outras pesquisas deem continuidade ao que foi produzido por 

meio dele, afinal, esse tipo de estudo possibilita pistas para aprofundamento ou para 

futuros estudos, mas não apenas isso.  

Neste sentido, as técnicas de coleta não são técnicas que definem o tipo de 

estudo, mas o conhecimento que advém dele. Nesta perspectiva, foi necessário 

descrever as fases da pesquisa que se apoia no Estudo de Caso Participante, bem 

como as técnicas de coleta características deste tipo de estudo e suas contribuições 

para esta investigação. 

É indispensável explicitar, o conceito de Estudo de Caso Participante, aqui 

utilizado, pois o mesmo consiste na participação do pesquisador em eventos que 

estão sendo estudados; estando ele diretamente envolvido no processo como 

profissional, pesquisador ou ambos, caracterizando-se pela "[...] capacidade de lidar 

com uma completa variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e 

observações.” (YIN, 1989, p. 19) 

Nesse sentido, desenvolvi essa investigação por compreender a pertinência 

existente entre a problemática exposta no capítulo anterior e a metodologia em 

questão, que se considera específica. Como elucidaram Ludke e André (2000, p. 

21), “[...] a preocupação central ao desenvolver esse tipo de pesquisa é a 

compreensão de uma instância singular”. Isso significa que o objeto estudado é 

tratado como único, uma representação singular da realidade que é multidimensional 

e historicamente situada.  

Ainda que se verifiquem certas semelhanças com outros Casos, este é tratado 

como tendo valor por si mesmo e interessa pelo seu caráter particular e único, por 

tratar da possibilidade de ressignificação da Coordenação Pedagógica, contribuindo 
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com uma teorização critica acerca da mesma na nova configuração de sociedade e 

sua relação com o Conhecimento na Escola, visando responder a questão de 

pesquisa trazida neste trabalho.  

Vale considerar que o problema aqui investigado surgiu como provocação no 

final da pesquisa de Mestrado onde a possibilidade de o Coordenador Pedagógico 

ser o Curriculista se apresentou de maneira possível graças à probabilidade de 

mudança na relação Educação e Trabalho, com o advento da Sociedade do 

Conhecimento.  

Nesse sentido, cabe retomar as questões que movem essa pesquisa e para 

isso é importante considerar a Coordenação Pedagógica enquanto um processo 

específico de difusão social do conhecimento, além de sugerir alterações na função, 

que para além da mudança na nomenclatura, traga a possibilidade de transformação 

na atuação desse profissional.  

Assim, questiono Como o Coordenador Pedagógico a partir da atualização 

da sua função, pode ressignificar sua prática enquanto um Curriculista na 

Escola? A partir dessa questão faz-se necessário entender as etapas organizadas 

para e com esta investigação. 

 

2.1.2 Fase Exploratória 

 

Nessa fase se intensificou a definição do Caso, confirmando, refutando ou 

ampliando a questão de pesquisa que deu origem a essa investigação, 

estabelecendo os contatos para entrada no campo, localizando os sujeitos e 

decidindo os possíveis instrumentos de coleta de dados que foram usados no 

decurso da investigação.  

Desse modo, considerando a escolha metodológica, a problematização 

desenvolvida teve como ponto inicial uma problemática que parte de indagações 

decorrentes da minha itinerância profissional e acadêmica, dando continuidade à 

pesquisa anterior12  na qual foi feito um Estudo de Caso Participante sobre a 

temática aqui abordada, mas que obedecendo às restrições do tempo institucional 

                                            
12

 Refere-se à dissertação de Mestrado intitulada “Coordenador Pedagógico: desafios, 
dilemas e possibilidades”, defendida no PPGEduC/UNEB, CAMPUS I, no ano de 2016. 
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(dois anos), limitou-se a investigação dos desafios e dilemas da Coordenação 

Pedagógica na Rede Municipal de Educação de Salvador, especificamente na 

localidade do Subúrbio Ferroviário. 

A partir dos encaminhamentos da pesquisa citada, os questionamentos iniciais 

foram se modificando e ao longo do amadurecimento da pesquisa algumas questões 

ficaram em aberto e foram trazidas pera essa nova investigação que aqui apresento 

e assim, no sentido de ampliar e atualizar o que até ali eu havia aprendido e 

construído o lócus da pesquisa , bem como os sujeitos foram redirecionados e o 

contato inicial com os mesmos foi essencial para definição dos rumos da pesquisa 

atual, bem como para a decisão dos momentos onde seriam feitas as coletas dos 

dados e quais os instrumentos seriam usados, ficando as observações centradas no 

Núcleo Territorial de Educação 26, Salvador e Região Metropolitana, município de 

São Francisco do Conde, Distrito de Mataripe, Comunidade do Caípe, Colégio 

Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho.  

Quanto aos instrumentos, os questionários foram eleitos enquanto ferramenta 

secundária e a revisão documental como preparação para ida ao campo, pois, 

somente depois da leitura sistemática da literatura reservada, dos documentos 

selecionados e da qualificação e aprovação do projeto desta pesquisa, a primeira 

visita ao lócus foi agendada e foi dado início a fase de delimitação e de coleta de 

dados.  

 

2.1.3 Fase de Delimitação do Estudo e de Coleta de Dados 

 

Avaliando a improbabilidade de exaurir o objeto, bem como o melhor uso do 

tempo institucional de uma pesquisa de Doutorado, foi feita a eleição de aspectos 

mais relevantes para a delimitação do estudo e da coleta de dados. Nesse sentido, 

foi importante o recorte e demarcação da investigação, para atingir (ou aproximar-

se) o propósito a que esta investigação se destinou, bem como para a compreensão 

do Caso que foi investigado. 

O Caso, aqui, surgiu enquanto possibilidade de intervenção num determinado 

contexto educacional escolar, a fim de se poder fazer uma Experiência Piloto 

Formativa da Coordenação Pedagógica como um processo de geração e difusão 

social do conhecimento, bem como do Coordenador Pedagógico como Curriculista.  
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Para este fim, fez-se necessário desenvolver no lócus selecionado um 

processo de formação continuada em serviço, um processo pragmático de 

implementação da proposta e um processo posterior e permanente de avaliação, 

tendo em vista levantar indicadores teóricos e legais. Por isto, pode-se e deve-se 

levar em consideração o papel ativo da pesquisadora no processo investigativo, que 

passa a abranger aspectos descritivos, analíticos, compreensivos e interventivos, 

justificando desta forma a proposição do Estudo de Caso Participante. Neste Caso, 

pois é a ação a ser desenvolvida que recende a seleção de um Caso, de um 

contexto específico e singular para o desenvolvimento da ação piloto. 

Diante do exposto e considerando a questão13 inicial da investigação, foram 

eleitos três dispositivos de coleta de dados: a análise documental, a observação 

participante e o questionário. Este último como instrumento secundário/auxiliar, mas 

não menos importante que os primeiros, pois serviu para levantar informações 

institucionais sobre os sujeitos da pesquisa. 

 

2.2 DISPOSITIVOS DE COLETA DE DADOS DA PESQUISA  

 

As fases do Estudo de Caso Participante são três: exploratória, coleta de dados 

e análise sistemática dos dados. Na fase exploratória desta pesquisa, as leituras e 

observações no lócus auxiliaram na revisão do projeto, bem como na reestruturação 

do problema que foi recortado enquanto Caso em uma determinada escola da Rede 

Estadual da Bahia, especificamente observado no Núcleo Territorial de Educação 

26.   

Já na fase de coleta de dados, foram feitas observações de eventos como a 

Jornada Pedagógica, reunião de planejamento por unidade e estudo de 

documentos, sendo o Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e 

Médio do Estado da Bahia um dos principais norteadores da pesquisa. Além deste, 

documentos que orientam a prática do Coordenador Pedagógico no estado da Bahia 

também foi utilizado, informações locais, produzidos pela comunidade escolar, a 

exemplo do Projeto Político Pedagógico e dos Projetos realizados na escola.  

                                            
13 Como o Coordenador Pedagógico a partir da atualização da sua função, pode 
ressignificar sua prática enquanto um Curriculista na Escola? 
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Na fase de análise sistemática dos dados, os registros foram revisitados e 

contribuíram com a escrita da tese, pois nesse tipo de pesquisa o pesquisador é o 

principal dispositivo de coleta. Afinal, não se trata de testar teorias, trata-se de 

entender um Caso particular, levando em conta seu contexto e também sua 

singularidade e complexidade (SANTOS, 2016).  

Nesse sentido, por se tratar de um Caso particular, o mesmo não estará 

isolado da identificação com outros Casos, pois este trabalho revelou pistas para 

aprofundamento das questões investigadas, mas que também produziu uma 

contribuição teórica contextualizada.  

Portanto, como afirma André (2005, p. 41), novos conhecimentos aparecem 

quando existe um movimento da empiria para a teoria e da teoria para a empiria de 

maneira dinâmica e constante. Essa abordagem de pesquisa possibilita ao 

pesquisador a escolha de tomar posicionamento sobre o Caso, pois entende a 

sensibilidade, comunicação e expressão escrita como ações inerentes a si mesmo.  

Do mesmo modo, considerando as afirmações de André (2005), é elucidativo 

trazer os principais dispositivos que auxiliaram na coleta de dados para a pesquisa 

em questão e quais as contribuições de cada um deles para o trabalho, 

considerando que foram empregados como dispositivos de pesquisa: a análise 

documental, a observação participante e a aplicação de questionário.  

 

2.2.1 Revisão Documental 

 

Seguindo um plano dinâmico e aberto de coleta e estudo de documentos, sem 

desconsiderar novos elementos que surgiram durante o contato com os sujeitos e 

com o próprio lócus da investigação, os documentos foram estudados e forneceram 

informações pouco encontradas na literatura, mas também confirmaram outras 

informações apresentadas por livros, artigos, dissertações e teses que foram 

estudadas.  

As principais informações estudadas estão na Constituição Federal de 1988; a 

Lei 9394/96 que versa sobre as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN); 

a Lei  8261/02 que trata do Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e 

Médio do Estado da Bahia; e as Leis 10.705, de 14 de novembro de 2007, 13.468, 
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de 29 de dezembro de 2015 que regulamentam a Regionalização dos Territórios de 

Identidade no Estado da Bahia e sua influência na organização dos Núcleos de 

Educação do Estado; bem como o Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual 

Anna Ayres Junqueira Tourinho (2017).  

As informações coletadas auxiliaram no planejamento e na construção das 

etapas da pesquisa. A leitura e estudo dos documentos contribuíram também na 

percepção das diferenças existentes entre a legislação e a prática dos 

Coordenadores Pedagógicos, dando subsídio para a organização dos momentos de 

observação participante no lócus da investigação. 

Além disso, a revisão dos documentos possibilitou a ciência sobre informações 

e ações em momentos que, por questões temporais, não foram observados, mas 

que tiveram grande relevância para a interpretação, compreensão e delimitação do 

próprio Caso, pois considerando a inserção no lócus a partir do ano de 2019, 

informações de anos anteriores foram relevantes para a pesquisa. 

Assim, paralelamente à revisão dos documentos, foi feita uma revisão 

sistemática da bibliografia, dando ênfase ao tratamento das fontes primárias, 

selecionando, fazendo a leitura e fichando os documentos. Em seguida, o 

tratamento das fontes secundárias foi considerado, separando, lendo e fichando 

livros, artigos e periódicos que poderiam contribuir com a pesquisa e ainda não 

tenham sido sistematizados, mesmo que já tivessem sido lidos. Após o tratamento 

inicial das fontes primárias e secundárias, o material considerado mais relevante foi 

estudado dando embasamento para o início da Observação no lócus da pesquisa.   

 

2.2.2 Observação Participante 

 

A Observação Participante enquanto instrumento de pesquisa demanda 

organização e estudos prévios. Por conta disto e seguindo as recomendações 

recebidas nas orientações, a inserção no campo só aconteceu após a definição e 

estudo das bases teóricas da pesquisa, além da escrita, apresentação e qualificação 

e revisão do projeto de pesquisa.  

No campo, a proposta da pesquisa foi apresentada aos sujeitos envolvidos, de 

forma a perceberem que a investigação os incluía na condição de interlocutores e 

não “cobaias”, pois, já na apresentação do projeto, ficou explícito que as futuras 
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observações supunham a interação pesquisador/sujeito e não 

pesquisador/pesquisado.  

Fotografia 1 – Reunião com equipe gestora e Coordenadoras Pedagógicas do Colégio 
Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho para apresentação da proposta de pesquisa 
 

 
Fonte: Hamilton

14
, São Francisco do Conde, 20 de fevereiro de 2019.  

 
 

Durante a apresentação da pesquisa, foi feito o convite para que os sujeitos 

contribuíssem com o trabalho em andamento. As coordenadoras preencheram uma 

declaração aceitando e autorizando a observação da sua rotina de trabalho e 

também declararam por escrito o desejo em participar da pesquisa na condição de 

sujeito. As coordenadoras também forneceram informações15 sobre o tempo de 

atuação na função, formação inicial e complementar. 

É importante dizer que com a devida autorização das Coordenadoras 

Pedagógicas, bem como da gestão da escola, a observação foi um instrumento 

                                            
14 Professor na Unidade Escolar. 
15 Informações apresentadas na seção que trata dos sujeitos da pesquisa. 
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muito importante para esta investigação, pois consistiu em inserir-me no grupo 

observado, o que possibilitou interação com os sujeitos, buscando partilhar o seu 

cotidiano para imergir no problema.  

Nestes termos, a observação foi considerada durante todo o percurso 

investigativo e aconteceu no Núcleo Territorial de Educação 26, Salvador e Região 

Metropolitana, município de São Francisco do Conde, Distrito de Mataripe, 

Comunidade do Caípe, Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho, durante 

reuniões de planejamento e formação continuada, bem como na rotina escolar dos 

coordenadores envolvidos enquanto sujeitos da pesquisa. 

A partir disso, foi possível observar e participar da rotina dos Coordenadores 

sujeitos desta pesquisa, incluindo reuniões de Atividade Complementar (AC), 

reuniões de pais, organização e elaboração de projetos, além de atendimento a pais 

e estudantes, organização de horário dos professores dentre as muitas urgências e 

emergências que surgiam e eram delegadas aos Coordenadores como parte de sua 

função no espaço escolar, a saber, acompanhamento de estudante e funcionários 

que necessitassem de atendimento médico, mediação de conflitos entre os 

estudantes, entrega e controle do uso do uniforme, elaboração do cardápio da 

merenda escolar, bem como acolhimento a estudantes com crises nervosas ou em 

situação de drogadição. 
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Fotografia 2 – Observação Participante da prática das Coordenadoras Pedagógicas na 
Reunião de pais 

 

 
 Fonte: Tania

16
, São Francisco do Conde, 19 de março de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
16 Professora Articuladora na Unidade Escolar. 
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Fotografia 3 – Observação Participante do encontro de Atividade Complementar (AC), 
Coordenação Pedagógica e Professores. 

 

 
Fonte: Luana

17
 (foto no temporizador), 12 de março de 2019.  

 
 

Durante os diferentes momentos de observação, foi possível perceber algumas 

fragilidades no que se refere à formação do Coordenador Pedagógico bem como em 

relação ao desconhecimento das atribuições legais da função desempenhada pelos 

mesmos, pois confirmando o que a literatura aponta, a prática do Coordenador 

Pedagógico é atropelada por diversas atividades das quais ele não recebeu 

formação para desenvolver e durante o seu cotidiano de trabalho é “atropelado pelas 

urgências e emergências” da rotina escolar (PIMENTA, 1999, p. 11).  

Neste sentido, por sua vez, as observações auxiliaram-me na compreensão do 

caso, para as quais foi preciso fazer um registro cuidadoso dos eventos 

presenciados, dando atenção ao contexto e, inclusive, coletando informações que 

possibilitaram a descrição física, econômica e cultural do lócus da pesquisa, 

ajudando também no entendimento do caso. Deste modo, a observação auxiliou no 

desenho final da representação escrita desta pesquisa, que é mais do que se 

                                            
17 Coordenadora Pedagógica na Unidade Escolar. 
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apresenta18 e teve o questionário como instrumento secundário, entendendo a 

necessidade de traçar o perfil dos sujeitos envolvidos no caso. 

É relevante comunicar que as observações aconteceram no período de oito 

meses, de segunda a sexta, de janeiro a setembro de 2019. 

 

2.2.3 Questionário 

 

Mesmo considerando as críticas feitas ao uso do questionário enquanto 

instrumento da Pesquisa Qualitativa, a exemplo de Oliveira (1988, p. 29) que afirma 

que a estruturação desse documento “[...] bloqueia o surgimento de dados novos e 

inesperados”, o questionário foi aplicado enquanto instrumento secundário para 

auxiliar no levantamento de dados e traçar o perfil dos sujeitos da pesquisa, 

entendendo a importância de conhecer a realidade dos interlocutores que 

participaram da investigação, além de registrar por escrito o interesse dos sujeitos 

em colaborar com a pesquisa, atendendo as recomendações do comitê de ética em 

pesquisa da Universidade do Estado da Bahia. Para formular os questionários, foi 

importante também, conhecer melhor o lócus da pesquisa. 

 

2.3 LÓCUS DA PESQUISA 

 
Antes de falar especificamente do lócus desta pesquisa, que por sua vez, está 

localizado no Núcleo Territorial de Educação 26, é necessário entender as 

mudanças ocorridas a partir do Decreto nº 15.806, de 30 de dezembro de 2014.  

A citada lei revoga o Decreto nº 6.212 de 14 de fevereiro de 1997 que definia 

critérios para a organização administrativa das Diretorias Regionais de Educação e 

Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino Público. Nesse sentido, a partir de 

maio de 2016 o Decreto nº 16.722 redefine essa estrutura e organização 

considerando os Territórios de Identidade da Bahia, então denominados Núcleos 

Regionais de Educação e o Decreto nº 17.377, de 01 de fevereiro de 2017, redefine 

a nomenclatura para Núcleos Territoriais de Educação (NTE).  

 

                                            
18 Considerando que a escrita não dá conta de dizer tudo o que foi observado, mesmo que 
tenha havido a tentativa de fazer uma descrição detalhada (LIMA JUNIOR, 2014).  
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Assim, é importante saber que atualmente existem 27 Núcleos Territoriais de 

Educação, sendo que suas sedes estão localizadas nos seguintes municípios do 

estado da Bahia: 

 

NRE 01: Irecê;  

NRE 02: Bom Jesus da Lapa;  

NRE 03: Seabra;  

NRE 04: Serrinha;  

NRE 05: Itabuna;  

NRE 06: Valença;  

NRE 07: Teixeira de Freitas;  

NRE 08: Itapetinga;  

NRE 09: Amargosa;  

NRE 10: Juazeiro;  

NRE 11: Barreiras;  

NRE 12: Macaúbas;  

NRE 13: Caetité;  

NRE 14: Itaberaba;  

NRE 15: Ipirá;  

NRE 16: Jacobina;  

NRE 17: Ribeira do Pombal;  

NRE 18: Alagoinhas;  

NRE 19: Feira de Santana;  

NRE 20: Vitória da Conquista;  

NRE 21: Santo Antônio de Jesus;  

NRE 22: Jequié;  

NRE 23: Santa Maria da Vitória;  

NRE 24: Paulo Afonso; 

NRE 25: Senhor do Bonfim;  

NRE 26: Salvador;  

NRE 27: Eunápolis. 

 

 

Como exposto, os 27 Núcleos Territoriais de Educação, estão sediados em 27 

municípios distintos, definidos pelas delimitações dos Territórios de Identidade do 

Estado da Bahia e para compreender melhor a amplitude do alcance desses 

Núcleos, se faz necessário visualizar a organização geográfica dos mesmos no 

mapa do Estado, visto que os mesmos não limitam suas atividades apenas as 

escolas situadas no município sede, mas em diferentes cidades circunvizinhas como 

pode ser visto na imagem a seguir: 
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Figura 1 – Mapa da Bahia com a distribuição da organização dos Núcleos Territoriais de 
Educação  
 

 
Fonte: Assessoria de Comunicação (ASCOM), da Secretaria de Educação do Estado da 
Bahia, 07 de fevereiro de 2019. 

 

Com o apoio do mapa atualizado durante a pesquisa organizei uma tabela 

considerando os dados do Decreto nº 15.806, de 30 de dezembro de 2014, bem 

como as informações trazidas pelo decreto nº 17.377, de 01 de fevereiro de 2017.  

 



47 
 

De tal modo, para entender a dimensão quantitativa dos NTEs foi possível 

construir uma tabela19, descriminando cada cidade que integra todos os NTEs, bem 

como informa suas sedes e os Territórios de Identidades dos quais fazem parte cada 

Núcleo. Aqui, apresento especificamente o Núcleo Territorial de Educação 26, pois a 

Escola, lócus dessa pesquisa faz parte dele. 

Tabela 1 – Territórios de Identidade e cidades alcançadas por Núcleo Territorial de Educação 
 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

Salvador 

 

 

 

 

 

Metropolitana 

de Salvador 

1. Camaçari 

2. Candeias 

3. Dias D'Ávila 

4. Itaparica 

5. Lauro de Freitas 

6. Madre de Deus 

7. Mata de São João 

8. Pojuca 

9. Salinas das Margaridas 

10. Salvador 

11. São Francisco do 

Conde 

12. Simões Filho 

13. Vera Cruz 

Fonte: Autora (2020) 

 

Como disposto na tabela20, os 27 NTEs estão localizados em munícios 

referenciados pelos Territórios de Identidades ao qual pertencem. Desse modo, é 

importante saber que através da Lei nº 10.705, de 14 de novembro de 2007 a 

Regionalização Territórios de Identidade foi adotada pela Secretaria de 

Planejamento do Estado da Bahia (Seplan) através da Lei nº 10.705, de 14 de 

novembro de 2007, inicialmente eram 26 Territórios de Identidade que abarcavam os 

417 municípios da Bahia, porém devido a grande extensão territorial do Estado da 

Bahia e para atender melhor as necessidades dos municípios a organização desses 

                                            
19 Tabela com todos os NTEs no apêndice nº AXIII – Cidades que integram todos os 
NTEs. 
20 Apêndice M – Cidades que integram todos os NTEs. 
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Territórios foi ajustada e atualmente está organizada conforme Lei nº 13.468, de 29 

de dezembro de 2015 dividido em 27 Regiões.  

É importante salientar que o conceito de Território de Identidade surgiu a partir 

dos movimentos sociais ligados à agricultura familiar e à Reforma Agrária, sendo 

adotado também pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário para a formulação de 

seu planejamento e por isso a Secretaria Estadual de Educação tem organizado 

seus Núcleos de Educação por território.  

Segundo informações disponíveis no site da Secretaria de Educação do Estado 

da Bahia (http://institucional.educacao.ba.gov.br) a adoção como unidade de 

gestão para o Estado da Bahia foi ajustado conceitual e metodologicamente para a 

formulação do planejamento em todas as dimensões” e por isso a educação no 

Estado da Bahia também se organiza a partir do referencial dos territórios de 

identidade.  

Isto posto, faz necessário comunicar a delimitação do lócus desta pesquisa que 

teve como referencia o Território de Identidades Metropolitana de Salvador, que tem 

Sede em Salvador, capital do Estado da Bahia e abrange 13 cidades, sendo elas 

Camaçari, Candeias, Dias D'Avila, Itaparica, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Mata 

de São João, Pojuca, Salinas das Margaridas, Salvador, Simões Filho, Vera Cruz e 

São Francisco do Conde sendo esta ultima a cidade onde esta localizado o Colégio 

Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho (CEAJAT) lócus onde a pesquisa foi 

realizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://institucional.educacao.ba.gov.br/
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Fotografia 4 – Fachada do Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho 
 

 
Fonte: Joara

21
, São Francisco do Conde, 06 de fevereiro de 2019.  

 

 

2.3.1 Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho (CEAJAT) 

 

O CEAJAT está situado na comunidade do Caípe, distrito de Mataripe, 

município de São Francisco do Conde, porém a proximidade territorial do colégio é 

maior com os municípios de Candeias (9,3 km) e Madre de Deus (4,6 km) já que a 

distancia entre a sede do município de São Francisco do Conde e a comunidade do 

Caípe onde está localizado o colégio é de 26,6 km.  

A localidade é litorânea e está situada na região norte da Baía de Todos os 

Santos, região com alta influência de atividades petrolíferas, dividindo seu território 

com um parque industrial tendo em seu território a primeira refinaria do Brasil, a 

refinaria Landulpho Alves.   

É interessante esclarecer que a origem do Colégio Estadual Anna Junqueira 

Ayres Tourinho não se deu na localidade do Caípe, mas sim na sede do munícipio 

de São Francisco do Conde, e teve sua construção iniciada em 1996, foi ocupado 

em 1997 pela Secretaria Municipal de Educação sem inauguração, período em que 

                                            
21 Coordenadora Pedagógica na Unidade Escolar, pesquisadora e autora desta tese. 
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houve uma superlotação nas escolas municipais e foi necessária a intervenção local 

por concessão da coordenação Estadual, na época Direc-31, acolhendo turmas do 

Ensino Fundamental II (5ª a 8ª série) e Ensino Médio no Vespertino Noturno. (Fonte: 

http://ceajat.blogspot.com - acesso em 2019). 

Ainda no ano de 1997, através do ato de criação 9330 publicado no DO 

18/11/1997 foi autorizado o funcionamento desta Unidade de Ensino que passou a 

trabalhar como Colégio Estadual.  Já em 1999 foi iniciada a construção da proposta 

curricular desta escola que neste período já tinha 900 alunos matriculados. Em 2000 

já englobava todo o Ensino Fundamental II e já recebia recursos do Ministério da 

Educação, conforme informações dispostas na página virtual da instituição22. 

Segundo informações disponibilizadas pela secretaria da escola, em 2018 

foram 720 alunos matriculados, em 2019 foram 694 matriculados divididos em 19 

turmas de Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA), sendo que no turno 

matutino funcionam 08 turmas de Ensino Médio, no vespertino funcionam 06 turmas 

de Ensino Médio e no noturno 05 turmas de EJA. 

Fotografia 5 – Pesquisadora e Secretárias Escolares, coletando dados na secretaria da 
Unidade Escolar 

 
Fonte: Ivan

23
, 19 de fevereiro de 2019. 

 

                                            
22 Disponível em: http://ceajat.blogspot.com. Acesso em: 04 fev. 2019. 
23 Agente de Portaria na Unidade Escolar. 

http://ceajat.blogspot.com/
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A partir das observações e com o apoio da secretaria da escola, foi possível 

coletar informações referentes à estrutura e organização da escola. Nesse sentido, 

cabe dizer que o Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho tem uma 

infraestrutura improvisada com divisórias e reorientação de espaços sendo uma sala 

de direção que funciona no espaço destinado anteriormente para o laboratório de 

ciências; uma secretaria, onde não existe espaço para atendimento da comunidade 

escolar, pois se trata de uma parte do laboratório de ciências que foi dividido entre 

direção e secretaria.  

O colégio dispõe também de uma cozinha pequena; quatro banheiros, sendo 

um feminino, um masculino, um adaptado para deficientes físicos e um de uso dos 

professores e funcionários. Também foi possível observar que no espaço da escola 

existe uma sala de leituras que funciona também como sala de reuniões onde as 

Coordenadoras se revezam por áreas, dias e turnos para fazerem as reuniões de 

Atividade Complementar (AC), bem como uma sala compartilhada para 

Coordenadoras e Professores.  

A escola dispõe também de um espaço improvisado que funciona como 

almoxarifado; um pátio coberto; uma rádio desativada e sete salas de aula. Além 

desses espaços, a unidade de ensino dispõe de um anexo com duas salas de aula 

que fica a alguns metros de distancia da escola sede (na mesma rua). 
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Figura 2 – Planta baixa do Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho 
 

 
Fonte: Arquivo da Unidade Escolar. 

 

Embora o colégio disponha de uma infraestrutura precária e insalubre, dado o 

forte calor e a ausência de circulação de ar nas salas de aula, a equipe de 

educadores que atua nesse espaço compreende bem o seu papel e desenvolve 

suas atividades de maneira inquestionável. Em relação a essa equipe de 

educadores que atuam no colégio, se faz necessário comunicar que mesmo sendo 

uma unidade de ensino estadual, nem todos os seus funcionários tem vinculo com a 

Rede Estadual de Educação, pois a escola tinha um acordo de cooperação com o 

Município de São Francisco do Conde e como parte dessa parceria está a 

disponibilidade de alguns profissionais para a escola.  

Nesse sentido, o colégio dispõe de vinte e oito professores (entre professores 

efetivos da Rede Estadual de Educação, professores contratados em regime 

especial – REDA e professores efetivos do quadro Municipal de São Francisco do 

Conde); três Coordenadoras Pedagógicas (duas efetivas da Rede Municipal de São 
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Francisco do Conde e uma efetiva da Rede Estadual de Educação); seis agentes de 

portaria; dois auxiliares de serviços gerais; quatro secretárias escolares e três 

merendeiras. 

A equipe gestora da escola é formada por duas professoras efetivas da Rede 

Estadual de Educação que assumem a Direção e Vice-direção da escola de maneira 

compartilhada e foram eleitas de maneira democráticas onde toda a comunidade 

escolar pode participar da votação para que as mesmas assumissem os cargos. 

Considerando o que foi exposto até aqui, entendo que seja importante informar 

que o lócus dessa pesquisa foi eleito também considerando a minha relação com a 

escola, pois fui designada para atuar na mesma como Coordenadora Pedagógica 

assim que fui nomeada no Concurso Publico24 realizado pela Secretaria Estadual de 

Educação do Estado da Bahia. Ao conhecer a escola e em reunião com a equipe 

gestora, ficou claro que a escola poderia ser um lócus de pesquisa profícuo, isso 

considerando que a referida escola funciona nos três turnos e tem três 

Coordenadoras Pedagógicas atuando em parceria25.   

Ainda em relação ao colégio, é importante salientar que mesmo sendo um 

espaço vivo e rico em contribuições, existiram alguns desafios em relação ao 

translado para a escola dada à especificidade do lócus dessa pesquisa. Então se faz 

necessário uma representação mais clara para que fique claro onde se deu os 

trabalhos investigativos.  

De tal modo, é importante lembrar que o lócus escolhido foi o Colégio Estadual 

Anna Junqueira Ayres Tourinho, o mesmo esta localizado da Comunidade do Caípe 

de Baixo (a localidade se divide em Caípe de Baixo e Caípe de Cima). Caípe é uma 

comunidade que pertence ao Distrito de Mataripe e por sua vez o Distrito citado 

pertence ao município de São Francisco do Conde que está situado no Estado da 

Bahia, mais especificamente na região metropolitana de Salvador.  

                                            
24 Edital de Abertura de Inscrições – SAEB/02/2017, de 09 de novembro de 2017, publicado 
na edição do Diário Oficial do Estado da Bahia de 10 de novembro de 2017, do Concurso 
Público para provimento de vagas para o cargo de PROFESSOR PADRÃO P – GRAU IA e 
para o cargo de COORDENADOR PEDAGÓGICO PADRÃO P – GRAU I. 
25 Realidade impar em se tratando da Rede Estadual de Educação da Bahia, pois a figura do 
Coordenador Pedagógico ainda não é uma realidade em todas as escolas da rede, inclusive 
eu fui a primeira Coordenadora Pedagógica designada pela Secretaria de Educação do 
Estado para este colégio em dez anos. 
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Cabe dizer que São Francisco do Conde é um dos treze municípios que fazem 

parte do Território de Identidade Metropolitano de Salvador que por sua vez é Gerido 

pelo Núcleo de Educação 26 que tem sua sede localizada na capital baiana. É 

possível entender melhor o que foi informado aqui por meio da leitura da imagem a 

seguir: 

Figura 3 – Esquema produzido pela pesquisadora a partir da imersão na região escolhida 
para especificar o lócus da pesquisa aqui apresentada 
 

 
Fonte: Autora (2020) 
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A partir do esquema apresentado, trago a informação da dificuldade de acesso 

ao lócus apresentado, pois não existe uma linha de ônibus especifica para a 

Comunidade do Caípe, o transporte se dá por meio de duas linhas de ônibus que 

fazem a rota Salvador x Madre de Deus e tem em sua rota uma parada na 

comunidade do Caípe.  

É valido comunicar que os horários das linhas mudam constantemente, 

atrapalhando a rotina dos educadores que residem em Salvador, mas trabalham no 

Colégio aqui citado. Além disso, as linhas de ônibus não possuem horários de 

retorno para a capital depois das 20h, impossibilitando os educadores que trabalham 

no turno da noite de voltarem para Salvador ao final das aulas que se encerram às 

22 horas.   

Figura 04 – Trajeto Salvador x Caípe 
 

 
Fonte: Google Maps. 
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2.3.2 Sujeitos: Especificidades da Coordenação Pedagógica na Rede Estadual 

de Ensino do Estado da Bahia  

 

Partindo da compreensão de que o lugar dos sujeitos dessa pesquisa não é o 

de ser operado pelo método, mas de operá-lo de modo singular e criativo, os 

sujeitos que aqui contribuíram tiveram liberdade para transitar pelas possibilidades 

de apropriação, construção, desconstrução, atualização e modificação do 

conhecimento a partir dos seus saberes e vivências.  

Nesse sentido, as educadoras que se predispuseram a participar dessa 

investigação na condição de sujeitos atuam nas ações pedagógicas do Colégio 

Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho, mas nem todas assumem o Cargo de 

Coordenadora Pedagógica, porém trabalham juntas na Coordenação dos Processos 

Pedagógicos da Escola, a saber: 

Gráfico 1 – Gráfico ilustrativo do número de educadores que atuam no lócus desta 
investigação, na coordenação de ações pedagógicas, mesmo que não ocupem o cargo de 
Coordenador Pedagógico 

 

 

Fonte: Dados da Unidade Escolar. 
 
 

A partir do gráfico apresentado, é importante deixar claro quem são os sujeitos 

que participaram dessa pesquisa, sua formação, carga horária e vínculo de trabalho, 

tudo isso considerando que o foco da investigação está na função Coordenação 

43% 

43% 

14% 

EDUCADORAS QUE ATUAM NA 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: 

a) 03 -  Coordenadoras
Pedagógicas;

b) 03 - Professoras
Articuladoras de Área;

c) 01 - Vice Diretora.
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Pedagógica e não no cargo de Coordenador Pedagógico, afinal a proposta que aqui 

se apresenta está voltada para a atualização da função26 e não do cargo27.  

Nesse sentido, os sujeitos dessa pesquisa que tem suas funções relacionadas 

à Coordenação Pedagógica (independente dos cargos que ocupam) são: três 

Coordenadoras Pedagógicas, três Professoras Articuladoras e uma Vice-diretora. 

É importante comunicar que mesmo sendo um Colégio Estadual, o lócus dessa 

pesquisa dispõe de educadores que tem vinculo com a Secretaria Municipal de 

Educação de São Francisco do Conde e por essa razão foi possível fazer o recorte 

da pesquisa apenas em uma escola, afinal a realidade das escolas estaduais não 

contempla mais de um Coordenador Pedagógico ou responsável pelas ações 

pedagógicas em uma mesma unidade de ensino. 

Tabela 2 - Dados sobre cargo, formação, vínculo e carga horária dos sujeitos que se 
dispuseram a participar desta investigação 
 

N
º 

CARGO FORMAÇÃO REDE/VÍNCULO CH 

 

 

 

 

01 

 

 

 

Coordenadora 
Pedagógica. 

Doutoranda em 
Educação, Mestra em 
Educação, Especialista 
em Docência Superior, 
Especialista em 
Alfabetização e 
Letramento, Pedagoga. 

 

 

SEC Estado. 

 

40h. 

 

 

 

02 

 

 

Coordenadora 
Pedagógica. 

Mestranda em Educação, 
Especialista em 
Psicopedagogia, 
Pedagoga, Licenciada em 
Letras Vernáculas. 

 

SEDUC Município 
de SFC. 

 

40h. 

 

 

03 

 

Coordenadora 
Pedagógica. 

 

Especialista em Docência 
Superior, Pedagoga. 

 

SEDUC Município 
de SFC. 

 

40h. 

 

04 

 

Professora 
Articuladora de 
Área. 

 

Doutora e Mestra em 
Educação, Pedagoga. 

 

 

SEC Estado. 

 

40h. 

 

05 

 

Professora 
Articuladora de 

 

Mestra e Doutora em 
Biologia, Licenciada em 

 

SEC Estado. 

 

40h. 

                                            
26 Função aqui é entendida como um conjunto de tarefas, atribuições dos sujeitos que 
ocupam determinado cargo. 
27 Cargo aqui entendido como vaga ocupada por determinado profissional. 
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Área. Bióloga. 

 

 

06 

 

Professora 
Articuladora de 
Área. 

 

Especialista em 
Psicopedagogia, 
Licenciada em Língua e 
Literatura Brasileira. 

 

SEC Estado. 

 

40h. 

 

 

07 

 

Vice Diretora. 

Mestranda em Educação, 
Especialista em Gestão, 
Licenciada em Letras 
Vernáculas. 

 

SEC Estado. 

 

20h. 

Fonte: Autora (2020). 

 
É importantíssimo ressaltar o alto nível de pós-graduação dos sujeitos aqui 

envolvidos, pois as mesmas fazem jus à necessária relação entre o Ensino Superior 

e a Educação Básica, a saber: 

 
Gráfico 2 - Nível de formação dos sujeitos desta pesquisa 

 

 
Fonte: Ficha/declaração de aceite para participar da pesquisa.  

 
 
O gráfico nos revela que na Unidade Escolar onde a pesquisa foi realizada, 

29% dos sujeitos que atuam na função de Coordenação das Atividades Pedagógicas 

são doutores e esse percentual é ampliado se considerarmos as informações 

apresentadas na tabela que antecede o gráfico, pois neste não foram computados 

os doutorados e mestrados em andamento.  

Vale informar também que as pesquisa dos doutorados e mestrados em 

andamento, se dão no lócus da escola, ou seja, todas estão relacionadas com a 

29% 

14% 

57% 

TITULAÇÃO DOS SUJEITOS 

Doutoras

Mestras

Especialistas
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dinâmica viva e real do Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho, o que 

denota a grande aproximação desses sujeitos com as questões especificas desta 

Unidade Escolar e foi a partir dessas demandas que as formações continuadas em 

serviço foram planejadas, mas trataremos disso adiante. 

Nesse momento se faz necessário situar o leitor sobre o lugar ocupado pelos 

sujeitos aqui apresentados e para isso é importante saber um pouco mais sobre as 

especificidades da Rede Estadual de Ensino no Estado da Bahia que tem dentre as 

funções exercidas na escola a figura do Professor Articulador de Área, ou seja, um 

professor que já faz parte da equipe de funcionários da escola e assume o papel de 

articular uma área do conhecimento especifica no colégio onde desenvolve suas 

atividades docentes.  

É relevante saber que as áreas aqui citadas são três e seus articuladores no 

Colégio Estadual Anna Ayres Junqueira Tourinho trabalham com os Professores das 

seguintes disciplinas: na área de Linguagens a Professora Articuladora trabalha com 

os Professores de Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira moderna, 

Educação Física, Artes e Iniciação a Pesquisa Cientifica;  na área de Humanas a 

Professora Articuladora trabalha com os Professores de História, Sociologia, 

Filosofia e Geografia; já a Professora Articuladora da área de Exatas, trabalha com 

os Professores de Matemática, Física, Química e Biologia. Vale informar que a 

formação inicial dos Professores Articuladores está intimamente ligada a área que o 

mesmo fica responsável. 

A função do Professor Articulador de Áreas na Rede Estadual de Educação é 

regulamentada pela portaria Nº 5.872, de 15 de julho 2011 que versa sobre o 

Regimento das unidades escolares integrantes do Sistema Público Estadual de 

Ensino na Bahia. No citado documento, capítulo III, seção II, Art. 28 as atribuições 

do Professor Articulador são apresentadas de maneira suscita em IV parágrafos, a 

saber: 

I - promover articulações intra e interáreas de conhecimento com 
objetivo, dentre outros, de selecionar os conteúdos dos 
interrelacionamentos entre as áreas, bem como a contextualização 
dos assuntos de aula e de outras atividades de aprendizagem;  
II - assegurar o desenvolvimento da interdisciplinaridade e da 
contextualização como princípios pedagógicos fundamentais ao 
currículo;  
III - apoiar o coordenador pedagógico da unidade escolar nas 
atividades afins; e  
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IV - participar do Conselho de Classe, fornecendo subsídios para a 
análise e tomada de decisões sobre a vida escolar dos estudantes. 
(BAHIA, 2011, p. 17) 

 

Além dos Professores Articuladores, as Escolas da Rede Estadual de 

Educação do Estado da Bahia dispõem dos Coordenadores Pedagógicos, porém 

mesmo regulamentadas pela Lei 8.261, de 29 de maio de 2002 que dispõe sobre 

Estatuto do Magistério Publico do Estado da Bahia, igualmente pela Portaria Nº 

5.872, de 15 de Julho de 2011 que trata do Regimento Escolar das unidades 

escolares integrantes da Rede de Educação do Estado da Bahia, “tem sua função 

ainda mal compreendida e mal delimitada. Com poucos parceiros e frequentemente 

sem nenhum apoio na unidade escolar” e por essa razão se faz necessário entender 

um pouco mais sobre a conquista desse lugar pelos Coordenadores Pedagógicos 

nas escolas estaduais. 

Assim, cabe saber que o penúltimo concurso público realizado para o Cargo de 

Coordenador Pedagógico na rede de ensino em questão foi no ano de 2003 e 

mesmo com a convocação dos aprovados, os mesmos não foram nomeados, tendo 

que requerer a nomeação e posse por meios legais e somente em 2019 (dezesseis 

anos depois) foram nomeados por ordem de mandado judicial.  

Tais nomeações aconteceram paralelamente à nomeação dos aprovados no 

concurso para a função em questão no ano de 2018, sendo que estes últimos foram 

convocados em setembro de 2018 e nomeados em janeiro de 2019. 

Entretanto, cabe denunciar aqui que os Coordenadores Pedagógicos 

aprovados no concurso realizado no primeiro trimestre de 2018 (Edital de Abertura 

de Inscrições – SAEB/02/2017, de 09 de novembro de 2017), iniciaram uma 

mobilização com protestos nas redes sociais bem como manifestações em frente à 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia para que fossem nomeados, pois as 

convocações datavam de setembro de 2018 e até janeiro de 2019 os mesmos ainda 

não haviam sido nomeados e não tinham informações ou previsão da nomeação, 

embora já tivessem realizado exames admissionais.  

A seguir, algumas das inúmeras mensagens do protesto virtual #nomeiarui 

enviadas nas redes sociais da Secretaria Estadual de Educação, especificamente no 

perfil do Instagram: 
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Figura 05 – Print da manifestação virtual em favor da nomeação dos Coordenadores 
Pedagógicos 
 

 

 

Fonte: Perfil do Instagram da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. 

 

Nesse sentido, cabe dizer que a nomeação dos Coordenadores Aprovados no 

concurso regido pelo edital SAEB/02/2017, de 09 de novembro de 2017 (último 

concurso para o cargo de Coordenador Pedagógico da Rede Estadual de Educação 

da Bahia) foi fruto da luta dos sujeitos aprovados que se implicaram no processo de 



62 
 

cobrança da nomeação e posse imediata, questionando a morosidade e lisura do 

processo.  

Assim sendo, na terceira semana de janeiro de 2019 foi publicado no Diário 

Oficial do Estado da Bahia a nomeação de 200 Coordenadores Pedagógicos, isso 

considerando que mais de 600 coordenadores haviam sido aprovados e convocados 

em setembro de 2018, ou seja, menos da metade dos convocados foram nomeados.  

Novamente, a categoria se uniu e continuou os protestos, agora com a 

#nenhumcoordenadoramenos e como vitória desse movimento no meado do mês de 

fevereiro de 2019 a nomeação de todos os coordenadores foi publicada no Diário 

Oficial do Estado da Bahia.   

Porém é importantíssimo denunciar que esses novos Coordenadores 

Pedagógicos não receberam nenhuma formação ou instrução a respeito da função 

que desempenhariam ao iniciar suas atividades nas escolas, ou seja, os 

Coordenadores aprovados, nomeados e empossados foram designados para as 

Unidades de Ensino sem nenhuma formação prévia ou orientação sobre a 

organização da rede onde eles estavam iniciando suas atividades. 

Além disso, como consequência da data do inicio do exercício, muitos 

Coordenadores foram reesposáveis pelo planejamento e organização da Jornada 

Pedagógica do inicio do ano letivo o que denota insensatez das partes competentes, 

no sentido de que é no mínimo complicado planejar algo consistente sem conhecer 

a realidade da escola.  

Nesse sentido, a notória falta de organização da parte da Secretaria Estadual 

de Educação, que não se preparou para receber os Coordenadores Pedagógicos 

com uma formação, bem como a ausência da própria formação desses sujeitos que 

foram encaminhados para escolas de diferentes localidades do Estado da Bahia, 

reforça a constatação de que por vezes o Coordenador Pedagógico é visto como o 

tarefeiro, “apagador de incêndios” na Escola (ALMEIDA et al., 1998). 

A seguir, imagens da Jornada Pedagógica do Colégio Estadual Anna Junqueira 

Ayres Tourinho, lócus desta pesquisa.   
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Fotografia 6 – Jornada Pedagógica do CEAJAT 
 

 
Fonte: Kelly

28
, 05 de fevereiro de 2019. 

 
Cabe aqui um esclarecimento, pois mesmo com a minha chegada para atuar 

na Coordenação Pedagógica (em janeiro de 2019), a escola vista nas imagens 

dispõe de uma Vice-diretora que assume as ações Pedagógicas juntamente com a 

Coordenação e durante as observações foi possível entender que a Vice-diretora, 

mesmo ocupando um cargo de gestão, atua na Coordenação dos processos 

pedagógicos e foi justamente por isso que a mesma foi convidada para ser sujeito 

dessa pesquisa, dada a sua aproximação e vivencia com as ações pedagógicas 

nesta Unidade Escolar. 

Cabe dizer também que o Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho 

tem um acordo de cooperação técnica com o município de São Francisco do Conde 

e este último disponibiliza duas Coordenadoras Pedagógicas da Rede Municipal de 

Educação para o exercício da função nesta escola que, como já foi mencionado, 

mesmo sendo estadual tem em seu quadro funcionários da rede municipal.  

Assim, a Jornada Pedagógica que pode ser vista nas imagens, não foi 

organizada de supetão por quem acabara de chegar, mas sim pelos sujeitos que já 

atuavam na escola, a saber, Coordenadoras Pedagógicas da Rede Municipal, 

                                            
28 Vice-diretora da Unidade de Ensino. 
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Professoras Articuladores de Área e Vice-diretora – todas sujeitos dessa 

investigação.  

Cabe informar aqui que tal acordo de cooperação retrata a realidade especifica 

desta escola, neste município e não uma realidade geral de todas as escolas da 

Rede Estadual de Educação na Bahia. Cabe denunciar também que em 2019 a 

escola em questão recebeu a primeira Coordenadora Pedagógica da Rede Estadual 

em dez anos, ou seja, havia dez anos que dentro dos registros da Secretaria de 

Educação (SEC) do Estado o Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho não 

tinha em seu quadro de funcionários um Coordenador Pedagógico. Isso revela o 

descaso com que o cargo e também a função tem sido tratada pela gestão da 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia há anos. 

Por fim, cabe dizer que após as nomeações que aconteceram em janeiro, o 

primeiro contato pedagógico dos coordenadores com a SEC aconteceu em uma 

formação genérica, nos dias 02, 03 e 05 de abril29, onde fomos convocados por meio 

de mensagens que circularam nos grupos de maneira informal através do 

WhatsApp, a saber segue a mensagem: 

Quadro 1 – Covite para encontro formativo 
 

Prezadas(os) Gestoras(es), bom dia. 
 
Cumprimentando-as(os) cordialmente, encaminho ofício da Diretora Geral do IAT, 

professora Cybele Amado, informando sobre o plano de formação continuada e as datas que 
acontecerão os encontros. 

 
Este momento será muito importante, principalmente para os nossos coordenadores 

pedagógicos recém chegados na rede estadual.  
  
Peço muita atenção para a organização deste evento em nosso NTE.  
 
Serão três encontros. 
 
A direção do NTE 26 planejou uma logística que deve ser observada e cumprida por 

todos as(os) gestoras(es). 
 
No dia 02/04 a formação será direcionada para os seguintes setores:  
 
Grupo 1 
 
Setor Cidade Baixa 
Setor Subúrbio I 
Setor Subúrbio II 
Setor São Caetano 

                                            
29 Aqui fiz o recorte da NTE 26. A formação para os Coordenadores Pedagógicos de outras 
NTEs aconteceu em outras datas e em outros espaços. 
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Setor Cajazeiras 
Setor Candeias 
 
No dia 03/04 deverão participar da formação os seguintes setores:  
 
Grupo 2 
 
Setor Pau da Lima 
Setor Centro 
Setor Parque 
Setor Liberdade 
Setor Orla I 
Setor Orla II 
Setor Orla III 
Setor Mata de São João 
 
No dia 05/04 deverão participar os seguintes setores:  
 
Grupo 3 
 
Setor Brotas 
Setor Cabula 
Setor Mata Escura 
Setor Mussurunga 
Setor Pojuca 
Setor São Sebastião do Passé 
Setor São Francisco do Conde 
Setor Camaçari 
Setor Lauro de Freitas 
Setor Simões Filho 
Setor Madre de Deus 
Setor Dias D'Ávila 
Setor Itaparica 
Setor Vera Cruz 
 
Lembro a todas(os) que a idéia da formação é que tenham três pessoas por U.E.: 
 
1 - O diretor, na impossibilidade do diretor deverá ir seu vice;  
 
2 - O Coodenador Pedagógico, no caso da U.E. não ter coordenador deverá ir um 

professor articulador ou regente de classe;  
 
3 - Um professor articulador, no caso de não existir o professor articulador pode 

subistitui-lo um professor regente de classe. 
 
Lembro a todas(os) que este é um momento muito importante pois estaremos dando 

início a um processo de formação continuada que será decisivo na melhoria da aprendizagem 
de nossos estudantes e na elevação de nossos indicadores.  

 
Os participantes deverão realizar suas inscrições o mais breve possível para um melhor 

planejamento do encontro 
 
Segue abaixo o link para a realização das inscrições:  
 
https://forms.gle/wyd2181ygAgWZSKb6 
 
Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.  
 
Forte abraço. 

Fonte: Whatsapp 
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No dia 05 de abril, participei da formação juntamente com a Diretora e uma 

Professora Articuladora de Área do CEAJAT. Fomos recepcionadas com um café da 

manhã, em seguida fomos encaminhadas para o auditório principal do Intituto Anisio 

Teixeira onde passamos a manhã ouvindo a Diretora do citado Instituto falar das 

suas intenções enquanto recem emposada.  

Fotografia 7 – Coordenadores Pedagógicos da NTE 26, no auditório do Intituto Anísio 
Teixeira, em Salvador-BA 
 

 
Fonte: Joara, 05 de abril de 2019. 

 

No final da manhã fomos encaminhadas para as óficinas que aconteceram em 

salas, dividindo os participantes por região. A professora formadora responsavel 

pela sala onde participamos da discusão solicitou que fizessemos uma lista coletiva 

de conquista e desafios referente a Secretaria de Educação do Estado. Durante a 

formação gestores, articuladores e coordenadores avaliaram que um dos principais 

avanços da rede foi a chegada dos coordenadores para as escolas estaduais, porém 

vários diretores ressaltaram que ainda é um desafio porque a maioria das Unidades 

de Ensino não recebeu Coordenador Pedagógico.  
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Fotografia 8 – Lista de conquistas relatadas pelos participantes da formação  

 

 
Fonte: Joara, 05 de abril de 2019. 

 

Após a listagem das conquistas foi servido um almoço e depois do almoço 

retornamos para a sala para listar os desafios, a saber: 
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Fotografia 9 – Lista de desafios relatados pelos participantes da formação 

 
Fonte: Joara, 05 de abril de 2019. 

 

Como pode ser visto na imagem, o primeiro desafio listado foi a “garantia da 

presença do coordenador pedagógico em todas as escolas da rede”. É importante 

denunciar aqui o descontentamento por parte dos Coordenadores Pedagógicos ali 

presentes, alguns chegaram a articular que as atividades propostas pela formação 

em geral, apontavam mais para uma terapia coletiva, bem como para uma “lista de 

desejos”30 do que para um momento reflexivo de apropriação coletiva de conteudo 

sobre a prática do Coordenador Pedagógico e sobre o próprio funcionamento da 

Rede Estadual de Educação.  

 

                                            
30 Fazendo referência a fala da deputada Federal Tabata Claudia Amaral de Pontes, no dia 
27 de março de 2019, durante reunião na Comissão de Educação onde questionou o Ministro 
da Educação Ricardo Veléz sobre a ausência de projetos da pasta. Para saber mais, veja: 
https://www.youtube.com/watch?v=EFrHUdhmW7k  
 

https://www.youtube.com/watch?v=EFrHUdhmW7k
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Sendo partícipe dessa formação, afirmo que não recebemos nenhuma 

orientação no que diz respeito ao trabalho do Coordenador Pedagogico, mas sim, 

tivemos um espaço para levar nossas queixas sobre as dificuldades enfrentadas 

nesse periodo inicial de trabalho em condições questionáveis, pois o 

descontetamento em relação à sobrecarga de trabalho foi apresentado pela maioria 

dos Coordenadores que se colocaram, confirmando que por vezes o Coordenador 

Pedagógico, fica sobrecarregado com atividades que não fazem parte da sua 

função, sendo intitulado como “apagador de incêndios” na Escola. 

Isso porque, mesmo com norteamentos legais, a figura do Coordenador ainda 

é mal compreendida na escola, isso se dá pelo longo período de desses 

profissionais nestes espaços, mas também pela falta de clareza em relação a função 

do Coordenador Pedagógico pela comunidade escolar e mesmo pelo próprio 

Coordenador que acaba desenvolvendo atividades que não fazem parte da função 

por falta de conhecimento.  

Assim, afirmo que a ausência de uma formação sólida, previamente organizada 

e planejada a partir dos anseios formativos dos sujeitos envolvidos na formação, 

legitima praticas repetitivas de Coordenadores Pedagógicos que atuam na escola 

enquanto tarefeiros e auxiliares da gestão.  

Como será apresentado no proximo capítulo o fazer do Coordenador 

Pedagógico quando equivocado, reproduz por muitos anos a similaridade da função 

com a do supervisor que se originou na fábrica e por conta disso obedecia criterios 

de aceleração da produção, operando enquanto meio entre os gerentes e os 

operarios, “facilitando” o trabalho da gerencia. 

Acontece que a partir da descontrução desse lugar de fiscal ou de auxliar da 

gerencia/direção à formação que aqui será apresentada foi planejada a partir das 

demandas formativas que emergiram no e do Colégio Estadual Anna Junqueira 

Ayres Tourinho, enquanto possibilidade desta pesquisa que aqui se apresenta na 

tentativa de atualizar a função em questão. De tal modo, organizamos juntos (equipe 

da coordenação) um ciclo formativo sobre o Novo Ensino Médio, pois dada a 

necessidade de implementação do mesmo pela escola, consideramos que a equipe 

pedagógica não teria propriedade para fazê-lo de maneira crítica sem uma pausa 

para formação, estudo e pesquisa sobre a temáticas.  
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Assim, a partir das parcerias firmadas com o Grupo de Pesquisa Gestão 

Escolar em Salvador (UFBA), foram realizados os encontros presenciais, no lócus da 

pesquisa. A primeira formação aconteceu no dia 25 de abril de 2019 e teve a 

orientação didática feita pelos estudantes pesquisadores Mikaela Balsamo31 

(Pedagoga e Doutoranda em Educação - UFBA) e Pedro Henrique Silva Santos 

Machado (Cientista Social e Mestrando em Educação-UFBA) que são membros do 

Grupo de Pesquisa Gestão Escolar em Salvador e estudam Politicas publicas 

voltadas para a Educação Básica, especialmente o Ensino Médio. 

Fotografia 10 – Apresentação dos Professores Estudantes Pesquisadores convidados para 
orientar a formação sobre o Novo Ensino Médio no CEAJAT (matutino) 
 

 
Fonte: Luana, 25 de abril de 2019. 

 
 

Durante a formação as Coordenadora Pedagógicas, As Professoras 

Articuladoras e também a Vice-diretora, tiveram oportunidade para dialogar com os 

                                            
31 É importante informar que a Professora Mikaela Balsamo de Melo é Coordenadora 
Pedagógica da Rede Municipal de Educação, no município de Salvador-Bahia e foi sujeito 
da pesquisa de Mestrado que deu margem a essa investigação que apresento aqui. 
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pesquisadores ampliando seus conhecimentos sobre as politicas publicas que 

envolvem o Ensino Médio no Brasil, bem como puderam também, refletir 

criticamente sobre a implementação do Novo Ensino Médio32 suas nuances, 

dificuldades, possibilidades e impossibilidades dada às especificidades da escola. 

Isso posto, foi preciso identificar o percurso metodológico percorrido para tentar 

responder o problema de pesquisa que me moveu em busca do conhecimento, 

considerando que não busquei a satisfação plena, a verdade e sim as 

possibilidades, as verdades, pois parafraseando Cortella (2017), entendo que uma 

tese boa não é uma tese completa, pois nas palavras dele, a satisfação paralisa, 

adormece, entorpece e iniciar uma pesquisa pensando no fim, far-me-ia perder o 

privilégio de aprender no e com o caminho.  

 

3 BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS ACERCA DA COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA 

 

Assim, a Coordenação Pedagógica vivenciada no 
século XXI é uma recriação daquela primeira, 
com outras demandas, geradas no tempo 
presente.  

(ISANEIDE DOMINGUES, 2014, P. 21) 

 

A partir da reflexão apresentada por Domingues (2014), é possível perceber 

que historicamente a Coordenação Pedagógica vem sendo “recriada”, a mesma já 

foi entendida como atividade meramente técnica e burocrática, mas ao longo dos 

anos é perceptível, através da análise de documentos e das leituras feitas até aqui, 

que essa atuação meramente burocrática não se basta e tem perdido espaço no 

ambiente escolar.  

Assim, é possível compreender que a Coordenação Pedagógica pode se 

desdobrar enquanto atividade intelectual modificando-se dinamicamente em 

decorrência das mudanças sociais e das experiências vivenciadas pelos educadores 

no contexto escolar. Isto porque, na perspectiva crítica de base marxista o 

significado da Educação escolar e de qualquer um de seus processos internos só 

pode ser compreendido em sua relação dinâmica com os processos sociais mais 

amplos. (SAVIANI, 1994; SCHAFF, 1990) 

                                            
32 Para saber mais consulte a Lei 13.415/2017. 
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Vale destacar que o cargo33 aqui em discussão, já foi denominado Supervisão 

Escolar e que a mesma está relacionada, inicialmente, à supervisão na fábrica e 

depois à supervisão na empresa, o que se explica pelo fato da configuração de 

ambas as funções derivarem da administração empresarial que, por sua vez, deriva 

do sistema organizacional da fábrica. (SANTOS, 2016) 

A Supervisão, enquanto função meio de controle e fiscalização, tem em sua 

raiz a finalidade de aperfeiçoar a produção, visando a geração de lucro e otimização 

do tempo. É a partir desse modo de produção capitalista que essas funções irão 

tomar forma, objetivando a racionalização do trabalho e o aumento da produtividade, 

pois, para a expansão do capitalismo, era necessário exercer o controle sobre o 

processo de trabalho que passa a ser dominado e configurado pela acumulação do 

capital. Assim, o controle do processo produtivo e a apropriação do que era gerado 

por ele constituem-se elemento de grande valor nas relações de trabalho, pois como 

afirma Silva (1981, p. 40): 

O capitalista empenha-se em exercer o controle por meio da 
gerência; “tomanage”34. É o controle, de fato, o conceito fundamental 
de todos os sistemas gerenciais, como foi reconhecido explícita ou 
implicitamente por todos os teóricos da gerência. A origem da 
gerência, portanto, está no antagonismo entre aqueles que executam 
o processo e os que se beneficiam dele, entre os que administram e 
os que executam, a partir das novas relações sociais que agora 
estruturam o processo produtivo.    

 

Nesse contexto, a Supervisão surge como elemento da divisão social do 

trabalho que se caracteriza pela divisão entre quem pensa o processo produtivo e 

quem o executa, com o lucro concentrado para aqueles primeiros e a exploração 

para estes últimos.  

Nesse sentido, a Supervisão assume a fiscalização e o controle da produção, 

apresentando-se como uma função meio, ocupando-se de garantir a execução das 

decisões tomadas no nível do planejamento. A ação supervisora se explica como 

uma função intermediária entre as decisões da alta administração, que planeja as 

ações e os níveis mais baixos de execução, procurando encontrar formas possíveis 

                                            
33 A Lei 6677/94 versa sobre o Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, e em seu 
art. 2º - evidencia que servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, 
deixando claro que o termo cargo também está associado aos coordenadores pedagógico 
legalmente investido em cargo público que atuam em escolas estaduais do Estado da Bahia.  
34 Princípio da hierarquia de funções na Administração. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10371599/art-2-da-lei-6677-94-bahia
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para a realização das normas organizacionais, tendo em vista a melhoria da 

produtividade do sistema.  

Na indústria, o trabalho era dividido basicamente em três tipos de função: os 

responsáveis por pensar os processos, os responsáveis por executar os processos 

pensados por outros e os responsáveis por fiscalizar e controlar, ou seja, 

supervisionar o processo de execução para garantir que se cumprisse da forma 

planejada pelos mentores.  

No entanto, poucos pensavam o sentido da produção, os instrumentos da 

produção, os papéis da produção, enquanto outros funcionários observavam e 

acompanhavam as atividades dos executores para garantir que tudo se cumprisse 

como planejado. Esses funcionários, intermediários entre o pensar e o executar, 

tinham a função de fazer a supervisão para garantir que tudo o que fosse planejado, 

fosse executado conforme a lógica de organização e operacionalização do processo 

que, por sua vez, não era flexível e sim rigoroso, compreendido como modelo único. 

Logo, o papel do supervisor na indústria, bem como na empresa e nas 

instituições públicas, posteriormente, era garantir, através da fiscalização, o 

cumprimento dos objetivos pré-estabelecidos no centro das decisões e a eficiência 

na execução dos mesmos. A Supervisão aparece historicamente situada como uma 

função de controle, responsável pela garantia da produtividade e do lucro. Com isso, 

foi estabelecida uma divisão entre trabalho intelectual e trabalho material, pois no 

contexto até aqui apresentado, uma minoria “pensante” planejava e uma maioria 

apenas executava.  

Numa análise crítica este processo também gerava contradições profundas, 

sendo inevitável a instauração de um processo de luta de classes, de disputa de 

poder, a despeito do controle e da supervisão. Desta forma, trazendo já o gemem de 

suas mudanças (SAVIANI, 1994).  

Entendo, então, que a ação reprodutivista do Supervisor era intencional, em 

adesão ao sistema, já que o processo não o eximia de pensar por si mesmo. De tal 

modo, a Supervisão era a função intermediária entre a concepção e a execução e 

tinha como objetivo principal garantir a racionalidade do processo, pois o Supervisor 

exercia esse papel fiscalizador para garantir a aplicação de um modelo, além de 

garantir o bom uso dos instrumentos de trabalho.   
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Assim sendo, os supervisores eram reprodutores, uma vez que estavam nesse 

processo enquanto fiscalizadores, apenas executando ações pensadas por outros, o 

que está relacionado com a função supervisora enquanto um instrumento de 

controle, baseado na Gerência Científica35 e na racionalização do processo.  

Para Lacerda (1983, p. 32), a Supervisão, que enfatiza a fiscalização, 

corresponde ao movimento da Gerência Científica iniciada por Taylor e ao período 

da Administração Científica que dá ênfase à gerência da força de trabalho e ao 

controle das atividades executadas e não à perspectiva humana do trabalho. O foco 

estaria nos meios de produção, nos processos, nos fins de geração de lucro e não 

na pessoa humana que executa o trabalho.  

Neste sentido, para Braverman (1987, p. 82-83), Gerência Científica se 

apresenta como um meio de aplicar os métodos da ciência aos processos de 

controle de trabalho, de forma a possibilitar uma ampla e rápida expansão do modo 

de produção capitalista. Salienta, ainda, que a esse tipo de gerência faltam as 

características de ciência, já que suas pressuposições refletem a perspectiva do 

capitalismo e não do ponto de vista humano. Portanto, se preocupa apenas em 

expor sua preocupação em investigar melhorias, não no trabalho em função do 

trabalhador, mas a adaptação do trabalhador às necessidades do capital, 

desconsiderando a humanidade dos sujeitos. 

Esta discussão faz perceber que a função do supervisor está estritamente 

ligada às mudanças do Capitalismo, de forma a atender a suas demandas. Para 

Lacerda (1983, p.34), à medida que o Capitalismo gera mais capital, também surge 

a necessidade de gerar novas configurações que justifiquem o próprio acúmulo do 

capital pelo homem.  

No que se refere à Supervisão Escolar, essa ideia passa a ser questionada 

com a incorporação do ideário da Escola de Relações Humanas, liderada por Elton 

Mayo36. A referida escola tinha por objetivo mistificar a dominação da força de 

trabalho, através do bem-estar social do trabalhador. Esse movimento surgiu a partir 

                                            
35 Modelo criado por Frederick Winslow Taylor no final do século XIX e início do século XX . 
Baseia-se na aplicação do método científico na administração com o intuito de garantir o 
melhor custo/benefício aos sistemas produtivos. Para saber mais, consulte CHIAVENATO, 
Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. São Paulo: Campus, 2005. 
36 Psicólogo australiano, professor sociólogo e pesquisador das organizações (1880–1949). 

http://www.infoescola.com/biografias/frederick-w.-taylor/
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do interesse em investigar os fatores que influenciavam no aumento da produção, 

pondo em relevo as necessidades sociais e psicológicas do homem. Assim, 

A Escola de Relações Humanas tem seus princípios no elemento 
humano, no seu aspecto motivacional. Toda a teoria tem por base os 
princípios da Psicologia Social e da Sociologia, mas os princípios de 
motivação, participação nas decisões, realização das necessidades 
básicas do indivíduo, aprovação social, prestígio, auto-realização 
(sic), bem-estar e outros são usados no sentido manipulativo, de 
modo a reforçar, pela exclusão do conflito, os fins impessoais 
propostos pela organização. (LACERDA, 1983, p. 35).     

 

É importante elucidar que mesmo tendo como foco o sujeito humano, 

valorizando o homem como ser integrante de um grupo social, o objetivo final das 

pesquisas desse grupo de pensadores ainda era o aumento da produtividade, ou 

seja, estavam a serviço do capital e não se distanciavam do princípio da 

racionalidade produtiva, onde as ações eram controladas e fiscalizadas com o 

objetivo final de aumentar a produção em um menor tempo.  

Isto porque a abordagem humanista era generalista, pensando o ser humano 

em abstrato, sem considerar a subjetividade do sujeito e o tipo de razão operacional 

que estruturava esta abordagem era, exclusivamente, a racionalidade científica. 

Mas é importante salientar que, mesmo sendo o controle das relações de 

produção o fim principal, novos elementos foram incorporados às discussões, o que 

nos fez entender que se tratava do próprio Capitalismo. A partir de então, passa-se a 

ideia de preocupação com o bem-estar social do trabalhador como o principal 

elemento de controle. E a Supervisão nesse contexto?  

Lacerda (1983, p.35) salienta que o supervisor passa a incorporar toda a 

linguagem da Escola de Relações Humanas, introduzindo nas suas funções, as 

habilidades de liderança, de comunicação e de integração, como forma de direcionar 

as pessoas a objetivos pré-estabelecidos.  

Isto porque, no que concerne às pretensas modificações na concepção da 

Supervisão, em geral, e na Supervisão Escolar, em especial, algo permanece 

enaltecendo seu papel de preparar, via Educação escolar, a inserção dos indivíduos 

na Sociedade, de tal modo que fosse possível qualificar a mão de obra em termos 

de competência técnico profissional até o limite em que não se produzisse bases 
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críticas para o questionamento e a transformação da sociedade no âmbito do modo 

de produção.  

A supervisão escolar, portanto, é filha das relações “Escola e Sociedade” e, 

dentro dela, da relação “Currículo e Trabalho”. Nesta gênese se encontra seu 

potencial tanto de reprodução, quanto, contraditoriamente, de subversão, que é o 

que se busca neste trabalho. 

Neste sentido, as modificações que a função supervisora sofreu, incorporando 

como atividade do Supervisor ações de influência com o grupo, visava à melhoria da 

produtividade, dando ênfase nas relações interpessoais. É importante entender que 

as mudanças se configuravam em estratégias, afinal por trás da ênfase nas relações 

humanas, o principal objetivo estava em motivar os trabalhadores, não em respeito à 

sua condição humana, mas para melhorar as suas condições de trabalho, visando o 

aumento da produção em menor tempo.  

Isto posto, demonstro que a função supervisora na indústria e na empresa 

sempre se apresentou como instrumento meio entre instâncias hierárquicas, de 

fiscalização, controle e inspeção das relações de produção. Segundo Pires (2005), 

estas características foram, também, assumidas pela Supervisão Educacional, 

sendo esse modelo de supervisão empresarial o guia para a criação do modelo de 

Supervisão Escolar nos Estados Unidos, como elemento de controle da 

produtividade do Ensino e de aprimoramento da técnica.  

Assim sendo, a Supervisão Educacional nasce como Inspeção, tendo como 

atribuições prioritárias a fiscalização do cumprimento das leis de Ensino vigente e a 

necessidade de implantação de reformas educacionais para atender às 

necessidades do modo de produção capitalista. 

A Inspeção Escolar reproduziu o fazer fiscalizador do supervisor da indústria, 

pois, assim como na indústria, existia na escola quem pensasse os Planos 

Nacionais e Municipais de Educação, os Ministros e Secretários; quem executasse 

as propostas em sala de aula, os professores; e quem observasse e acompanhasse 

o processo para que a lógica estabelecida fosse executada e tivesse os resultados 

esperados, sendo esse o Inspetor Escolar. De certo modo, o trabalho do 

Coordenador era um tipo de “gestão de pessoas” e ainda “gestão de conteúdos” 

sendo ele o responsável por gerir bens simbólicos. 
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Isto não significa dizer que todos os agentes da Escola, em especial o Inspetor, 

executassem sua atividade sem um envolvimento intelectual, pois as ações 

humanas na escola não estão eximidas dessa intervenção intelectual, ao contrário, 

“[...] A Escola é o instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis. ” 

(GRAMSCI, 1991, p. 9). Porém, esse envolvimento intelectual no âmbito da escola 

não era concebido enquanto ação do Inspetor. O que imperava era o modelo fabril, 

ou seja, divisão entre quem pensava e quem executava.  

Por sua vez, isso está diretamente ligado a quem pensa e se apropria da 

produção e das riquezas que são geradas. Quem executa acaba ficando no lado da 

alienação, pois tudo que é gerado como produto, tudo que gera riqueza, tendo como 

base o seu trabalho, é apropriado por outro; assim, o executor não tem riqueza para 

si, nem a si como cidadão, sujeito social, nem a si como ser humano individual, 

como pessoa; está alienado (MARX, 1988). 

Neste esquema de racionalidade, as pessoas não valem como pessoas 

humanas, elas valem como uma função, uma peça da engrenagem para gerar 

capital que vai ser mal distribuído. E é neste contexto que a escola aderiu ao 

Tecnicismo, tendo o resultado e não o processo como sua principal causa, 

abusando da tecnicidade, ou seja, o uso excessivo ou a supervalorização dos 

aspectos técnicos, em detrimento do conjunto dos outros aspectos importantes para 

processos humanos e subjetivos como no Caso da Educação.  

Assim, o tecnicismo deixa de lado as diferenças e singularidades dos sujeitos 

envolvidos, priorizando a rapidez e agilidade dos processos, como se fosse possível 

ensinar e aprender seguindo uma “fórmula” para o aprendizado igual e em um 

mínimo espaço de tempo garantindo Ensino-aprendizagem necessário ao ajuste ao 

mundo produtivo e do trabalho, baseado no mercado internacional e no acumulo de 

capital. 

O Tecnicismo como uma tendência de Educação, se baseia no legado 

histórico, decorrente da expansão das atividades industriais e da necessidade de 

subordinação dos objetivos educacionais aos objetivos da produção. A submissão 

da Educação às necessidades da Sociedade Industrial implicou em pensar a escola 

à luz da organização fabril. Assim, não é difícil encontrar relação entre a Educação 

escolar e a produção fabril. Tal tendência adota o modelo empresarial com o objetivo 
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de adequar a Educação às exigências da sociedade industrial. Seu Ensino é voltado 

diretamente para “formar” alunos para o mercado de trabalho.  

Assim, para “garantir” essa formação, as tarefas são divididas entre os técnicos 

de Ensino, responsáveis pelo planejamento racional do trabalho educacional, 

cabendo ao professor a execução dos objetivos pré-estabelecidos, visando 

sobretudo a garantia do cumprimento do planejamento recebido pronto. Assim, a 

função técnica é um elemento mais valorizado que propriamente o elemento 

humano, pois a visão empresarial/sistêmica da escola exige o estabelecimento da 

divisão do trabalho no Ensino. 

A escola reproduziu o funcionamento da indústria, porém me faço 

questionamentos, pois o trabalho da mesma não está ligado à produção de bens 

materiais, mas a uma produção e assimilação de bens simbólicos, uma vez que ela 

trabalha com conhecimento, aprendizagem e tudo isso está no campo Simbólico.  

Já o dinamismo e a organização do trabalho imitavam o modelo de sociedade 

vigente no qual a escola e seus sujeitos foram formatados, tendo a maior parte dos 

educadores na condição de professor, executando o que uma minoria pensou e 

subordinados a um Inspetor Escolar que fiscalizava as ações, seguindo a mesma 

lógica da indústria. Neste sentido, corroboro com Lima Junior (2018)37 quando 

assevera que estas vivências intraescolares preparam e neutralizam as vivências ou 

funcionamentos da sociedade capitalista, o laço capitalista como forma de ser.  

Assim, não eram consideradas as diferenças existentes entre o processo 

industrial, que tem como fim a produção de um bem, e a dinâmica escolar, que 

deveria ter como finalidade não apenas a aquisição de conhecimentos, 

competências e habilidades, mas a aquisição da humanidade38, considerando o 

estudante como pessoa humana, incluindo sua formação ética e o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e do pensamento crítico bem como sua autoconsciência.   

É possível dizer que a escola nasceu com o compromisso reprodutivista, mas 

que também os educadores, docentes e não docentes, não são seres abstratos e 

que podem descumprir e modificar o que lhes é posto como caminho único. 

                                            
37 Contribuição do exame de qualificação em 26 de março de 2018 (manuscrito). 
38 “[...] ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade 
que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 1992, p. 
13). 



79 
 

Considerando o que Lima Junior (2014) traz, cada processo tem relação com o 

saber que é ontológico e, por conta disto, é condição inerente a todos, podendo ser 

uma escolha permanecer reproduzindo os ideais de uma sociedade hegemônica, 

mas que não valoriza a autonomia e a reflexão, ou agir pelas brechas, considerando 

o dinamismo dos processos que acontecem dentro da escola e ponderando, ainda, 

que enquanto profissional que trabalha com sujeitos humanos, suas ações podem 

ser ressignificada dinamicamente, sempre! 

Deste modo, existe uma parcela de profissionais que permanece na 

reprodução, enquanto outra parcela considera a possibilidade de desenvolver um 

processo diferenciado com agendas de lutas, construindo uma compreensão 

diferente e atuando num processo criativo, 

através do qual o ser humano utiliza-se de recursos materiais e 
imateriais, ou os cria a partir do que está disponível na natureza e no 
seu contexto vivencial, a fim de encontrar respostas para os 
problemas de seu contexto, superando-os (LIMA JUNIOR, 2005, p. 
34). 

 

Dessa forma, o profissional permite-se enfrentar o poder instituído e 

constituído, subvertendo a instituição pela via da sua vivência profissional cotidiana, 

pois a ação executora, mesmo na indústria, não deve ser considerada dissociada da 

intelectualidade, pois, por ser executada por sujeitos humanos, denota possibilidade 

de crítica, bem como dos potenciais de mudanças qualitativas que representam para 

os processos humanos. 

Para Saviani (1994), é a articulação de uma proposta Pedagógica que tenha o 

compromisso não apenas de manter ou reproduzir o que está posto pelas práticas 

sociais hegemônicas, seguindo a lógica dos processos industriais, mas de 

transformá-las a partir da reflexão sobre os condicionantes sociais e a compreensão 

da dominação que a sociedade exerce sobre a Educação, considerando que a 

Educação também interfere sobre a sociedade, contribuindo para a sua 

transformação, a partir do que lhe é específico: a produção, reprodução e 

apropriação do conhecimento.  

Essa perspectiva transformadora de Educação asseverada por Saviani (1994) 

refere-se à Educação escolar como um processo de trabalho não material, diferente 

do trabalho material pensado e executado na indústria, onde se considerava apenas 
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a produção de bens materiais. Neste campo, o trabalho educativo é “[...] o ato de 

produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é 

produzida histórica e coletivamente pelo conjunto de homens” (SAVIANI, 1994, p. 

21), pois a produção intencional da humanidade implica a produção de ideias, 

conceitos, valores, hábitos, atitudes, conhecimentos. 

Assim sendo, a Supervisão Escolar nasceu comprometida com o sistema, mas 

isso não torna os sujeitos entes abstratos em seu cotidiano na escola, pois o cargo é 

ocupado por pessoas que vivenciam uma prática cotidianamente. Então, neste nível, 

embora surgido para prestar-se à classe dominante, servir a algum tipo de 

organização social do trabalho, no cotidiano, os profissionais podem fazer diferente, 

considerando que na prática existe a possibilidade de subverter o que está posto; 

isso como processo micro, o que não o torna menos significativo em relação à 

macroestrutura institucional capitalista que é a Escola. Neste sentido, é válido trazer 

para a discussão informações sobre as atividades de Supervisão Escolar no Brasil 

ao longo dos anos.  

 

3.1 SUPERVISÃO ESCOLAR NO BRASIL 

 

O Brasil, por ocasião de sua colonização, não acompanhou o desenvolvimento 

europeu e durante mais de duzentos anos teve seu “sistema de Ensino” atrelado a 

ordens religiosas. Nesse sentido, as atividades de Supervisão no Ensino brasileiro 

inicialmente eram desenvolvidas pelo intitulado Prefeito de Estudos39, sendo 

possível constatar que tal função surge no país, à época, ainda Colônia de Portugal, 

no período conhecido historicamente como jesuítico e, apesar de ter uma roupagem 

diferenciada da que conhecemos atualmente, tal função já fazia parte das práticas 

de Ensino no Brasil desde os tempos da Colônia.  

Nos anos em que os jesuítas dirigiam as práticas educativas no país, a 

Educação não era concebida como uma ação de valor social importante e as 

atividades do Prefeito de Estudos eram concebidas hierarquicamente superiores à 

função do professor.  

                                            
39 RATIO atque Institutio STUDIORUM – Organização e plano de estudos da Companhia de 
Jesus. In: FRANCA, Leonel. O método pedagógico dos jesuítas. Rio de Janeiro: Agir, 
1952. 



81 
 

Para Saviani (2000, p. 21), a Ratio atqueInstitutio Studiorum SocietatisIesu40 

previa ainda, a “expansão e variedade do trabalho escolar”, logo, se exigia uma 

organização composta pelo prefeito de estudos inferiores e, conforme as 

circunstâncias, também um prefeito de disciplina que estaria subordinado ao prefeito 

geral.   

Sendo assim, a função do Prefeito de Estudos era exercida com rigor e, 

mesmo tendo a boa ordenação dos estudos como uma de suas atribuições 

principais, não tinha uma função delimitada, assumia desde o assessoramento do 

reitor – seu superior direto – até a fiscalização das atividades dos professores e 

alunos, considerados indivíduos hierarquicamente inferiores. 

Vale salientar que as funções do Prefeito de Estudos eram regulamentadas por 

trinta regras, sendo as principais: 

a) A regra n. 01 estabelece que é dever do prefeito organizar os estudos, 

orientar e dirigir as aulas, de tal arte que os que as frequentam, façam o maior 

progresso na virtude, nas boas letras e na ciência, para a maior glória de 

Deus; 

b) A regra nº 5 determina que ao prefeito incumbe lembrar aos 

professores que devem explicar toda a matéria de modo a esgotar, a cada ano, 

toda a programação que lhe foi atribuída; 

c) A regra nº 17, referente à função de ouvir e observar os professores. 

Ao menos uma vez por mês, assistir às aulas dos professores; ler também, por 

vezes, os apontamentos dos alunos. Se observar ou ouvir de outrem alguma 

coisa que mereça advertência, uma vez averiguada, chamar a atenção do 

professor com delicadeza e afabilidade, e, se for mister, levar tudo ao 

conhecimento do P. Reitor. (SAVIANI, 2000, p. 21). 

Apesar da rigidez das regras, percebo que, neste período, existia uma 

preocupação com a aprendizagem dos estudantes, bem como a formação dos 

professores, pois não era qualquer pessoa que ministrava as aulas. Essas pessoas 

deveriam, sem exceção, estar capacitadas para atender as exigências do plano 

                                            
40 Plano e Organização de Estudos da Companhia de Jesus, mais conhecido pela 
abreviação Ratio Studiorum. 
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curricular ao qual me refiro. Nesse sentido, a Ratio Studiorum respondia às 

necessidades educacionais da época de forma organizada e sistematizada.  

Mais tarde, com a expulsão dos jesuítas em 1759 e a Reforma Pombalina, o 

sistema de Ensino, baseado na Ratio Studiorum foi extinto e junto com ele o cargo 

de Prefeito de Estudos. Saviani (2000) lembra que em tal época houve um 

retrocesso significativo na Educação, pois se passou a admitir professores leigos 

para ministrar as aulas já que dentre as muitas funções do Prefeito de Estudos 

estava a “seleção” e “formação” dos professores.   

É válido salientar que, com as Reformas Pombalinas, surge a ideia de inspeção 

e direção, unidas nos cargos de Diretor Geral e também no cargo de Diretor de 

Ensino que ficava incumbido de fiscalizar as atividades dos professores, ajudar nos 

aspectos administrativos da escola, além de estar disponível para orientação no 

próprio processo de Ensino. Nesse período de transição e mudança o Supervisor, 

ainda denominado Inspetor, ficou dividido entre os trabalhos pedagógicos e os 

trabalhos de caráter administrativo. (SANTOS, 2016) 

Segundo Saviani (2000) a ideia de Supervisão abarcava aspectos políticos 

administrativos em nível de sistema Escolar centrado na figura do Diretor Geral; já 

as funções que abrangiam os aspectos de direção, fiscalização, Coordenação e 

orientação do ensino ficavam a cargo dos comissários ou Diretores dos estudos, os 

quais eram subordinados ao Diretor geral. 

Para o referido autor, com a independência do Brasil surge a primeira lei que 

regulamenta a Educação pública no país, em 15 de outubro de 1827. É nesse 

mesmo período que surgem as escolas das primeiras letras, baseadas no Ensino 

mútuo, onde os professores assumem as funções de docência e supervisão de 

Ensino e aprendizagem. Surge também o cargo de Inspetor Geral, que era o agente 

específico para uma supervisão permanente.  

Esse profissional deveria ser um elemento de prestígio, pois ele era 

responsável por fiscalizar escolas públicas e particulares, revisar livros e presidir 

exames quando professores eram avaliados e recebiam ou não uma 

certificação/diploma que legitimava sua prática dentro das escolas. Desta forma, a 

Supervisão vai ganhando contornos mais nítidos e a organização administrativa e 
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Pedagógica do sistema de Ensino e das escolas vão fazendo parte das rotinas 

desse profissional. Mesmo assim, a função ainda era exercida pelo Inspetor.  

No período Republicano, com o processo de urbanização, simultaneamente 

com o fortalecimento da economia agrário-exportadora, há um sistema educacional 

que tem suas ações carregadas de racismo e discriminação. Por conta disso, 

Saviani (2000) afirma que a tarefa de pensar a Educação nesse período coube às 

elites da época, que reproduziam os modelos europeus de educar. 

O autor explica que durante todo o período da Primeira República, Benjamin 

Constant, Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos entre 1890 e 1891, 

realizou a reforma do Ensino Primário e Secundário, que garante a laicidade das 

escolas públicas, suprimindo, assim, o Ensino Religioso dos currículos. Ao lado 

disso, o ideário liberal que defendia o mesmo regime, no processo de conciliação 

que dominava a realidade política e econômica da República, em geral, foi quem 

preparou a organização das leis educacionais nos estados, cuja representação mais 

forte, no início da República, foi a de Francisco Campos, entre 1890 e 1896, em São 

Paulo.  

No que se refere ao tratamento sobre a Educação na República, o autor explica 

que é quase inevitável que os estudos façam recorrência aos materiais e 

testemunhos da História da Educação, cujas fontes escritas – relatórios, leis 

educacionais, dentre outros – nos levam a uma aproximação entre a análise 

macroestrutural e as suas sínteses explicativas e, de certa forma, aos processos 

individuais expressos nas reformas de Sampaio Dória, em 1920, em São Paulo; de 

Lourenço Filho, em 1923, no Ceará; de Anísio Teixeira, em 1925, na Bahia; de 

Francisco Campos, em 1927, Minas Gerais; de Fernando de Azevedo, em 1929, no 

Distrito Federal; de Carneiro Leão, em 1929, em Pernambuco.  

No período em questão, a visão burguesa industrial passa a ser disseminada 

também nas escolas e a sociedade, que antes era agroexportadora, passa a ser 

urbano-comercial-exportadora, dando lugar, assim, à pedagogia tradicional que se 

articula de maneira muito forte no Brasil, enfatizando o Ensino humanista centrado 

na figura do professor. No que se refere à função de Supervisão, ainda era exercida 

pelo Inspetor que tinha a tarefa de controlar, supervisionar, fiscalizar e inspecionar 

todo o processo educacional no país. 
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Ainda segundo Saviani (2000), na década de 20, com o surgimento dos 

técnicos em escolarização, foi criada a Associação Brasileira de Educação, passo 

importante que impulsionaria a reforma João Luiz Alves, em 1924. Tal reforma criou 

dois órgãos distintos que tratariam da Educação no país: o Conselho Nacional de 

Ensino e o Departamento Nacional de Ensino. A criação desses dois órgãos foi de 

grande relevância na luta pela conquista da separação da parte administrativa e da 

parte técnica que, antes dessa reforma, eram unidas em um mesmo órgão – o 

Conselho Superior de Ensino.   

Esse passo na Educação do Brasil foi fundamental para a criação do Ministério 

da Educação e Saúde Pública, além de propiciar o surgimento da profissão de 

Supervisor, separado da profissão de Diretor e de Inspetor. 

A partir dessa reforma, o Supervisor ficou responsável pela parte técnica, 

enquanto o Diretor ficou responsável pela parte burocrática/administrativa (SAVIANI, 

2000). Neste mesmo sentido, Pires (2005, p. 45) argumenta que, à medida que se 

começa a pensar na articulação dos serviços educacionais prestados no Brasil e na 

organização de um sistema nacional de Educação, a necessidade de um serviço 

voltado para a Supervisão desse sistema vai se tornando mais evidente. 

Essa divisão do trabalho Escolar em tarefas administrativas e técnicas 

contribuiu para o surgimento da Supervisão Escolar. Saviani (1981) indica que, com 

a divisão do trabalho nas escolas, a parte administrativa coube ao Diretor, enquanto 

as questões técnicas ficaram a cargo do Supervisor. Neste momento, se confia à 

figura do Inspetor um papel predominantemente de Orientação Pedagógica e de 

estímulo à competência técnica, em lugar de fiscalização para detectar falhas e 

aplicar punições.  

A Educação brasileira sofreu significativas transformações ao longo da história 

e na década de 30 não foi diferente. Na era Vargas, como foi chamado o período em 

que o presidente do Brasil era Getúlio Vargas, tal dirigente de Estado constituiu o 

Ministério da Educação e Saúde Pública.  

É nesse período também que, segundo Saviani (2000), por influência do 

liberalismo, é lançado o Ministério dos Pioneiros da Escola Nova, tendo como 

principal característica as críticas ao caráter educativo de fora para dentro, em que 

valores e conhecimentos são impostos à criança e sua função educativa é o 
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intelectualismo, cujo estímulo é forjado artificialmente pelas sanções ou prêmios, 

dando ênfase científica à racionalização dos processos pedagógicos. 

O surgimento da função Supervisor Educacional, com essa nomenclatura, 

sofreu forte influência estrangeira, em especial dos Estados Unidos, já que na 

década de 50, o novo modelo econômico, baseado no desenvolvimentismo e no 

investimento de capital estrangeiro no Brasil, trouxe não só os padrões de economia 

americana, como também o modelo de Educação e as primeiras formações para os 

Supervisores Escolares do Brasil. 

É válido lembrar que a função sofreu diversas mudanças não só nas suas 

atribuições como também na nomenclatura, passando de Prefeito de Estudos para 

Inspetor e depois Supervisor Escolar (SANTOS, 2016). Além das transições vistas, 

outras mudanças intrínsecas à formação desse profissional levou a função 

Supervisor a ser modificada para Coordenação Pedagógica, o que estaria ligado à 

formação desses profissionais como veremos no capítulo seguinte.  

Assim, o profissional em Supervisão veio se definindo lentamente como agente 

responsável pela Coordenação dos Processos Pedagógico nos diferentes níveis do 

sistema educacional brasileiro. Segundo Pires (2005, p. 30), no Estado da Bahia 

atribui-se o nome de Coordenador Pedagógico ao profissional que “[...] atua no 

âmbito da unidade escolar que, até antes de 1997, exercia a função de Supervisão 

ou Orientação Pedagógica”.  

É interessante expor que, em estados como Minas Gerais e São Paulo, a 

Supervisão Escolar ainda está presente nas escolas com essa nomenclatura, mas 

cabe compreender que a Coordenação Pedagógica sofreu atualizações até chegar 

ao cargo que conhecemos hoje.  

Neste sentido, apresento a seguir uma breve síntese, feita a partir do estado da 

arte onde encontrei algumas atualizações ocorridas na nomenclatura desde o 

Período Jesuítico (1549-1759) onde o Prefeito de Estudos atuava até a Nova 

República (1986-hoje) quando a nomenclatura atual se apresenta como 

Coordenador Pedagógico, sem esquecer-se do marco específico na Bahia no ano 

de 2002.   
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Tabela 3 – Breve  síntese histórica da função aqui investigada 
 

PERÍODO NOMENCLATURA OCUPAÇÃO 

Período Jesuítico 

(1549-1759) 

Perfeitos de Estudos Atribuições Pedagógicas. 

Período Pombalino 

(1760-1808) 

Diretor Geral Atribuições administrativas e 

Pedagógicas. 

Período Joanino 

(1808 1821) & 

Período Imperial 

(1822-1889) 

 

Inspetor Geral 

 

Várias Escolas. 

República Velha 

(1889-1929) 

 

SupervisoreDiretor 

Supervisor: Responsável pela 

parte técnica; 

Diretor: Responsável pela parte 

Administrativa /burocrática. 

Segunda República 

(1930-1936) 

Supervisor 

Educacional 

Supervisionar as ações  dos  

professores. 

Estado Novo(1937-

1945) 

Supervisor Maior relevância para a Educação 

profissional. 

República Nova 

(1946-1963) 

Inspetor Controlar, supervisionar, fiscalizar 

e inspecionar todo o processo 

 educacional. 

Regime Militar 

(1964-1985) 

Supervisor 

Educacional 

Controlador  dos processos, 

assumindo funções de 

Coordenação e direção do 

trabalho escolar – função 

extremamente técnica. 

Nova República 

(1986-hoje) 

Coordenador 

Pedagógico 

Parceiro e não fiscal. 

Marco na Bahia (2002): Estatuto 

do Magistério. 

Fonte: Autora (2020). 

 

Fazer um breve levantamento histórico acerca da Coordenação Pedagógica, 

identificando suas atualizações foi necessário para a compressão da atuação desse 
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profissional hoje, sabendo da importância que esse cargo reconfigurado tem para 

Educação. Afinal, sua atuação nos processos educacionais é inegável, porém 

questiono a maneira como esse profissional organiza o seu trabalho, bem como os 

limites e possibilidades do seu fazer. Acredito, ainda, que conhecer a evolução da 

função colabora com a caminhada investigativa, de forma a dar suporte para 

conhecer como esta função tem se constituído no Estado da Bahia. 

Vimos, nas seções anteriores que a Supervisão Escolar, na Bahia é precursora 

da Coordenação Pedagógica e que, na base, trata-se de um mesmo processo que 

sofreu uma alteração superficial de nomenclatura, sem modificação substancial nas 

suas características de base, a saber: a racionalização do processo pedagógico 

escolar, centrando-se no planejamento ou Gestão técnico-científica do trabalho do 

professor e do Ensino, por outro lado, reproduzindo o sentido mais amplo da divisão 

social do trabalho no interior da escola, carregada de uma ideologia capitalista. 

Neste sentido, o levantamento conceitual realizado até aqui possibilita uma 

crítica e uma provocação de ressignificação da Coordenação Pedagógica na 

conjuntura societária contemporânea, marcada sobretudo por uma mudança basilar 

no sentido do trabalho.   

Se atualmente o contexto produtivo consiste na Gestão social do 

conhecimento, tendo na informação e no conhecimento as forças produtivas 

contemporâneas, instaurando uma nova fase do Capitalismo que ultrapassou o 

advento da industrialização, bem como um novo contexto de jogo de poder e de 

organização das relações sociais de trabalho, a função social e institucional da 

Supervisão Escolar e de seu ulterior desenvolvimento na Coordenação Pedagógica 

perde sentido, mesmo para ideologia capitalista dominante (SANTOS; LIMA 

JUNIOR, 2016). 

Para a compreensão aqui proposta, não faz mais sentido, isto é, não cumpre 

mais uma função ideológica, refletir a fragmentação do trabalho entre quem pensa e 

quem executa, nem a exploração do trabalhador pela apropriação dos resultados de 

sua força física de trabalho, nem mesmo pela propriedade privada dos meios 

materiais de produção, porém, tornou-se fundamental e estratégica a alienação do 

trabalho e do potencial intelectual do trabalhador, bem como a propriedade da 

informação e do conhecimento (CASTELS, 1999; SCHAFF, 2007; TOFFLER, 2007; 

SANTOS, 2008).  
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Com efeito, no atual contexto produtivo os dinamismos internos às diferentes 

instituições sociais, como reflexo do dinamismo societário mais amplo, são 

caracterizados, de um lado, pela ênfase nos princípios de flexibilidade, velocidade e 

eficiência (TOFFLER, 2007), de outro, pela posse do conhecimento e da informação 

(CASTELLS, 1999; SCHAFF, 2007), que se tornaram indispensáveis tanto ao 

processo de dominação e recomposição do capitalismo quanto ao processo mais 

amplo de transformação da sociedade e emancipação social dos grupos sociais 

antes marginalizados e hoje excluídos pelo sistema capitalista, com o advento da 

Globalização da economia e do Neoliberalismo (SANTOS, 2008; LIMA JUNIOR; 

MARINHO, 2010).  

Na esteira destes macroprocessos, foram se estruturando novos campos de 

conhecimentos e novas práticas profissionais relacionadas com a produção e 

Gestão estratégica da informação e do conhecimento, de cunho empresarial, 

neoliberal e mercadológico, ou com a geração e difusão sociais do conhecimento e 

da informação, com compromisso crítico de transformação (LIMA JUNIOR; CUNHA, 

2010), e com a sociedade da aprendizagem (BURHAM, 2000).  

Assim, um novo processo de luta de poder e disputa hegemônica se configura 

pelo desenvolvimento de novas condições histórico-sociais, materiais e simbólicas, 

capazes de produzir um diferente horizonte político-ideológico baseado na 

convivência na diferença e no fim da hegemonia de polos sociais.  

É nesta diferente conjuntura, entre outros processos, que a Educação Escolar 

vem sofrendo, em larga escala e em todos os seus aspectos, pressões por 

mudanças, ressignificações, redefinições de seus papéis, funções, identidades, 

modificação de sua natureza constitutiva, a partir do complexo de relações que 

passa a exercer com os processos de comunicação, de informação, de 

produção/geração, Gestão/difusão estratégica empresarial ou social do 

conhecimento (SANTOS; LIMA JUNIOR, 2016). 

Nos limites a que se propôs este trabalho, cabe destacar a potencial e real 

necessidade de mudança da relação basilar “Educação e Sociedade” e “Escola e 

Trabalho”, visto que com a transformação das bases societárias (relações sociais, 

relações culturais, relações políticas e relações econômicas) (SCHAFF, 2007), a 

Escola tem um compromisso e um papel específicos, dada a sua natureza supra 

estrutural (SAVIANI, 1998), a desempenhar no âmbito dos processos intelectuais 
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(informacionais, comunicativos, de produção/geração Gestão/difusão social dos 

conhecimentos) (LIMA JUNIOR, 2015; 2012; 2010; 2008; 2005), quer seja na linha 

da reprodução e manutenção do Capitalismo, quer na linha de sua transformação e 

humanização (SANTOS, 2008). 

Assim, é possível afirmar que o profissional e a instância educacional escolar 

que estão comprometidos e que têm suas gêneses institucionais, histórico-sociais, 

diretamente relacionadas com os processos que articulam o contexto social 

produtivo e do trabalho com o contexto educacional escolar são, respectivamente, o 

Coordenador Pedagógico e a Coordenação Pedagógica, antigos Supervisor Escolar 

e Supervisão Escolar.  

Da mesma forma, na escola, em todos os seus níveis, o processo específico 

que lida com o conhecimento é o currículo, que também tem sua origem relacionada 

com a necessária relação “Educação e Sociedade”, “Escola e Trabalho”. De forma 

que, aproximamos como contribuição teórica desta reflexão, ao tempo em que uma 

aproximação provocativa à área da Coordenação Pedagógica, o aprofundamento e 

deslocamento do sentido específico da função social da Coordenação Pedagógica 

da racionalização e Coordenação Pedagógica do trabalho do professor para o 

trabalho com o currículo da Escola, ao tempo em que, do fazer de Coordenador 

Pedagógico para o de Curriculista, aquele profissional cujo trabalho incidirá na 

concepção, organização e desenvolvimento dos processos de geração e difusão 

social do conhecimento no âmbito da formação permanente e em serviço do 

professorado. 

 

3.1.1 Coordenação Pedagógica no Estado da Bahia 

 

Considerando a função supervisora e seu deslocamento para a Escola, é 

possível entender a constituição da função no Brasil. Especificamente na Bahia, 

identifiquei que na Rede de Educação Pública do Estado da Bahia, o cargo de 

Coordenador Pedagógico é regulamentado pela Lei nº 8.261 de 29 de maio de 2002 

que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio 

do Estado da Bahia e apresenta no artigo 5º o Coordenador Pedagógico como cargo 

do Magistério, juntamente com o Professor. 
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Com o processo de transição, o então Coordenador Pedagógico passa a reunir 

em suas atribuições as atividades de Orientação Educacional e Supervisão Escolar, 

tendo como principal ação a Coordenação do trabalho pedagógico.   

Essa transição na nomenclatura pode ser compreendida como uma tentativa 

de romper com a dicotomia histórica da divisão social do trabalho escolar, afinal, 

antes da criação do cargo de Coordenador Pedagógico, o Orientador Educacional 

deveria trabalhar com os alunos, enquanto o Supervisor deveria se voltar apenas 

para os professores.  

No entanto, a partir de uma análise ampliada, o que se viu foi à fusão de duas 

funções acarretando na sobrecarga de atividades para o agora Coordenador 

Pedagógico, pois o mesmo continua exercendo atividades de Orientação 

Educacional, bem como outras atividades que se agregam a sua função dentro da 

dinâmica da escolar, sendo estas atividades consideradas parte das “funções 

correlatas e afins” respaldadas pelo Estatuto do Magistério Público da Bahia. 41 

Mesmo assim, o foco do trabalho do Coordenador Pedagógico continuou sendo 

a organização do trabalho pedagógico na escola. Dessa maneira, a função muito se 

aproxima do trabalho exercido pelo Supervisor Escolar, pois suas ações dão ênfase 

ao controle do planejamento e execução das ações Pedagógicas. As semelhanças 

das ações desenvolvidas pelo Coordenador Pedagógico com as funções do 

Supervisor Escolar ajudaram-me a constatar que a origem da Coordenação 

Pedagógica se encontra no campo da Supervisão. 

Além disto, a realização de leituras durante o estudo ajudou-me a perceber que 

a literatura aponta a Coordenação dos processos pedagógicos como uma função 

exercida pelo antigo Supervisor Educacional. Lacerda (1983, p. 95) assevera que 

“[...] a função do supervisor da Educação na escola se concretiza na Coordenação e 

estruturação do trabalho docente, através dos processos administrativos de 

planejamento, controle e avaliação.” As ações, apresentadas pela autora, 

contribuíram para a constatação de que a alteração na nomenclatura não foi um 

progresso, apenas uma transição, já que depois da mudança na nomenclatura as 

ações exercidas pelo profissional em questão não sofreram alterações significativas.  

                                            
41 Parágrafo XX do Artigo 8º da Lei 8.261/2002 
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É necessário apresentar o documento legal que oferece o suporte para a 

apresentação, a constatação. Desta maneira, respaldei-me na Lei 8.261, de 29 de 

maio de 2002, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Estadual do 

Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia e firma a Legislação do 

Magistério, adequando-as à Constituição Federal, Estadual e à Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional.   

Tomando como referência o Estatuto, compreendo que cargo é um conjunto 

orgânico de atribuições e responsabilidades confiadas a um servidor com as 

características essenciais de criação por lei, com denominação própria, número 

certo e pagamento pelos cofres do Estado. Neste sentido, a criação do cargo do 

Coordenador Pedagógico precede à Lei nº 8.261, de 29 de maio de 2002, tendo sido 

determinada pela Lei nº 7.023, de 23 de janeiro de 1997, que alterou os dispositivos 

da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, como pode ser lido no artigo 7º da 

citada lei: 

Os atuais cargos de Orientador Educacional e Supervisor Escolar da 
estrutura do Magistério de 1º e 2º Graus do Estado, mantidos os 
correspondentes quantitativos e nível de classificação, ficam 
transformados em cargos de Coordenador Pedagógico, cujas 
especificações abrangerão as atribuições das nomenclaturas ora 
transformadas, passando as mesmas a serem desempenhadas pelos 
ocupantes do cargo citado de acordo com as necessidades dos 
estabelecimentos de Ensino em que estejam lotados. (BAHIA, 2002, 
p. 5, grifo meu) 

 

Portanto, o texto da lei, no seu artigo 7º, confirma que a criação do Cargo de 

Coordenador Pedagógico, longe de ser um avanço no que diz respeito à 

desconstrução da função supervisora e de sua herança de controle e fiscalização, 

não passa da fusão de funções em apenas um cargo, sobrecarregando o 

Coordenador Pedagógico, que continua exercendo atividades como Orientador 

Educacional, Supervisor Escolar e outras atividades que se agregam a suas 

atribuições e como afirma Vasconcelos, (2007): 

A supervisão não é (ou não deveria ser): fiscal de professor, não é 
dedo-duro (que entrega os professores para a direção ou 
mantenedora), não é pombo correio (que leva recado da direção para 
os professores e dos professores para a direção), não é 
coringa/tarefeiro/quebra galho/salva vidas (ajudante de direção, 
auxiliar de secretaria, enfermeiro, assistente social, etc), não é tapa 
buraco (que fica “toureando” os alunos em sala de aula no caso de 
falta de professor), não é burocrata (que fica às voltas com relatórios 
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e mais relatórios, gráficos, estatísticas sem sentido, mandando um 
monte de papéis 5 para os professores preencherem – escola de 
“papel”), não é gabinete (que está longe da prática e dos desafios 
efetivos dos educadores), não é dicário (que tem dicas e soluções 
para todos os problemas, uma espécie de fonte inesgotável de 
técnicas, receitas), não é generalista (que entende quase nada de 
quase tudo). (VASCONCELLOS, 2007, p. 86-87) 

 

Desta maneira, o Coordenador Pedagógico, enquanto figura nova no espaço 

Escolar passa a ser requisitado para assumir diferentes funções, tornando-se o que 

Almeida (1998), chama de “tarefeiro”, pois ele passa a assumir todas as lacunas 

profissionais da Escola como atribuição suas, daí vem a ideia de que o Coordenador 

Pedagógico é o substituto do professor ou o auxiliar da direção. 

É comum encontrar relatos de que, pela maneira como o cargo foi originado, 

muitos profissionais que ocupam esse lugar na Escola não compreendem bem quais 

sãos as suas atribuições. O artigo 8º da Lei 8.261, que determina as atribuições do 

Coordenador Pedagógico, tem considerada relevância na Ciência da organização do 

trabalho do referido profissional no espaço escolar, pois indica legalmente quais são 

as atribuições do profissional a quem me refiro: 

Art. 8º - São atribuições do Coordenador Pedagógico: 
I- Coordenar o planejamento e a execução das ações Pedagógicas 
nas Unidades Escolares ou DIREC; 
II- Articular a elaboração participativa do Projeto Pedagógico da 
Escola; III- acompanhar o processo de implantação das diretrizes da 
Secretaria relativas à avaliação da aprendizagem e dos currículos, 
orientando e intervindo junto aos professores e alunos, quando 
solicitado e/ou necessário; 
IV- Avaliar os resultados obtidos na operacionalização das ações 
Pedagógicas, visando à sua reorientação; 
V- Coordenar e acompanhar as atividades dos horários de Atividade 
Complementar - AC em Unidades Escolares, viabilizando a 
atualização Pedagógica em serviço; 
VI- Estimular, articular e participar da elaboração de projetos 
especiais junto à comunidade Escolar; 
VII- Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos 
indispensáveis ao desenvolvimento do sistema, rede de Ensino ou da 
Escola; 
VIII- Elaborar, acompanhar e avaliar, em conjunto com a Direção da 
Unidade Escolar, os planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do sistema e/ou rede de Ensino e de escola, em 
relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de 
pessoal e de recursos materiais; 
IX- Promover ações que otimizem as relações interpessoais na 
comunidade Escolar; 
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X- Divulgar e analisar, junto à comunidade escolar, documentos e 
projetos do Órgão Central, buscando implementá-los nas Unidades 
Escolares, atendendo às peculiaridades regionais; 
XI- Analisar os resultados de desempenho dos alunos, visando à 
correção de desvios no planejamento pedagógico; 
XII- Propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento de 
professores e técnicos, visando à melhoria de desempenho 
profissional; 
XIII - Conceber, estimular e implantar inovações Pedagógicas e 
divulgar as experiências de sucesso, promovendo o intercâmbio 
entre unidades Escolares; 
XIV- identificar, orientar e encaminhar, para serviços especializados, 
alunos que apresentem necessidades de atendimento diferenciado; 
XV- Promover e incentivar a realização de palestras, encontros e 
similares, com grupos de alunos e professores sobre temas 
relevantes para a Educação preventiva integral e cidadania; 
XVI- Propor, em articulação com a direção, a implantação e a 
implementação de medidas e ações que contribuam para promover a 
melhoria da qualidade de Ensino e o sucesso Escolar dos alunos; 
XVII- Organizar e coordenar a implantação e implementação do 
Conselho de Classe numa perspectiva inovadora de instância 
avaliativa do desempenho dos alunos; 
XVIII - Promover reuniões e encontros com os pais, visando à 
integração Escola/família para promoção do sucesso escolar dos 
alunos; 
XIX- Estimular e apoiar a criação de Associações de Pais, de 
Grêmios Estudantis e outros que contribuam para o desenvolvimento 
e a qualidade da Educação; 
XX- Exercer outras atribuições correlatas e afins. (BAHIA, 2002, p. 
12). 

 

Mesmo tendo suas atribuições descritas legalmente, o Coordenador 

Pedagógico ainda enfrenta dificuldades para desenvolver suas ações no espaço 

Escolar e como afirma Pimenta (1999), encontrando obstáculos para realizar suas 

atividades, é atropelado pelas urgências apresentadas pelo dinamismo acelerado do 

cotidiano escolar. Além disso, enquanto figura sem tradição na estrutura institucional 

das escolas da Rede Estadual de Educação, tem sua função ainda mal 

compreendida. Sendo assim, com poucos parceiros e frequentemente sem apoio e 

infraestrutura na unidade escolar, precisa vencer temores, incertezas e o isolamento 

para conquistar espaço.  

Ter sua função ainda mal compreendida e mal definida contribui para 

ocuparem-se de atividades que não deveriam ser desenvolvidas por eles e sim por 

outros profissionais que atuam na Escola. Isso tem dificultado o seu fazer e a sua 

singularidade profissional, já que por essas questões o Coordenador passou a 

assumir múltiplas atividades, deixando a sua ação Pedagógica em segundo plano 



94 
 

(em especial, a formação continuada de professores) para atender as emergências 

da rotina escolar. A despeito disto, a Lei nº 8.261 de 29/05/2002, nos Artigos 55º, 56º 

e 57º é clara e indica que: 

Art. 55º - Para desenvolvimento das atividades complementares dos 
professores da 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental e os do Ensino 
Médio, deverão ser reservadas 25% (vinte e cinco por cento) da 
carga horária correspondente ao regime de trabalho a que os 
mesmos se subordinem, e, a partir de 1º de janeiro de 2003, deverão 
ser reservadas as cargas horárias estabelecidas no anexo VII desta 
Lei; 
Art. 56º - Considera-se Atividade Complementar a carga horária 
destinada pelos professores em efetiva regência de classe, com a 
participação coletiva dos docentes, por área de conhecimento, à 
preparação e a avaliação do trabalho didático, às reuniões 
Pedagógicas e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a 
proposta Pedagógica de cada unidade Escolar; 
Art. 57º - É obrigatória a participação de todos os professores em 
efetiva regência nas Atividades Complementares, em dia e hora 
determinados pela direção da unidade escolar, sendo essas 
atividades supervisionadas pelo Coordenador Pedagógico, sem 
prejuízo da carga horária destinada à efetiva regência de classe. 
(BAHIA, 2002, p. 23). 

 

Legalmente, a ação mais especificada é a de acompanhamento das atividades 

Pedagógicas que tem culminância na formação continuada e em serviço dos 

professores. Segundo a legislação, o Coordenador Pedagógico deve acompanhar os 

planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema no que 

tange a aspectos pedagógicos e a formação de professores que, por sua vez, 

devem estar disponíveis para participarem desses momentos de formação sem 

prejuízo da sua carga horária em sala de aula. 

A legislação não deixa explícita a direção a ser tomada na condução dessa 

formação, o que demonstra a ausência de uma postura política orientadora da 

prática, o que não significa estagnação da função. Afinal, as ações são 

desenvolvidas por sujeitos humanos que podem escolher entre lamentar-se pala 

ausência legal de um direcionamento da sua prática ou, apoiado no que existe, 

modificar suas práticas Pedagógicas, considerando as necessidades formativas dos 

professores e as suas próprias dificuldades, conforme explicita o Artigo 4º, do 

Capítulo II, da Lei 8. 261, de 29 de maio de 2002: 
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Art. 4º - Compõem o Magistério Público Estadual do Ensino 
Fundamental e Médio os servidores que exerçam atividades de 
docência e de suporte pedagógico direto à docência, incluídas as de 
direção, planejamento, administração escolar e Coordenação 
Pedagógica. (BAHIA, 2002, p. 7). 

 

O citado artigo deixa claro que o Coordenador Pedagógico também é um 

professor, apesar de ocupar um cargo de não docência, o que contribui para a 

constatação de que, além de ser responsável pela formação continuada e em 

serviço dos docentes, o Coordenador Pedagógico deve responsabilizar-se pela sua 

própria formação continuada. 

Freire (1982) assevera que mesmo não assumindo a regência de uma sala de 

aula, o Coordenador Pedagógico é, primeiramente, um educador e deve estar atento 

ao caráter pedagógico das relações de aprendizagem dentro dos espaços escolares. 

Além disso, devem auxiliar os professores a ressignificarem suas práticas, 

resgatando a autonomia sobre o seu trabalho sem se distanciar do trabalho coletivo 

da Escola.  

Sendo o Coordenador Pedagógico um educador atento ao caráter pedagógico 

das relações de aprendizagem, pode contribuir com a ressignificação das práticas 

dos professores através da formação continuada, bem como com a ressignificação 

da sua própria prática. 

O Coordenador sairia, portanto, do lugar hierarquicamente superior – legado da 

Supervisão Escolar – e assumiria sua função enquanto parceiro e não “chefe”. Como 

pode ser observado no Art. 6º do Estatuto do Magistério Público do Ensino 

Fundamental e Médio do Estado da Bahia, Professor e Coordenador Pedagógico 

não ocupam lugares diversos, separados hierarquicamente e sim, fazem parte do 

quadro do Magistério. 

É interessante apontar que, diferente do que acontecia no antigo sistema de 

Supervisão Escolar, o Coordenador Pedagógico não ocupa um local privilegiado em 

relação aos professores, pois ambos pertencem ao mesmo enquadramento 

profissional; no entanto, a prática de muitos Coordenadores ainda se pauta na 

hierarquia que separava o Supervisor e o professor, exercendo suas atividades 

autoritariamente, o que contribuiu para a separação entre professores e 

Coordenadores (SANTOS, 2016). 
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Assim, o Coordenador Pedagógico, enquanto profissional que se ocupa da 

fiscalização do trabalho do professor e continua baseando-se na reprodução de um 

modelo de trabalho estabelecido em uma sociedade obsoleta, não teria mais espaço 

na escola de hoje, pois assim como a ideia de trabalho está mudando, a função de 

Coordenação Pedagógica, nos padrões da sociedade industrial também poderá não 

ter mais sentido de existir. 

Portanto, corroboro com Schaff (2007, p. 22), no que diz respeito a uma nova 

revolução, pois, 

Podemos, todavia, chamar de revolução a este conjunto de fatos 
conhecidos e muitas vezes profundamente radicados em nossa 
consciência? Não há dúvida que sim. Trata-se da segunda revolução 
técnico-industrial. A primeira, que pode ser situada entre o final do 
século XVIII e o início do século XIX e cujas transformações ninguém 
hesita hoje em chamar de revolução, teve o grande mérito de 
substituir na produção a força física do homem pela energia das 
maquinas (primeiro pela utilização do vapor e mais adiante, 
sobretudo pela utilização da eletricidade). A segunda revolução que 
estamos assistindo agora consiste em que as capacidades 
intelectuais do homem são ampliadas e inclusive substituídas por 
autômatos, que eliminam com êxito crescente o trabalho humano na 
produção dos serviços. [...] enquanto a primeira revolução 
[Revolução Industrial] conduziu a diversas facilidades e a um 
incremento no rendimento do trabalho humano, a segunda, por suas 
consequências, aspira à eliminação total deste.  

 

Na fala do autor, o trabalho como conhecemos hoje, onde trabalhadores 

reproduzem e executam o que outros pensaram, dará lugar ao nascimento de uma 

nova forma de atuar, nova forma essa que considera o sujeito humano e suas 

singularidades.  

Assim, faço a inferência de que essa mudança pode influenciar na 

ressignificação da Coordenação Pedagógica Escolar na atualidade, considerando 

que a mesma descende diretamente da Sociedade Industrial e carrega, até hoje, o 

seu legado que separa os processos e seus atores com base na reprodução, sem 

considerar a capacidade criativa do ser humano.  

O diferencial da nova configuração de sociedade estaria em considerar o 

humano em todos os processos, já que o foco desta nova configuração está no 

conhecimento. E sendo esse último próprio do ser humano, nenhuma atividade foi 

ser planejada ou executada sem que seja considerada a humanidade dos sujeitos, 
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sem que eles estejam imbricados nos processos, ou seja, poderá ser o fim das 

atividades que se baseiam na reprodução. 

Dessa forma, todas as funções exigirão conhecimento, mas não a repetição do 

que está pronto, e sim a construção, desconstrução e reconstrução do conhecimento 

em um possível processo dinâmico e infindo, já que, segundo Toffler (2015, p. 3), 

“[...] Os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, 

mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender” e isso inclui os 

sujeitos que atuam na escola, bem como os Coordenadores Pedagógicos. 

Portanto, os desafios profissionais do Coordenador Pedagógico, considerando 

a relação direta da sua função com conhecimento, exigem a reorganização de 

procedimentos operacionais, determinando o rearranjo de competências técnicas e 

políticas, que, definidas pela nova configuração de sociedade, assumem o perfil de 

novas demandas do profissional em questão.  

A partir dessas reflexões iniciais ficou clara a necessidade de compreender a 

relação entre Modo de Produção, Sociedade e Educação, para a partir disso 

planejar e organizar uma Experiência Piloto formativa com os sujeitos da pesquisa 

no lócus de atuação dos mesmos.  

 

4. MODO DE PRODUÇÃO, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO: SUBSÍDIOS CRÍTICOS 
PARA UMA OUTRA COMPREENSÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

 
É possível que estejamos atualmente 
vivendo uma nova revolução, sem nos 
darmos conta.  
 

 (ZYGMUNT BAUMAN, 2014, online) 
 

Para entender sobre a possível revolução que Bauman (2017) nos alerta, é 

importante saber que a sociedade está dividida em classes sociais antagónicas e a 

origem dessa divisão de classes está pautada no caráter econômico da formação 

social, que por sua vez, baseia-se na apropriação dos meios de produção e 

historicamente a classe dominante tem sido aquela que, em todas as organizações 

sociais, detém o controle dos meios de produção.  

Nesse sentido, cabe entender que o capitalismo é caracterizado pela produção 

cada vez mais coletiva, ou seja, um processo de produção que envolve cada vez 
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mais pessoas. Assim, é importante salientar que produção social no capitalismo, 

está ligada a apropriação cada vez mais individual, pois a lógica capitalista, evoca 

uma maior produtividade, em um menor tempo, com o trabalho de mais pessoas 

para agilizar o processo produtivo, enquanto a apropriação e o controle permanecem 

individualizados, ratificando assim, a dominação em todas as organizações sociais, 

daqueles que detém o controle dos meios de produção. 

Dizer que o controle do processo de produção social, bem como a apropriação 

dos seus resultados, está ligado diretamente à apropriação individual, quer dizer que 

não apenas um indivíduo se apropria dos produtos do trabalho de muitos 

trabalhadores, mas seguindo a lógica capitalista, uma empresa, uma fábrica ou uma 

indústria pertencente a mais de um indivíduo, por exemplo, pode representar a 

apropriação individual que tem a ver com o número inferior de pessoas que se 

beneficiam com o resultado do trabalho de um maior número de indivíduos. 

A produção social, seguida de uma apropriação individual, gera a alienação. 

Vale a pena, a margem desse assunto, esclarecer que neste trabalho, “alienação 

está ligada ao comportamento social do homem para com o homem” (SCHAFF, 

1967, p. 116).  Assim, alienação aqui se refere à relação do indivíduo humano com a 

sociedade e com os diversos produtos do homem. A alienação liga-se tanto ao 

processo da produção de bens materiais, com a respectiva divisão do trabalho, bem 

como com a vida social do homem em diferentes espaços. 

Com isso, os trabalhadores produzem bens materiais e econômicos que não 

são apropriados por eles mesmos, para a satisfação de suas necessidades e direitos 

aos bens e a qualidade, mas por uma minoria hegemônica proprietária dos meios de 

produção e da concepção e ordenamento de toda rede produtiva, visando 

exclusivamente a concentração de bens e riquezas (capital). 

Aprofundando o olhar, para que esta alienação econômica (material ou infra 

estrutural) se dê, faz necessária concomitantemente outro processo alienatório no 

ambiente da superestrutura que se refere à produção e apropriação de todo 

patrimônio simbólico da sociedade e da humanidade, tais como: as lógicas 

operacionais, as pragmáticas funcionais, os modos de percepção e de análise e 

compreensão da realidade em geral. Neste aspecto, estão incluídas as principais 

tradições e domínios epistemológicos, como a Ciência e a Filosofia. Enfim, a 
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alienação implica uma “coisificação” (reificação) do trabalhador (LIMA JUNIOR, 

2018).  

Neste sentido, é importante saber que cada sociedade histórica tem sua forma 

de alienação, pois a mesma está ligada as diferentes maneiras de produção da 

consciência social que por sua vez é determinada de maneira majoritária pela classe 

dominante, ou seja, em cada época histórica, as ideias que circulam na sociedade, 

são as ideias daqueles que detém os meios de produção, sendo essas ideias 

projetadas e assumidas, nas mais diversas formas ideológicas, pois é a classe 

dominante quem determina como e por quem a riqueza é produzida e apropriada.  

Cabe dizer que, seguindo essa linha, é a classe dominante que tem 

determinado as ideias hegemônicas que circulam na sociedade. A partir dessa 

compreensão, entender a distinção e relação entre infraestrutura e supraestrutura se 

fazem necessário.  

A infraestrutura está relacionada à coisa mais material, os meios de produção, 

bem como os elementos do modo de produção do ponto de vista material são 

exemplos da infraestrutura. Já a forma como essa produção é planejada, gerida e 

apropriada determina a supraestrutura. A supraestrutura está ligada as questões 

simbólicas, a exemplo as instituições, a religião, o sistema judiciário, as leis, o 

sistema de segurança, a escola e todo o conjunto de ideias que circulam na 

sociedade. 

É importante ressaltar que infraestrutura e supraestrutura, apesar de distintas, 

exercem uma interinfluencia mútua, pois ambas se influenciam num jogo dialético e 

dinâmico que nos permite compreender que nada é absoluto, mesmo que seja 

hegemônico. Esse entendimento a respeito da infraestrutura e supraestrutura remete 

a compreensão da inexistência de uma verdade única e absoluta, pois sempre há a 

possibilidade de contradição. 

Desse modo, é possível perceber que a contradição do capitalismo é 

justamente a essência da Revolução Industrial, ou seja, produção cada vez mais 

social e apropriação cada vez mais individualizada. É importante entender que 

segundo Schaff (1967) a palavra revolução está intimamente ligada à mudança, mas 

não qualquer espécie de mudança e sim uma mudança profunda e radical que 

acontece na essência, ou melhor dizendo, na raiz. Uma revolução modifica o modus 
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operandi da sociedade onde acontece, influenciando a rotina de todos os indivíduos 

que nela vivem.  

É possível afirmar, então, que com a Revolução Industrial as mudanças foram 

muito mais do que resultado de uma revolução técno-científica, pois tal revolução 

representou uma mudança social profunda na medida em que transformou a vida do 

homem e a relação do mesmo com o trabalho, implicando elevadas mudanças 

sociais (SCHAFF, 1967). 

Como resultado das mudanças potencializadas pela Revolução Industrial o 

controle técnico do processo de produção passou para as mãos do capitalismo que 

instituiu a divisão e o parcelamento do trabalho. Antes da Revolução em questão o 

trabalhador era senhor do seu trabalho, pois dominava todas as etapas da produção, 

desse modo, tinha controle do processo produtivo desde a preparação da matéria 

prima até o produto final do seu trabalho.  

A partir da Revolução Industrial o trabalhador deixa de ter um trabalho 

produtivo, onde ele mesmo conhecia todas as etapas até a conclusão da produção e 

passa a assumir uma especialidade, assumindo seu posto de trabalho de maneira 

improdutiva, pois compreende apenas uma das etapas da produção. 

É importante entender que assim como a primeira Revolução Industrial, a 

segunda revolução se dá “pela mão” da tecnologia, porém enquanto a primeira abriu 

o caminho para a celeridade dos processos com o advento das máquinas a vapor e 

mais tarde pelas maquinas elétricas, a segunda foi capitaneada pela TIC combinada 

com o desenvolvimento da microeletrônica, microbiologia e energia nuclear, 

produzindo transformações ainda mais significativas na sociedade e no modo de 

produção, reorganizando a base produtiva de bens e serviços, impactando na 

dinâmica social e nas estruturas do trabalho.  

As mudanças promovidas pelos avanços tecnológicos da segunda Revolução 

Industrial afetaram todo o conjunto da sociedade e segundo Schaff (1995), sua 

influência foi significativa no que diz respeito a esfera política, social, econômica e 

cultural, bem como no mundo do trabalho, provocando o desemprego estrutural. 

Afinal, segundo Schaff (1995) na sociedade informática, o trabalho manual 

desaparece, pois foi substituído pela robotização e automação; o trabalho intelectual 
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rotineiro realizado por operações repetitivas também foi eliminado, pois está 

automatizado, de um modo prevalente e não absoluto. 

É importante saber que Schaff (1995) assevera que a informação e a 

tecnologia da informação podem minimizar os impactos do desemprego estrutural, 

nesse contexto, a educação tem papel indispensável na Sociedade do 

Conhecimento, pois segundo o autor com a fartura de informações de todos os tipos, 

potencializa-se que os cidadãos sejam mais esclarecidos, provavelmente serão 

universalmente mais instruídos o que pode acarretar num processo de educação 

permanente que para Schaff (1995) deveria ser um dever social como é hoje a 

educação escolar.  

Assim, esta educação escolar obrigatória deveria ser prolongada e os métodos 

de ensino reformulados de modo a promover maior autonomia dos estudantes e sua 

autoformação continuada permitindo o fim da alienação, pois seguindo a lógica 

capitalista, a organização do trabalho após a segunda Revolução Industrial, 

potencializou a produção cada vez mais rápida, aumentando o número de 

trabalhadores no processo de produção, bem como limitando a apropriação dos 

bens produzidos a poucos indivíduos. Assim, a produção que antes era individual, 

passou a envolver mais pessoas e por conta disso, passou a ser coletiva.  

Diante desse cenário, é importante entender que, segundo Schaff (1995), a 

Sociedade do Conhecimento traz consigo tendências contraditórias, pois reforça a 

alienação, mas também permite superá-la efetivamente. Mesmo assim, os escritos 

de Schaff (1995), nos revelam que a segunda Revolução Industrial potencializou a 

alienação e como resultado disso o trabalhador passou a sentir o processo de 

trabalho como obrigação, não como satisfação da necessidade do trabalho, mas 

como único meio para satisfazer outras necessidades.  

Por esta razão, segundo Schaff, (1967, p. 130) “o homem foge ao trabalho 

quando pode, é infeliz quando trabalha e apenas sente a si mesmo fora do trabalho”. 

Com a alienação, o trabalho do operário não lhe pertence, mas pertence ao patrão, 

acontece que o homem não sente como obrigação suas funções biológicas, 

sentindo, porém sua “função especificamente humana – o trabalho” como algo 

desprovido de humanidade. (SCHAFF, 1967, p. 134). 



102 
 

Assim, a partir da reorganização do modo de produção da Sociedade Industrial, 

não seriam apenas os produtos fruto do trabalho do homem que se tornavam 

estranhos a ele, se alienavam, mas o próprio homem se alienaria como um objeto, e 

no capitalismo “o homem começa a sentir-se como objeto do mundo de objetos que 

o rodeia” (SCHAFF, 1967, p. 117), começa a sentir-se por meio destes objetos e não 

enquanto produtor deles, ou seja, isso implica na coisificação do trabalhador.  

Como consequência da Revolução Industrial, o trabalhador passou a ser 

requisitado por Especialização, pois o trabalho se tornou cada vez mais 

fragmentado, assim, o indivíduo passou a assumir apenas uma etapa da produção e 

o produto final do trabalho, passou a ter a marca de diferentes trabalhadores, sendo 

que nenhum deles tem o controle de todo o processo produtivo. 

Nessa lógica, apenas o dono do meio de produção ou patrão, como 

comumente é denominado, tem o controle de todo o processo produtivo, bem como 

do resultado final do trabalho de vários indivíduos, o que nos remete a produção 

coletiva, tendo como resultado a alienação do trabalhador, que passou a ficar cada 

vez mais afastado do produto final do seu esforço. Em outras palavras, a partir da 

nova organização do trabalho imposta pela segunda Revolução Industrial, o 

trabalhador perdeu a visão global do processo de produção e com a fragmentação 

do trabalho, passou a ser mais alienado. 

Além disso, a lógica da organização do trabalho após a Revolução Industrial 

tinha como princípio base o aumento da produção em um menor tempo. Assim, 

eram consideradas jornadas de trabalho de até 18 horas diárias em ambientes 

abafados, mal iluminados e sujos, como necessárias para o avanço da sociedade.  

Tal organização levava os trabalhadores a desempenhar suas atividades de 

maneira cansativa e monótona, o que os deixavam vulneráveis a acidentes e até 

mesmo a morte. Lembrando que não havia direitos trabalhistas, como férias, horas 

extras e descanso semanal remunerado. Os salários eram baixos e, quando 

desempregados, os trabalhadores não contavam com nenhum tipo de auxílio.  

É interessante elucidar que atualmente, mesmo depois de mais de um século 

da Revolução Industrial, ainda existem movimentos em favor desse tipo de 
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organização de trabalho, a exemplo da Reforma Trabalhista42 aprovada no Brasil em 

2017 que tem como slogan o progresso do país, mesmo retrocedendo no que diz 

respeito aos direitos trabalhistas conquistados ao longo dos anos.  

A saber, a Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, altera a Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 

e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, 

de 24 de julho de 1991. Tal alteração tem como justificativa a necessidade de 

adequar a legislação às novas relações de trabalho, mesmo que para isso, tenha 

suprimido direitos como, por exemplo, a ampliação da jornada de trabalho.  

Após a Revolução Industrial, as fabricas também recorreram ao trabalho 

feminino e a exploração infantil como opção para baratear o custo da produção, pois 

mulheres e crianças recebiam salários inferiores aos homens, mesmo tendo 

jornadas de trabalho semelhantes.  

Com a revolução industrial, os patrões passaram a manipular e controlar 

rigidamente o tempo de trabalho dos trabalhadores, no intuito de acelerar a 

produção em um tempo cada vez mais reduzido, ou seja, os trabalhadores eram 

obrigados a produzir mais em menos tempo e para que esse controle fosse de fato 

observado, a figura do supervisor foi cogente.  

O supervisor da fábrica tinha a função de verificar, controlar, inspecionar e 

garantir que os planejamentos feitos pelos patrões fossem executados tais quais os 

mesmos desejavam, para isso era imprescindível que o supervisor mantivesse uma 

distância no que diz respeito às relações interpessoais com os trabalhadores.  

Assim, suas práticas, evidenciavam a existência de uma hierarquia onde os 

donos dos meios de produção (patrões) pensavam e planejavam como o trabalho 

deveria ser executado, os operários executavam o planejamento imposto, sem 

direito a questionamentos ou sugestões de mudanças, enquanto o supervisor estava 

entre o padrão/que pensava e o operário/que executava. O controle feito pelo 

supervisor era rígido e tinha como principal objetivo garantir a ordem nas fabricas e 

uma produção cada vez mais rentável para os patrões, porém os operários ficavam 

cada vez mais exaustos e insatisfeitos. 

                                            
42 Não se trata de objeto especifico dessa pesquisa, mas cabe aqui, enquanto informação 
para o leitor por se tratar de um fato ocorrido durante a escrita dessa tese. 
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A exaustão e insatisfação dos trabalhadores em relação as cobranças e 

controle dos supervisores, tencionava cada vez mais a relação entre supervisor e 

trabalhador, gerando a imagem do supervisor carrasco, aquele que fiscaliza e 

dedura o trabalhador, muito semelhante a ideia que existe atualmente do Supervisor 

do trabalho do professor.  

Essa semelhança não se dá de maneira aleatória, pois a Escola, por sua vez, 

incorporou as funções da fábrica e seguindo a mesma lógica operacional, 

funcionava como uma auxiliar para a manutenção da organização social da época 

que tinha seu modus operandi pautado no modo de produção.  

Portanto, o objetivo da Escola na Sociedade Industrial está atrelado ao 

treinamento das crianças “depositadas” na escola para serem bons trabalhadores 

nas fábricas, pois a escola servia enquanto uma espécie de formadora de operários 

e organizava seus trabalhos em conformidade com as exigências do que seria um 

bom trabalhador.  

Dessa forma, a divisão do tempo e do trabalho na escola foi se baseando na 

lógica fabril e símbolos como o uniforme padronizado, a sirene, as aulas 

fragmentadas em horários definidos, as disciplinas também fragmentadas e a 

divisão dos horários específicos para as necessidades fisiológicas (banheiro, 

alimentação, água, descanso), bem como para as atividades escolares eram 

rigidamente controladas.  

Nesse sentido, é importante comunicar que, dentre as funções geradas para 

atender as necessidades da organização do trabalho na fábrica, a supervisão foi 

uma das funções incorporadas pela escola, sendo intitulada Supervisão Escolar.  

O Supervisor Escolar tinha basicamente a mesma função do Supervisor da 

fábrica, entre elas, a principal estava ligada ao controle e fiscalização do tempo e 

dos processos; ou seja, eram eles quem deveriam garantir o Ensino de um maior 

número de conteúdos, em um menor tempo, além de garantir que os planejamentos 

feitos pelos seus superiores fossem executados pelos professores dentro dos 

padrões estabelecidos. 

Isto posto, compreendo que a Supervisão Escolar, sofreu influencias da 

Revolução Industrial, seguindo o modelo fabril enquanto orientação para o exercício 

da função. Assim, como foi exposto no terceiro capítulo, intitulado BREVES 
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CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS ACERCA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA é 

possível constatar que historicamente a Supervisão Escolar sofreu diversas 

mudanças na nomenclatura, até chegar a atualmente denominada Coordenação 

Pedagógica. 

Porém, o cargo ainda é fortemente influenciado pelo legado deixado pelo 

modus operandi da Sociedade Industrial que, como foi exposto aqui, é determinado 

pela classe dominante que por sua vez detém o controle dos meios e principalmente 

dos processos de produção o que reflete diretamente nos processos escolares, pois 

compreendo a escola como parte da sociedade que por consequência sofre 

influência e influencia a mesma.  

Assim, cabe a reflexão sobre as mudanças que acontecem na escola quando 

há uma revolução na sociedade e como as mudanças radicais trazidas por uma 

revolução refletem no contexto escolar, principalmente nas funções exercidas nesse 

espaço. Aqui, arvorei-me a entender essas influencias especificamente na 

Coordenação Pedagógica. 

A principal particularidade da Revolução Industrial foi a substituição do trabalho 

artesanal pelo assalariado, “para nós, é óbvio que no final do século e início do 

século XIX a sociedade estava no coração de uma revolução, para os indivíduos que 

viviam a época, não”.  Assim, é possível que estejamos atualmente vivendo uma 

nova revolução, “sem nos darmos conta” (BAUMAN, 2014, online). Seria essa nova 

revolução a responsável pela transição da Sociedade Industrial para a Sociedade do 

Conhecimento? Segundo autores como Adam Schaff e Alvim Toffler, sim. 

Considerando que vivemos atualmente uma nova revolução, como já nos alerta 

Bauman na epígrafe desse capítulo, e sabendo que a mesma tem trazido mudanças 

estruturais na organização do modo de produção e por consequência na sociedade 

em geral, é necessário entender as mudanças sociais que o novo modelo de 

sociedade traz consigo, bem como as possibilidades de mudança que essa 

revolução evoca. 

Sociedade do Conhecimento é uma categoria trabalhada por diferentes 

autores, mas para delimitar o recorte feito aqui, Adam Schaff e Alvim Toffler serão os 

referenciais utilizados. Segundo os escritos de Schaff (1967; 1971; 1985) é possível 

perceber que o conceito foi sendo atualizado ao longo dos anos.  
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Nesse sentido, o autor denomina as mudanças ocorridas na sociedade 

emergente após a Revolução Industrial, primeiramente como II Revolução Industrial, 

atribuindo ao termo a ideia de nova revolução a partir do desenvolvimento da 

máquina a vapor; depois de Revolução dos Autômatos, fazendo referência ao 

desenvolvimento da microeletrônica e sua influência nos processos de produção. 

Também é possível encontrar nos textos de Schaff termos como Revolução 

Tecno-científica, fazendo alusão a influência das tecnologias da informação e 

comunicação no processo de produção; só então nos textos publicados a partir de 

1985 o autor apresenta o termo Sociedade Informática, enfatizando a influência dos 

microcomputadores nos processos produtivos, bem como na reorganização social, 

evocando uma reflexão sobre a atuação dos indivíduos a partir das mudanças 

provocadas por essa revolução em curso. 

Já Toffler (2007) apresenta em seus escritos características semelhantes a o 

que Schaff (1990) denominou Sociedade Informática e acrescenta que apesar das 

mudanças ocorridas pela “nova revolução” ser nomeada por diversos títulos 

(Sociedade Pós-Industrial, Sociedade da Informação, etc.), o que tem acontecido é 

uma revolução do conhecimento, portanto, a sociedade pós-industrial seria a 

Sociedade do Conhecimento, sendo esse termo eleito aqui para se referir à nova 

configuração social que estamos vivenciando. 

A sociedade do conhecimento é caracterizada por ter uma nova organização 

social do trabalho, pautada no acesso e democratização da informação. É 

importante comunicar que democracia na sociedade do conhecimento, está 

diretamente relacionada a maneira como os indivíduos ocupam seu tempo livre e 

isso inclui o acesso a informação, bem como apropriação, construção e difusão do 

conhecimento. 

Assim segundo Schaff (1967, p. 227), “não interessa dar aos membros da 

sociedade um máximo de democracia e liberdade, e sim ensinar a usar essa 

democracia e liberdade”, considerando que dessa forma seria possível o homem se 

libertar da alienação, pois “o homem alienado é um homem com uma personalidade 
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mutilada, com oportunidades de evolução limitadas, pois vive e age no mundo da 

alienação” (SCHAFF, 1967, p. 150), ou seja, aprisionado e sem acesso à cultura43. 

Neste sentido, é possível entender que democracia, evoca liberdade e essa 

última demanda consciência do uso do tempo livre que por sua vez denota a 

possibilidade do acesso a informação, bem como apropriação, construção e 

socialização do conhecimento e acesso à cultura não só para uma elite, mas para 

toda a sociedade, afinal na Sociedade do Conhecimento todos tem direito ao pleno 

desenvolvimento da sua personalidade e cultura aqui é exatamente isso: 

desenvolvimento da personalidade (SCHAFF, 1967, p. 249). 

Nesse sentido, é possível dizer que a Escola pode criar condições, de 

despertar, nos homens, por meios educativos, não só um abstrato amor a liberdade, 

mas também a capacidade concreta de transformar tal amor em ato, se deseja 

firmar, na comunidade escolar, a coragem de agir para o bem comum. Assim, a 

Coordenação Pedagogia seria um canal de difusão social do conhecimento e o 

Coordenador Pedagógico, um Curriculista. 

 

4.1 COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA COMO UM CANAL DE DIFUSÃO SOCIAL DO 

CONHECIMENTO: ENTENDIMENTO SOBRE O COORDENADOR PEDAGÓGICO 

ENQUANTO UM CURRICULISTA 

 
As transformações revolucionárias da ciência e da técnica, com as 

consequentes modificações na produção e nos serviços, produzem mudanças 

também nas relações sociais (SCHAFF, 1985, p. 21), e a escola enquanto parte da 

sociedade não está fora disso. 

Ao compreender a relação íntima entre as mudanças na sociedade e a 

organização das rotinas escolares, surge à intenção de se repensar a Coordenação 

Pedagógica entendendo que não cabe mais a compreensão da mesma nos moldes 

da Sociedade Industrial.  

Assim, atenta que estamos vivendo a transição da Sociedade Industrial para a 

Sociedade do Conhecimento, entendo que não existe mais espaço na escola para o 

                                            
43 Cultura aqui fundamentada e entendida por Adam Shaff como pleno desenvolvimento da 
personalidade humana em seu livro O Marxismo e o Indivíduo (1967), especificamente na p. 
249. 
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fiscal supervisor, mesmo que atualmente denominado Coordenador Pedagógico, 

pois não se trata mais da quantidade de conteúdos ensinados em um menor tempo 

(característica da escola a serviço da Sociedade Industrial), mas sim da necessidade 

de ressignificar os estímulos ligados anteriormente ao trabalho remunerado, criando 

um novo sentido para ocupação do tempo, para o aprender na nova configuração de 

sociedade.  

É a partir desse entendimento que elaborei a proposta de reorganização da 

função exercida pelo atualmente denominado Coordenador Pedagógico, pois se a 

sociedade está em transformação e a escola não é uma instituição dissociada dos 

interesses da sociedade, a mesma precisa se reorganizar juntamente com a 

reorganização da sociedade e isso inclui as funções desenvolvidas dentro da escola.  

Nesse sentido, se na Sociedade do Conhecimento o mesmo é o maior bem de 

produção nas relações capitalistas, deixando de estar apenas na supraestrutura e 

passando a compor a infraestrutura, a educação pode ser repensada com ênfase no 

seu papel social e não apenas em uma mera formação a serviço do mundo do 

trabalho como ideologicamente vem acontecendo. Assim, é importante dizer que 

considerando o recorte desta pesquisa, foram sugeridas mudanças apenas na 

Coordenação Pedagógica, mas entendo que as transformações não se dão de 

maneira isolada e que a modificação em tal função pode tocar toda a comunidade 

escolar.  

As sugestões que serão feitas aqui, baseiam-se na proposta de homem 

universal, ou seja, aquele que está munido de instrução e tem condições de mudar 

de profissão/função/papel (SCHAFF, 1967). Nesse sentido faz-se necessário 

retomar o problema dessa pesquisa que anuncia a seguinte questão: Como o 

Coordenador Pedagógico a partir da atualização da sua função, pode ressignificar 

sua prática enquanto um Curriculista na Escola? 

Não se trata de perseguir um ideal de Coordenação Pedagógica, muito menos 

uma busca pela identidade do Coordenador, prova disso é que a tese apresentada 

aqui tem a intensão de contribuir teoricamente para uma mudança que poderá 

acontecer em cada Coordenador de maneira única, respeitando as diferentes formas 

de assumir a função, bem como as diferentes realidades escolares, partindo do 
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entendimento de que “a verdade não cessa de não se escrever”44, considerando que 

cada Sujeito Coordenador é livre para viver a sua verdade, validando e respeitando 

a sua singularidade. 

Frente a isso, ponderando que a sociedade mudou e compreendendo que 

atualmente conhecimento é infraestrutura, é imprescindível pensar sobre as funções 

incorporadas pela escola que até hoje seguem os modelos da sociedade industrial, 

fazendo aqui um recorte para a função que é objeto de estudo deste trabalho: a 

Coordenação Pedagógica. 

Mesmo sendo uma função ainda mal delimitada, sem muitos parceiros e 

considerada sem tradição na escola (PIMENTA, 1999, p. 11), é possível afirmar que 

no Brasil a função aqui em questão está presente desde o início da organização 

formal do Ensino pelos Jesuítas, ou seja 154945. 

Apesar das diversas vezes que a função teve sua nomenclatura modificada, a 

mesma continua “mal compreendida pela comunidade escolar” (PIMENTA, 1999, p. 

11), pois pouco se alterou a prática e até mesmo as atribuições continuam 

semelhantes. Assim, cabe a reflexão em relação ao problema desta pesquisa que 

evoca uma mudança radical, ou seja, na raiz da função exercida pelo Coordenador 

Pedagógico.  

Sendo assim, nasce a proposta do Coordenador Pedagógico enquanto um 

Curriculista, aquele profissional cujo trabalho incidirá na concepção, organização e 

desenvolvimento dos processos de geração e difusão social do conhecimento no 

âmbito da formação permanente e em serviço do professorado, pois entender que 

os sujeitos atuam e são atuados pelo contexto e condições materiais e simbólicas, 

faz referência ao dinamismo de trabalho emergente, trazido pela nova configuração 

de sociedade.  

Isto posto, o Coordenador Curriculista seria o responsável por incentivar a 

desconstrução desse modelo de escola com foco na preparação para o mercado de 

trabalho e passaria a valorizar sobretudo o conhecimento, considerando e 

                                            
44 Consiste em uma paráfrase da frase “O que não cessa de não se escrever” (Lacan, 1985, 
p.127), contida na obra -  LACAN, J. (1972-73). O Seminário, livro 20: mais, ainda. Rio de 
janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985.  
45 Sobre isso, consulte o capítulo III deste trabalho, intitulado BREVES CONSIDERAÇÕES 
HISTÓRICAS ACERCA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.  
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compreendendo a relação existente entre trabalho-escola e sociedade, em uma 

sociedade que se apresenta, ou seja, a Sociedade do Conhecimento (TOFLLER, 

2007; SCHAFF 2007).  

Na nova configuração dessa sociedade, é imprescindível que o Coordenador 

Pedagógico atue seus saberes fazendo uso epistêmico deles, ou seja, apropriando-

se de novas formas de aprender e de se relacionar com o conhecimento, partindo da 

sua singularidade e dos saberes que são inerentes à sua prática profissional 

individual, o que denota mudança na sua relação com a apropriação, socialização e 

construção do conhecimento, deixando de perseguir a elaboração de “fórmulas” 

inexistentes, passando a se guiar por suas próprias necessidades de aprender e, por 

consequência, valorizando e considerando os professores no processo de 

planejamento da formação continuada que nessa perspectiva é entendida enquanto 

autoformação46.  

Parece ser esse o maior desafio da Coordenação Pedagógica: entender a nova 

configuração da sociedade para atuar nela. Isto implica uma subversão de sua 

natureza institucional atual, diretamente relacionada com o poder hegemônico e sua 

formação de organização social, assimilada e reproduzida nas escolas. Assim, um 

outro lado mais sutil do desafio atual, fundamental em todos os aspectos aqui 

discutidos, “é superar o funcionamento subjetivo (a dimensão psicológica do nosso 

modo pessoal de ser), a inculcação do modo capitalista de ser” (LIMA JUNIOR, 

2005, p. 38). Aqui, falo do rompimento com o antigo “modelo” de sociedade. 

Sabendo que a função em questão nesta pesquisa, foi incorporada pela escola, 

seguindo a lógica da Sociedade Industrial, é imprescindível entender que uma 

mudança radical evoca a compreensão dos próprios Sujeitos acerca da origem e 

intencionalidade da mesma. Afinal, mesmo partindo da ideia de que “a história é 

singular e plural e o arquivo inicial é inacessível” (DERRIDA, 1930, p. 92), é possível 

inferir que o controle e fiscalização da função foi refletida nos seus desdobramentos 

atuais. Nesse sentido, cabe uma breve reflexão sobre a formação do Coordenador 

Pedagógico. 

 

                                            
46

 Parafraseando uma expressão usada por Pimenta (2012), quando se refere aos saberes 
da docência. Para saber mais, veja - PIMENTA. Selma Garrido. Saberes Pedagógicos e 
Atividade Docente. São Paulo, Cortez, 2012.   
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4.1.1 Breve reflexão sobre a formação do Coordenador Pedagógico 

 

As reflexões feitas até aqui evocam a discussão sobre o desafio que o 

Coordenador Pedagógico tem entre a sua formação acadêmica que o instrui 

enquanto gestor, e a sua prática legal, que exige um fazer professoral, mesmo não 

docente.  

A formação do Coordenador Pedagógico é questionável, afinal a mesma não 

contempla elementos que deem suporte para auxiliar o Coordenador Pedagógico 

Professor, pois as disciplinas que abordam a formação do mesmo, tem suas 

orientações voltadas para a Gestão e não para uma atuação professoral, 

preocupada com a formação continuada, bem como com a construção do 

conhecimento junto aos seus pares (SANTOS, 2016).  

Prova disto é que ainda existe uma falta de clareza em relação à função do 

Coordenador Pedagógico, seja pela formação inapropriada e até mesmo como 

consequência do atropelamento pelo mundo acadêmico que dispõe de poucas 

pesquisas relacionadas à função e atuação deste profissional, mesmo sendo este de 

grande importante para a escola na nova configuração de sociedade que se 

apresenta.  

É importante que a formação do Coordenador Pedagógico seja revista e 

considere a realidade enfrentada nas rotinas desse profissional (SANTOS, 2016). 

Assim, foi possível, desconstruir a relação dicotomizada que existe entre a teoria dos 

cursos de pedagogia e a prática cotidiana do Coordenador Pedagógico, entendendo 

a impossibilidade de dissociar teoria de prática, bem como esta última da teoria, 

considerado o sentido do conhecimento que é desenvolvido na rotina do 

Coordenador Pedagógico à medida que em sua rotina estabelece relações 

necessárias para desenvolver os conceitos sobre a sua função e atuação.  

Dessa maneira, o conhecimento não acontece em um momento teórico 

separado do momento prático. Ele é ao mesmo tempo teórico-prático, podendo ser 

entendido como teórico-teórico, considerando que toda prática envolve teoria e 

compreendendo que não existe segregação entre teoria e prática (SAVIANI, 2008).  

De fato, é um desafio imbricar a formação acadêmica do Coordenador 

Pedagógico com a legislação, bem como com a sua função e atuação profissional, 
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considerando que em muitos momentos, essas divergem entre si, ficando a 

formação voltada para o Coordenador gestor, a Legislação voltada para o 

Coordenador professor e a função e atuação envolvida com situações diversas 

dificultando a compreensão do próprio Coordenador e da comunidade escolar do 

que venha a ser o papel do Coordenador Pedagógico, sendo sobrecarregado pelas 

urgências e necessidades da escola. (PIMENTA, 1999).  

Atualmente trabalho e produção têm relação com conhecimento e essas 

funções estão ligadas à questão basilar do trabalho, que é o conhecimento.  

Naturalmente, em termos de condições, há condições sociais, há condições 

históricas, há condições materiais, há condições simbólicas, de uma nova grande 

“mexida” nesse processo chamado de coordenação, porém tudo isso perpassa pelo 

desejo47, o que torna a mudança um desafio, considerando que, durante décadas, 

tal função vem sendo pautada em ações reprodutoras que legitimam uma prática 

fiscalizadora e hierarquizada, colocando o Coordenador Pedagógico em uma 

posição hierárquica de superioridade em relação ao professor docente. 

É relevante enfatizar que atualmente a legislação é taxativa em afirmar que, 

professor e Coordenador Pedagógico fazem parte do quadro do Magistério, 

denotando que os mesmos são parceiros e não estão hierarquicamente separados, 

apesar de serem responsáveis por funções distintas, mas que se assemelham, pois 

ambos trabalham com a prática Pedagógica na Escola, sendo o professor 

responsável por essa prática dentro da sala de aula e o Coordenador Pedagógico 

responsável pela formação continuada do professor, o que reflete nas ações 

Pedagógicas desenvolvidas na sala de aula (Estatuto do Magistério Público Estadual 

do Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia, 2014).  

Tais afirmações não excluem o Coordenador da relação com os processos de 

Ensino aprendizagem, mas indica que o responsável legal por ele é o Professor, 

ficando o Coordenador no lugar de auxiliar do Professor. Neste sentido, dizer 

também que o professor é responsável pelas ações Pedagógicas da sala de aula, 

não o exime do compromisso com a sua formação continuada, mesmo sendo esta 

responsabilidade legal do Coordenador, afinal tais ações também perpassam pela 

vontade dos sujeitos. 

                                            
47 Aqui entendido como ação ou efeito de querer, vontade, não se tratando de objeto de 
estudo desta pesquisa. 
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Nesse sentido, se o Coordenador Pedagógico sugere e prepara ações de 

formação continuada em serviço, o professor deve estar atento, opinar e 

principalmente participar, considerando que a mesma não teria sentido se fosse 

desenvolvida pelo Coordenador, apenas por ser sua função, mas não tivesse a 

participação do professor, considerando que, legalmente, o professor não é 

responsabilizado pela mesma. A crítica passa não só pelo questionamento do 

descumprimento da lei, mas, sobretudo, pela concepção de Coordenação que ela 

articula e por suas implicações e/ou intencionalidades ideológicas. Nesta 

perspectiva,  

Esta diferenciação coloca a Coordenação Pedagógica no contexto 
das dinâmicas curriculares, da difusão social do conhecimento, bem 
como das políticas e programas educacionais, correspondente à 
clássica ideologia da socialização do conhecimento como condição 
de democratização e de emancipação social do educador, como 
trabalhador intelectual orgânico. (LIMA JUNIOR, 2015 apud 
SANTOS, 2016, p. 80). 

 

Assim, a diferenciação que o autor faz referência está ligada à intencionalidade 

ideológica da nova possibilidade de função e atuação do Coordenador na sociedade 

atual, estando a Coordenação Pedagógica no contexto das dinâmicas curriculares e 

da difusão social do conhecimento, cabendo a proposição trazida por essa pesquisa 

que considera a importância na mudança da atuação do Coordenador Pedagógico 

reprodutivista para uma nova função de Curriculista, atuando na socialização do 

conhecimento como condição de democratização e de emancipação social dos 

processos da escola, sendo este um trabalhador intelectual orgânico48, considerando 

a necessidade de se manter ligado a escola, atuando como difusor social do 

conhecimento apropriado, reproduzido e construído pelos sujeitos que nela atuam.   

As ações do Coordenador Pedagógico bem como do Professor, apesar de 

distintas são interdependentes, o que confirma a necessidade de parceria e 

relacionamento entre Professor e Coordenador Pedagógico ratificando a inexistência 

de espaço para hierarquia ou relações de subordinação entre tais funções (LIMA, 

2017).  

                                            
48 Intelectual que mantém-se ligado às suas origens, atuando como seu porta-voz. É um 
conceito criado por Antonio Gramsci. Para saber mais, veja GRAMSCI. Antonio. Os 
Intelectuais e a Organização da Cultura. Editora Civilização Brasileira S.A. RJ. 1982 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Porta-voz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Antonio_Gramsci
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Ao fazer tais afirmações, um dilema deve ser enfrentado, afinal entender a 

inexistência de uma hierarquia que separe professor de Coordenador, tira o 

Coordenador do lugar de superior ou chefe do professor e muitos Coordenadores 

estão confortáveis nesta posição. Tal dilema evoca a reflexão sobre uma outra 

questão, tanto quanto importante, pois refere-se à instituição da especificidade do 

trabalho/função da Coordenação Pedagógica. Este aspecto é tão imprescindível que 

pode implicar a necessidade de mudança do conceito e da denominação.  

Neste sentido, pensar a função do Coordenador hoje, implica “que o 

Coordenador Pedagógico seja um Curriculista e a Coordenação Pedagógica um 

processo de geração e difusão social do conhecimento, no âmbito do Currículo 

Escolar”. (LIMA JUNIOR, 2016 apud SANTOS, 2016, p. 81). Para isso, é necessário 

pensar o currículo de maneira proposicional49, o que denota singularidade e 

originalidade.  

Esse novo olhar sobre o Coordenador Pedagógico e sua função na escola 

atual, está intimamente ligado ao novo modus operandi de trabalho que emerge na 

nova configuração de sociedade, exigindo cada vez mais uma diferente apropriação 

do conhecimento pelo nosso sistema educacional.  

Consequentemente, implica na democratização do processo social de 

produção e socialização de conhecimento, legitimando assim outros modos de 

constituí-lo. Nesta perspectiva, o Coordenador Pedagógico Curriculista, teria a sua 

função voltada para as bases da nova configuração de sociedade que preza pelo 

respeito às diferenças, considera a singularidade dos sujeitos e dos processos, 

dando ênfase às possibilidades, sem ter compromisso com um único modo de 

pensar e agir, ou seja, sem a exigência de um modelo/padrão ou identidade. 

É possível perceber que existe a necessidade de enfrentamento do que está 

posto enquanto função e atuação do Coordenador, pois as ações do mesmo ainda 

são pautadas em bases de uma sociedade que não condiz com a que vivemos 

atualmente, ou seja, tanto a legislação como a prática observada tem como base um 

fazer pré-estabelecido, buscando a eficácia e eficiência nos processos, na tentativa 

                                            
49 Currículo Proposicional –  Categoria inaugurada por Lima Junior em 2005 visando 
subverter o modo tecnicista embutido no currículo moderno, propõe uma tecnologização do 
currículo, no sentido de “romper com os princípios e mecanismos (metodologias) 
hegemônicos, lineares e de assimilação em todos os aspectos da questão epistemológica e 
curricular” (LIMA JUNIOR, 2005, p. 196). 
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de homogeneizar os sujeitos e os resultados na busca de um almejado sucesso 

escolar que se pauta na razão e que busca um padrão de ser e agir.  

A proposta do entendimento do Coordenador Pedagógico Curriculista romper 

com o modelo estabelecido pelo antigo modus operandi de sociedade e trabalho, 

visando não apenas uma mudança na nomenclatura – como aconteceu ao longo da 

história desta função, mas uma mudança no próprio entendimento da função que 

deixaria de buscar uma identidade e/ou um modelo a ser seguido e passaria a 

operar de maneira a contribuir com a apropriação, reprodução e construção do 

conhecimento no espaço Escolar, considerando que cada Escola tem um dinamismo 

diferente da outra, o que descarta o modelo, mas exige implicação por parte dos 

Coordenadores que passariam a fazer parte não apenas da construção de um 

currículo documento, mas da reelaborarão constante de um currículo que, para além 

do documento, é vivido.  

Afinal, o currículo Escolar não se perde no meio de diferentes identidades 

cognitivas e epistemológicas, mas tendo sua identidade reconhecida, por isso 

mesmo, configura-se num jogo relacional capaz de favorecer o enriquecimento 

mútuo, transformações, proximidades e distanciamentos, numa permanente reflexão 

e proposição, dentro do processo e não fora e nem antes dele. 

Assim, a formação continuada dos professores é um dilema, tendo em vista 

que legalmente é função do Coordenador Pedagógico, mas que por vezes se 

resume a ações pontuais nos encontros de Atividades Complementares (AC) ou 

mesmo nas jornadas Pedagógicas. Considerando a Escola enquanto um espaço 

vivo e por conta disso dinâmico, que passa por transformações constantes, a 

formação dos sujeitos que nela atuam, evoca movimento e continuidade (SANTOS, 

2016).   

Contudo, não existe aqui a intenção de construir uma regra ou norma para a 

função e atuação do Coordenador Pedagógico, porque sempre existirão brechas e 

lacunas que permitirão o movimento do pensamento e a contradição, o mesmo vale 

para a hegemonia do conhecimento e da base epistemológica que permeia a 

formação do Coordenador.  

Entretanto, como contribuição crítica, esse trabalho questiona à satisfação das 

demandas, das necessidades e dos interesses concretos da função e atuação do 
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Coordenador Pedagógico, situados num contexto espaço-temporal, portanto, 

histórico, social e individual, pois atuando dentro da escola (espaço de diferença e 

heterogeneidade) haverá em sua prática contradições que evocarão mudança, 

sempre.  

Assim, proponho a Experiência Piloto Formativa enquanto possibilidade de 

intervenção num determinado contexto educacional escolar, a fim de contribuir para 

a atualização da função em questão nessa investigação potencializando a 

compreensão da Coordenação Pedagógica como um processo de geração e difusão 

social do conhecimento, bem como dos sujeitos que atuam na Coordenação 

Pedagógica como Curriculistas. 

  

5. EXPERIÊNCIA PILOTO FORMATIVA  
 

Entendendo que uma Experiência Piloto Formativa é um esforço temporário 

empreendido para avaliar a viabilidade de uma proposta, considerando sua 

implementação de maneira única e singular por entender que todos os lócus em 

determinado tempo e com determinados sujeitos tem suas especificidades, e que 

mesmo funcionando em dado período nada garante que as ações serão aceitas e 

compreendidas da mesma maneira em tempos e espaços diferentes. 

Assim, a Experiência Piloto Formativa aqui apresentada não tem a intenção de 

compartilhar formas ou modelos, mas sim mostrar como uma experiência singular 

pode contribuir para a atualização da função em questão nesta investigação, não por 

ser um padrão que garante o sucesso nessa proposta de atualização, mas por 

entender as diferentes formas de atualização que podem emanar de experiências 

semelhante (nunca iguais), em espaços distintos e com sujeitos diferentes. 

A intenção aqui é compartilhar a nossa experiência, para que, como 

contribuição, outros, se assim desejarem, possam atualizar a função Coordenação 

Pedagógica a partir de suas vivencias na função, considerando suas realidades, 

pensando justamente que a função do Coordenador hoje implica que o Coordenador 

Pedagógico seja um Curriculista, bem como a Coordenação Pedagógica um 

processo de geração e difusão do conhecimento.  
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De tal modo, a minha relação de trabalho com/na escola possibilitou que 

eu fosse também sujeito dessa pesquisa viabilizando o acesso ao lócus, bem 

como a implementação das ações formativas.  

Desta maneira é importante comunicar que contei com a parceria dos 

pesquisadores Mikaela Balsamo de Melo que é pedagoga, mestre e 

doutoranda em Educação (UFBA), Pedro Henrique Silva Santos Machado que 

é Cientista Social, mestrando em Educação (UFBA) e Heder Amaro, Mestre 

(UFBA).  

Ambos são membros do Grupo de Pesquisa GESTAO que está vinculado 

à Linha de Pesquisa Politicas e Gestão da Educação, do Programa de Pós 

Graduação em Educação, da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e tem 

como objetos de pesquisa as políticas voltadas para o Ensino Médio.   

Tal parceria foi firmada, considerando as demandas formativas colocadas 

pelos sujeitos desta pesquisa que tem se ocupado com a implementação do 

Novo Ensino Médio na escola com prazo final para 2020. Por essa razão, os 

sujeitos solicitaram que as formações fossem justamente sobre o Novo Ensino 

Médio e consequentemente que essa formação desse subsidio para a 

construção do novo currículo da escola considerando as especificidades do 

Novo Ensino Médio e a realidade da escola, pois a Flexibilização Curricular 

impôs às unidades escolares estaduais da Bahia a elaboração de novos 

currículos sem formação prévia.  

Nesse sentido, a partir das demandas formativas informadas pelos 

sujeitos dessa pesquisa e com a parceria dos pesquisadores convidados, 

construímos um cronograma formativo e planejamos os encontros de formação 

continuada em serviço.  

Inicialmente, combinamos oito encontros, porém no decorrer dos meses a 

escola passou por reformas e em função das reformas ficamos sem espaço 

para os encontros – tendo em vista que até as aulas aconteceram na 

modalidade de rodízio.  

Sendo assim, conseguimos fazer cinco encontros, com duração de oito 

horas cada encontro, iniciando as 8h da manhã e finalizando as 16h, com 

pausa para o almoço. Inicialmente os encontros aconteceram na sala da 
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coordenação do Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho, no 

município de São Francisco do Conde, porém com as demandas da reforma 

finalizamos as atividades na sala da direção.  

Vale comunicar a parceria da escola com a pesquisa e registrar que a 

direção assumiu o custeio das passagens e alimentação dos pesquisadores 

que se deslocaram de Salvador para São Francisco do Conde, município onde 

está situado o Colégio.   

A seguir, o cronograma da Experiência Piloto Formativa com os sujeitos 

que atuam na Coordenação Pedagógica do Colégio Estadual Anna Junqueira 

Ayres Tourinho – Intercambio Grupo de Pesquisa Umanitá (UNEB) e Grupo de 

Pesquisa GESTÃO (UFBA). 

Tabela 4 – Cronograma da Experiência Piloto Formativa 
 

 

EXPERIÊNCIA PILOTO FORMATIVA 

COLÉGIO ESTADUAL ANNA JUNQUEIRA AYRES TOURINHO 

2019 

N
º 

DATA ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO RESPONSÁVEL 

 

 

0
1 25 de Abril 

de 2019 

Escuta e 
aproximação das 

demandas dos 
sujeitos e a 
proposta da 
pesquisa. 

Exposição oral sobre a 
atuação da 

Coordenação 
Pedagógica e o Novo 

Ensino Médio, 
enfatizando a 

ressignificação da 
função a partir das 
especificidades da 
Unidade de Ensino. 

Joara Porto de 
Avelar Lima, 

Micaela Balsamo 
e Pedro Machado. 

 

 

0
2 

1º 
Encontro: 

20 de Maio 
de 2019 

O Ensino Médio 
no Brasil: Idas e 

vindas da política 
educacional 
secundarista 

 
O contexto 
político de 

implementação 
da Reforma do 

Ensino Médio: as 
disputas políticas 
e os desafios até 
então lançados 

Roda de conversas com 
apresentação de 

referencial legal e 
teórico. 

Coleta de dados sobre: 
-contextualização 

histórico-geográfica da 
unidade escolar; 

- perfil dos sujeitos 
que atuam na 
Coordenação 

Pedagógica da Unidade 
de Ensino. 

Joara Porto de 
Avelar Lima, 

Micaela Balsamo 
e Pedro Machado. 
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para a 
Coordenação 
Pedagógica. 

 

 

 

 

 

0
3 

2º 
Encontro: 

03 de Junho 
de 2019 - 
Por conta 

de reformas 
no forro da 

escola, esse 
encontro foi 

adiado e 
aconteceu 

no dia 04 de 
julho de 

2019 

Processo de 
implementação 
do Novo Ensino 
Médio na Bahia. 

 

Troca de experiências 
sobre a condução da 

Implementação do Novo 
Ensino Médio na Bahia. 

 

Pedro Machado e 
Micaela Balsamo 

 

 

 

0
4 

3º 
Encontro: 

29 de Julho 
de 2019 

O direito à 
Educação e o 
Coordenador 

Pedagógico como 
Curriculista. 

 

Roda de conversas com 
apresentação de 

referencial legal e 
teórico; 

Planejamento de 
formação continuada 
para os professores – 
parceria Curriculista e 

Docente. 

 

Joara Porto de 
Avelar Lima, 

Heder Amaro e 
Micaela Balsamo 

 

 

0
5 

4º 
Encontro: 

26 de 
setembro de 

2019 

A construção da 
proposta 

curricular pautada 
no Novo Ensino 

Médio e na 
BNCC: o 

Curriculista em 
ação. 

Exposição teórica sobre 
o percurso de 

construção de proposta 
curricular; 

Sistematização e 
planejamento da 

construção da proposta 
curricular da unidade. 
(Ver possibilidade de 

organização de grupos 
de trabalho envolvendo 

diversos atores da 
comunidade escolar) 

Coleta de dados: 

Registro a partir da 
sistematização e 

planejamento; 

Levantamento de 
desafios e 

potencialidades na 

Joara Porto de 
Avelar Lima e 

Micaela Balsamo 
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construção da proposta 
curricular. 

0
6 

5º 
Encontro: 

08 de 
outubro de 

2019 

Planejamento da 
implementação/i
mplantação do 
Novo Ensino 

Médio no 
CEAJAT: a 

coordenação 
pedagógica no 

processo de 
implementação 

do novo currículo. 

Revisão do que vimos 
até aqui, organização do 

cronograma de 
implementação, 

discussão sobre a 
dinâmica da escola e as 
reais possibilidades de 
implementação do que 
está sendo planejado, 

avaliação e 
encaminhamentos. 

Micaela Balsamo 

Catarina 
Cerqueira 

Joara Porto de 
Avelar Lima 

Fonte: Autora (2020). 
 

É importante deixar claro que o cronograma apresentado foi organizado, 

modificado e definido coletivamente por todos os atores que participaram das 

formações, inclusive as temáticas e as datas respeitam as agendas dos envolvidos, 

bem como o calendário da escola lócus desta pesquisa. 

 
Fotografia 11 – Planejamento dos Encontros 
 

 
Fonte: Luana, 25 de abril de 2019. 

 
 

No momento do planejamento algumas questões foram levantadas, 

considerando a dificuldade que a equipe da Coordenação Pedagógica teve para 

participar de um momento formativo dentro do espaço escolar (formações 
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continuadas em serviço), isto porque durante todo o dia, as coordenadoras eram 

requisitadas por demandas da rotina escolar e vez ou outra precisavam se ausentar 

da sala onde a formação acontecia para resolver tais demandas. 

Foi registrado também que apesar das dificuldades em promover e participar 

de tais momentos, a formação continuada em serviço dos sujeitos que atuam na 

Coordenação Pedagógica, é importante e essencial para uma real apropriação, 

construção e desconstrução dos conhecimentos dentro da escola. 

Nesse sentido, resolvemos em grupo que seriam necessários outros encontros 

para que a formação acontecesse de fato. Ficando combinado que os encontros 

seriam mensais, com a participação de todos e no lócus da pesquisa que também é 

o lócus de trabalho dos sujeitos envolvidos. Isso deu espaço para a implementação 

de uma Experiência Piloto Formativa, onde a formação dos sujeitos se deu de 

maneira coletiva, mas respeitando as singularidades de cada um dos envolvidos. 

Primeiro Encontro: 25 de abril de 2019 

No dia 25 de abril de 2019 aconteceu o primeiro encontro para Formação 

Continuada em Serviço da Equipe Gestora, Professoras Articuladoras de Área e 

Coordenadoras Pedagógicas do Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho.  

O encontro faz parte dos momentos formativos planejados pela Coordenação 

Pedagógica em parceria com pesquisadores da Universidade do Estado da Bahia 

(UNEB) e da Universidade Federal da Bahia (UFBA).  

Tal formação foi pensada a partir das demandas dos sujeitos dessa pesquisa, 

que tem o desafio de implementar o Novo Ensino Médio na referida Unidade de 

Ensino até o ano de 2020.  

As atividades aconteceram nos turnos matutino e vespertino de uma quinta-

feira, na então sala de leitura do colégio (atual sala da coordenação) e contou com a 

presença total de sete educadores, sendo dois Professores Formadores convidados, 

duas Coordenadoras Pedagógicas, duas Professoras Articuladoras, a Diretora e a 

Vice-diretora da escola. 
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Fotografia 12 – Lista de frequência assinada pelos presentes 
 

 
Fonte: Joara, 25 de abril de 2019. 

 
Durante o encontro inicial foram realizados escuta e levantamento das 

demandas dos educadores presentes em relação ao Novo Ensino Médio (NEM). Foi 

feita uma exposição oral sobre conhecimentos relativos ao tema do NEM a partir de 

questões norteadoras sobre a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), assim 

como as dificuldades e percepções sobre a reforma até o momento.  

Todos os educadores presentes tiveram oportunidade para se colocar e no final 

da discussão, juntos, os presentes decidiram as datas dos encontros vindouros, 

considerando o calendário da Unidade de Ensino e as agendas do envolvidos. 
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Fotografia 13 – I  Formação Continuada em Serviço com os sujeitos da pesquisa  

 

 
Fonte: Joara, 25 de abril de 2019. 

 
Ao final da primeira formação, os sujeitos construíram um cronograma com 

datas e temas para os próximos encontros. É importante informar que tais encontros 

formativos têm servido de aporte para a construção do novo currículo da escola que 

a partir de 2020 obrigatoriamente terá que efetivar as mudanças preconizadas pelo 

Novo Ensino Médio. 

Segundo encontro: 20 de maio de 2019 

 

No dia 20 de maio de 2019, uma segunda-feira, seis educadores que se 

comprometeram com a formação continuada sobre o Novo Ensino Médio no 

Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho, e reuniram na sala de leitura 

(atual sala da coordenação), dentre estes estavam dois Professores 

Formadores Convidados, duas Coordenadora Pedagógicas, duas Professoras 

Articuladoras e a Vice-diretora da Unidade de Ensino. 
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Fotografia 14 – Lista de frequência assinada pelos presentes 

 

 
Fonte: Joara, 20 de maio de 2019. 

 
A partir das explanações dos Professores Formadores convidados foi iniciada 

uma roda de conversa sobre as possibilidades e limitações da implementação do 

Novo Ensino Médio no Colégio em questão.  

Fotografia 15 – Roda de conversa sobre o Novo Ensino Médio 
 

 
Fonte: Joara, 20 de maio de 2019. 



125 
 

O encontro aconteceu nos turnos matutino e vespertino e teve como temas 

geradores “O Ensino Médio no Brasil: Idas e vindas da política educacional 

secundarista” e “O contexto político de implementação da Reforma do Ensino Médio: 

as disputas políticas e os desafios até então lançados para a gestão escolar”. 

Durante a formação ficou claro que a Unidade de Ensino tem limitações que 

dificultam a implementação do Novo Ensino Médio (NEM), mas que a partir da 

subversão e considerando as especificidades do Colégio é possível planejar e 

organizar um currículo que atenda as demandas da comunidade local, seguindo as 

orientações do Novo Ensino Médio e as exigências da Secretaria de Educação 

Estadual da Bahia. 

Nesse sentido, os Professores Formadores se comprometeram a auxiliar os 

educadores na construção coletiva do novo currículo da escola, bem como dar 

continuidade a formação em curso, convidando outros Professores para tratar de 

temas específicos sobre a organização do novo currículo. 

 

Fotografia 16 – Pesquisadores parceiros realizando a formação 
 

 
Fonte: Joara, 20 de maio de 2019. 
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Fotografia 17 – Pesquisadora Responsável pela investigação registrando a formação 
 

 
Fonte: Luana, 20 de maio de 2019. 

 

Fotografia 18 – Grupo de sujeitos no intervalo da formação 
 

 
Fonte: Joara, 20 de maio de 2019. 

 

Terceiro encontro: 04 de julho de 2019 

 

O terceiro encontro que aconteceria no dia 03 de junho precisou ser adiado por 

conta de reformas na escola, sendo assim, no mês de junho não tivemos encontro, 
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porém em julho ao invés de um encontro, como planejado, organizamos dois 

encontros visando o cumprimento do cronograma construído com os sujeitos da 

pesquisa. Assim, no dia 04 de julho de 2019 fizemos um momento formativo com os 

sujeitos desta pesquisa (atores da coordenação pedagógica), e ampliamos a 

discursão para os professores que atuam na escola. Isto foi possível porque usamos 

um turno (matutino) da Jornada Pedagógica 2019.2. Durante o encontro discutimos 

sobre a implementação do novo ensino médio na escola em questão, além de 

socializar com os colegas os estudos que já havíamos feito nos encontros 

anteriores. 

Fotografia 19 – Professores, Coordenadora Pedagógica e Gestoras  
 

 
Fonte: Joara, 04 de julho de 2019. 
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Fotografia 20 – Lista de frequência assinada pelos presentes 
 

 
Fonte: Joara, 04 de julho de 2019. 

 
Fotografia 21 – Socialização dos estudos anteriores 
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Fonte: Luana, 04 de julho de 2019. 
 

Fotografia 22 – Socialização dos estudos anteriores 
 

 
Fonte: Joara, 04 de julho de 2019. 

 
 

Quarto encontro: 29 de julho de 2019 
 
No dia 29 de julho de 2019, vivemos o quarto encontro do ciclo formativo. 

Participaram da formação 02 Coordenadora Pedagógicas, a Vice-diretora e a 

Diretora, além de uma Professora Articuladora e os parceiros formadores 

convidados, como pode ser visto fotografia a seguir. 
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Fotografia 23 – Lista de presença da formação 
 

 
Fonte: Joara, 29 de julho de 2019. 

 

Durante o turno matutino o Professor Heder Amaro fez uma exposição sobre o 

Direito a Educação e as diversas compreensões sobre qualidade na educação. Foi 

permitida a participação dos sujeitos, de maneira que aconteceu uma roda de 

conversa durante a exposição. 
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Fotografia 24 – Roda de conversa e exposição do Professor Heder Amaro 

 

 
Fonte: Joara, 29 de julho de 2019. 

 

No turno vespertino, após o almoço, os sujeitos organizaram um cronograma 

de formações para os professores. Trago tal informação, no sentido de comunicar 

que a formação dos atores que trabalham com a Coordenação Pedagógica na 

escola, possibilitou a organização de momentos formativos também para outros 

educadores que trabalham na escola, a saber professores e merendeiras50, porém a 

formação de professores e outros educadores não faz parte do recorte dessa 

pesquisa que se debruça especificamente sobre a Coordenação Pedagógica e 

mesmo entendendo a formação continuada dos professores como um dos desafios 

inerentes a função da Coordenação, não foi incluída tais formações aqui para 

minimizar o recorte do objeto desta investigação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
50 Veja foto desse encontro formativo nos anexos. 
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Fotografia 25 – Registro ao final do encontro 

 

 
Fonte: Luana (foto no temporizador), 29 de julho de 2019.  

 

 
Quinto encontro: 08 de outubro de 2019 

 
No dia 08 de outubro de 2019, aconteceu o quinto e último encontro do ciclo 

formativo. Participaram da formação 02 Coordenadora Pedagógicas, a Vice-diretora 

e a Diretora, além de uma Professora Articuladora e os parceiros formadores 

convidados, como pode ser visto na lista abaixo, 
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Fotografia 26 – Lista de frequência 
 

 
Fonte: Joara, 08 de outubro de 2019. 

 
O encontro aconteceu no turno matutino, na sala dos professores, em meio à 

rotina do Colégio Anna Junqueira Ayres Tourinho.  

Fotografia 27 – Construído o cronograma de implementação do NEM 
 

 
Fonte: Joilma

51
, 08 de outubro de 2019. 

                                            
51 Diretora da Unidade de Ensino.  
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Durante a formação, foi construído o cronograma de implementação do Novo 

Ensino Médio na escola, previsto para 2020. O foco principal da formação foi voltado 

para a participação efetiva da Coordenação Pedagógica nos processos que 

envolvem a construção e apropriação de conhecimento na escola, especialmente na 

organização do currículo. Ficou claro que, as demandas, urgências e emergências 

do cotidiano escolar dificultam a atuação do Coordenador Pedagógico nesse 

sentido, mas a infraestrutura inadequada, foi indicada, também, como um dos 

entraves da atuação da Coordenação Pedagógica nos processos de articulação e 

implementação curricular.  

A saber, nessa unidade escolar, durante o ano letivo de 2019, por conta das 

reformas na escola e também pela falta de espaço, a coordenação pedagógica ficou 

organizada em diferentes salas, ou seja, quando necessário usar um computador 

existia a opção de usar o computador da sala de professores ou o computador da 

secretaria e por vezes (na maioria das vezes), não foi possível usar os 

computadores por falta de acesso à internet ou até mesmo falta de teclado, mouse 

entre outros. 

Além disso, durante o encontro, foi colocada a necessidade de cumprimento do 

planejamento estabelecido durante as formações, especialmente no que diz respeito 

a implementação do Novo Ensino Médio na Escola, mas a rotina da escola, foi mais 

uma vez apontada como entrave, pois mesmo compreendendo o papel/lugar do 

Coordenador na Escola, o mesmo ainda é demandado em situações alheias as suas 

atribuições.   

Nesse sentido, a avaliação do encontro, segue na linha da necessidade de 

reorganização do entendimento sobre Coordenação Pedagógica e da importante 

contribuição que a mesma tem para a articulação dos processos que envolvem o 

conhecimento na escola, mas para que isso de fato aconteça a Coordenação 

Pedagógica precisa se organizar e dentro da realidade da Unidade Escolar, priorizar 

a sua atuação na condição de Curriculista, como apresento no próximo capítulo.  
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6 CURRICULISTA: O GESTOR DO CONHECIMENTO NA ESCOLA 
 

As transformações revolucionárias da 
ciência e da técnica (...) devem 
necessariamente produzir mudanças 
também nas relações sociais. 
 

(ADAM SCHAFF, 1990, p. 125) 
 

Segundo Schaff (1990), qualquer pessoa habituada a refletir em termos das 

ciências sociais atuais, compreende que as inúmeras mudanças ocasionadas pela 

evolução da ciência e da técnica, com as consequentes modificações na produção e 

nos serviços, podem produzir também alterações nas relações sociais.   

Nesse sentido, entendendo que, para as teorias não críticas da Educação, a 

escola é um instrumento de equalização social, portanto de superação da 

marginalidade, e compreendendo também que, para as teorias críticas, a escola é 

um instrumento de discriminação social, logo um fator de marginalização (SAVIANI, 

2012) afirmo que a escola e seus sujeitos não estão alheios às transformações da 

ciência e da técnica, nem as consequentes mudanças no modo de produção e 

serviços que influenciam as transformações ocorridas na própria sociedade, pois, 

nas palavras de Saviani (2012, p. 30) “a escola sofre a determinação do conflito de 

interesses que caracteriza a sociedade”.  

Deste modo, as mudanças na sociedade e as alterações no modo de 

produção, influenciam também nas transformações da escola, seja qual for o 

objetivo dela, afinal numa perspectiva não critica ou numa perspectiva critica a 

escola, por ser um instrumento da sociedade, cumpre um papel que está 

diretamente ligado ao modo de produção vigente, alienando ou libertando52. 

É a partir desta constatação que se faz necessário entender como a segunda 

revolução industrial interfere nas bases da sociedade e consequentemente na 

escola, afinal essa revolução incide diretamente no modo de produção.  Assim, cabe 

saber que segundo, Schaff (1990), a segunda revolução industrial se deu com o 

advento da microeletrônica que, por sua vez, modificou os meios de produção e o 

domínio dos mesmos, afinal não se trata mais da supervalorização da produção de 

bens materiais, porém da consideração de que o conhecimento, intangível, passa a 

                                            
52 Lima Junior, 2018, orientação 04/04/2018 
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ter mais valor que a terra, o capital e a própria mão de obra, sendo entendido como 

principal recurso de produção. Dessa forma, na sociedade pós-segunda revolução, o 

fator de produção absolutamente decisivo, não é o capital, a terra ou a mão de obra, 

mas sim o conhecimento.  

Assim, com as mudanças no mundo do trabalho o “mercado” não evoca mais a 

função de Supervisão53, nem mesmo nas fábricas, pois o que se necessita nesse 

novo modus operandi de produção não é mais quem fiscalize atividades de 

produção material, mas sim alguém que tenha condições de gerir competências, 

organizar e dar liberdade para o trabalhador criar e fazer elaborações, tudo isso 

considerando o potencial humano.  

Ora, se o conhecimento “toma” o lugar de “poder” em relação ao que se tinha 

relacionado à produção, não cabe mais uma função que se preste a fiscalizar e 

controlar as atividades de produção material. Desse modo, a principal consequência 

da segunda revolução industrial na sociedade é a mudança do modo de produção e 

consequentemente na Gestão desse novo modo do mundo do trabalho. Assim, a 

escola enquanto instrumento da sociedade, não deve estar alheia a essas 

transformações. 

É nesse cenário, que no final da década de 1980, a Gestão do Conhecimento 

se apresenta como possibilidade de discussão na área administrativa mundial, mas 

no Brasil, a Gestão do Conhecimento começou a ser discutida em meados da 

década de 1990 (STRAUHS et al., 2012), a pretensão com essa nova modalidade 

de Gestão, era registrar, para uma futura utilização otimizada, todo o conhecimento 

gerado nas organizações. 

Desse modo, a partir da compreensão de que o conhecimento é gerado por 

sujeitos, o ser humano e especialmente o seu potencial intelectual passam a ser 

entendidos como principal ator deste novo modo de produzir, pois os insumos mais 

importantes não são mais elementos palpáveis, mas intangíveis e dependentes do 

ser humano, ou seja, no mundo do trabalho da Sociedade do Conhecimento, a 

Supervisão tem sido substituída pela Gestão do Conhecimento.  

                                            
53

 Veja o capítulo 03 - BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS ACERCA DA COORDENAÇÃO 
PEDAGÓGICA. 
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Assim, em 2001 as diferentes discussões na universidade sobre as 

necessidades das empresas levaram à criação, foi fundada a Sociedade Brasileira 

de Gestão do Conhecimento (SBGC), maior organização brasileira que reúne 

especialistas no tema (STRAUHS et al., 2012). Nesse sentido, é necessário 

entender a evolução dos modelos organizacionais até a Gestão do Conhecimento 

nas organizações, para que a partir disso, seja feita a análise desse correspondente 

na Escola. 
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Tabela 5 – Evolução dos modelos organizacionais até a Gestão do Conhecimento nas 
organizações

 
Fonte: Strauhs et al. (2012, p. 21). 

 
 

A partir da evolução apresentada, é compreensível que as mudanças e 

tendências apontam a Gestão da Informação como elemento base para a Gestão do 

Conhecimento e por conta disso é imprescindível entender que a velocidade de 

criação da informação e, sobretudo, sua difusão pela Internet  fizeram emergir, nas 

últimas décadas, uma sociedade marcada pela conexão célere (STRAUHS et al., 
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2012), o que aponta para a difusão dos conhecimentos produzidos, porém isso não 

pode ser traduzido em acesso, pois como afirma Almeida (2018), 54 milhões de 

brasileiros nunca acessaram a internet. 

Sendo assim, é importante saber que “as experiências têm mostrado que 

apenas trabalhar em rede, coletivamente, por si só, não garante automaticamente a 

qualidade social da difusão” do conhecimento (LIMA JUNIOR; CUNHA, 2009, p. 

290). Isso só acontece de fato quando o processo é tratado de modo democrático 

desde sua gênese, ou seja, com a participação dos sujeitos, considerando seus 

interesses e necessidades, “o que não se faz sem negociação e correlação de 

forças, do contrário se estende ideologicamente uma visão romântica e ingênua 

desse processo” (LIMA JUNIOR; CUNHA, 2009, p. 290). 

Neste sentido, é possível afirmar que a difusão do conhecimento é uma 

realidade, mas o acesso a esse conhecimento não é possível para todos, pois como 

afirma Castells (1999) na Sociedade da Informação, organizações bem-sucedidas 

são aquelas capazes de gerar conhecimentos e processar informações com 

eficiência; adaptar-se às mudanças constantes na economia global e principalmente 

potencializando o barateamento das Tecnologias da Informação e da Comunicação 

para com isso facilitar o acesso. 

Assim, é importante entender que segundo os escritos de Schaff (1967; 1971; 

1985) o conceito de Sociedade do Conhecimento foi sendo atualizado ao longo dos 

anos, sendo possível inferir que o autor denomina as mudanças ocorridas na 

sociedade pós-industrial, atribuindo ao termo à ideia de nova revolução a partir do 

desenvolvimento da microeletrônica bem como da difusão e acesso da informação e 

sua influência nas bases da sociedade. Mas, quais seriam as bases da sociedade? 

Segundo Schaff (1990), as bases da sociedade seria econômica, social, política, 

cultural. 

A base econômica da sociedade industrial esteve pautada na propriedade dos 

meios de produção, mas com o advento da microeletrônica e sua influência, este 

valor é modificado, pois agora não existe mais um dono do meio de produção, 

porém grupos que detêm o domínio desses meios, nesse sentido o fator de 

produção decisivo, não é mais o capital, a terra ou a mão de obra, mas sim o 

conhecimento.  
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Isso, não significa dizer que seja o fim da alienação ou que o poder esteja nas 

mãos dos que produzem ou possuem conhecimento, ao contrário, continuamos na 

mesma lógica capitalista da venda da força física, porém, de maneira mais intensa 

por se tratar agora da venda do conhecimento o que resulta na expropriação, mais 

sutil, mais acelerada e mais radical; atingindo o ser humano no seu âmago.  

Assim, é possível constatar que as mudanças no modo de produção interferem 

na transformação da sociedade, ainda que seguindo a mesma lógica, onde quem 

produz é desapropriado de sua produção, pois a maior parte dos benefícios  dessa 

produção não fica com quem tem conhecimento para produzir, mas sim com quem 

“deu” condições materiais para que a produção acontecesse ou seja, com quem 

concebeu de forma intelectual o processo produtivo do trabalhador, mas o que o 

trabalhador gera não retorna para si como melhoria geral de vida. 

É importante considerar que nesse novo modo de produção, onde há a 

exploração de uma produção imaterial, a exploração física ainda é presente, pois 

não se trata da substituição de uma exploração por outra, mas sim do acúmulo, pois 

na Sociedade do Conhecimento a exploração não é apenas da força física, mas 

desta, juntamente “com aquilo que nos torna humano, a saber, nossa criação 

intelectual” que reflete consideravelmente na base social da sociedade, pois aponta 

para uma nova organização. (ALMEIDA, 2018; LIMA JUNIOR, 2014) 

Já a base social na sociedade industrial, pode ser compreendida em duas 

classes com interesses opostos – classe trabalhadora (dominada) e classe 

dominante (formada pelos donos dos meios de produção), sendo que a primeira 

designa o estrato da população com pouca capacidade financeira, tipicamente com 

dificuldades econômicas, e a última possui grande margem financeira.   

Não podemos perder de vista que a escola sofre a determinação do conflito de 

interesses que caracteriza a sociedade e atualmente, com as transformações 

sociais, a divisão de classes ainda é algo presente, porém existe agora também a 

dicotomia, valorização e desvalorização entre os que sabem e os que não sabem, 

dando margem a uma nova divisão.  

A questão aqui é que houve “mudança” nas relações sociais do trabalho e a 

ação de conhecimento sobre os próprios conhecimentos passam a ser considerados 

agentes de produtividade, repercutindo consequentemente nos demais níveis e 
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formas de relações humanas e institucionais, a partir da concepção do trabalho 

intelectual como força de produção. 

Assim, com a transformação da sociedade a divisão está sendo ampliada para 

os que têm formação para desenvolver um trabalho intelectual ou não, interferindo, 

sobremodo, na base social da sociedade atual, ou seja, não se trata agora, apenas 

de quem tem ou não tem recursos para acumular e consumir, mas dos que tem 

acesso ao conhecimento.  

Neste sentido quem produz conhecimento, continua na mesma lógica de 

alienação da sociedade industrial, numa espécie de barganha pela ascensão social 

por meio da “venda” não mais da força física, mas sim do seu potencial intelectual e 

isso está diretamente ligado à base política da sociedade.  

Nesse sentido, é importante saber que a base política na sociedade industrial 

esteve pautada na relação indivíduo e sociedade, ou seja, entre o indivíduo e as 

instituições públicas, principalmente o Estado. Essa relação caracteriza-se 

principalmente pela existência da democracia que segundo Schaff (1990), pode ser 

entendida no sentido etimológico da palavra – poder do povo, mas está diretamente 

ligada a liberdade de pensamento e de discussão científica. 

Entendo democracia não apenas como liberdade de pensamento científico, 

mas também no sentido mais amplo das liberdades políticas, é possível afirmar que 

a difusão da liberdade de pensamento científico age sobre a compreensão de 

democracia atrelada a liberdade e não deve consentir que sejam traçados limites 

que separem a teoria da prática.  

Nesse sentido, é importante que a dita liberdade seja admitida na compreensão 

e no compromisso de elevar a consciência social evocando o homem universal - 

universalmente desenvolvido, apresentado por Schaff (1967), como necessário as 

mudanças nas bases culturais da sociedade. 

A base cultural da sociedade industrial foi pautada pela separação dos que 

produzem ou não produzem cultura. A compreensão de cultura desta sociedade se 

baseava na produção das elites, desconsiderando o que não fosse produto de 

determinada classe como cultura. Assim como as outras bases da sociedade vem 

sofrendo mudanças, a base cultural também vem sendo transformada. Segundo 

Schaff (1990), ao lado das transformações do modo de produção e 



142 
 

consequentemente da compreensão de trabalho, a mudança cultural é a mais 

importante da segunda revolução. 

Tal leitura é feita a partir da compreensão de cultura como a totalidade dos 

produtos materiais e espirituais produzidos pelo homem em um período determinado 

e em uma determinada nação, ou no sentido mais amplo, abarcando a totalidade do 

gênero humano, ou enfim no sentido de uma parte isolada da humanidade em 

escala supranacional. 

Ao falar de influência da sociedade informática sobre o desenvolvimento da 

cultura, Schaff (1990), se refere principalmente às novas possibilidades criadas para 

a difusão dessa produção humana que, por meio da Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC), pode ser socializada em larga escala sem limite territorial.  

Porém, não sejamos ingênuos, pois mesmo com a possibilidade de difusão em 

larga escala, não é possível afirmar que o acesso seja universal, uma vez que 

muitos ainda não o têm, pois considerando a qualidade social e humana desse 

acesso, compreendemos que o mesmo ainda que ampliado, é incipiente, afinal “só 

há difusão no e a partir do sujeito” e isso não depende da quantidade de 

computadores ou aparatos tecnológicos interconectados, visto como “o 

conhecimento não se difundi por si mesmo, mas como efeito da ação cognitiva de 

sujeitos”. (LIMA JUNIOR; SALES, 2012) 

Neste sentido, considerando a internet, por exemplo, é possível afirmar que a 

mesma nos traz solução rápida da disponibilidade de conteúdos, já que diminui as 

separações territoriais, por encurtar as distancias e as limitações físicas, além de 

simplificar os mecanismos de localização da informação  (ALMEIDA, 2018, p. 67), 

mas não resolve as questões da limitação do acesso e das dificuldades no manuseio 

dos aparatos tecnológicos que dão acesso ao encurtamento dessas distancias o que 

influencia de maneira significativa na nova configuração social que está se 

estabelecendo. 

É importante deixar claro que o conhecimento não se difunde por si mesmo, 

mas “como efeito da ação de sujeitos” e temos a difusão do conhecimento, 

mediatizada também pelos aparatos tecnológicos, objetivando ainda mais o caráter 

difusor da própria condição de ser sujeito, “que se inaugura e se inscreve no 
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processo de expressão de si mesma na realidade” (LIMA JUNIOR; SALES, 2012). 

Afinal,  

Parte desse processo é relativo a tomada de consciência de si e de 
suas ações específicas de elaboração simbólica da realidade, por 
sua vez, parte desse processo tem relação específica com o modo 
de elaboração, na demarcação do modo científico de produção do 
conhecimento, de organização e intervenção na realidade ou nos 
objetos da realidade (LIMA JUNIOR; SALES, 2012, p. 137).  
 

 

A partir disto, é possível compreender que o processo mais amplo, e mais 

especifico da ciência, tem relação direta com a estrutura simbólica geral e essencial 

do humano. Sendo assim, compreendo que a difusão social do conhecimento tem 

relação direta com a singularização e à contextualização, porque dependem dos 

sujeitos que por sua vez são singulares, dinâmicos e em constante processo de 

transformação. 

Deste modo, é possível compreender que esse constante processo de 

transformação dos sujeitos toca, em certa medida, as bases da sociedade que estão 

interligadas e também passam por mudanças ao passo que a sociedade se 

reconfigura. Nessa perceptiva, Schaff (1990), elucida que na Sociedade do 

Conhecimento, conhecimento é produção e seguindo a mesma lógica industrial onde 

quem lucra com a produção não é quem produz. Os “produtores de conhecimento” 

alienam seus conhecimentos em troca de recurso financeiro por não retornarem a si 

mesmos enquanto sujeito, enquanto condição social e qualidade de vida.  

Porém, é importante entender que para produzir conhecimento são necessários 

recursos materiais – laboratórios, aparatos, livros, investimentos e quem dispõem 

desses recursos continua a controlar a produção (assim como na sociedade 

industrial o “poder” estava nas mãos dos donos dos meios de produção). 

Atualmente grandes empresas e multinacionais dispõem dos recursos e 

financiamentos necessários para que as pesquisas que geram conhecimento sejam 

feitas e os “produtores” ainda que detenham o conhecimento não são proprietários 

dos benefícios financeiros gerados por eles, tendo que se submeter aos salários 

pagos pelos “serviços” desenvolvidos pelos donos dos “meios de produção atuais”. 

Nesse sentido, cabe evidenciar que os organismos que lidam com o processo de 
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geração e difusão passam a ter função social estratégica e, de certa forma, incluem-

se aí a Escola e a Universidade, especialmente a Pós-Graduação e a Pesquisa54. 

É relevante saber também que em certa medida a lógica capitalista vem sendo 

invertida, mas para benefício dos grandes grupos que financiam as produções 

imateriais, ou seja, com o auxílio dos autômatos a ciência tem avançado, inclusive 

produzindo mais em menos tempo – lógica fabril, mas o resultado disso é a 

desvalorização do trabalho e não a valorização. Desse modo, os trabalhadores 

(intelectuais), produzem mais em menos tempo e ao invés de receberem mais por 

produzirem mais, tem seus salários “adequados” as horas trabalhadas.  

Nesse sentido, a função do supervisor nos moldes fabris, cujo papel evocava 

acelerar a produção e fiscalizar as tarefas, não faz mais sentido, tendo em vista que 

os processos estão cada vez mais rápidos e mais produtivos. Assim, o novo modelo 

de produção, evoca um profissional capaz de gerir conhecimento em lugar do 

profissional que fiscaliza ações pontuais. Dessa maneira surge a figura do Gestor do 

Conhecimento em lugar do supervisor, mas quais as consequências disso para a 

escola? 

Antes, é importante entender que com a nova configuração de sociedade a 

produção de informação, elemento intangível, sobressai à produção de valores 

materiais, e o conhecimento, também intangível, passa a ter mais importância que 

os elementos materiais, sendo considerado como principais recursos de produção 

(STRAUHS et al., 2012). Assim, no final da década de 1980 a Gestão do 

Conhecimento se apresenta como necessária a área administrativa. 

A expressão “Sociedade do Conhecimento” passou a ser utilizada no final da 

década de 1990, sobrepondo-se à “Sociedade da Informação” por representar 

melhor a complexidade e o dinamismo das mudanças sociais. Na Sociedade do 

Conhecimento, o foco é ampliado da informação (como um produto ou insumo) para 

o processo de utilização dessa informação pelo ser humano. A informação, nessa 

visão, é tida como um agente mediador da produção de conhecimento (STRAUHS et 

al., 2012).  

                                            
54 Considerações de Lima Junior (2018) nos manuscritos e correções no texto impresso no 
período de pós-qualificação.  
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O gestor do conhecimento na empresa, por sua vez, é, portanto, aquele que 

mais do que gestor de um processo ou uma prática isolada, é responsável por 

estratégias para a organização, acesso e uso dos conhecimentos produzidos pelos 

colaboradores para gerar inovações e aumentar a competitividade na empresa ao 

mesmo tempo em que, ideologicamente visa a alienação do trabalhador e a 

manutenção do status quo com a recomposição do capitalismo e do mercado 

internacional. 

Nesse sentido, cabe dizer que o Gestor do Conhecimento é responsável por 

tratar e organizar as informações, transformando-as em conhecimento, e como 

gestor desse conhecimento é responsável por difundir o mesmo de forma rápida, 

ampla e ilimitada, gerando inovação e desenvolvendo novas tecnologias (STRAUHS 

et al., 2012).  

Assim, considerando que durante a sociedade industrial se fazia necessário à 

função do supervisor na fábrica para fiscalizar e acelerar os processos produtivos, a 

escola incorporou essa função com a nomenclatura de Supervisão Escolar, mas 

seguia a mesma lógica da fábrica, inclusive por se tratar de um espaço onde se 

formava mão de obra para se adaptar a esse modelo de trabalho fabril.  

Nesse sentido, o Supervisor Escolar tinha dentre as suas atribuições, o papel 

de fiscalizar o trabalho do professor, estimulando a transposição de um maior 

número de conteúdos em um menor tempo. Tal função teve uma evolução55, 

inclusive com a modificação da nomenclatura que passou de Supervisão Escolar 

para Inspeção Escolar e em seguida Orientação Escolar, dentre outras mudanças, 

até chegar a atualmente denominada Coordenação Pedagógica. 

Segundo o Estatuto do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio 

do Estado da Bahia o atual Coordenador Pedagógico tem vinte atribuições, sendo 

a vigésima atribuição “ exercer outras atribuições correlatas e afins”, ou seja, no 

contexto mais amplo, são dezenove atribuições fixadas pelo documento e tudo mais 

que surgir, pois a vigésima função dá margem a múltiplas interpretações, inclusive a 

de supervisão do trabalho do professor. 

                                            
55 Veja o capítulo 03 – BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS ACERCA DA 
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. 
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Acontece que o mundo do trabalho mudou e atualmente o “mercado” não 

evoca mais a função de Supervisão, nem mesmo nas fábricas, pois o que se 

necessita nesse novo modus operandi de produção não é mais quem fiscalize 

atividades manuais pontuais, mas sim alguém que tenha condições de gerir 

competências, organizar e dar liberdade para o trabalhador criar e fazer 

elaborações, tudo isso considerando o potencial humano, ou seja, no mundo do 

trabalho atual, a Supervisão tem sido substituída pela Gestão do conhecimento.  

Desse modo, faz-se necessário pensar sobre a correspondência desta 

substituição na escola, afinal o Supervisor da fábrica era correspondente ao 

supervisor na escola e considerando que atualmente por conta das mudanças no 

modo de produção e na forma como tudo isso necessita ser organizado, não existe 

mais a necessidade dessa função fiscalizadora na fábrica e muito menos na escola.  

Então qual seria o correspondente do Gestor do Conhecimento na escola? 

Entendendo que a especificidade do currículo na escola é o conhecimento56 e que é 

necessário uma função que trabalhe diretamente com conhecimento na escola, 

proponho de forma aproximativa que essa função pode ser desenvolvida pelo 

Coordenador Pedagógico. 

Porém é importante esclarecer que não se trata de agregar mais uma 

atribuição ao Coordenador Pedagógico, pois considero as muitas outras atividades 

que o mesmo já desenvolve na escola. A intenção aqui é, propor uma atualização da 

função, reorganizando inclusive as atribuições do Coordenador Pedagógico.  Nesse 

sentido, fez-se necessário, revisitar de maneira sintética57 a evolução da função 

supervisora na fábrica, bem como na escola, para a partir desse entendimento, 

compreender a proposta aqui apresentada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
56 À luz de Lima Junior (2018), durante orientação em 04 abr. 2018. 
57 Para saber mais, veja o capítulo 03 - BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 
ACERCA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. 
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Figura 6 – Evolução da Função Supervisora  
 

 
Fonte: Autora (2020).  

 
 

Nesse sentido, o correspondente do Difusor Social do Conhecimento na 

Escola, que é uma perspectiva critico social da Sociedade do Conhecimento e da 

Gestão Estratégica do Conhecimento, seria o Curriculista. Assim, o Curriculista 

continuaria responsável por organizar a formação continuada e em serviço dos 
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professores (como o Coordenador Pedagógico), mas estaria atento principalmente 

ao conhecimento reproduzido e produzido na escola.  

Isto, não no sentido de impor o que deve ser transposto didaticamente pelo 

professor, mas se ocupando com a pesquisa, seleção e organização dos 

conhecimentos previamente produzidos e sistematizados pelos contratos sociais 

vigentes (SAVIANI, 2012), fazendo relação dos mesmos com a realidade da 

comunidade onde a escola esteja inserida, da própria escola, e dos envolvidos no 

processo de ensino e aprendizado, sem deixar de lado os saberes e costumes dos 

atores da escola, considerando a “expressão do real de cada sujeito” (LIMA 

JUNIOR; SALES, 2012, p. 137) nessas vivências e práticas escolares. 

Nessa perspectiva, é importante entender que o Curriculista pode ser o 

organizador dos processos de geração e difusão do conhecimento, para que fique 

claro que o desejo desta pesquisa não é uma nova panaceia. Igualmente, não se 

trata de substituir a função de pesquisador do professor, nem de tolhi sua 

curiosidade ou seus conhecimentos da prática (TARDIF, 2002), mas de contribuir 

para que o professor tenha acesso constantemente a possibilidade de ampliar e 

atualizar seu repertório relacionado aos conhecimentos já produzidos e 

sistematizados, valorizando suas práticas, incentivando e difundindo suas 

produções.  

Tudo isso, considerando a necessidade de cuidar política e ideologicamente 

para que esse processo convirja para a Escola e sua comunidade escolar, fugindo 

assim da nova forma de alienação capitalista que incide sobre a apropriação de 

excedente gerado pela produção e aplicação do conhecimento e das competências 

intelectuais do trabalhador. 

Vale ressaltar que a proposta aqui apresentada, tem como premissa, a atuação 

do Curriculista enquanto companheiro do professor e não como seu auxiliar, 

substituto nem muito menos seu superior, ou seja, o Curriculista enquanto um 

educador não docente que tem a especificidade do seu trabalho incidindo sobre a 

geração e difusão do conhecimento em contexto escolar, de forma permanente e 

continuada. 
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6.1 A NECESSÁRIA RELAÇÃO DE COMPANHIA E NÃO DE HIERARQUIA ENTRE 

O CURRICULISTA E O PROFESSOR 

 

No final da idade média a tripulação de um barco era denominada companhia, 

segundo Cortella (2017), no cerne da palavra companhia, está o pão, que 

historicamente é relatado como principal alimento nas grandes navegações pela 

possibilidade de consumo por mais tempo em relação a outros alimentos que logo 

se perdiam.  

Assim, seguindo esse raciocínio, companhia é uma expressão originada do 

latim da junção cum, pan, ia, que significa “vão com o mesmo pão”, assumindo 

então, o sentido de “aqueles que repartem o pão”. Além disso, segundo Castellani 

(1998), a ideia de partilha do pão, denota um convívio tão íntimo e intenso entre 

duas ou mais pessoas, ao ponto destas se alimentarem do mesmo pão.  Daí vem 

também a expressão “companheiro” que significa aquele que acompanha ou faz 

companhia, que anda junto, que está sempre ligado a outro. 

Nesse sentido, em uma relação de companheirismo não cabe hierarquia, pois o 

significado da palavra hierarquia está diretamente ligado à classificação que tem 

como base as relações entre superiores e dependentes, denotando subordinação e 

categorização.  

Assim, na relação de companheiros, não pode existir superior nem inferior, mas 

sim sujeitos que desenvolvem atividades imbricadas de maneira interdependente, 

sendo possível afirmar ainda que, em uma relação de companheirismo, o 

desenvolvimento pleno das atividades só é possível com a colaboração e 

participação do outro.  

Desta maneira, afirmo que o Curriculista proposto nesta pesquisa, só pode 

desenvolver suas atividades, seguindo a compreensão de que sua relação com o 

professor é de companheirismo e suas funções estão imbricadas, de maneira que se 

tornam interdependentes, mas continuam com suas especificidades, inclusive 

legais58. Nessa perspectiva, Curriculista e Professor se entendem enquanto 

parceiros no planejamento e execução de suas atividades, mas é necessário que 

                                            
58 Para saber mais, consulte os artigos 7º e 8º da lei 8261/02.  
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cada um compreenda a especificidade de sua função, pois são interdependentes, 

mas são distintas.  

Fazendo uma analogia ao termo apresentado, o Curriculista e o Professor, 

podem ser considerados companheiros, parceiros de trabalho, deixando de lado a 

rivalidade e a pretensão hierárquica trazida para a escola, pelo legado fabril onde o 

supervisor era o superior dos operários e consecutivamente o Supervisor Escolar 

era o superior dos Professores na escola59. É importante comunicar que esta é uma 

questão ideológica, que não teve relação necessária com as especificidades dos 

distintos trabalhos. 

Assim, o Curriculista, enquanto companheiro, assume sua função entendendo 

que precisa ser companheiro e também ter o professor como companheiro, ao 

mesmo tempo em que ajuda a “companhia” – nesse caso a escola, em sua transição 

para uma nova configuração, pautada nas aceleradas transformações atuais da 

sociedade. Nesse sentido, olhando um para o outro como fonte de conhecimento, o 

Curriculista e o Professor pode renovar sua atuação constantemente dando 

vitalidade aos processos escolares. 

Embora o professor, como qualquer outro sujeito trabalhador escolar, possa 

por si mesmo gerar e difundir conhecimento, seu múnus profissional está voltado 

para a docência que está relacionada com a aprendizagem do educando, isto de 

forma prevalente de modo que no cotidiano não resta muita disponibilidade para 

outro investimento profissional sistemático sob sua responsabilidade, e visando a 

Escola como um todo.  

Portanto, denomino aqui Curriculista aquele que trabalha diretamente com o 

conhecimento na escola e que se ocupa em pensar uma prática Pedagógica, que 

ultrapasse o paradigma moderno, reconhecendo o saber singular como legitimo e 

fomentando a construção, apropriação e socialização do conhecimento.  

De tal modo, o Curriculista, a partir de práticas que valorizam e consideram as 

singularidades do sujeito enquanto incompleto e dividido, respeita a falta que dá 

sentido a sua existência, pois é por meio dela que o mesmo consiste em operar 

subjetivamente a realidade e sua própria incompletude. 

                                            
59 Mais informações no capítulo 3 - BREVES CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS ACERCA 
DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. 
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Afirmo assim, que o Curriculista aqui proposto nessa pesquisa, precisa nortear 

seu trabalho a partir da compressão de que é “a partir de um saber-ser-no-mundo 

que o sujeito se expressa como modo de fazer laço (discurso)”, de modo único 

sendo “o móbil de todo dinamismo social, de toda forma histórica de pertencimento 

e, em consequência, de produzir sentido, de operar, entre outros, as bases 

materiais, instrumentais e culturais de produção do conhecimento” na vida e na 

escola, atualizando dessa forma os processos escolares em um dinamismo infinito 

de constante construção, desconstrução e reconstrução a partir dos desejos, 

interesses, valores e linguagens dos sujeitos envolvidos (LIMA JUNIOR; CUNHA, 

2009, p. 289). 

Assim, o Curriculista aqui proposto, tem suas ações pautadas no convívio, 

rotinas e saberes que se apresentam na escola, sem desconsiderar os 

conhecimentos previamente produzidos e sistematizados pelos contratos sociais 

vigentes. 

A partir disto, é importante refletir sobre a valorização da Educação, bem como 

das relações sociais na Sociedade do Conhecimento, pois as mesmas adquirem 

grande importância porque os ambientes de criação do conhecimento exigem muito 

mais do que técnica, exigem pessoas em permanente compartilhamento de ideias, 

exige conhecimento.  

Nesse sentido, o Curriculista precisa estar atento de que para construir 

conhecimento, não é suficiente que as pessoas tenham acesso a informação, elas 

precisam estar aptas a analisá-las adequadamente (STRAUHS et al., 2012), isso 

porque a partir da análise da informação é possível sua conversão em 

conhecimento.  

Assim, o Curriculista precisa estar atento a isso e mesmo sabendo que com o 

advento da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), várias fontes de 

informação estão disponíveis, é imprescindível considerar que nem todos tem 

acesso, pois muitas são “as pessoas que não sabem que elas existem ou não 

sabem como acessá-las” (STRAUHS et al., 2012, p. 20) e ainda, não tem 

conhecimentos prévios para a partir de uma nova informação gerar conhecimento. 

E, por outro lado, possa fazer um uso socialmente qualitativo quando estas 

tecnologias estão disponíveis na Escola para a comunidade interna e externa. 
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Considerando isso, a partir da atualização da função aqui em questão, que 

implica em um aprofundamento compreensivo e crítico, uma redefinição e uma 

subversão da ideologia tradicional que a Supervisão e a Coordenação carregavam 

em termos formais – pois, na pratica, devido às contradições, fosse possível fazer 

diferente do previsto e do normatizado; o Curriculista precisa estar atento também à 

necessidade de a escola perceber o benefício dos seus investimentos na Difusão 

Social do Conhecimento, priorizando a formação continuada e em serviço dos seus 

professores.  

Para tanto, essa formação deve considerar, a importância da socialização dos 

conhecimentos apropriados, reproduzidos e construídos na escola, além da 

necessária compreensão dos professores sobre a importância do tempo para 

estudar, produzir e compartilhar conhecimento de maneira suficiente para que 

possam tomar decisões conjuntas que permitam a escola atingir seus objetivos, 

sejam eles libertadores ou alienantes.60 Nesse sentido, é necessário também, um 

processo de formação inicial que considere a Sociedade do Conhecimento como 

nova conjuntura e contexto sociocultural da Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
60 Não se trata especificamente de objeto da investigação desta pesquisa. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Não é o fim da jornada que estimula o 
esforço, mas sua infinitude. 
 

(ZYGMUNT BAUMAN, 2013, p. 31) 
 

 
Por acreditar que a incompletude move os sujeitos, entendo que essa pesquisa 

é parte integrante e integrada da minha condição de sujeito incompleto, inacabado e 

por isso vivo, trago nessa seção algumas considerações necessárias sobre a 

pesquisa de doutoramento que aqui apresentei.  

Na busca de caminhos possíveis, não respostas, para o entendimento do 

Problema que se apresentou em forma da questão: Como o Coordenador 

Pedagógico a partir da atualização da sua função pode ressignificar a sua 

prática enquanto um curriculista? Essa pesquisa teve como objetivo geral 

compreender as novas condições em que se dá a Coordenação Pedagógica no 

contexto das transformações da Sociedade do Conhecimento, contribuindo 

para uma possível atualização da função na Escola.  

As ações de investigação foram organizadas de modo que, fosse possível - a) 

Aprofundar criticamente a compreensão acerca da Coordenação Pedagógica no 

contexto da Sociedade do Conhecimento; b) Entender as bases epistemológicas da 

Sociedade do Conhecimento e constitui-las como contribuições teóricas para uma 

possível ressignificação da função do Coordenador Pedagógico; c) Explicitar a 

compreensão do Coordenador Pedagógico como um Curriculista, Difusor Social do 

Conhecimento; d) Organizar uma experiência piloto, como contribuição teórico-

prática para a Formação do Coordenador Pedagógico. 

 Os objetivos traçados foram importantíssimos para a caminhada da 

investigação, bem como a escolha metodológica adotada, pois aa Abordagem 

Qualitativa, segundo Lima Junior (2014), o que importa não é a 

exterioridade/objetividade do objeto, visto que esta essência da coisa é 

irredutível à representação simbólica, mas a 

construção/elaboração/interpretação do sujeito sobre ela, de modo que, em 

pesquisa, não há neutralidade e nem estática determinista. Há, portanto, um 

complexo dinâmico que enreda o sujeito e sua relação com o objeto. Daí 

deriva a qualidade do processo investigativo que pode ser recursivamente 
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tratado. Isto é, tratar do objeto é dizer também, com o máximo de clareza 

possível da forma como o sujeito o configura simbolicamente. 

A partir disto, fiz uma provocação em relação à compreensão da 

Coordenação Pedagógica e de suas proposições de desenvolvimento 

organizacional baseadas na reprodução de uma função que tem suas origens 

fundamentadas na Sociedade Industrial e no modelo fabril de gestão de 

processos, indicando durante o trabalho três aspectos balizadores dessa 

crítica. 

Nesse sentido, no primeiro aspecto, tratei da relação entre Coordenação 

Pedagógica, modo de produção, sociedade e educação, já que o modo de 

produção da sociedade guarda um complexo relacional com o dinamismo 

societário mais amplo, que envolve o registro do social propriamente dito, do 

econômico, do político e do cultural, que foi demonstrado nesta pesquisa com 

o aporte teórico ofertado por Castells (1999); Toffler (1998) e Schaff (1995).  

No segundo aspecto, discuti a compreensão das transformações operadas em 

torno do conhecimento e de seu papel social e a influência disso na atualização da 

função do Coordenador Pedagógico que aqui foi apresentado como o possível 

Curriculista, dada a especificidade do currículo na escola que à luz de Lima Junior 

(2018) é conhecimento. 

No terceiro aspecto, tratei das contribuições que estes estudos representam 

para a organização desta tese, afinal aqui persegui uma nova possibilidade de 

atuação para o Coordenador Pedagógico que gerou enquanto sugestão e 

possibilidade de atualização da função do Coordenador Pedagógico e como 

consequência uma possível mudança de nomenclatura passando a ser denominado 

como Curriculista, tendo suas ações fundamentadas na difusão do conhecimento e 

da organização escolar enquanto processos sociais, comprometidos com a  

qualidade social, com a educação enquanto possibilidade para todos, com justiça 

social, bem como com o desenvolvimento humano. 

Assim, a partir das contribuições teóricas apresentada aqui nessa tese, é 

possível ressignificar a prática do Coordenador Pedagógico enquanto um 

Curriculista, sendo esse último aquele que trabalha diretamente com o 

conhecimento na Escola, considerando as transformações e probabilidades de 
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mudanças na relação Educação e Trabalho, com o advento da Sociedade do 

Conhecimento.  

Portanto, o Curriculista se ocupando em pensar uma prática Pedagógica, que 

ultrapasse o paradigma moderno, reconhece o saber singular como legitimo e 

fomenta a construção, apropriação e socialização do conhecimento, sendo o 

profissional cujo trabalho incidirá na concepção, organização e desenvolvimento dos 

processos de geração e difusão social do conhecimento no âmbito da formação 

permanente e em serviço do professorado. 

A bibliografia utilizada, além de ampliar minha compreensão em relação ao 

objeto de pesquisa, auxiliou na compreensão contextual e social que deu origem ao 

Problema de Pesquisa, afinal com o auxílio de autores importantes, em especial 

Almeida, Andrade, Castells, Freire, Lima Junior, Saviani, Schaff e Vasconcelos, foi 

possível ampliar a compreensão em relação a temática estudada, bem como 

planejar, sugerir, organizar e implementar a Experiência Piloto Formativa com os 

Sujeitos desta Pesquisa. 

Porém, é importante entender, sobretudo, que a proposta apresentada nesse 

trabalho, não se efetivará sem o compromisso ético-político e muito menos sem o 

engajamento dos sujeitos envolvidos.  

O convite que eu faço aqui, não tem intenção de impor um modelo ou 

apresentar a panaceia para a Coordenação Pedagógica através do Curriculista, 

diferente disso, a intenção dessa pesquisa foi, é e continuará sendo dialogar para 

compreender as novas condições em que se dá a Coordenação Pedagógica no 

contexto das transformações da Sociedade do Conhecimento, contribuindo para 

uma possível atualização da função na Escola, lembrando que, enquanto sujeito da 

falta, acredito que o movimento em busca do dialogo reflexivo sobra à temática aqui 

apresentada continuará, afinal essa tarefa formadora, articuladora e transformadora 

é complexa, porque não existem fórmulas prontas a serem reproduzidas.  

Por fim, acredito que é preciso criar e recriar saídas adequadas a cada 

realidade porque mudar práticas pedagógicas não se resume a uma tarefa técnica 

de implementação de novos modelos ou substituir nomenclaturas, métodos e 

procedimentos costumeiros. “Mudar práticas significa reconhecer limites e 

deficiências no próprio trabalho” (PIMENTA, 2007, p. 10) e é justamente essa a 
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intenção dessa pesquisa, estimular à reflexão sobrea a função aqui investigada, 

dando subsidio crítico para que os sujeitos que contribuíram com esta, bem como os 

Coordenadores Pedagógicos que tiverem acesso a esses escritos encontrem não 

modelos, mas possibilidades para desconstruir e reorganizar as suas próprias 

práticas, a partir de suas realidades e desejos, em um movimento dinâmico e infinito 

de constante mudança. 
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APÊNDICE M – Cidades que Integram Todos os NTEs 
 

NTE SEDE TERRITÓRIO DE 

IDENTIDADE: 

CIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

Irecê 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irecê 

1. América Dourada 

2. Barra do Mendes       
3. Barro Alto 
4. Cafarnaum 
5. Canarana 
6. Central 
7. Gentio do Ouro 
8. Ibipeba 
9. Ibititá 
10. Ipupiára 
11. Irecê 
12. Itaguaçu da Bahia 
13. João Dourado 
14. Jussara 
15. Lapão 
16. Mulungu do Morro 
17. Presidente Dutra 
18. São Gabriel 
19. Uibaí 
20. XiqueXique 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

Bom Jesus da 

Lapa 

 

 

 

 

 

 

Velho Chico 

 

1. Barra 

2. Bom Jesus da Lapa 

3. Brotas de 

Macaúbas 

4. Carinhanha 

5. Feira da Mata 

6. Ibotirama 

7. Igaporã 

8. Malhada 

9. Matina 

10. Morpará 

11. Muquém de São 

12. Francisco 

13. Oliveira dos 

Brejinhos 

14. Paratinga 

15. Riacho de Santana 
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16. Serra do Ramalho 

17. Sítio do Mato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapada 

Diamantina 

 

 

1. Abaira 

2. Andarai 

3. Barra da Estiva 

4. Boninal 

5. Bonito 

6. Ibicoara 

7. Ibitiara 

8. Iramaia 

9. Iraquara 

10. Itaetê 

11. Jussiape 

12. Lençóis 

13. Marcionílio Souza 

14. Morro do Chapéu 

15. Mucugê 

16. Nova Redenção 

17. Novo Horizonte 

18. Palmeiras 

19. Piatã 

20. Rio de Contas 

21. Seabra 

22. Souto Soares 

23. Utinga 

24. Wagner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Araci 

2. Barrocas 

3. Biritinga 

4. Candeal 

5. Cansanção 

6. Conceição do Coité 

7. Ichu 
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04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serrinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Itiúba 

9. Lamarão 

10. Monte Santo 

11. Nordestina 

12. Queimadas 

13. Quijingue 

14. Retirolândia 

15. Santa Luz 

16. São Domingos 

17. Serrinha 

18. Teofilândia 

19. Tucano 

20. Valente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itabuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litoral Sul 

1. Almadina 

2. Arataca 

3. Aurelino leal 

4. Barro Preto 

5. Buerarema 

6. Camacã 

7. Canavieiras 

8. Coaraci 

9. Floresta Azul 

10. Ibicaraí 

11. Ilhéus 

12. Itabuna 

13. Itacaré 

14. Itaju do Colônia 
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15. Itajuípe 

16. Itapé 

17. Itapitanga 

18. Jussari 

19. Maraú 

20. Mascote 

21. Pau Brasil 

22. Santa Luzia 

23. São José da Vitória 

24. Ubaitaba 

25. Uma 

26. Uruçuca 

 

 

 

 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

Valença 

 

 

 

 

 

Baixo Sul 

1. Aratuipe 

2. Cairu 

3. Camamu 

4. Gandu 

5. Ibirapitanga 

6. Igrapiuna 

7. Ituberá 

8. Jaguaripe 

9. Nilo Peçanha 

10. Pirai do Norte 

11. Presidente 

Tancredo Neves 

12. Taperoá 

13. Teolândia 

14. Valença 

15. Wenceslau 

Guimaraes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alcobaça 

2. Caravelas 

3. Ibirapuã 

4. Itamarajú 
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07 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teixeira de 

Freitas 

 

 

 

 

 

 

 

Extremo Sul 

 

5. Itanhém 

6. Jucuruçu 

7. Lajedão 

8. Medeiros Neto 

9. Mucuri 

10. Nova Viçosa 

11. Prado 

12. Teixeira de Freitas 

13. Vereda 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

Itapetinga 

 

 

 

 

 

 

Médio Sudoeste da 

Bahia 

1. Caatiba 

2. Firmino Alves 

3. Ibicuí 

4. Iguaí 

5. Itambé 

6. Itapetinga 

7. Itarantim 

8. Itororó 

9. Macarani 

10. Maiquinique 

11. Nova Canaã 

12. Potiguará 

13. Santa Cruz da 

Vitória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Amargosa 

2. Brejões 

3. Cravolândia 

4. Elísio Medrado 

5. Irajuba 

6. Itaquara 

7. Itiruçú 
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09 

 

Amargosa 

 

Vale do Jiquiriçá 

8. Jaguaquara 

9. Jiquiriçá 

10. Lafaiete Coutinho 

11. Lagedo do Tabocal 

12. Laje 

13. Maracás 

14. Milagres 

15. Mutuípe 

16. Nova Itarana 

17. Planaltino 

18. Santa Inês 

19. São Miguel das 

Matas 

20. Ubaíra 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Juazeiro 

 

 

 

 

 

Sertão do São 

Francisco 

1. Campo Alegre de 

Lourdes 

2. Canudos 

3. Casa Nova 

4. Curaçá 

5. Juazeiro 

6. Pilão Arcado 

7. Remanso 

8. Sento Sé 

9. Sobradinho 

10. Uauá 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barreiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacia do Rio 

Grande 

 

 

 

1. Angical 

2. Baianópolis 

3. Barreiras 

4. Buritirama 

5. Catolândia 

6. Cotegipe 

7. Cristópolis 

8. Formosa do Rio 

Preto 

9. Luis Eduardo 

Magalhães 

10. Mansidão 

11. Riachão das Neves 

12. Santa Rita de 

Cássia 

13. São Desidério 

14. Wanderley 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Macaúbas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacia do Paramirim 

 

 

1. Boquira 

2. Botuporã 

3. Caturama 

4. Érico Cardoso 

5. Ibipitanga 

6. Macaúbas 

7. Paramirim 

8. Rio do Pires 

9. Tanque Novo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Brumado 

2. Caculé 

3. Caetité 

4. Candiba 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

Caetité 

 

 

 

 

 

 

 

Sertão Produtivo 

5. Contendas do 

Sincorá 

6. Dom Basílio 

7. Guanambi 

8. Ibiassucê 

9. Ituaçu 

10. Iuiu 

11. Lagoa Real 

12. Livramento de 

Nossa Senhora 

13. Malhada de Pedras 

14. Palmas de Monte 

Alto 

15. Pindaí 

16. Rio do Antônio 

17. Sebastião 

18. Laranjeiras 

19. Tanhaçu 

20. Urandi 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Itaberaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piemonte do 

Paraguaçu 

 

 

 

1. Boa Vista do 

2. Tupim 

3. Iaçu 

4. Ibiquera 

5. Itaberaba 

6. Itatim 

7. Lajedinho 

8. Macajuba 

9. Mundo Novo 

10. Piritiba 

11. Rafael Jambeiro 

12. Rui Barbosa 

13. Santa Terezinha 

14. Tapiramutá 
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipirá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacia do Jacuípe 

 

 

 

 

 

 

1. Baixa Grande 

2. Capela do Alto 

3. Alegre 

4. Gavião 

5. Ipirá 

6. Mairi 

7. Nova Fátima 

8. Pé de Serra 

9. Pintadas 

10. Quixabeira 

11. Riachão do Jacuípe 

12. São José do 

Jacuípe 

13. Serra Preta 

14. Várzea da Roça 

15. Várzea do Poço 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Jacobina 

 

 

 

 

Piemonte da 

Diamantina 

1. Caem 

2. Capim Grosso 

3. Jacobina 

4. Miguel Calmon 

5. Mirangaba 

6. Ourolândia 

7. Saúde 

8. Serrolândia 

9. Umburanas 

10. Várzea Nova 

   1. Adustina 
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17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribeira do 

Pombal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semiárido 

Nordeste II 

2. Antas 

3. Banzaê 

4. Cícero Dantas 

5. Cipó 

6. Coronel João Sá 

7. Euclides da Cunha 

8. Fátima 

9. Heliópolis 

10. Jeremoabo 

11. Nova Soure 

12. Novo Triunfo 

13. Paripiranga 

14. Pedro Alexandre 

15. Ribeira do Amparo 

16. Ribeira do Pombal 

17. Santa Brígida 

18. Sitio do Quinto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alagoinhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litoral Norte e 

Agreste Baiano 

1. Acajutiba 

2. Alagoinhas 

3. Aporá 

4. Araçás 

5. Aramari 

6. Cardeal da Silva 

7. Catu 

8. Conde 

9. Crisópolis 

10. Entre Rios 

11. Esplanada 

12. Inhambupe 

13. Itanagra 

14. Itapicuru 

15. Jandaíra 

16. Mata de São João 
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17. Olindina 

18. Ouriçangas 

19. Pedrão 

20. Rio Real 

21. Sátiro Dias 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

Feira de 

Santana 

 

 

 

 

 

 

Portal do Sertão 

1. Água Fria 

2. Amélia Rodrigues 

3. Anguera 

4. Antônio Cardoso 

5. Conceição da Feira 

6. Conceição do 

Jacuípe 

7. Coração de Maria 

8. Feira de Santana 

9. Ipecaetá 

10. Irará 

11. Santa Bárbara 

12. Santanópolis 

13. Santo Estevão 

14. São Gonçalo dos 

Campos 

15. Tanquinho 

16. Teodoro Sampaio 

17. Terra Nova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Anagé 

2. Aracatu 

3. Barra do Choça 

4. Belo Campo 

5. Bom Jesus da 

Serra 

6. Caetanos 

7. Cândido Sales 

8. Caraíbas 
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20 

 

 

Vitória da 

Conquista 

 

 

Vitória da 

Conquista 

9. Condeúbas 

10. Cordeiros 

11. Encruzilhada 

12. Guajeru 

13. Jacaraci 

14. Licínio de Almeida 

15. Maetinga 

16. Mirante 

17. Mortugaba 

18. Piripá 

19. Planalto 

20. Poções 

21. Presidente Jânio 

Quadros 

22. Ribeirão do Largo 

23. Temendal 

24. Vitória da 

Conquista 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Antônio 

de Jesus 

 

 

 

 

 

 

 

Recôncavo 

1. Cabaceiras do 

Paraguaçu 

2. Cachoeira 

3. Castro Alves 

4. Conceição do 

Almeida 

5. Cruz das Almas 

6. Dom Macedo Costa 

7. Governador 

Magabeira 

8. Maragogipe 

9. Muniz Ferreira 

10. Muritiba 

11. Nazaré 

12. Santo Amaro 
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13. Santo Antônio de 

Jesus 

14. São Felipe 

15. São Félix 

16. São Sebastião do 

Passé 

17. Sapeaçu 

18. Saubara 

19. Varzedo 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Jequié 

 

 

 

 

 

 

 

Médio Rio de 

Contas 

1. Aiquara 

2. Apuarema 

3. Barra do Rocha 

4. Boa Nova 

5. Dário Meira 

6. Gongogi 

7. Ibirataia 

8. Ipiaú 

9. Itagi 

10. Itagibá 

11. Itamari 

12. Jequié 

13. Jitaúna 

14. Manoel Vitorino 

15. Nova Ibiá 

16. Ubatã 

 

 

 

23 

 

 

 

Santa Maria da 

Vitória 

 

 

 

Bacia do Rio 

Corrente 

1. Brejolândia 

2. Canápolis 

3. Cocos 

4. Coribe 

5. Correntina 

6. Jaborandi 

7. Santa Maria da 

Vitória 
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8. Santana 

9. São Félix do Coribe 

10. Serra Dourada 

11. Tabocas do Brejo 

Velho 

 

 

24 

 

 

Paulo Afonso 

 

 

Itaparica 

1. Abaré 

2. Chorrochó 

3. Glória 

4. Macureré 

5. Paulo Afonso 

6. Rodelas 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Senhor do 

Bonfim 

 

 

 

 

Piemonte Norte do 

Itapicuru 

1. Andorinha 

2. Antônio Gonçalves 

3. Caldeirão Grande 

4. Campo Formoso 

5. Filadélfia 

6. Jaguarari 

7. Pindobaçu 

8. Ponto Novo 

9. Senhor do Bonfim 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

Salvador 

 

 

 

 

 

Metropolitana de 

Salvador 

14. Camaçari 

15. Candeias 

16. Dias D'Avila 

17. Itaparica 

18. Lauro de Freitas 

19. Madre de Deus 

20. Mata de São João 

21. Pojuca 

22. Salinas das 

Margaridas 

23. Salvador 

24. São Francisco do 
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Conde 

25. Simões Filho 

26. Vera Cruz 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

Eunápolis 

 

 

 

 

Costa do 

Descobrimento 

1. Belmonte 

2. Eunápolis 

3. Guaratinga 

4. Itabela 

5. Itagimirim 

6. Itapebi 

7. Porto Seguro 

8. Santa Cruz de 

9. Cabrália 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

ANEXO A – Fotografias  
 
 
Fotografia 28 – Assinatura do Termo de Posse – Salvador, 22 de janeiro de 2019 
 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Fotografia 29 – Visita a Superintendência de Desenvolvimento da Educação Básica – 
Salvador, 23 de janeiro de 2019 

 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Fotografia 30 – Participação na Jornada Pedagógica do Colégio Estadual Anna Junqueira 
Ayres Tourinho – São Francisco do Conde, 05 de fevereiro de 2019 

 
Fonte: Autor (2020) 
 
Fotografia 31 – Jornada Pedagógica do Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho – 
São Francisco do Conde, 05 de fevereiro de 2019.  

 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Fotografia 32 – Visita a Coordenação de Articulação dos Núcleos Territoriais de Educação - 
Salvador, 07 de fevereiro de 2019.  

 

 
Fonte: Autor (2020) 

.  
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Fotografia 33 – Visita a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Educação do Estado 
da Bahia – Salvador, 07 de fevereiro de 2019 

 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Fotografia 34 – Diretora do Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho assinando 
autorização para que a pesquisa fosse realizada nas dependências da escola – São 
Francisco do Conde, 11 de fevereiro de 2019.  

 

 

Fonte: Autor (2020) 
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Fotografia 35 – Planejamento de ações no lócus da pesquisa. Na imagem a pesquisadora 
(Coordenadora Pedagógica da Unidade de Ensino) e a vice-diretora do Colégio Estadual 
Anna Junqueira Ayres Tourinho - São Francisco do Conde, 12 de fevereiro de 2019 

 

 
Fonte: Autor (2020) 

 

Fotografia 36 – Fachada  do Colégio Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho – São 
Francisco do Conde 18 de fevereiro de 2019 
 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Fotografia 37 – Garimpando informações nos registros da secretaria da escola – São 
Francisco do Conde 19 de fevereiro de 2019 

 

 
Fonte: Autor (2020) 

 
 

Fotografia 38 – Reunião com equipe gestora e Coordenadoras Pedagógicas do Colégio 
Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho – São Francisco do Conde, 20 de fevereiro de 2019 

 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Fotografia 39 – Reunião com equipe gestora e Coordenadoras Pedagógicas do Colégio 
Estadual Anna Junqueira Ayres Tourinho – São Francisco do Conde, 20 de fevereiro de 2019.  

 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Fotografia 40 – I Encontro para formação continuada em serviço da equipe de Coordenação 
Pedagógica – São Francisco do Conte, 25 de abril de 2019.  

 

 
Fonte: Autor (2020) 

 
Fotografia 41 – II Encontro para formação continuada em serviço da equipe de Coordenação 
Pedagógica – São Francisco do Conte, 20 de maio de 2019. 

 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Fotografia 42 – III Encontro para formação continuada em serviço da equipe de 
Coordenação Pedagógica – São Francisco do Conte, 04 de julho de 2019 
 

 
Fonte: Autor (2020) 

 
 

Fotografia 43 – Formação com educadoras que atuam na cozinha – nutricionista convidada 
pela Coordenadora Pedagógica, São Francisco do Conde, 30 de abril de 2019  

 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Fotografia 44 – I Encontro de Formação Continuada para Formadores do Estado da Bahia: 
Educar Para Transformar – depois de 30 anos sem formação especifica para os 
Coordenadores Pedagógicos da Rede Estadual – Julho de 2019 

 

 
Fonte: Autor (2020) 
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Fotografia 45 – Acompanhamento Pedagógico: construindo caminhos para uma rede de 
acompanhamento – encontro de Gestores e Coordenadores Pedagógicos da NTE 26 – 
Instituto Anísio Teixeira – Salvador, 26 de julho de 2019 

 

 
Fonte: Autor (2020) 

 


