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RESUMO 

 

O coordenador pedagógico é um dos profissionais do magistério e seu trabalho consiste na 

organização de tempos e espaços de formação continuada dos professores. Para a efetivação 

de suas atribuições, esse profissional precisa de condições de trabalho adequadas, o que 

envolve a sua carreira, a remuneração, o Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), 

a jornada, a estrutura para desenvolver suas atividades. A partir dessas considerações, essa 

pesquisa procurou analisar as condições de trabalho do coordenador pedagógico que atua no 

Território Sertão Produtivo da Bahia, espaço da investigação, composto por 20 municípios. A 

pesquisa realizada é de cunho qualitativo, ancorada nas abordagens de Bogdan e Biklen. 

Como instrumentos de investigação foram utilizados: análise documental, com leitura dos 

planos de carreira dos municípios pertencentes ao Território investigado, questionário com 

coleta de dados junto as Secretarias Municipais de Educação e entrevista semiestruturada com 

coordenadores pedagógicos que atuam no Território Sertão Produtivo da Bahia. Os resultados 

revelam que, em âmbito nacional, faltam políticas públicas que evidenciem e esclareçam o 

papel e o trabalho do coordenador pedagógico, termo usado no Brasil, principalmente a partir 

da década de 1990, e que, em algumas redes, passou a assumir as funções do supervisor, do 

inspetor e do orientador educacional. Notamos como consequência dessas políticas ou 

ausência das mesmas, a intensificação e precarização do trabalho do coordenador que se vê 

diante de inúmeras demandas e da falta de entendimento sobre as suas atribuições. A pesquisa 

no Território Sertão Produtivo da Bahia também aponta dados preocupantes, como a 

existência de planos que não contemplam os coordenadores, a falta de clareza sobre a 

identidade dos coordenadores, tanto em legislações analisadas quanto nas falas dos sujeitos 

que vivenciam a coordenação, a falta de estrutura para o trabalho dos coordenadores, a 

insatisfação dos profissionais com a carreira, a remuneração, a jornada, o acúmulo e o desvio 

de funções no ambiente de trabalho.  

 

Palavras-chave: Coordenador pedagógico. Condições de trabalho. Políticas públicas. 

Território Sertão Produtivo da Bahia. Valorização do magistério. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 

The pedagogical coordinator is one of the teaching professionals and his work consists in the 

organization of times and spaces of continued formation of teachers. For the accomplishment 

of its duties. These professionals need adequate working conditions, which involve their 

career, the remuneration, Career Plans, Career and Compensation (PCCR), the journey, the 

structure for developing his activities. Thus, this research aimed to analyze the working 

conditions of the pedagogical coordinator in the Territory Sertão Produtivo of Bahia, a 

research area, composed of 20 municipalities. The research conducted has qualitative nature, 

anchored in the approaches of Bogdan and Biklen. We used as research instruments: 

documentary analysis, reading the career plans of the municipalities belonging to the Territory 

investigated, a questionnaire with data collection with the Municipal Secretariats of Education 

and a semi-structured interview with pedagogical coordinators working in the Territory Sertão 

Produtivo of Bahia. The results show that, at the national level, there is a lack of public 

policies that demonstrate and clarify the role and work of the pedagogical coordinator, a term 

used in Brazil, mainly since the 1990s, and which, in some education networks, assumed the 

functions of a supervisor, inspector and, educational advisor. We note as a consequence of 

these policies or their absence, the intensification and precariousness of the coordinator work 

conditions who face many demands and a lack of understanding of his duties. This research 

also points to some worrying data, such as the existence of plans that do not include the 

coordinators, the lack of clarity about the coordinators' identity, both in legislation analyzed 

and in the speeches of the subjects who experience coordination, lack of structure for 

coordinator work,  the dissatisfaction of the professionals with the career, the remuneration, 

the journey, the accumulation and the deviation of functions in the work environment. 

 

Keywords: Pedagogical coordinator. Work conditions. Public policy. Territory Sertão 

Produtivo of Bahia. Valorization of teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao longo de mais de 15 anos de atuação no trabalho de coordenação pedagógica, seja 

no espaço da rede de ensino como um todo ou no contexto de uma escola pública, 

vivenciamos as dificuldades e as alegrias que essa função do magistério pode proporcionar. 

Entre as alegrias estão as contribuições do nosso trabalho para a melhoria dos processos de 

formação continuada dos professores e entre as dificuldades estão as condições de trabalho a 

que estamos submetidas. 

Na condição de pedagoga com experiência na função de coordenação pedagógica, 

considerando os estudos realizados sobre o trabalho do coordenador, percebe-se que esse 

profissional não tem a solução dos problemas da educação escolar, mas tem inúmeras 

contribuições a oferecer à educação básica, para tanto, precisa ser respeitado e valorizado, 

com melhoria das condições de trabalho, incluindo a carreira, a remuneração, a jornada de 

trabalho, a estrutura física para atuação, entre outros. 

Com a garantia de políticas de valorização profissional a nível nacional e local e entre 

estas um plano de carreira, o coordenador pedagógico pode contribuir com a educação básica, 

atuando nos processos de formação continuada, sendo este o foco principal de seu trabalho.  

Além disso, pode colaborar para a melhoria do clima organizacional das instituições 

escolares, com trabalho que valorize a coletividade, as parcerias e as interações. 

Ao realizarmos estudos sobre o trabalho do coordenador pedagógico, notamos que as 

políticas nacionais de valorização desse profissional são fortemente influenciadas pelo 

contexto neoliberal, sendo o seu trabalho também redimensionado e precarizado em 

decorrência das mudanças das relações de trabalho, com a flexibilização nas formas de 

contratação que repercute nas condições de trabalho, as quais incluem remuneração, jornada 

de trabalho e carreira. 

Observamos que os organismos internacionais vêm orientando as políticas nacionais 

de educação e estas por sua vez as políticas locais. No que tange ao trabalho do coordenador 

pedagógico, no Brasil temos políticas neoliberais implantadas com mais ênfase a partir do 

Governo Fernando Henrique Cardoso, na década de 1990, onde o trabalho docente passa a ser 

intensificado e cada vez mais precarizado. As legislações desse período e posteriores, trazem 

um discurso de gestão democrática, participação efetiva dos professores em todos os 

processos da escola e nesse bojo, a coordenação pedagógica passa a ser uma função do 

magistério, sendo o coordenador um profissional que deve ter formação e experiência 

docente.  
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Estudando as legislações e buscando entender as repercussões no trabalho 

desenvolvido por coordenadores pedagógicos, nota-se que há imprecisão quanto a definição 

dessa atividade, assim como não há clareza sobre o papel a ser desempenhado por esses 

profissionais, o que tem gerado diferentes compreensões e, consequentemente, diferentes 

práticas, onde há indícios de acúmulo de atividades realizadas pelo coordenador pedagógico, 

que se vê diante de demandas que são específicas de professores e gestores, além das 

inerentes a sua função. 

Miziara, Ribeiro e Bezerra (2014) trazem apontamentos de pesquisas que evidenciam 

a formação continuada como foco do trabalho do coordenador pedagógico, mas no contexto 

de atuação isso não ocorre devido ao desvio de função, que tem inúmeras causas, entre elas, a 

formação inicial e continuada do coordenador e suas condições de trabalho. 

A pesquisa realizada por Placco, Almeida e Souza (2011) apresenta a função 

articuladora, formadora e transformadora como atividade do coordenador pedagógico, sendo 

por excelência, o formador dos professores. Essa mesma pesquisa realizada nas cinco regiões 

brasileiras evidencia acúmulo de trabalho desses profissionais que interferem na construção 

de sua identidade profissional. 

As pesquisas demonstram que a atividade primordial do coordenador pedagógico é a 

formação continuada dos professores. Para que ela ocorra de forma efetiva e garanta reflexões 

e intervenções na práxis, são necessárias condições adequadas de trabalho não só do 

professor, como também do coordenador e este necessita também de todo um investimento 

em sua capacitação. Daí a importância de que a função seja exercida de forma permanente por 

um mesmo profissional, e não temporariamente por docentes que deixam a sala de aula por 

um período, o que acarreta, a nosso ver, intensificação do trabalho do professor e precarização 

do trabalho de coordenador pedagógico. 

A partir dessas considerações, levando em conta as experiências de coordenação 

pedagógica em alguns municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia, escolhemos 

investigar as condições de trabalho do coordenador pedagógico nesse contexto, buscando 

conhecer as políticas de valorização desses profissionais e os planos de cargos, carreira e 

remuneração de cada município que compõe o Território. 

A questão da pesquisa realizada surgiu a partir da vivência em atividades de 

coordenação pedagógica em municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia, atuando 

com diferentes vínculos de trabalho (contrato, concurso), em contextos diferenciados (na rede 

de ensino e em escolas). Ao longo do período de atuação, uma série de observações foram 

construídas, entre elas, a percepção de que municípios muito próximos, localizados num 
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mesmo Território de Identidade possuíam formas diversificadas no que se refere ao trabalho 

do coordenador pedagógico que repercutiam diretamente nas condições de trabalho desse 

profissional. Em um dos municípios do Território houve a participação da comissão de 

acompanhamento do Plano de carreira e atuação no processo de reformulação dessa política, 

enquanto representante do segmento de coordenador pedagógico, e isso despertou o desejo de 

conhecer as legislações dos municípios de todo o território, assim como as condições em que 

se efetiva o trabalho do profissional da coordenação pedagógica. 

Diante do exposto, levando em conta as experiências na coordenação pedagógica 

assim como os estudos na área, essa pesquisa buscou responder ao seguinte questionamento: 

Quais as condições de trabalho do coordenador pedagógico nos municípios do Território 

Sertão Produtivo da Bahia? 

Considerando essa problemática, o objetivo geral da pesquisa consistiu em analisar as 

condições de trabalho do coordenador pedagógico nos municípios do Território Sertão 

Produtivo da Bahia, sendo os objetivos específicos: conhecer a trajetória do coordenador 

pedagógico nas políticas educacionais do Brasil a partir da análise do contexto político, 

econômico e social; investigar em que condições ocorrem o trabalho do coordenador 

pedagógico nos municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia e como esse trabalho é 

abordado nos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal; 

identificar o perfil dos profissionais do Magistério Público Municipal do Território Sertão 

Produtivo da Bahia que atuam na coordenação pedagógica e pesquisar os significados das 

condições de trabalho na perspectiva dos profissionais da educação que vivenciam a atividade 

de coordenação pedagógica nos municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia. 

Considerando que a temática é de extrema relevância, acreditamos que a pesquisa pode 

contribuir nos processos de discussões sobre as políticas públicas de valorização dos 

coordenadores pedagógicos. 

O resultado da pesquisa realizada consta nesta dissertação, estruturada, além da 

introdução e das considerações finais, com mais quatro capítulos, assim intitulados: Capítulo 

1: O coordenador pedagógico nas políticas públicas de educação no Brasil; Capítulo 2: 

Abordagem metodológica; Capítulo 3: As condições de trabalho do coordenador pedagógico a 

partir da análise dos Planos de Carreira dos municípios do Território Sertão Produtivo da 

Bahia e Capítulo 4: Perfil e condições de trabalho dos coordenadores pedagógicos no 

Território Sertão Produtivo da Bahia. 

O capítulo 1 traz definições sobre o trabalho do coordenador pedagógico, apresenta 

concepções contemporâneas do papel desse profissional, demonstrando que, ao longo da 
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história de nossa educação, esse papel foi se modificando e se delineando de acordo com os 

interesses políticos e econômicos.  

Utilizando de referências como Saviani (2000), Rangel (2000), Placco, Almeida e 

Souza (2011), há uma apresentação do trabalho do coordenador pedagógico desde que ele se 

constitui como ideia até se tornar de fato uma profissão, o que ocorre especialmente com o 

Parecer 252 de 1969, que reestrutura o curso de Pedagogia e cria habilitações, entre elas a de 

Supervisão. 

Nos estudos apontamos as motivações pela escolha do termo coordenador pedagógico, 

uma vez que o seu trabalho tem diversas denominações nos diferentes entes federados, o que 

atribuímos a falta de clareza e precisão de legislações nacionais quanto ao trabalho desse 

profissional. Essa falta de clareza ou mesmo legislação específica que define o trabalho do 

coordenador contribui para a falta de identidade e ainda para o acúmulo de trabalho, seja no 

cotidiano das escolas ou mesmo nas legislações locais que tratam do coordenador pedagógico. 

Apresentamos, ao longo do capítulo 1, legislações que têm implicações na atividade de 

coordenação pedagógica, cuja origem está na inspeção, a qual aparece em legislações na 

década de 1930. Na década de 1940 temos legislações que continuam a tratar da inspeção e 

ainda algumas que apresentam a orientação educacional, sendo essa função assumida 

atualmente por coordenadores em muitas redes de ensino. 

Essas legislações foram importantes para a promulgação da primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n° 4.024 de 1961, a qual trata do supervisor, 

mas de forma tímida, apenas citando o profissional. Ela aborda de forma mais evidente a 

atividade do orientador educacional e do inspetor. 

Nessa mesma década temos como marco o Parecer 252 de 1969, considerado por 

Saviani (2000), como a tentativa mais radical de se profissionalizar a atividade do que aqui 

denominamos de coordenação pedagógica, com a criação das habilitações do curso de 

Pedagogia, que passou a ser responsável pela formação dos especialistas em educação, entre 

estes havia o supervisor, o orientador, o inspetor e o administrador. 

A LDBEN de 1971, Lei n° 5.692, mantém o que está posto nas legislações anteriores, 

ou seja, reafirma a presença dos especialistas na educação. No contexto escolar os 

especialistas eram hierarquicamente superiores aos docentes e receberam fortes críticas no 

movimento de lutas nos anos 1980. De acordo com Oliveira (2010), com as reformas na 

década de 1990, há mudanças no ingresso desses profissionais. O especialista administrador é 

substituído por docente eleito por seus pares, para a função de diretor escolar.  Já o 

especialista supervisor passa a ser coordenador escolar contratado ou eleito nas redes.  Em 
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muitos entes federados, o coordenador passa a assumir também as funções de inspeção e 

orientação educacional. 

Na década de 1990, tendo em vista o contexto neoliberal implantado no Brasil, as 

políticas públicas são elaboradas com discurso de responsabilização aos docentes pelas 

atividades e resultados educacionais e nesse contexto o coordenador, que é professor por 

formação e experiência, também recebe novas atribuições e tem seu trabalho redimensionado. 

A atividade de formação continuada docente no contexto da escola passa a ser o foco 

de trabalho do coordenador pedagógico, que no contexto escolar continua com as demandas 

técnico-administrativas que levam muitas vezes ao desvio de função. 

Além disso, apesar de ser considerado pelas legislações nacionais (LDBEN, Lei do 

Piso, Plano Nacional de Educação) como um profissional do magistério, o coordenador tem 

direitos limitados pela Constituição Federal, entre eles a aposentadoria especial, pois no texto 

da Constituição de 1988 aparece a expressão professor e, como meio de melhorias, seria 

necessária emenda constitucional para mudança na legislação. 

Após a discussão sobre o coordenador pedagógico nas políticas públicas no Brasil, 

apresentamos no capítulo 2 a abordagem metodológica que orientou todo o processo de 

construção e realização da pesquisa. O capítulo traz o tipo e a natureza da pesquisa, local da 

pesquisa, instrumentos e procedimentos de coleta de dados, sujeitos da pesquisa, tratamento e 

análise das informações. 

A pesquisa realizada tem abordagem qualitativa, trabalhando com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças e atitudes, tendo em vista a escuta atenta aos 

sujeitos da pesquisa. Isso não significa que a abordagem quantitativa foi descartada, pois 

consideramos que a mesma não se opõe a abordagem qualitativa, mas se complementam. Os 

dados quantitativos utilizados foram imprescindíveis para as análises das condições de 

trabalho do coordenador pedagógico no Território Sertão Produtivo da Bahia. 

Foram utilizadas como aporte teórico as considerações de Bogdan e Biklen (1994), 

sobre a pesquisa qualitativa, cujo objetivo é investigar os fenômenos em toda a sua 

complexidade e no contexto natural.  Tomamos como referência as características da 

investigação qualitativa citadas pelos autores: 1. Na investigação qualitativa a fonte direta de 

dados é o ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal; 2. A 

investigação qualitativa é descritiva; 3. Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo 

processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos; 4. Os investigadores qualitativos 

tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; 5. Importância vital do significado na 

abordagem qualitativa. 
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Desse modo, em nossa investigação houve contato direto com os municípios que 

compõem o Território de Identidade Sertão Produtivo da Bahia, inicialmente através de e-mail 

e telefones e posteriormente com visitas in loco para coleta de dados sobre os coordenadores 

pedagógicos e ainda a realização de entrevista com um desses sujeitos. Durante o processo da 

entrevista procuramos ouvir atentamente os coordenadores e descrever com riqueza de 

detalhes não só os dados coletados, mas também todos os elementos presentes. 

Nosso interesse ao realizar a análise das condições de trabalho dos coordenadores 

atuantes nos municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia não é exclusivamente com os 

apontamentos da pesquisa em sua conclusão, que são importantes, porém não diminuem o 

valor das discussões e processo de produção das informações no decorrer de todas as etapas 

da investigação. 

Por ser uma análise indutiva, nossa pesquisa não partiu de hipóteses previamente 

elaboradas sobre as condições de trabalho do coordenador pedagógico no Território Sertão 

Produtivo da Bahia. Nossa seleção de aspectos mais relevantes foi feita a partir dos dados 

coletados, principalmente com os coordenadores pedagógicos, que tiveram suas vozes 

valorizadas e registradas no estudo empreendido. 

O local da pesquisa foi o Território Sertão Produtivo da Bahia, que tem essa 

característica peculiar em sua administração, com a divisão de 27 territórios de identidade, 

sendo esse enfoque usado inicialmente pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA) a 

partir de 2003. Na Bahia, esse reconhecimento de Territórios de identidade com agrupamento 

de municípios com afinidades na cultura, economia e geografia, ocorreu em 2007. 

O Território Sertão Produtivo da Bahia localiza-se entre as regiões da Serra Geral e do 

Médio São Francisco e é formado por 20 municípios: Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, 

Contendas do Sincorá, Dom Basílio, Guanambi, Ibiassucê, Ituaçu, Iuiú, Lagoa Real, 

Livramento de Nossa Senhora, Malhada de Pedras, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Rio do 

Antônio, Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu, Tanque Novo e Urandi.  

Para a realização da pesquisa sobre as condições de trabalho dos coordenadores 

pedagógicos nos municípios do território foi feito inicialmente um estudo bibliográfico, com 

realização de pesquisas sobre a temática. Logo após, realizamos uma pesquisa documental, 

com coleta de Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do Magistério Público 

Municipal, leitura dos documentos e análise sobre identificação, formas de ingresso, jornada 

de trabalho, remuneração, avaliação de desempenho no que se refere ao coordenador 

pedagógico. As categorias de análise foram definidas tendo em vista o conceito de condições 

de trabalho docente abordadas por Oliveira e Vieira (2012). 
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Além da pesquisa documental, foi realizada a pesquisa de campo, com uso de dois 

instrumentos, sendo o primeiro um questionário para levantamento de dados sobre os 

coordenadores pedagógicos de cada município, realizado nas secretarias de educação, seja 

com secretários de educação ou assessores indicados pelos mesmos.  

O questionário utilizado tem perguntas fechadas de múltipla escolha e questões abertas 

e o objetivo do mesmo consistiu em realizar levantamento de dados sobre os coordenadores 

que atuam nos municípios, de modo a constituir um banco de dados sobre esses profissionais, 

permitindo traçar um perfil dos coordenadores pedagógicos que atuam nas redes municipais 

no Território Sertão Produtivo da Bahia. As questões versam sobre elementos que compõem a 

condição de trabalho docente, conforme definição adotada nesta pesquisa. 

No segundo momento da pesquisa de campo realizamos a entrevista semiestruturada 

com coordenadores de cada município do Território, buscando registrar também as 

percepções que os mesmos têm sobre suas condições de trabalho. A entrevista contou com 

roteiro elaborado, tendo em vista também o conceito de condição de trabalho docente. 

A análise dos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração consta no capítulo 3, onde é 

apresentada inicialmente uma discussão sobre carreira, tendo como referencial as 

contribuições de Oliveira (2010). Além disso, apresentamos também uma leitura de 

legislações nacionais que tratam do Plano de carreira como uma política de valorização do 

Magistério Público e se constitui em um direito desses profissionais. 

A partir da leitura dos planos, foi feito levantamento de questões referentes às 

condições de trabalho do coordenador pedagógico, sendo as mesmas destacadas e discutidas 

no decorrer do capítulo, abordando categorias como: identidade do profissional, forma de 

admissão e administração na carreira, jornada de trabalho, condições de remuneração, 

avaliação de desempenho e processos de trabalho do coordenador pedagógico. 

O capítulo 4 apresenta o perfil e condições de trabalho dos coordenadores pedagógicos 

a partir de dados constantes em questionários respondidos pelos municípios do Território 

Sertão Produtivo da Bahia. Discute ainda o significado que os sujeitos coordenadores 

atribuem às condições de trabalho que vivenciam, tendo em vista as entrevistas que foram 

realizadas. A coleta dos dados dos questionários e as entrevistas foram feitas no decorrer do 

ano de 2018. 

 Para a apresentação do perfil e condições de trabalho dos coordenadores que atuam no 

Território investigado, tanto nos dados dos questionários como nas entrevistas, fizemos a pré-

análise do material e definimos categorias a partir dos achados na pesquisa e de elementos 

definidos por autores que referenciam nossa pesquisa. Entre as categorias destacamos: 
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condições materiais, envolvendo a estrutura física, os tempos e os espaços de atuação, a 

estrutura e o desenvolvimento do trabalho, a jornada, o PCCR, a carreira e a remuneração e a 

satisfação com o trabalho realizado. 
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1 O COORDENADOR PEDAGÓGICO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

EDUCAÇÃO DO BRASIL 

 

O coordenador pedagógico, na visão de Fernandes (2010), é um profissional que 

possui um papel importante no cotidiano das escolas, atuando na articulação coletiva do 

projeto político pedagógico, no acompanhamento e orientação das ações docentes e na 

organização da formação continuada. 

De acordo com a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional do Brasil, Lei 

n° 9.394/1996, o coordenador pedagógico é um profissional do Magistério da Educação 

Básica, sendo este considerado na Lei n° 11.738/2008, como um daqueles que “desempenham 

atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou 

administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais” 

(BRASIL, 2008).  

Diante dessa observação, este capítulo discute de que maneira as atuais políticas 

públicas se caracterizam como conquistas ao trabalho do coordenador pedagógico e quais os 

avanços e limitações ao trabalho desse profissional ao longo do tempo, tendo em vista o 

contexto político, econômico e social. 

A partir desse propósito, realizamos uma análise crítica e contextualizada de políticas 

públicas educacionais brasileiras que têm implicações no trabalho do coordenador 

pedagógico. Para tal empreendimento partimos do conceito de Ball (2001) sobre políticas 

públicas educacionais, o qual considera que políticas são intervenções textuais, mas elas 

também carregam limitações materiais e possibilidades. Para a discussão será utilizado a 

abordagem do contexto de influência e contexto da produção de texto do ciclo de políticas 

públicas educacionais proposto por Ball e Bowe (1992 apud MAINARDES, 2006).  

De acordo com a abordagem do contexto de influência, o texto de uma política é 

construído a partir de uma série de disputa entre grupos, instituições e na relação de poder 

prevalece interesses de alguns em detrimento da ausência das vozes de outros. Nesse 

processo, Ball (2001) discute o poder do contexto internacional, suas agências e organismos e 

a influência sobre diversas nações, que mesmo no contexto de globalização são capazes de 

reelaboração dos modelos propostos e/ou impostos. 

O contexto da produção se constitui na análise do texto político, que pode ser 

legislações ou outros documentos. Segundo Mainardes (2006), essas produções não são, 

necessariamente, internamente coerentes e claras, e podem também ser contraditórias. Elas 

podem usar os termos-chave de modo diverso. O autor considera que o texto político em 
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análise precisa ser lido com relação ao tempo e local específico de sua produção e é resultado 

de disputas e acordos. 

A partir dessas considerações, realizamos neste capítulo uma análise de legislações 

educacionais brasileiras que trazem implicações ao exercício da atividade de coordenação 

pedagógica, considerando o contexto histórico, político e econômico em que foram 

produzidas. 

 

1.1 O trabalho de coordenação pedagógica no Brasil: da ideia de coordenação às  

legislações contemporâneas 

 

Ao observarmos a trajetória do trabalho do coordenador pedagógico no Brasil, 

notamos que esse profissional recebe diversas nomenclaturas ao longo da história, 

permanecendo ainda hoje uma diversidade de denominações em diferentes entes federados. 

Rangel (2000) explica a importância de estudo e pesquisa sobre a questão do nome, da 

terminologia, que em seu modo de ver se relaciona com a identidade. Na visão dessa autora 

permanece não um nome, mas um vocabulário, um conjunto de termos variáveis nos Estados 

e escolas. “Incluem-se nessa terminologia as expressões supervisão, supervisão educacional, 

supervisão escolar, supervisão pedagógica, orientação pedagógica, coordenação, coordenação 

pedagógica, coordenação de turno, coordenação de área ou disciplina” (RANGEL, 2000, p. 

75). 

A autora apresenta as definições de cada termo e considera que a coordenação 

“implica criar e estimular oportunidade de organização comum e de integração do trabalho em 

todas as suas etapas” e “o qualitativo pedagógico tem, como significante, o estudo da prática 

educativa” (RANGEL, 2000, p. 77).  

A partir dessas considerações e das discussões sobre o trabalho de coordenação 

pedagógica (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2011; SAVIANI, 2000; RANGEL, 2000), 

nesse texto há opção pela expressão coordenador pedagógico, entendendo que é uma 

terminologia usada no Brasil, principalmente a partir dos anos 1990, em substituição ao termo 

supervisor pedagógico/educacional/escolar, o qual não caiu totalmente em desuso, sendo que 

ainda permanece em alguns Estados e municípios brasileiros. 

A partir das abordagens de Saviani (2000), compreendemos que, mesmo antes de ser 

instituída na legislação como profissão, a ideia do supervisor já se fazia presente no contexto 

das escolas. No caso brasileiro, a supervisão ocorre desde a educação jesuítica através da 

figura do prefeito de estudos. No plano geral dos jesuítas, o ratio studiorum, constam 
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atribuições do prefeito de estudos, sendo a função regulada por regras e entre elas ouvir e 

observar os professores. 

Com a Reforma Pombalina, através do Alvará de 28 de junho de 1759, os jesuítas 

foram expulsos do Brasil e com isso a educação ministrada pelos padres fora extinta. Como 

substituição ao sistema de ensino jesuítico foram criadas as aulas régias (ROMANELLI, 

1986).  A figura do prefeito de estudos deixou de existir e o alvará criou a função de Diretor 

geral dos estudos em Portugal e todas as províncias, inclusive o Brasil, com as funções de 

averiguar a situação do ensino e da aprendizagem e sobre os mesmos fazer intervenções que 

considerar necessário. Além disso, cabia ao diretor verificar e corrigir o trabalho do professor, 

advertindo e cuidando para que houvesse harmonia entre os docentes (ANDRADE, 1978).  

Conforme observamos na legislação e de acordo com Saviani (2000), a ideia de 

supervisão nessa legislação promulgada por Portugal englobava os aspectos políticos-

administrativos (inspeção e direção), assim como o acompanhamento e controle da atividade 

docente. 

A primeira legislação da educação brasileira foi a Lei de 15 de outubro de 1827, 

promulgada no período imperial, logo após o processo de independência do Brasil em relação 

a Portugal. A referida Lei criou as escolas de primeiras letras nas cidades e províncias mais 

populosas do Brasil. Não há nessa legislação nenhuma referência a profissional responsável 

pela supervisão, inspeção, deixando de existir o diretor geral dos estudos. 

A Lei de 15 de outubro de 1827, no artigo 4° determina que “as escolas serão de 

ensino mutuo nas capitaes das províncias; e o serão também nas cidades, villas e lugares 

populosos dellas, em que for possível estabelecerem-se” (BRASIL, 1827).  Nas considerações 

de Saviani (2000), no ensino mútuo, o professor absorve as funções de docência e supervisão, 

pois além de ensinar, ele também instrui, orienta e acompanha a atividade de monitores, sendo 

estes os melhores alunos das turmas.  

Esse tipo de ensino é criticado pelo próprio ministro do Império, que em relatório 

encaminhado a Câmara em 1934 questiona os resultados do ensino mútuo e reclama a criação 

do cargo de inspetor de estudos para realizar atividades, como presidir exames e fiscalizar 

escolas (BRASIL, 1834). 

No município da corte, no ano de 1854, as atividades de presidir exames e fiscalizar 

escolas foram descritas como funções do inspetor geral, em regulamento aprovado através do 

Decreto n° 1.331-A, de 17 de fevereiro. Além dessas funções, ao inspetor geral, seja 

pessoalmente ou através de delegados ou conselho diretor, cabia a tarefa de supervisionar os 
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estabelecimentos de ensino, autorizar abertura de escolas particulares e também rever os 

livros (SAVIANI, 2000). 

Em âmbito nacional, políticas públicas que tratem do trabalho do que denominamos de 

coordenação pedagógica estão ausentes desde a constituição da nação brasileira, perpassando 

todo o período imperial até a República. No início da República há iniciativas de instituir o 

trabalho dos inspetores em alguns estados, como a reforma paulista entre 1892 e 1896.  Mas 

essas iniciativas se restringem a alguns entes federados e não se constituem em legislações 

nacionais. 

Segundo Saviani (2000), na década de 1920, alguns aspectos são importantes no que 

se refere às contribuições para a instituição da supervisão enquanto profissão. Um dos 

aspectos é o aparecimento dos profissionais técnicos em educação, assim como a criação da 

Associação Brasileira em Educação, em 1924, que trouxe estímulos aos técnicos em 

educação. 

Outro marco no plano federal citado por Saviani é o Decreto n° 16.782-A, que cria o 

Departamento Nacional do Ensino e o Conselho Nacional do Ensino, reservando a órgãos 

específicos de caráter técnico o tratamento de assuntos educacionais, até então ligados ao 

Ministério do Império e posteriormente ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores. 

Essa década é marcada por reformas educacionais, mas as mesmas ocorrem nos 

Estados e são impulsionadas pelo processo de desenvolvimento brasileiro no sentido 

capitalista que, por sua vez, acelerou o processo de urbanização e industrialização, levando ao 

aumento das pressões sociais por educação (SAVIANI, 2000).  

No que tange ao trabalho do inspetor, Pernambuco, por exemplo, tem uma experiência 

em 1928 com remodelação do aparelho organizacional separando os setores técnico-

pedagógicos dos administrativos. Saviani (2000) considera que essa separação entre parte 

administrativa e parte técnica foi condição para surgimento da figura do supervisor distinta do 

diretor e inspetor. E quando o inspetor recebe o papel de orientação pedagógica em lugar da 

fiscalização e controle da atividade docente, esse profissional passa a ser chamado de 

supervisor. 

Diferente da década de 1920, as décadas de 1930 e 1940 têm políticas educacionais 

por parte do governo federal as quais têm influência na atividade que denominamos de 

coordenação pedagógica. Saviani (2000) cita entre as legislações a Reforma Francisco 

Campos, em 1931, e a Reforma Capanema, em 1942 e 1946, sendo as mesmas importantes 

para a estruturação/reestruturação do ensino brasileiro que irá desembocar na primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1961. 
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Segundo Romanelli (1986), entre 1930 e 1945, o Brasil foi governado por Getúlio 

Vargas, sendo os 15 anos marcados por um período mais instável (1930 a 1937) e uma 

ditadura (1937 a 1945), ocorrendo esta através da implantação do Estado Novo. 

No que se refere à Reforma Francisco Campos, destacamos como legislação o Decreto 

n° 19.890, de 18 de abril de 1931, o qual dispõe sobre a organização do Ensino Secundário. O 

Título II desse Decreto versa sobre a inspeção do Ensino, sendo que o capítulo II trata do 

serviço de inspeção e o capítulo III sobre os inspetores. Consideramos importante esse 

destaque, uma vez que autores como Placco, Almeida e Souza (2011) acreditam que o germe 

da coordenação pedagógica no Brasil está na inspeção escolar. 

Desse modo, a inspeção do Ensino Secundário no Brasil é criada através dessa 

legislação, que prevê as funções de inspetores e inspetores gerais, sendo subordinados ao 

Departamento Nacional de ensino, com as seguintes atribuições:  

 
Art. 53. A inspecção permanente, em cada districto, será exercida pelos 

inspectores e caberá aos inspectores geraes a incumbecia de percorrer os 

districtos não só para fiscalizar a marcha dos serviços, como para solucionar 

divergencias suscitadas entre os inspectores e os dirigentes dos 

estabelecimentos de ensino. 

Art. 54. Incumbe á inspecção velar pela fiel observancia das disposições 

deste decreto, que forem aplicáveis as estabelecimentos de ensino sob o 

regimen de inspecção preliminar ou permanente, bem como das disposições 

dos respectivos regulamentos.  

Art. 55. O inspector remetterá mensalmente ao Departamento Nacional de 

Ensino, em duas vias dactylographadas, um relatorio minucioso e de caracter 

confidencial, a respeito dos trabalhos de cada serie e cada disciplina da sua 

secção nos estabelecimentos do districto. 

§ 1.º Duas vezes por anno deverá constar do relatorio uma apreciação 

succinta sobre a qualidade do ensino ministrado, por disciplina em cada 

serie, methodos adoptados, assiduidade de professores e alumnos, bem como 

suggestões sobre providencias que devam ser tomadas, caso se torne 

necessaria a intervenção do Departamento Nacional de Ensino.  

§ 2.º O pagamento dos vencimentos aos inspectores só será autorizado 

depois de recebido o relatorio do mez anterior.  

Art. 56. Incumbe ao inspector inteirar-se, por meio de visitas frequentes, da 

marcha dos trabalhos de sua secção devendo para isso, por serie e 

disciplina:     

 
a) 

assistir a lições de exposições e demonstração pelo menos uma vez 

por mez; 

 
b) 

assistir igualmente, pelo menos uma vez por mez, a aulas de 

exercicios escolares ou de trabalhos praticos dos alumnos, cabendo-

lhe designar quaes destes devam ser arguidos e apreciar o criterio de 

attribuição das notas; 

 
c) 

acompanhar a realização das provas parciaes, que só poderão ser 

effectuadas sob sua immediara fiscalização, cabendo-lhe ainda 

approvar ou modificar as questões a serem propostas; 

 
d) 

assistir ás provas finaes, sendo-lhe facultado arguir e attribuir nota 

ao examinado. 
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Parágrapho unico. Dos trabalhos a que se refere este artigo, bem como do 

julgamento das provas parciaes mencionado no art. 37, deverá ser feito 

registo em livros adequados, de accôrdo com o estabelecido no regimento 

interno do Departamento Nacional do Ensino.  

Art. 57. Aos inspectores da secção C compete ainda fiscalizar os exercícios 

de educação physica e as aulas de musica, bem como verificar as condições 

das installações materiais e didácticas do estabelecimento. (BRASIL, 1931). 

 

Conforme se observa, do ponto de vista da legislação, o trabalho dos inspetores era a 

fiscalização das condições físicas e materiais das escolas, assim como a fiscalização do 

trabalho docente, para registro e comunicação ao Departamento Nacional de Ensino, através 

de relatórios, estando o pagamento dos inspetores condicionado ao encaminhamento de tais 

documentos. Não há indício de atividade de orientação e muito menos de formação por parte 

dos inspetores.  

É interessante registrar que no artigo 58 do referido Decreto fica estabelecido como 

condição para acesso ao cargo de inspetor nomeação por meio de concurso e o inspetor geral 

seria escolhido entre os inspetores concursados, através de critérios como assiduidade, 

capacidade e dedicação ao ensino. 

A formação exigida era o Ensino Secundário completo, provisoriamente, pois seria 

substituída por curso realizado na Faculdade de Educação, Ciências e Letras, implantadas 

através do Estatuto das Universidades Brasileiras, instituído pelo Decreto n° 19.851, de 11 de 

abril de 1931. Saviani (2000) explica que na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi 

criado o curso de Pedagogia que formava professores das disciplinas específicas do curso 

Normal e os pedagogos, que eram os técnicos e os especialistas em educação, com o sentido 

de pedagogo generalista, o que foi alterado na década de 1960. 

Antes da década de 1960, porém, destacamos algumas legislações de 1940 que tem 

relação com o percurso do coordenador pedagógico, que a nosso ver, assume desde a década 

de 1990 não só a função de supervisor, mas também a de orientador educacional. 

Segundo Romanelli (1986), durante o Estado Novo (1937-1945) a regulamentação do 

ensino foi levada a efeito a partir de 1942, com a Reforma Capanema, sob o nome de Leis 

Orgânicas do Ensino, implantadas através de Decretos-Leis. Entre os decretos destacamos: 

Decreto-lei n° 4.073, de 30 de janeiro de 1942, que organizou o ensino industrial; Decreto-lei 

n° 4.244, de 9 de abril de 1942, que organizou o ensino secundário em dois ciclos: o ginasial, 

com quatro anos, e o colegial, com três anos e o Decreto-lei n° 6.141, de 28 de dezembro de 

1943, que reformou o ensino comercial. 

Em todas essas legislações não aparece a figura do inspetor, ou sequer menção ao seu 

trabalho como no Decreto n° 19.890, de 18 de abril de 1931, que tratava do serviço de 
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inspeção e dos inspetores. Mas esses decretos de 1942 e 1943 apresentam o serviço de 

orientação educacional, que deverá ser implantado no ensino industrial, secundário e 

comercial, sendo o orientador um professor do quadro. No Decreto-lei n° 6.141, por exemplo, 

o Art. 41 determina que a orientação educacional e profissional esteja continuamente 

articulada com os professores e, sempre que possível, com a família dos alunos, serviço que 

atualmente recai sobre a responsabilidade do coordenador pedagógico, na maioria das redes 

de ensino. 

O mesmo serviço de orientação educacional aparece também no Decreto-lei n° 9.613 

de 20 de agosto de 1946, que organizou o ensino agrícola. Aqui no cenário político já não 

havia mais o Estado Novo e sim um governo provisório. 

Nesse ano destacamos também o Decreto-lei n° 8.530, de 02 de janeiro de 1946, que 

organizou o ensino normal, o qual era ministrado em dois ciclos, sendo o primeiro o curso de 

regentes de ensino primário, em quatro anos, e o segundo, o curso de formação de professores 

primários, em três anos. Além disso, de acordo com o artigo 3° do referido Decreto, o ensino 

normal era compreendido também pelos cursos de especialização para professores primários e 

cursos de habilitação para administradores escolares do grau primário, sendo esse último 

destinado, segundo o artigo 11 a “habilitar diretores de escolas, orientadores de ensino, 

inspetores escolares, auxiliares estatísticos e encarregados de provas e medidas 

escolares” (BRASIL, 1946). 

Observando o Decreto-lei n° 8.529, de 02 de janeiro de 1946, que organizou o ensino 

primário a nível nacional, notamos que o mesmo não traz nenhuma referência ao trabalho de 

orientadores e inspetores, mas somente de professores e diretores. Posteriormente, o Decreto 

Lei que organiza o ensino normal tem um curso específico para formação de diretores, 

inspetores, orientadores que atuam no grau primário. 

Notamos, assim, que para o ensino secundário foi estabelecido em 1931, contando 

com a figura do inspetor, com função fiscalizadora do trabalho das escolas e dos professores. 

Porém, esse profissional não aparece nas legislações na década de 1940, que traz agora a 

necessidade de orientador educacional, com papel de acompanhamento e orientação dos 

educandos. Nesse período, o ensino primário não tem em sua legislação a figura do inspetor 

ou orientador educacional, ainda que o ensino normal se destinasse também a formação 

desses profissionais, através do curso para administradores escolares. 

Na década de 1950, a inspeção no Brasil assume caráter moderno, sob a denominação 

de supervisão escolar e a partir de forte influência norte-americana e da política 

desenvolvimentista, que atribuía à educação a função de alavanca de transformação social. De 
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1957 a 1963 expande-se o processo de capacitação de supervisores, por meio do Programa 

Americano-Brasileiro de Assistência ao Ensino Elementar (PABAEE), sendo a ênfase nos 

meios e técnicas de ensino (LIMA, 2001). Nas considerações de Arruda e Colares (2016), por 

meio desse plano que o modelo educacional norte-americano com ênfase nas técnicas e 

metodologias de ensino começou a se instalar no Brasil. 

A ação supervisora como controle e fiscalização tem destaque no Brasil nas décadas 

de 1960 e 1970 durante o regime da ditadura militar, com a presença do tecnicismo do ensino, 

que tinha por objetivo garantir a eficiência e a produtividade do processo educativo, o que era 

obtido por meio da racionalização que envolvia o planejamento sob o controle de técnicos 

supostamente habilitados, passando os professores a plano secundário (LIMA, 2001). 

Nesse contexto, na visão de Lima (2001), a supervisão ganha espaço na legislação 

educacional. A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei n° 4.024/1961, 

apresenta a figura do supervisor, mas de forma tímida, trazendo apenas a formação normal 

como condição para o exercício no ensino primário e sem referência ao ingresso na carreira. 

A Lei vai tratar de forma mais específica sobre o orientador de educação do ensino primário e 

médio e sobre o inspetor. 

Notamos no estudo da legislação que há distinção entre os níveis de ensino, com 

diferença na formação dos profissionais que atuam no ensino primário e médio. Isso fica 

evidenciado no artigo 62, quando explicita que a formação do orientador de educação será 

feita em cursos especiais que atendam às condições do grau do tipo de ensino e do meio social 

a que se destinam. 

De acordo com o artigo 52, da Lei n° 4.024/1961, o ensino normal era destinado à 

formação, além dos professores e diretores, de orientadores e supervisores do ensino primário. 

Há um destaque para a formação do orientador, chamado de orientador de educação do ensino 

primário. Pelo artigo 64 os mesmos “serão formados nos institutos de educação em curso 

especial a que terão acesso os diplomados em escolas normais de grau colegial e em institutos 

de educação, com estágio mínimo de três anos no magistério primário” (BRASIL, 1961). 

Quanto aos orientadores de educação do ensino médio, o artigo 63 coloca como 

espaços e curso de formação: 

 
Art. 63. Nas faculdades de filosofia será criado, para a formação de 

orientadores de educação do ensino médio, curso especial a que terão acesso 

os licenciados em pedagogia, filosofia, psicologia ou ciências sociais, bem 

como os diplomados em Educação Física pelas Escolas Superiores de 

Educação Física e os inspetores federais de ensino, todo com estágio mínimo 

de três anos no magistério. (BRASIL, 1961). 



32 

 

Observamos nesse artigo que os inspetores federais de ensino poderiam participar de 

curso especial para a formação de orientadores de educação do ensino médio, o que pode ser 

como processo formativo, já que, segundo a mesma Lei, a exigência para esse cargo é 

“possuir conhecimentos técnicos e pedagógicos demonstrados de preferência no exercício de 

funções de magistério de auxiliar de administração escolar ou na direção de estabelecimento 

de ensino” (BRASIL, 1961). Curioso é que entre supervisores, inspetores e orientadores há 

referência ao ingresso apenas do inspetor, que deveria ser através de concurso público de 

provas e títulos. 

Na visão de Placco, Almeida e Souza (2011), legislações como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional n° 4.024 de 1961 foram importantes para permitir as escolas 

contar com um profissional para o acompanhamento pedagógico. Nesse período e por conta 

da legislação floresceram as chamadas escolas experimentais, as quais 

 
[...] apresentavam, em suas propostas inovadoras, ou um profissional, ou 

uma equipe, para a coordenação pedagógica. Como as condições dessas 

escolas eram especiais, via de regra, o coordenador podia realizar um bom 

trabalho na linha de formação dos professores, para atingir os objetivos 

propostos pelas escolas. (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2011, p. 32). 

 

Além da LDB n° 4.024, a década de 1960, nas abordagens de Placco, Almeida e 

Souza, tem como marco para a coordenação pedagógica, do ponto de vista das políticas 

públicas, o Parecer 252/1969 (que veio complementar a Lei 5540/1968 - Lei da Reforma 

Universitária), o qual instituiu as habilitações do curso de Pedagogia e a Supervisão Escolar, 

uma das habilitações postas pela legislação, tem como objetivo a formação de um novo 

profissional – o Supervisor Escolar, como especialista da educação. 

A Lei n° 5.540, de 1968, que reformou o Ensino Superior, traz no artigo 30 a 

necessidade de formação em nível superior dos professores do ensino de segundo grau e dos 

especialistas, destinada ao trabalho de planejamento, supervisão, administração, inspeção e 

orientação no âmbito de escolas e sistemas escolares, devendo a formação ocorrer nas 

universidades. 

Entre os especialistas, os orientadores educacionais tem na Lei n° 5.564/1968 um 

instrumento que provê sobre o exercício da profissão, sendo definido no artigo 5º como 

atribuições, além do aconselhamento dos alunos e outras que lhe são peculiares, lecionar as 

disciplinas das áreas da orientação educacional. A formação desse profissional é mantida 

nessa legislação, conforme a Lei n° 4.024/1961. 



33 

 

Essa formação sofreu modificação com o Parecer nº 252 de 1969, que deu origem às 

habilitações do curso de Pedagogia: administração, inspeção, supervisão e orientação. 

Segundo Saviani (2000), o Parecer 252/69 é a tentativa mais radical de se profissionalizar a 

função de supervisor educacional, embora a ideia tivesse sendo apontada desde as reformas da 

década de 1930 e tivesse sido regulamentada através da Lei nº 5.564/1968. 

De acordo com Arruda e Colares (2016), o parecer estabeleceu funções para as 

atividades desenvolvidas pelo pedagogo. As autoras consideram que a legislação extinguiu a 

formação do pedagogo generalista e implantou a formação especializada, com divisão das 

funções desenvolvidas pelo pedagogo em especialidades técnicas, compartilhando as tarefas 

inerentes ao processo educativo. Na visão das autoras, esse movimento de mudanças foi 

impulsionado pelo cenário político e econômico brasileiro, onde a educação não ficou imune 

ao processo de desenvolvimento capitalista do país que tinha influência do contexto 

internacional da época (ARRUDA; COLARES, 2016). 

Saviani (2000, p. 30) denomina as habilitações no curso de Pedagogia implantadas 

com o Parecer 252/69  

 
como pedagogia tecnicista, cujo objetivo era garantir a eficiência e a 

produtividade do processo educativo, o que era obtido por meio da 

racionalização que envolvia o planejamento do processo sob o controle de 

técnicos supostamente habilitados, passando os professores a plano 

secundário, com papel de executores.  

 

Nota-se uma divisão no trabalho escolar, que tem relação com o contexto político, 

econômico, vivenciado no país naquele período, conforme expõem Pinheiro e Romanowski 

(2010, p. 146): 

 
A formação dos especialistas no curso de Pedagogia foi forjada no contexto 

educacional da época, o qual, devido à necessidade da mão de obra 

qualificada para atender o modo de produção capitalista, visava 

especificamente à divisão científica do trabalho na escola para aumentar a 

produtividade. Naquele período, a organização da escola referencia-se nos 

princípios da administração empresarial. O trabalho pedagógico assumiu os 

princípios da administração científica com base em Taylor e Fayol.  

 

Tendo em vista esse contexto político e econômico do país, assim como o Parecer 252 

de 1969, a nova Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional n° 5.692, promulgada em 

1971, trata dos especialistas e também dos professores no capítulo V e aborda aspectos como 

a sua formação e ingresso na carreira (BRASIL, 1971). 
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Os especialistas são os administradores, supervisores, inspetores e orientadores e 

necessitam de curso superior para ingresso na carreira, sendo graduação de curta ou longa 

duração, ou pós-graduação, tanto para o ensino de 1° como de 2° grau. A Lei prevê a 

admissão por meio de concurso público e o estímulo por parte dos sistemas de ensino ao 

aperfeiçoamento e atualização. Outra questão apontada pela Lei é que os sistemas devam fixar 

remuneração de acordo com a formação, sem distinção entre os níveis de atuação. 

Placco, Almeida e Souza (2011) explicam que, com a promulgação da Lei n° 

5.692/1971 (que instituiu a Reforma de Ensino de 1º e 2º graus), a maioria dos Estados 

brasileiros  

 
passou a estabelecer funções no quadro do magistério comprometidas com a 

ação supervisora, tanto em nível de sistema, como de unidade escolar. Com 

diferentes denominações: supervisor escolar, pedagogo, orientador 

pedagógico, CP, professor coordenador, os profissionais da Educação 

encontravam um novo espaço de trabalho. (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 

2011, p. 32). 

 

Saviani (2000) explica que, na medida em que os cursos de Pedagogia foram sendo 

reestruturados por força da legislação, apareceram também questionamentos sobre a pretensa 

neutralidade da educação, assim como a atuação dos técnicos.  

Rangel (2000) considera que nos anos 1960 e 1970 a supervisão era concebida como 

especialidade pedagógica com papel de garantir a efetividade e eficiência dos meios e eficácia 

dos resultados do trabalho didático-pedagógico da e na escola. Assim como Saviani (2000), a 

autora considera como um momento do tecnicismo da supervisão, entendendo o tecnicismo 

como a compreensão e o uso descontextualizado da técnica, que enfraquece a escola e a 

submete às regras de interesse da política socioeconômica. 

Segundo Rangel (2000), a década de 1980 é de críticas à escola, com questionamentos 

sobre o seu papel e a partir de tais reflexões há busca de transformação e nesse cenário vê-se a 

necessidade de extirpar o supervisor, desde a sua formação à ação. Como exemplo, a autora 

cita a experiência no Rio de Janeiro, com a exclusão dos supervisores dos Centros Integrados 

de Educação Pública (CIEP). Na mesma década, a Universidade do Rio de Janeiro reformula 

o curso de Pedagogia e retira a habilitação de supervisor, deixando essa formação para curso 

de Especialização. 

Nas considerações de Santos (2012), nos anos 1980 foi muito forte o movimento 

crítico da educação, surgindo nessa época a Pedagogia Histórico-crítica encabeçada pelo 

professor Dermeval Saviani. Nesse contexto, 

 



35 

 

[...] foram realizados inúmeros debates acerca da negação dos chamados 

“técnicos” ou especialistas” da educação, ficando os mesmos e, 

particularmente, os supervisores educacionais, no centro das críticas, por 

serem apontados como os principais responsáveis pelo insucesso escolar e 

por tantas mazelas do ensino. (SANTOS, 2012, p. 44). 

 

Na década de 1980 temos como marco a Constituição Federal (CF) de 1988, que foi 

construída no cenário de reabertura política no Brasil e, ainda que tenha sido arquiteta pelas 

elites (PERONI, 2003), favoreceu o crescimento da luta pela valorização do magistério que 

obteve algumas conquistas na lei, como o princípio V do ensino constante no artigo 206 na 

CF: 

 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, 

planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 

assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela 

União. (BRASIL, 1988). 

 

Se levarmos em conta as abordagens de Rangel (2000), que considera como objeto de 

trabalho do supervisor, ao qual denominamos aqui de coordenador pedagógico, o ensino e a 

aprendizagem, entendemos que o supervisor/coordenador, assim como o professor é um 

profissional do ensino. 

Notamos que a CF de 1988, diferente de legislações anteriores, inclusive a LDBEN, 

não se atém apenas ao ingresso do profissional do ensino, mas trata também da carreira e da 

remuneração, ainda com limitações, como o fato de não se referir a um piso nacional, o que 

foi posteriormente alterado pela Emenda Constitucional n° 53 em 2006. 

O movimento de lutas do magistério por melhorias na educação durante os anos 1980 

e o processo de construção da constituição levou também a questionamentos sobre a função 

de supervisor, onde educadores acusavam o caráter tecnicista desse profissional e a partir de 

1990 sua função é ressignificada, ganhando em alguns sistemas de ensino a nomenclatura de 

coordenador pedagógico (LIMA, 2001). 

É interessante consideramos que, mesmo com todos os questionamentos e críticas ao 

supervisor formado no curso de Pedagogia com suas habilitações, do ponto de vista da 

legislação, vigora o Parecer 252 de 1969 e isto só é alterado em 2006, com a promulgação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, que se propõe a formar o 

pedagogo para atuação na docência da educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental e gestão e coordenação de processos educativos (BRASIL, 2006). 
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É importante pensarmos ainda sobre o contexto político e econômico da década de 

1990, período em que foi modificado no Brasil o papel do supervisor e em muitas redes de 

ensino até mesmo a nomenclatura, passando a ser o coordenador pedagógico. 

Peroni (2003) explica que, entre 1965 e 1973, a crise do modelo de produção fordista 

que mantém o Estado de bem-estar social se agrava e nesse processo o capitalismo se 

reinventa através do neoliberalismo, denominado por Harvey (1992) de acumulação flexível, 

com mudanças no modo de produção e nas relações de trabalho. Nesse novo cenário 

neoliberal, o Estado reduz seu papel e passa a ser mínimo para as políticas sociais, porém é 

máximo para o capital, pois regula as atividades do capital corporativo e tem que criar um 

bom clima de negócios para atrair e manter investidores. Nesse processo, há o fortalecimento 

dos sistemas financeiros com a mundialização do capital e Peroni (2003) destaca a 

transposição desse sistema a países como o Brasil, que é subalterno ao sistema mundial, tendo 

uma particularidade capitalista devido a sua gênese colonial, escravista e conservadora, sendo 

constituído enquanto Estado Nacional a partir de contradições. 

De forma tardia, esse modelo de acumulação flexível chega ao Brasil na década de 

1990, principalmente a partir do governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), que implanta a 

reforma do Estado, propondo a substituição da administração pública burocrática pela 

gerencial, que utiliza a lógica do mercado, de modo que os serviços sociais como educação 

são descentralizados na lógica do neoliberalismo.  

Nesse modelo de educação mercantilista, os profissionais da educação são cada vez 

mais responsabilizados pelos resultados do processo educacional, gerando situações de 

acúmulo de atividades e sobrecarga de trabalho. 

Podemos observar estreita relação entre as reformas neoliberais em países latino-

americanos, como do governo FHC no Brasil e documentos de agências internacionais, como 

o relatório da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (1995), 

Governance in Transition: Public Management Reforms in OECD Countries [Governo em 

Transição: Reformas da Gestão Pública nos Países da OECD]. Sobre o relatório, Ball (2001) 

considera que o mesmo mescla descrição e prescrição e resume as reformas como os novos 

paradigmas da gestão pública: 

 
• atenção mais focada nos resultados em termos de eficiência, eficácia e 

qualidade dos serviços; 

• substituição de estruturas organizacionais profundamente centralizadas e 

hierarquizadas por ambientes de gestão descentralizados, onde as decisões 

sobre a alocação de recursos e a prestação de serviços são tomadas muito 



37 

 

mais próximas do local de prestação e onde há a criação de condições para a 

existência de feedback dos clientes e de outros grupos de interesse; 

• flexibilidade para explorar alternativas para a provisão e regulação públicas 

que podem, por sua vez, levar a resultados mais eficazes em termos de 

custos; 

• maior ênfase na eficiência dos serviços prestados diretamente pelo setor 

público, envolvendo o estabelecimento de objetivos de produtividade e a 

criação de ambientes competitivos dentro e entre as organizações do setor 

público; 

• fortalecimento das habilidades estratégicas do poder central que conduzam 

à evolução do Estado e permitam que este responda aos desafios externos e 

interesses diversos de uma forma automática, flexível e a um custo reduzido. 

(BALL, 2001, p. 104). 

 

Ball (2001) examina até que ponto assistimos ao desaparecimento da concepção de 

políticas específicas de Estado Nação nos campos econômico, social e educativo e o seu 

abarcamento em um só campo numa concepção única de política para a competitividade 

econômica, levando ao abandono ou marginalização dos propósitos sociais da educação. 

Nesse cenário, Ball considera que a educação está cada vez mais sujeita as prescrições e 

normativas do economicismo. 

Nessa lógica compreendemos porque as consequências do regime de acumulação 

flexível para os trabalhadores (como aumento do desemprego, subcontratação e 

enfraquecimento dos sindicatos) chegam também aos profissionais do magistério, estando a 

educação cada vez mais subjugada ao campo econômico. Nesse cenário, conforme expõe 

Oliveira (2004), as reformas realizadas “acabarão por determinar uma reestruturação do 

trabalho docente, resultante da combinação de diferentes fatores que se farão presentes na 

gestão e na organização do trabalho escolar, tendo como corolário maior responsabilização 

dos professores e maior envolvimento da comunidade” (OLIVEIRA, 2004, p. 1131). 

Nesse contexto, tendo em vista as abordagens de Ball (2001), que considera a criação 

de políticas nacionais como um processo de bricolagem, de empréstimo de fragmentos e 

partes de ideias de outros contextos, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei n° 9.394/1996 trouxe o discurso neoliberal, onde a gestão democrática e descentralizada 

tem destaque, assim como políticas de avaliação e responsabilização dos docentes, que 

passam a assumir não só o papel de ensinar, mas também de planejar, gerir, coordenar. 

A partir dessa legislação, fica evidenciado que a atividade de coordenação pedagógica 

é uma função do magistério. Observamos que a expressão coordenação pedagógica aparece na 

Lei n° 9.394/1996 e aqui o coordenador pedagógico é tratado como um profissional da 

educação. No artigo 61, alterado pela Lei 13.415/2017, entre os profissionais da educação 

temos: “trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com habilitação em 
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administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com 

títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas” e os “trabalhadores em educação, 

portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim” (BRASIL, 

1996). 

A mesma Lei, em seu artigo 64, determina que a formação de profissionais de 

educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional 

para a educação básica, seja feita em cursos de graduação em Pedagogia ou em nível de pós-

graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 

nacional (BRASIL, 1996). 

Além da formação em curso graduação em Pedagogia ou pós-graduação, o artigo 67, § 

1
o
  (renumerado pela Lei nº 11.301/2006), da Lei n° 9.394/1996, considera a experiência 

docente como pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de 

magistério, e o § 2º, incluído pela Lei 11.301/2006, considera como funções do Magistério da 

Educação Básica aquelas exercidas por professores e especialistas da educação nessa 

modalidade, seja na docência ou em atividades de direção de unidade escolar e coordenação e 

assessoramento pedagógico. 

Do ponto de vista da legislação, percebemos que o coordenador pedagógico não tem 

uma denominação especificada. Apesar de a expressão coordenação aparecer no texto da 

LDB, muitas outras são citadas como referentes a atividade, entre elas profissionais da 

educação, especialistas, permanecendo assim a imprecisão que sempre esteve presente na 

trajetória desse profissional. Acreditamos que a Lei manteve de certa forma o que ainda era 

vigente com o Parecer 252/1969, ao mesmo tempo em que procurou incorporar os novos 

discursos em voga na década de 1990. 

No que se refere ao trabalho do coordenador pedagógico, consideramos como avanço 

na LDBEN 9.394/1996 o mesmo ser tratado como um profissional da educação que exerce 

uma das funções do magistério, sendo as demais a docência e a gestão escolar.  Outro avanço 

para o trabalho de coordenação pedagógica são os princípios de valorização dos profissionais 

da educação, já expressos na CF de 1988 e ampliados na nova LDBEN, conforme consta no 

artigo 67: 

 
Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos 

de carreira do magistério público: 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; 
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III - piso salarial profissional; 

IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 

do desempenho; 

V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga 

de trabalho; 

VI - condições adequadas de trabalho. (BRASIL, 1996). 

 

Do ponto de vista da legislação, o fato de ser considerado um profissional do 

magistério se constitui em um avanço importante para a carreira de coordenador pedagógico, 

apesar das limitações ainda presentes, como a discussão sobre o coordenador ser considerado 

especialista com função técnica, o que leva a posicionamentos divergentes sobre direitos 

trabalhistas, como aposentadoria. Em nossa compreensão o trabalho do coordenador é 

essencialmente político, assim como o docente, como já afirmava Saviani em Conferência 

proferida no II Encontro Nacional de Supervisores, em 1979 (SAVIANI, 2000). 

Coadunamos com as colocações de Arruda e Colares (2016), quando expressam a 

necessidade de reafirmação da posição política que o coordenador detém. As autoras 

consideram que o trabalho do coordenador vai muito além de ser técnico-administrativo, 

como muitas vezes é entendido. Trata-se de ação planejada e organizada que implica em 

objetivos claros e é fator político. 

Não entendemos a abordagem do coordenador pedagógico como especialista, já que 

sua formação atual é a mesma do docente, ou seja, não há especificidade em seu processo 

formativo e, além disso, também não concordamos com a atribuição da atividade do 

coordenador como técnico-administrativa, pois trabalha com formação, ou seja, é também um 

docente. 

A partir dessas considerações, entendemos a necessidade de mudança na CF no que se 

refere a direitos constantes no artigo 201, devendo haver a substituição da expressão professor 

por profissionais do magistério. Notamos que as legislações posteriores a CF de 1988 

passaram a tratar de direitos iguais entre docentes e profissionais de suporte pedagógico, 

tratando-os de profissionais do magistério, sendo isto um ganho importante aos profissionais. 

Analisando a LDB n° 9.394/1996 entendemos que o seu texto leva a intensificação do 

trabalho docente, tanto na atuação em sala de aula como em espaços de coordenação 

pedagógica. A imprecisão quanto ao trabalho do docente na função de coordenação 

pedagógica presente na legislação gerou alterações em legislações estaduais, sendo que alguns 

entes federados, como o Estado da Bahia, tendo em vista o que preconiza a LDB, realizou a 

junção das funções antes exercida por orientadores e supervisores na atividade de 

coordenação pedagógica. De acordo com Pires (2005, p. 41), “na Rede Pública Estadual de 
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Ensino da Bahia, em 1997, os cargos de orientador educacional e supervisor escolar foram 

transformados em cargos de coordenador pedagógico, agente este que, atualmente, exerce as 

funções das nomenclaturas transformadas”.  

Entre as legislações posteriores a CF de 1988 destacamos a Lei n° 10.172 de 2001, que 

aprova o Plano Nacional de Educação que vigorou entre os anos de 2001 a 2011. A referida 

Lei apresenta, além do diagnóstico, diretrizes, objetivos e metas para os níveis e modalidades 

de ensino, Magistério da Educação Básica, financiamento e gestão e acompanhamento e 

avaliação do plano.  

Na introdução do PNE 2001-2011 são apresentados os objetivos e prioridades do 

plano, entre os quais destacamos a prioridade IV: 

 
4. Valorização dos profissionais da educação. Particular atenção deverá ser 

dada à formação inicial e continuada, em especial dos professores. Faz parte 

dessa valorização a garantia das condições adequadas de trabalho, entre elas 

o tempo para estudo e preparação das aulas, salário digno, com piso salarial 

e carreira de magistério. (BRASIL, 2001). 

 

 Notamos que o documento trata da valorização dos profissionais da educação, entre os 

quais se encontra o coordenador pedagógico e o conceito de valorização defendido no PNE 

inclui não só a formação docente, mas também as condições de trabalho, carreira e 

remuneração. Todavia, como o texto destaca, há prioridade para a questão da formação e os 

objetivos e metas explicitam essa opção ao definir 25 entre 28 metas e objetivos específicos 

para a formação docente. 

 Entre os objetivos e metas do item IV do PNE 2001-2011, que trata do Magistério da 

Educação Básica, apenas três se referem a condições de trabalho, carreira e remuneração.  

 
1. Garantir a implantação, já a partir do primeiro ano deste plano, dos planos 

de carreira para o magistério, elaborados e aprovados de acordo com as 

determinações da Lei nº 9.424/96 e a criação de novos planos, no caso de os 

antigos ainda não terem sido reformulados segundo aquela lei. Garantir, 

igualmente, os novos níveis de remuneração em todos os sistemas de ensino, 

com piso salarial próprio, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Nacional de Educação, assegurando a promoção por mérito. 

2. Implementar, gradualmente, uma jornada de trabalho de tempo integral, 

quando conveniente, cumprida em um único estabelecimento escolar. 

3. Destinar entre 20 e 25% da carga horária dos professores para preparação 

de aulas, avaliações e reuniões pedagógicas. (BRASIL, 2001). 

 

Apesar de limitados, os objetivos e metas que se referem as condições de trabalho, 

carreira e remuneração são conquistas importantes para os profissionais do Magistério da 

Educação Básica e para sua efetivação, assim como dos demais objetivos e metas que se 
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referem a outros pontos, o financiamento previsto no PNE seria fundamental. Porém, como 

questiona Saviani (2014), o veto do Presidente FHC de todos os artigos que tratam do 

financiamento, tornou o PNE inexequível. 

Outro marco legal importante para a melhoria das condições de trabalho dos 

profissionais do Magistério da Educação Básica foi a Lei do Piso. Consideramos como 

conquista dos profissionais do magistério, entre estes o coordenador pedagógico, o direito ao 

Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), o qual foi possível a partir da Emenda 

Constitucional n° 53 de 2006 que determina a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação 

(FUNDEB) em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e Valorização dos Profissionais do Magistério (FUNDEF) que vigorava desde 

1997. 

É importante destacarmos o contexto em que ocorreram esses fatos. Em 2002, o 

governo neoliberal deu sinais de exaustão e foi eleito como presidente do Brasil Luís Inácio 

Lula da Silva, um governo progressista, mas que fizera aliança com as elites. 

A eleição do novo presidente possibilitou a organização e atuação de movimentos 

docentes, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, sendo 

fundamental no processo de debates, enfrentamentos e proposições no estabelecimento da 

legislação do piso salarial profissional nacional.  

A criação do piso foi determinada na Lei n° 11.494, de 2007, sendo a mesma 

promulgada através da Lei n° 11.378/2008, porém contestada por alguns governadores, mas 

julgada como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

Na continuidade da gestão do governo progressista, desde 2002, tivemos a 

promulgação da Lei n° 13.005/2014 do Plano Nacional de Educação (PNE), que se constituiu 

a partir de discussões intensas de vários segmentos da sociedade em conferências Municipais, 

Estaduais e Nacionais, construindo documento referência para o PNE (OLIVEIRA, 2011). 

O PNE, promulgado em 2014 no governo de Dilma Rousseff, estabeleceu metas e 

estratégias importantes no que se refere à melhoria das condições de trabalho, remuneração, 

carreira e formação dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica e entre estes 

o coordenador pedagógico. Nas considerações de Nunes e Oliveira (2017, p. 76), “o 

compromisso com o cumprimento das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação, 

Lei 13.005/2014 (BRASIL, 2014), para os próximos dez anos, é fundamental”.  

Destacamos entre as metas do PNE que têm impactos para o trabalho do coordenador 

pedagógico: 15 (formação de professores), 16 (formação continuada e pós-graduação de 
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professores), 17 (valorização do professor), 18 (plano de carreira docente), 19 (gestão 

democrática) e 20 (financiamento da educação). 

A meta 15 prevê política de formação dos profissionais da educação, conforme consta 

o artigo 61 da LDBEN. A meta 16 apresenta a necessidade de formação em nível de pós-

graduação dos professores e garantia da formação continuada a todos os profissionais da 

educação. A meta 17 trata da remuneração dos profissionais da educação, equiparando-a aos 

demais profissionais com escolaridade equivalente. A meta 18 trata da necessidade do 

estabelecimento de planos de carreira para os profissionais da educação, tomando como base, 

no que se refere aos profissionais da educação básica, o piso salarial profissional nacional. E 

por fim a meta 20 é fundamental para a garantia da efetividade de todas, pois se trata do 

financiamento da educação, definindo a ampliação dos investimentos, o que é primordial. 

O PNE representava esperança de melhoria das condições de trabalho, remuneração, 

maior valorização e formação dos profissionais da educação e apesar de ainda estar em 

vigência, a crença em sua efetivação diminuiu diante do cenário político do país, que sofreu 

um golpe político em 2016, com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. 

Na visão de Braz (2017), o golpe ocorreu porque consideraram Dilma incapaz de 

continuar representando interesses do capital que ela servira, pois precisavam de um governo 

genuinamente burguês, que não cedesse o mínimo aos trabalhadores, mas ao contrário, lhes 

retirasse o pouco que conquistaram e servisse o máximo ao capital. 

O governo Temer, que assumiu o comando do país após a saída de Dilma Rousseff, 

executou exatamente esse projeto esperado e, como consequência, temos a Emenda 

Constitucional n° 95 que limita por 20 anos os gastos públicos com educação e saúde, além da 

reforma trabalhista e tantos projetos a caminho, como a reforma da previdência. E se 

observarmos o contexto político e econômico, notamos que essa agenda conservadora não é 

apenas do Brasil, mas em toda a América Latina, que se torna rota entre as prioridades 

imperialistas da economia internacional. 

Analisando esse cenário, consideramos como mais urgente aos profissionais da 

educação, entre eles o coordenador pedagógico, atitude de resistência, no sentido de lutar 

contra a retirada de direitos trabalhistas que foram adquiridos, pelo menos na legislação, ao 

longo de muitos anos e muita luta. Ao lado desses enfrentamentos, o coordenador tem 

também pautas específicas, entre elas, a reivindicação de políticas nacionais que garantam 

maior clareza quanto ao trabalho de coordenação pedagógica, melhores condições de trabalho, 

remuneração e garantia de planos de carreira para maior valorização. 
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Nesse sentido, entendemos que investigações sobre as condições de trabalho do 

coordenador pedagógico são fundamentais para subsidiar as lutas em prol da valorização 

desses profissionais, sendo esta uma das motivações para a pesquisa que realizamos, cuja 

abordagem metodológica apresentamos no capítulo a seguir. 
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2 ABORDAGEM METODOLÓGICA: TIPO E NATUREZA DA PESQUISA 

 

O estudo realizado visa analisar as condições de trabalho dos coordenadores 

pedagógicos no Território Sertão Produtivo da Bahia e tem uma abordagem eminentemente 

qualitativa.  Minayo (2002) considera que a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares, trabalhando com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que não pode se reduzir a análise de variáveis, como ocorre, geralmente, 

em pesquisas quantitativas. 

Isso não significa que a abordagem quantitativa tenha sido descartada na pesquisa 

realizada, pois buscamos utilizar dados tanto qualitativos quanto quantitativos, considerando 

que “o conjunto de dados quantitativos e qualitativos, porém, não se opõem. Ao contrário, se 

complementam, pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo 

qualquer dicotomia” (MINAYO, 2002, p. 22).  

Na realização da pesquisa utilizamos como aporte teórico as considerações de Bogdan 

e Biklen (1994) sobre a investigação qualitativa, definida pelos autores como um termo 

genérico que agrupam diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 

características.  Bogdan e Biklen (1994) explicam que a investigação qualitativa é feita com o 

objetivo de investigar os fenômenos em toda a sua complexidade e no contexto natural.   

Para pesquisar as condições de trabalho dos coordenadores pedagógicos do Território 

Sertão Produtivo da Bahia tomamos como referência as características da investigação 

qualitativa apresentadas por Bogdan e Biklen (1994).  Na primeira característica os autores 

consideram que na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente natural, 

constituindo o investigador o instrumento principal. Isso significa que na realização da 

pesquisa houve contato com os municípios que compõem o Território Sertão Produtivo da 

Bahia, através das secretarias de educação para coleta de dados sobre os coordenadores 

pedagógicos, assim como contato direto com coordenadores pedagógicos, através da 

realização de entrevistas com alguns desses sujeitos. 

A segunda característica abordada por Bogdan e Biklen (1994) considera que a 

investigação qualitativa é descritiva. Isto significa que o nosso estudo não se restringe a 

análise e registro de dados, mas estivemos atentos durante todo o processo de coleta e análise 

da pesquisa a todos os elementos presentes, de modo que possamos descrever o objeto de 

estudo com toda a riqueza de detalhes. 

Como terceira característica da investigação qualitativa, Bogdan e Biklen (1994) 

explicitam que os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 
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simplesmente pelos resultados ou produtos. No estudo empreendido sobre as condições de 

trabalho dos coordenadores pedagógicos que atuam em municípios do Território Sertão 

Produtivo da Bahia, interessa-nos muito mais a compreensão dos apontamentos durante os 

estudos e sua relação com a realidade vivenciada pelos sujeitos da pesquisa do que o produto 

final. A ênfase à importância do processo não diminui, no entanto, a importância do produto. 

Ressaltamos que a perspectiva que assumimos considera o processo de produção da 

informação como parte de grande relevância de as informações que se produzem durante a 

realização da pesquisa empírica. 

Na quarta característica, Bogdan e Biklen (1994) indicam que os investigadores 

qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva. Seguindo essa característica, 

nosso estudo sobre as condições de trabalho dos coordenadores pedagógicos não visa a coleta 

de dados para confirmação de hipóteses previamente elaboradas. À medida que produzimos as 

informações de pesquisa no contato com os sujeitos, fizemos a seleção dos aspectos mais 

importantes para análise e registro. 

Por último, temos a quinta característica de uma investigação qualitativa apontada por 

Bogdan e Biklen (1994) que se refere à importância vital do significado na abordagem 

qualitativa. Nesse aspecto, os autores tratam da valorização da perspectiva dos participantes, 

que deve ser apreendida. Consideramos essa característica muito presente no estudo 

empreendido, uma vez que as condições de trabalho dos coordenadores pedagógicos são 

tratadas junto aos sujeitos e nossa postura é de valorização de suas vozes. 

 

2.1 Local da Pesquisa 

 

Para a realização do estudo sobre as condições de trabalho dos coordenadores 

pedagógicos foi definido pesquisar no Território Sertão Produtivo da Bahia, por ser uma área 

que contém 20 municípios e dessa forma realizarmos um estudo mais abrangente. 

Além disso, o Território Sertão Produtivo foi escolhido também por motivações de 

ordem pessoal e profissional, uma vez que atuamos em atividade de coordenação pedagógica 

em municípios que fazem parte desse território. 

No documento Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável do Sertão 

Produtivo (2010) é apresentado o conceito de território na visão do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) como  

 
[...] uma área física extensiva, geograficamente definida, genericamente 

contínua, compreendendo espaços urbanos e rurais particularizados por 
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critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a sociedade, a cultura, a 

política, a economia, as instituições organizadas e a população com os 

distintos grupos sociais que a compõe e que se relacionam interna e 

externamente por meio de processos específicos, onde daí pode-se extrair um 

ou mais elementos que indicam sua identidade e suas coesões sociais e 

culturais. (CODESP, 2010, p. 5). 

 

Silva (2014, p. 28) informa que no Brasil “o enfoque territorial conjuntamente com o 

enfoque de identidade foi usado inicialmente pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) para articular as políticas nesse setor, a partir de 2003, através da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial (SDT)”. A SDT introduziu o Programa de Desenvolvimento 

Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT) com o objetivo de promover o planejamento e 

a autogestão do processo de desenvolvimento sustentável dos territórios rurais e o 

fortalecimento e dinamização de sua economia.  

De acordo com Barreto (2014), o Estado da Bahia é um dos mais plurais do Brasil, 

apresentando um mosaico de variedades sociais, culturais, econômicas e ambientais. Esse 

autor  considera que as políticas públicas ao longo dos tempos contribuíram para a geração de 

desigualdades entre as várias regiões do Estado, com forte concentração econômica e social 

na Região Metropolitana de Salvador (43,2% do PIB e 25% da população), o que leva a um 

baixo padrão de vida para a maior parte da população e, ao Estado, poucos recursos para 

satisfazer as necessidades desta população. 

 Tendo em vista essa realidade, a adoção dos Territórios de Identidade e a instituição 

de uma Política Estadual de Desenvolvimento Territorial foi realizada com o propósito de  

alcançar a desconcentração da riqueza e renda no estado, buscando  o reconhecimento  da 

diversidade e as potencialidades espacialmente distribuídas no território baiano, introduzindo 

a participação e a articulação social, desenvolvendo políticas públicas mais efetivas e afins às 

necessidades e possibilidades de cada Território. 

Inicialmente foi instituído na Bahia cinco territórios no contexto do PRONAT: 

Chapada Diamantina, Irecê, Litoral Sul, Sisal e Velho Chico. Posteriormente ocorreu, no 

entanto, um movimento por atores sociais e gestores públicos que propuseram revelar mais 

territórios, considerando a diversidade e a extensão do Estado, o que levou a ampliação dos 

territórios rurais, conforme explica Barreto (2014, p. 12) 

 
Nesse sentido, no período de 2003 a 2006, foram realizadas várias 

atividades, dentre as quais o levantamento das delimitações geográficas 

existentes, as reuniões entre as organizações e as bases locais para opinarem 

quanto à inserção dos municípios nos territórios, analisando os seus 

múltiplos aspectos: culturais, geo-ambientais, políticos-institucionais e 

econômicos. Desse processo, foram revelados 25 territórios de identidade, 
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iniciando-se a mobilização para a criação dos seus espaços representativos 

(Colegiados Territoriais). 

 

De acordo com Silva (2014), o Governo da Bahia, considerando o Território de 

Identidade como um agrupamento de municípios com afinidades de identidade, cultura, 

economia e geografia, reconheceu, em 2007, a existência de Territórios de Identidade no 

Estado, para os quais se buscou uma gestão com prioridades temáticas de acordo com o 

sentimento de pertencimento. Na visão de Barreto (2014), ao assumir o governo em 2007, 

Jaques Wagner adotou os territórios de identidade como unidades de planejamento das 

políticas públicas do estado da Bahia e iniciou assim o processo de implantação de uma 

Política de Desenvolvimento Territorial (PDT).  

Segundo informações que constam no site da Secretaria de Planejamento (SEPLAN), 

em 2010, o território do Extremo Sul se dividiu e surgiu o território Costa do Descobrimento, 

completando, assim, os 27 territórios atuais.  

 

Figura 1 - Mapa Territórios de Identidade da Bahia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: http://coegemas.blogspot.com/p/territorios-de-identidade-ba.html 

 

A Bahia foi também o primeiro Estado a criar a rede estadual de territórios, 

denominada de Coordenação Estadual dos Territórios de Identidade da Bahia (CET). Esta 

rede inspirou a criação de similares em vários Estados da Federação e organização da Rede 

Nacional de Territórios. 

http://coegemas.blogspot.com/p/territorios-de-identidade-ba.html
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 Para a realização do planejamento participativo, o governo da Bahia, nos últimos anos, 

vem articulando as políticas públicas e territórios, buscando inclusive tornar a abordagem 

territorial como política de Estado. Para tanto, foi publicada a Lei nº 13.214/2014, que dispõe 

sobre os princípios, diretrizes e objetivos da Política de Desenvolvimento Territorial do 

Estado da Bahia, instituindo também, através de Lei, o Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Territorial (CEDETER) e os Colegiados Territoriais de Desenvolvimento 

Sustentável (CODETER). 

 Tanto o CEDETER como o CODETER são instrumentos de implantação da política de 

desenvolvimento territorial da Bahia, existindo ainda outros instrumentos como Plano 

Plurianual Territorializado e Participativo e o Plano Territorial de Desenvolvimento 

Sustentável (PTDS ). 

Entre os 27 Territórios de Identidade da Bahia, temos o Sertão Produtivo, que possui 

cerca de 23.631 quilômetros quadrados, compreende-se entre as regiões da Serra Geral e do 

Médio São Francisco e é formado por 20 municípios: Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, 

Contendas do Sincorá, Dom Basílio, Guanambi, Ibiassucê, Ituaçu, Iuiú, Lagoa Real, 

Livramento de Nossa Senhora, Malhada de Pedras, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Rio do 

Antônio, Sebastião Laranjeiras, Tanhaçu, Tanque Novo e Urandi.  

 

Figura 2 - Mapa Território Sertão Produtivo da Bahia 

 
                 

 

 

 

 

 

 

  

             Fonte: http://nupetesp.blogspot.com/p/sertao-produtivo.html 

 

A pesquisa realizada sobre as condições de trabalho dos coordenadores pedagógicos 

tem como espaço os municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia. De acordo com dados 

http://nupetesp.blogspot.com/p/sertao-produtivo.html
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publicados no site da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), a 

população do Território, em 2017, era de 501.130 habitantes, distribuídos nos 20 municípios, 

conforme observamos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - População por municípios – 2017 

População por municípios – 2017 

Brumado  69.677  Lagoa Real  16.029  

Caculé  23.817  Livramento de Nossa Senhora  46.739  

Caetité  52.853  Malhada de Pedras  8.856  

Candiba  14.792  Palmas de Monte Alto  22.553  

Contendas do Sincorá  4.299  Pindaí  16.889  

Dom Basílio  12.604  Rio do Antônio  15.804  

Guanambi  86.808  Sebastião Laranjeiras  11.696  

Ibiassucê  10.183  Tanhaçu  21.315  

Ituaçu  19.577  Tanque Novo  17.884  

Iuiu  11.399  Urandi  17.356  

           Fonte: IBGE/SEI  
 

Segundo os indicadores apresentados pela SEI, no ano de 2010 a taxa de 

analfabetismo do Território Sertão Produtivo era de 20,7% e na Bahia essa taxa era um pouco 

menor, sendo 16,3%, o que indica os desafios educacionais nos municípios que fazem parte 

do território. 

No que se refere ao ensino superior, os dados da SEI demonstram que o Território em 

estudo possuía em 2014 cerca de 7 unidades presenciais de ensino e 23 polos de Educação a 

Distância (EAD), sendo que na Bahia havia 241 unidades presenciais e 491 EAD. Observando 

os números, notamos ser muito forte a oferta de ensino superior na modalidade de educação a 

distância, sendo importante investigação das contribuições desse ensino na formação dos 

sujeitos que habitam o Território. 

Quanto à oferta da Educação Básica no Território Sertão Produtivo da Bahia, dados do 

Censo Escolar 2018 demonstram número de estabelecimentos, número de matrículas e 

docentes na rede pública municipal, conforme observamos na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Estabelecimentos de ensino, matrículas e docentes em 2018 no Território 

Sertão Produtivo da Bahia – rede pública municipal 

Municípios Estabelecimentos de 

Ensino 

Matrícula Docentes 

Brumado 30 9.497 540 

Caculé 16 3.481 219 

Caetité 40 7.636 417 

Candiba 8 2.441 121 

Contendas do Sincorá 11 996 58 

Dom Basílio 14 1.983 163 

Guanambi 34 12.011 457 

Ibiassucê 10 1.549 95 

Ituaçu 15 3.542 213 

Iuiu 16 2.515 146 

Lagoa Real 22 2.054 176 

Livramento de Nossa Senhora 42 6.353 373 

Malhada de Pedras 9 1.468 92 

Palmas de Monte Alto 30 4.304 214 

Pindaí 19 2.584 125 

Rio do Antônio 12 2.296 157 

Sebastião Laranjeiras 25 1.611 121 

Tanhaçu 24 3.562 281 

Tanque Novo 20 3.331 181 

Urandi 18 2.793 140 

TOTAL 415 76.007 4.289 

            Fonte: INEP, 2019 

 

 

Notamos nesta tabela que os municípios de Guanambi, Brumado e Caetité apresentam 

maior número de matrículas, sendo estes também municípios de maior destaque e com maior 

população no Território. O Gráfico 1 mostra o percentual de matrícula de cada município em 

relação ao total do Território 
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Gráfico 1 - Percentual de matrícula em cada município em relação ao total do Território 

Sertão Produtivo 

 

     Fonte: INEP, 2019 

 

No que se refere aos profissionais do magistério, os dados do censo 2018 tratam dos 

docentes, havendo um total de 4.289 professores que atuam na educação básica municipal no 

Território Sertão Produtivo, conforme observamos na  Tabela 2. 

O Censo 2018 apresenta informações sobre o tipo de vínculo dos professores que 

atuam na rede municipal de ensino. A Tabela 3 mostra os dados. 

 

Tabela 3 - Docentes da Educação Básica da Rede Pública Municipal, no Território 

Sertão Produtivo da Bahia, por situação funcional 

 

 

Municípios 

Número de docentes da educação básica na rede pública 

municipal de ensino 

 

Total 

Tipo de vínculo 

Concursado/ 

efetivo/ 

estável 

Contrato 

temporário 

Contrato 

terceirizado 

Contrato 

CLT 

Brumado 522 521 1   

Caculé 217 174 43   

Caetité 418 257 161   

Candiba 122 97 25   

Contendas do Sincorá 58 57  1  

Dom Basílio 159 126 33   

Guanambi 458 431 27   

Ibiassucê 95 59 36   

Ituaçu 215 210 5   

Iuiu 149 106 42 1  

15,80% 
12,50% 

10,10% 
8,30% 

5,70% 
4,70% 
4,70% 
4,60% 

4,40% 
3,70% 

3,40% 
3,30% 
3,20% 

3% 
2,70% 
2,60% 

2,10% 
2,00% 
1,90% 

1,30% 

Guanambi
Brumado

Caetité
Livramento de Nossa Senhora

Palmas de Monte Alto
Tanhaçu

Ituaçu
Caculé

Tanque Novo
Urandi
Pindaí

Iuiú
Candiba

Rio do Antônio
Lagoa Real

Dom Basílio
Sebastião Laranjeiras

Ibiassucê
Malhada de Pedras

Contendas do Sincorá
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Lagoa Real 175 175    

Livramento de Nossa Senhora 363 356 7   

Malhada de Pedras 90 75 15   

Palmas de Monte Alto 208 166 42   

Pindaí 126 105 21   

Rio do Antônio 156 154 2   

Sebastião Laranjeiras 120 88 32   

Tanhaçu 284 242 42   

Tanque Novo 181 155 26   

Urandi 140 124 16   

TOTAL 4.256 3.678 576 2  

      Fonte: INEP, 2019 

 

Percebemos nesta tabela que apenas um município tem 100% dos docentes efetivos, os 

demais todos têm contratos, principalmente temporário. Caetité, por exemplo, que tem um 

número expressivo de docentes, tem cerca de 38,5% de contratos. No território como um todo 

temos 86,4% de docentes efetivos e 13,6% de contratos, sendo 13,5% de temporários. Esses 

números demonstram grandes desafios, pois ainda é expressivo o número de professores que 

não tem o direito de ingresso através de concurso público garantido, o que pode comprometer 

suas condições de trabalho. 

Além da função de docência, sabemos que os professores também atuam nas redes 

municipais de ensino nas funções de gestão e coordenação pedagógica. Sobre as condições de 

trabalho desses docentes, incluindo sua forma de ingresso, não temos informações específicas, 

por isso consideramos importante a busca de dados que explicitem o trabalho dos 

coordenadores pedagógicos, de modo que possamos conhecer melhor as condições desse 

trabalho e contribuir para a formulação de políticas públicas que contemplem esses 

profissionais que atuam nas redes municipais de ensino do Território Sertão Produtivo da 

Bahia. 

Apesar de similaridades que interligam esses municípios de modo inclusive a agrupá-

los em um território, consideramos como importante a coleta de dados em diferentes 

municípios, de modo a constituir um banco completo com informações sobre o perfil e as 

condições de trabalho dos coordenadores. 

Inicialmente coletamos dados junto as Secretarias Municipais de Educação dos 

municípios, buscando construir um banco de dados com o perfil dos coordenadores 

pedagógicos que atuam nas redes municipais de ensino do Território Sertão Produtivo da 

Bahia. Nesses espaços, além de informações, coletamos também documentos como Plano de 

Cargos e Carreiras do Magistério Público Municipal através dos quais analisamos as políticas 
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de valorização dos coordenadores pedagógicos em prol da melhoria das condições de trabalho 

do segmento. 

No segundo momento de coleta de dados procedemos a busca de informações junto 

aos coordenadores pedagógicos, sendo escolhido um coordenador por município, com o qual 

realizamos uma entrevista. Para a escolha desse profissional em cada localidade, levamos em 

conta critérios como adesão e disponibilidade para participação na pesquisa. 

As entrevistas ocorreram nos espaços de trabalho dos sujeitos entrevistados, visando à 

aproximação do investigador com o ambiente natural dos investigados, conforme os 

referencias teórico-metodológicos que assumimos no presente estudo. 

 

2.2 Sujeitos da pesquisa 

 

A investigação realizada ocorreu no ano de 2018 e participaram da mesma: 12 

municípios que responderam aos questionários e 14 coordenadores pedagógicos das redes 

municipais de ensino do Território Sertão Produtivo da Bahia. 

Num primeiro momento utilizamos o questionário junto as Secretarias Municipais de 

Educação, sendo os dados solicitados via e-mail aos secretários de educação. As informações 

solicitadas versam sobre questões como: quantitativo de coordenadores nas escolas da rede 

municipal de ensino, local de trabalho, jornada de trabalho dos coordenadores, tipo de vínculo 

dos profissionais da coordenação, formação inicial e continuada desses profissionais, faixa 

salarial e processos de promoção e progressão dos coordenadores pedagógicos que atuam nas 

redes. As informações coletadas foram compiladas em um banco de dados e estão 

apresentadas no capítulo 4. 

Num segundo momento da pesquisa de campo realizamos a entrevista semiestruturada 

nos municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia, sendo os sujeitos os profissionais que 

atuam na atividade de coordenação pedagógica.  

Na escolha dos coordenadores entrevistados contamos com a colaboração das 

secretarias de educação e professores para informações sobre contatos com os coordenadores 

pedagógicos, sejam por meio das escolas ou espaços de formação e/ou reuniões desses 

profissionais, para agenda das entrevistas nos diferentes municípios, sendo que as mesmas 

não implicaram em custos aos sujeitos. A escolha do coordenador a ser entrevistado se deu 

por meio de adesão dos profissionais. 

Em todo o processo da pesquisa de campo levamos em conta proposições de aspectos 

éticos tratados por Bogdan e Biklen (1994) como: os sujeitos foram tratados respeitosamente 
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e não tiveram suas identidades reveladas, evitando constrangimentos e/ou transtornos, em 

processos de negociação mantemos nossa palavra dada aos sujeitos e os resultados são 

autênticos, ainda que contrariem nossas concepções. 

 

2.3 Instrumentos e procedimentos de coleta das informações 

 

Para analisar as condições de trabalho dos coordenadores pedagógicos do Território 

Sertão Produtivo da Bahia realizamos uma revisão de literatura, tendo em vista o 

levantamento de informações em torno do objeto de estudo, visando a construção de um 

arcabouço teórico capaz de subsidiar a pesquisa, ou como, define Minayo (2002), dar 

sustentação ao estudo. 

Além disso, tendo em vista a realização do estudo pelo viés da investigação 

qualitativa, optamos pela pesquisa de campo que se caracteriza como tal quando o 

pesquisador “frequenta os locais que se verificam os fenômenos nos quais se está interessado, 

incidindo os dados recolhidos nos comportamentos naturais” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 

17). Ocorreu no estudo, uma aproximação real entre o pesquisador e o meio social do 

pesquisado. 

De acordo com Minayo (2002), a pesquisa de campo é o recorte que o pesquisador faz, 

representando uma realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas que 

fundamentam o objeto da investigação. Isto quer dizer que, na pesquisa de campo, o 

investigador delimita a área a ser pesquisada com intuito de corroborar com as teorias 

estudadas em sua pesquisa, define seu universo de pesquisa e participantes selecionados, 

assim como os instrumentos e procedimentos de coleta de informações. 

Conforme explicitamos, a pesquisa tem como universo os municípios do Território 

Sertão Produtivo da Bahia, tendo como foco a análise das condições de trabalho dos 

coordenadores pedagógicos das redes municipais de ensino. 

Para a realização da pesquisa foi feito, inicialmente, um contato direto com as 

Secretarias Municipais de Educação de cada município do Território Sertão Produtivo da 

Bahia, com apresentação da proposta da pesquisa e solicitação de dados através de um 

questionário fechado, previamente elaborado, sendo o mesmo respondido por profissionais 

das secretarias municipais de educação. O questionário compõe o Apêndice A desse trabalho. 

Além dos questionários, foi coletado em cada município o Plano de Cargos e Salários 

do Magistério Público Municipal em vigor, visando à análise quanto à valorização dos 

coordenadores pedagógicos na legislação com base na análise documental. 
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As informações produzidas por meio da utilização dos questionários, assim como 

aquelas provenientes dos planos de carreira, foram utilizadas para a organização de um banco 

de dados sobre os coordenadores pedagógicos em cada município. Em uma e em outra 

situação, durante o processo de análise, foram considerados aspectos referenciais como: 

número de coordenadores nas redes municipais de ensino, tipo de vínculo, jornada de 

trabalho, salários, formação, progressão e promoção na carreira, entre outros. 

Levando em conta a importância de apreender os sentidos sobre as condições de 

trabalho do ponto de vista dos sujeitos da pesquisa, procedemos a escolha de um coordenador 

em alguns municípios do Território Sertão Produtivo para a realização de uma entrevista 

semiestruturada. A escolha dos coordenadores entrevistados foi feita a partir de critérios de 

adesão para participação na pesquisa. 

A escolha da entrevista semiestruturada como instrumento da pesquisa se respalda nas 

abordagens de Bogdan e Biklen (1994, p. 134) que veem como objetivo da pesquisa “recolher 

dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo”. 

A vantagem de se utilizar a entrevista semiestruturada é que permite aos participantes 

responderem de acordo com sua perspectiva pessoal em vez de terem que se moldar a 

questões previamente elaboradas.  

Como ferramenta de registro das entrevistas, utilizou-se o gravador e notas de campo. 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994) as notas de campo podem ajudar o investigador, no 

desenvolvimento da pesquisa, pois comportamentos, muitas vezes, se expressam de forma 

mais sincera do que palavras e a pesquisa de campo “exige que o mundo seja examinado com 

a ideia de que nada é trivial e que tudo tem potencial para constituir uma pista” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 49). Assim, além de gravar as entrevistas em áudio, também foram feitas 

anotações que descrevem o comportamento dos entrevistados que consideramos relevantes 

para a pesquisa. 

A entrevista versa sobre as condições de trabalho do sujeito na atuação da 

coordenação pedagógica, sendo o direcionamento a partir das abordagens de Oliveira e Vieira 

(2012) que concebe condições de trabalho como o conjunto de recursos que possibilitam a 

realização do trabalho, envolvendo as instalações físicas, os materiais e insumos disponíveis, 

os equipamentos e meios de realização das atividades e outros tipos de apoio necessários, 

assim como as relações de emprego.  
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2.4  Tratamento e análise das informações 

 

Bogdan e Biklen (1994) consideram como dados todo o material coletado em estado 

bruto, ou seja, tudo que conseguimos levantar durante a pesquisa de campo. Segundo os 

autores, a análise desses dados 

 
é o processo de busca e de organização sistemático de transcrições de 

entrevistas, de notas de campo e de outros materiais que foram sendo 

acumulados, com o objectivo de aumentar a sua própria compreensão desses 

mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos outros aquilo que 

encontrou. A análise envolve o trabalho com os dados, a sua organização, 

divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta 

dos aspectos importantes e do que deve ser aprendido e a decisão sobre o 

que vai ser transmitido aos outros. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 205). 

 

Realizamos a análise dos dados tendo como subsídio um banco de dados com o perfil 

dos coordenadores pedagógicos, construído a partir dos questionários, os planos de cargos e 

carreira do magistério coletados nos municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia e as 

transcrições e notas de campo das entrevistas semiestruturadas realizadas com os 

coordenadores pedagógicos. 

Para análise e tratamento dos dados mencionados, consideramos as abordagens de 

Gomes (2002) que compreende a análise num sentido mais amplo, englobando a 

interpretação. Esse autor apresenta algumas finalidades da análise dos dados, as quais serão 

levadas em conta em nossa atividade de investigação. 

A primeira finalidade apresentada por Gomes (2002) se refere à compreensão dos 

dados coletados, o que será feito à luz do referencial teórico. A segunda finalidade trata da 

resposta à questão levantada na pesquisa e desse modo, ao realizar a análise dos dados, 

ficamos atentos a problematização de nosso estudo, que busca investigar quais as condições 

de trabalho dos coordenadores pedagógicos que atuam em municípios localizados no 

Território Sertão Produtivo da Bahia. Na última finalidade, o autor enfatiza o objetivo de 

ampliação de conhecimento do assunto pesquisado, articulando-o no contexto cultural do qual 

faz parte. Acreditamos que nossa pesquisa pode trazer importantes contribuições na discussão 

sobre as condições de trabalho do coordenador pedagógico, uma vez que não há muitas 

pesquisas nesse campo. 

Além das considerações apresentadas, utilizamos a Análise de Conteúdo (AC) na 

visão de Bardin (2016), uma vez que esse método expressa rigor, necessidade de descobrir e 

de ir além das aparências, o que compreendemos como apropriado ao estudo a ser realizado. 

Bardin (2016) define a Análise de Conteúdo como: 
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um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens. (BARDIN, 2016, p. 48). 

 

No processo de análise seguimos as fases propostas por Bardin (2016): a pré-análise, a 

exploração do material e, por fim, o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

A pré-análise consiste na leitura flutuante do material, escolha das hipóteses e elaboração de 

indicadores para fundamentar a interpretação final. 

Na fase de exploração do material usamos as decisões tomadas desde a pré-análise, 

com o uso de procedimentos manualmente em operações de codificação e decomposição.  Na 

fase de tratamento dos resultados, inferência e interpretação, considerando as proposições de 

Bardin (2016), temos a síntese e a seleção dos resultados, seguido de inferências e 

interpretação, tendo por finalidade a análise das condições de trabalho dos coordenadores 

pedagógicos que atuam nas redes municipais do Território Sertão Produtivo da Bahia.  

A análise dos dados é qualitativa e as categorias foram definidas após a coleta de 

dados realizada pela pesquisa de campo, uma vez que trabalhamos com a Análise de 

Conteúdo (AC) na visão de Bardin (2016). Nesse sentido, as categorias são definidas a 

posteriori, de acordo com os achados nos dados coletados. 

Tendo em vista os objetivos propostos e uma vez realizada a pesquisa, a seção a seguir 

trata da análise dos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração dos municípios do Território 

Sertão Produtivo da Bahia, buscando a identificação das políticas de valorização dos 

coordenadores pedagógicos em prol da melhoria de suas condições de trabalho. 
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3 AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO COORDENADOR PEDAGÓGICO A 

PARTIR DA ANÁLISE DOS PLANOS DE CARREIRA DOS MUNICÍPIOS DO 

TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO DA BAHIA 

 

Conforme explicitado no capítulo 1, no Brasil o coordenador pedagógico tem seu 

trabalho e até mesmo denominação modificado ao longo da história, sendo inicialmente 

definido na legislação nacional como o inspetor que fiscalizava escolas e professores no 

ensino secundário. Depois e concomitante com os inspetores nas escolas de ensino 

secundário, há a figura do orientador educacional que era responsável pelo trabalho direto 

com os alunos.  

Na década de 1960, do ponto de vista da legislação e conforme já demonstrado, o 

profissional que aqui denominamos de coordenador pedagógico ganhou destaque na 

legislação, aparecendo na primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 

4.024 de 1961 não só inspetores e orientadores, mas também o supervisor, sendo apenas 

citado, sendo o destaque para o orientador educacional. O Parecer 252, de 1969, trata 

especificamente da formação desses profissionais que seria através do curso de Pedagogia, 

com as habilitações de supervisão, orientação, administração e inspeção, sendo a mesma 

modificada apenas em 2006, com a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

curso de Pedagogia. 

Com as novas diretrizes, o curso de Pedagogia passou a formar o pedagogo para 

atuação na docência da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental, além da 

gestão e coordenação de processos educativos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 já definia como critérios de 

formação, graduação em Pedagogia ou pós-graduação, conforme consta no artigo 64. 

 
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 

educação básica, será feita em cursos de graduação em Pedagogia ou em 

nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 

formação, a base comum nacional.  (BRASIL, 1996). 
 

Posteriormente, algumas modificações nessa mesma legislação vão trazer a expressão 

coordenação e assessoramento pedagógico, conforme observamos no § 2
o
  do artigo 67, 

incluído pela Lei n° 11.301 de 2006. 

 
§ 2

o
  Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8

o
 do art. 201 da 

Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas 

por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art40%C2%A75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art201%C2%A78
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educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em 

seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, 

as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento 

pedagógico. (BRASIL, 2006). 

 

A Lei n° 11.738/2008 define de forma clara quem são os profissionais do magistério, 

incluindo entre os mesmos o coordenador pedagógico, conforme consta no § 2
o
  do artigo 2°. 

 
§ 2

o
  Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-

se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte 

pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, 

inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no 

âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e 

modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de 

diretrizes e bases da educação nacional. (BRASIL, 2008). 

 

Conforme pontuamos no capítulo 1, o trabalho do coordenador pedagógico que tem 

diferentes nomenclaturas sofre alterações, especialmente a partir dos questionamentos durante 

a década de 1980 sobre o papel do supervisor no contexto das escolas e as denúncias de 

autoritarismo, restrição e fiscalização do trabalho dos docentes. 

O que observamos a partir de estudos de Oliveira (2004), é que na década de 1990, o 

trabalho docente no Brasil sofre alterações. Isso ocorre num contexto de implantação do 

neoliberalismo, onde há flexibilização das relações de trabalho, principalmente a partir do 

governo Fernando Henrique Cardoso. 

Nesse contexto, os docentes passam a ter novas responsabilidades para além do 

ensino, como o papel de participar da construção da proposta pedagógica da escola, interagir 

com a comunidade, exercer funções de gestão e coordenação pedagógica. A Lei 9.394, de 

1996, expressa bem essas novas atribuições.  

Na nova realidade, respaldada pela gestão gerencialista e pelas políticas públicas, os 

professores têm seu trabalho intensificado, uma vez que recebem novas atribuições, porém 

não tem sua remuneração ampliada na mesma proporção. 

Nesse cenário, notamos que ocorre o mesmo com o profissional que exerce a atividade 

de coordenação pedagógica, independente do seu ingresso, seja no cargo de professor ou de 

coordenador pedagógico. Em qualquer dessas situações, esse profissional passou a receber o 

novo papel de formador dos professores, articulador entre os segmentos da escola, ao mesmo 

tempo em que continuou sendo sobrecarregado com atividades técnicas e administrativas, 

além de, em muitas redes, passar a realizar também o trabalho de orientador educacional, 

responsável pelo acompanhamento dos alunos e parceria com as famílias.  
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Notamos, nesse cenário, que as condições de trabalho dos coordenadores pedagógicos, 

assim como dos professores, são as mais adversas. Entendemos como condição de trabalho a 

definição de Oliveira e Vieira (2012): 

 
[...] a forma como está organizado o processo de trabalho nas unidades 

educacionais, compreendendo escolas, pré-escolas, creches e outros espaços 

em que se desenvolve o trabalho educativo. Tais condições compreendem 

aspectos relativos à forma como o trabalho está organizado, ou seja, a 

divisão das tarefas e responsabilidades, a jornada de trabalho, os recursos 

materiais disponíveis para o desempenho das atividades, os tempos e espaços 

para a realização do trabalho, até as formas de avaliação de desempenho, 

horários de trabalho, procedimentos didático-pedagógicos, admissão e 

administração das carreiras docentes, condições de remuneração, entre 

outras. A divisão social do trabalho, as formas de regulação, controle e 

autonomia no trabalho, estruturação das atividades escolares, a relação 

número de alunos por professor, também podem ser compreendidas como 

componentes das condições de trabalho docente. (OLIVEIRA; VIEIRA, 

2012, p. 157). 

 

As autoras se referem às condições de trabalho docente, as quais consideramos como 

relacionadas com o coordenador, até porque esse profissional é também professor por 

formação e por experiência, uma vez que o coordenador pedagógico deve ser licenciado em 

Pedagogia ou formação em pós-graduação e deve possuir experiência na docência, entendida 

aqui como o trabalho em sala de aula. 

A partir dessas abordagens, esta seção discute alguns dos componentes da condição de 

trabalho dos coordenadores pedagógicos que atuam em municípios do Território Sertão 

Produtivo da Bahia, tendo como instrumento de pesquisa a análise documental, a partir da 

leitura do plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do Magistério Público 

Municipal de cada um dos municípios. 

A leitura de cada plano se fez necessária tendo em vista que, conforme explicita a 

LDBEN 9394/1996, a educação básica é de responsabilidade de municípios e estados, sendo 

os profissionais que neles atuam contratados e remunerados por estes entes federados, 

definindo suas carreiras e remuneração, tendo como subsídios políticas nacionais que 

orientam a elaboração dos planos de cargo, carreira e remuneração dos profissionais da 

educação como a Resolução CNE n° 2, de 2009. 

Do ponto de vista das legislações, além da Resolução citada, é importante frisarmos 

outros documentos que fazem referência ao direito a um Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração (PCCR) para os Profissionais do Magistério Público. Esse direito foi 

conquistado nas legislações a partir de lutas dos movimentos dos profissionais do magistério 

em prol da valorização, que inclui condições de trabalho, carreira, remuneração e formação. 
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Entre as legislações que tratam dos PCCR temos a Constituição Federal de 1988, no 

artigo 206 traz como um dos princípios do ensino a valorização dos profissionais com 

garantia de planos de carreira, ingresso através de concurso de provas e títulos e piso 

profissional salarial, sendo este definido na Emenda Constitucional n° 53, de 2006, como piso 

salarial profissional nacional. 

A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, traz no 

artigo 67 elementos de valorização dos profissionais da educação, os quais devem ser 

assegurados em planos de carreira do Magistério Público. 

Essa mesma legislação estabelece relação entre padrão de qualidade e custo mínimo 

por aluno. Esse custo mínimo foi regulamentado através da política de fundo contábil, sendo 

estabelecido através da Lei 9.424/1996 o Fundo de Manutenção e Valorização dos 

Profissionais do Ensino Fundamental (FUNDEF). Essa lei estabelece o prazo de seis meses 

aos entes federados para disporem de novo Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, 

assegurando remuneração condigna, estímulo ao trabalho em sala de aula e melhoria da 

qualidade do ensino, além de investimentos na capacitação de professores leigos. A lei do 

FUNDEF coloca a necessidade dos planos de carreira e remuneração do magistério serem 

apresentados de acordo com diretrizes emanadas do Conselho Nacional de Educação. 

(BRASIL, 1996). 

As diretrizes foram emanadas pelo Conselho Nacional de Educação em 8 de outubro 

de 1997, através da Resolução n° 3 que fixou Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e de 

Remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

De acordo com a Resolução CNE n° 3 de 1997, os profissionais que atuam no suporte 

direto às atividades docentes, com planejamento, inspeção, supervisão e orientação 

educacional integram a carreira do magistério e o ingresso deve se dar por concurso de provas 

e títulos. A resolução estipula o tempo de dois anos de experiência docente como pré-requisito 

para as demais funções do magistério. Trata também da formação dos profissionais do 

magistério e apresenta critérios para a progressão na carreira, entre eles, além do tempo de 

serviço, avaliação de desempenho (BRASIL, 1997). 

O FUNDEF, na visão de Sena (2012), tem limitações como o fato de ser específico do 

ensino fundamental e não ter a complementação da União referente ao custo aluno anual 

regulamentado na Constituição Federal, o que contribuiu para o descumprimento e assim 

acréscimo de poucos recursos a educação, ao mesmo tempo em que crescia a universalização 

do ensino. 
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Por conta dessas limitações, o reflexo do fundo contábil nas carreiras dos profissionais 

do Magistério do Brasil como um todo não foi real e, com a mudança de governo em 2002, o 

movimento docente retoma as pautas de reivindicação por maior valorização. Como 

conquistas, ocorreu no governo Lula, a Emenda Constitucional n° 53, em 2007, que mantém a 

necessidade de plano de carreira aos profissionais da educação e refere-se ao piso salarial 

profissional nacional, além de determinar a criação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos profissionais da Educação Básica 

(FUNDEB), fundo de natureza contábil que substituiu o FUNDEF. Vale destacar que a 

emenda tornou constitucional a complementação do custo aluno anual por parte da União aos 

entes federados que não atingissem o valor mínimo. 

O FUNDEB foi criado pela Lei 11.494, de 2007, e assim como o FUNDEF, determina 

a implantação de planos de carreira e remuneração conforme consta no artigo 40: 

 
Art. 40. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão implantar 

Planos de Carreira e remuneração dos profissionais da educação básica, de 

modo a assegurar: 

I - a remuneração condigna dos profissionais  na educação básica da rede 

pública; 

II - integração entre o trabalho individual e a proposta pedagógica da escola; 

III - a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Parágrafo único.  Os Planos de Carreira deverão contemplar capacitação 

profissional especialmente voltada à formação continuada com vistas na 

melhoria da qualidade do ensino. (BRASIL, 2007). 

 

O FUNDEB, na visão de Ferreira e França (2012), assim como o FUNDEF apresenta 

fragilidades, acrescentando poucos recursos novos a educação, pois se trata de um fundo de 

redistribuição de recursos entre os Estados e Municípios, o único acréscimo é referente a 

complementação da União, vista como irrisória no FUNDEF e insignificante no FUNDEB. 

Contudo, consideramos como significativa, na Lei do FUNDEB, a determinação no artigo 41 

da criação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, até 31 de 

agosto de 2007. Isso só ocorreu em julho de 2008, através da Lei 11.738/2008, que fixou o 

piso salarial nacional para os profissionais do magistério, sendo estes, além dos docentes, os 

que atuam nas unidades escolares na direção, coordenação, planejamento e assessoramento 

pedagógico. A lei do piso, assim como a lei do FUNDEF e FUNDEB determina a elaboração 

ou adequação dos planos de carreira e remuneração dos entes federados, estipulando como 

prazo até 31 de dezembro de 2009. 

Em 28 de maio de 2009, o Conselho Nacional de Educação publicou novas Diretrizes 

Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da 
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Educação Básica Pública, através da Resolução CNE n° 2/2009, tendo em vista o que 

determina a CF de 1988, a LDB 9394/1996, a Lei do FUNDEB n° 11.494/2007 e a Lei do 

Piso n° 11.738/2008. A nova legislação revogou a Resolução CNE n° 3 de 1997. 

A Resolução CNE n° 2 de 2009 mantém a mesma definição de profissionais do 

magistério constante na Lei do Piso e estabelece alguns princípios a serem observados pelos 

entes federados na instituição de seus planos: 

 
I - reconhecimento da Educação Básica pública e gratuita como direito de 

todos e dever do Estado, que a deve prover de acordo com o padrão de 

qualidade estabelecido na Lei nº 9.394/96, LDB, sob os princípios da gestão 

democrática, de conteúdos que valorizem o trabalho, a diversidade cultural e 

a prática social, por meio de financiamento público que leve em 

consideração o custo-aluno necessário para alcançar educação de qualidade, 

garantido em regime de cooperação entre os entes federados, com 

responsabilidade supletiva da União; 

II - acesso à carreira por concurso público de provas e títulos e orientado 

para assegurar a qualidade da ação educativa; 

III - remuneração condigna para todos e, no caso dos profissionais do 

magistério, com vencimentos ou salários iniciais nunca inferiores aos valores 

correspondentes ao Piso Salarial Profissional Nacional, nos termos da Lei nº 

11.738/2008; 

IV - reconhecimento da importância da carreira dos profissionais do 

magistério público e desenvolvimento de ações que visem à equiparação 

salarial com outras carreiras profissionais de formação semelhante; 

V - progressão salarial na carreira, por incentivos que contemplem titulação, 

experiência, desempenho, atualização e aperfeiçoamento profissional; 

VI - valorização do tempo de serviço prestado pelo servidor ao ente 

federado, que será utilizado como componente evolutivo; 

VII - jornada de trabalho preferencialmente em tempo integral de, no 

máximo, 40 (quarenta) horas semanais, tendo sempre presente a ampliação 

paulatina da parte da jornada destinada às atividades de preparação de aulas, 

avaliação da produção dos alunos, reuniões escolares, contatos com a 

comunidade e formação continuada, assegurando-se, no mínimo, os 

percentuais da jornada que já vêm sendo destinados para estas finalidades 

pelos diferentes sistemas de ensino, de acordo com os respectivos projetos 

político-pedagógicos; 

VIII - incentivo à dedicação exclusiva em uma única unidade escolar; 

IX - incentivo à integração dos sistemas de ensino às políticas nacionais e 

estaduais de formação para os profissionais da educação, nas modalidades 

presencial e a distância, com o objetivo de melhorar a qualificação e de 

suprir as carências de habilitação profissional na educação; 

X - apoio técnico e financeiro, por parte do ente federado, que vise melhorar 

as condições de trabalho dos educadores e erradicar e prevenir a incidência 

de doenças profissionais; 

XI - promoção da participação dos profissionais do magistério e demais 

segmentos na elaboração e no planejamento, execução e avaliação do projeto 

político-pedagógico da escola e da rede de ensino; 

XII - estabelecimento de critérios objetivos para a movimentação dos 

profissionais entre unidades escolares, tendo como base os interesses da 

aprendizagem dos educandos; 
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XIII - regulamentação entre as esferas de administração, quando operando 

em regime de colaboração, nos termos do artigo 241 da Constituição 

Federal, para a remoção e o aproveitamento dos profissionais, quando da 

mudança de residência e da existência de vagas nas redes de destino, sem 

prejuízos para os direitos dos servidores no respectivo quadro funcional. 

 

A Resolução mantém conquistas de legislações anteriores, como o ingresso dos 

profissionais do magistério através de concurso de provas e títulos e avança em outros 

aspectos, como a determinação de que nos PCCR o salário inicial não pode ser menor que o 

piso nacional estabelecido, valorização de titulação, formação, tempo de serviço, dedicação 

exclusiva e necessidade de elevar a remuneração do magistério de modo que seja equiparado 

a outros profissionais com formação semelhante. 

Esse aspecto da equiparação do salário aparece na meta 17 do Plano Nacional de 

Educação, promulgado através da Lei n° 13.005, de 2014. Além da preocupação com a 

remuneração e a valorização dos profissionais da educação, o PNE tem a meta 18 específica 

dos planos de carreira, considerando ser este fundamental. 

 
Meta 18: Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de planos de Carreira 

para os(as) profissionais da Educação Básica e Superior pública de todos os 

sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos(as) profissionais da 

Educação Básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal. (BRASIL, 2014). 

 

No que se refere ao alcance da meta 17, de equiparação dos salários, Oliveira (2016) 

chama a atenção para as dificuldades em função das peculiaridades do Brasil, com a grande 

extensão territorial, as diferenças econômicas, sociais, culturais e políticas e as desigualdades 

que resultam nesse cenário, repercutindo nas condições de trabalho, carreira e remuneração 

dos profissionais da educação. 

 
Os profissionais da educação básica no Brasil são contratados e remunerados 

pelos estados e municípios, o que resulta em grande desigualdade salarial e 

de condições de trabalho entre professores das diferentes regiões do país, 

pois, além de variar com a capacidade de financiamento de cada ente, cada 

um tem liberdade para criar e definir suas próprias carreiras e planos 

salariais, a despeito da legislação federal definir diretrizes de carreira 

docente em nível nacional (CNE. Res. nº 2, de 2009) e Piso Salarial 

Profissional Nacional (Lei nº 11.738, de 2008). Isso se reflete também na 

infraestrutura dos estabelecimentos de ensino, ou seja, as condições de 

acolhimento das crianças e jovens nas creches e escolas públicas brasileiras 

variam muito no que se refere às condições oferecidas. (OLIVEIRA, 2016, 

p. 122-123). 
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Como sinaliza Oliveira (2016), há uma diversidade muito grande de carreiras nas 

redes públicas de ensino brasileiras e o problema demonstrado pela autora é o desequilíbrio 

não só em termos de distribuição desigual da população dos entes federados como também a 

capacidade de arrecadação, contribuindo para as desigualdades sociais e educacionais do país. 

Masson (2016, p. 161) apresenta discussão semelhante no que se refere aos problemas 

dos desequilíbrios nos entes federados e as consequências para o trabalho docente e 

acrescenta a questão das prioridades dos governos. 

 
Os estados brasileiros apresentam realidades muito discrepantes, 

determinadas pelo desenvolvimento econômico, social e educacional de cada 

região a que pertencem, interferindo nas condições de trabalho e 

remuneração docente. A tripla vinculação dos recursos públicos para a 

educação (impostos, salário-educação e percentual do Produto Interno Bruto 

(PIB) contribuem para a definição de políticas públicas no campo da 

educação. Além disso, as prioridades dos governos interferem na relação, 

nem sempre equilibrada, entre a vertente social (educação, saúde, habitação, 

saneamento, assistência social, entre outros) e a vertente econômica 

(salvamento de bancos, instalação de fábricas, subsídios para indústria e 

agricultura, renúncia fiscal etc).  

 

Esses desequilíbrios são notados em formatos os mais diversos da carreira do 

magistério nos entes federados, dificultando a valorização dos profissionais e nem mesmo as 

legislações nacionais garantem isonomia, existindo assim diferenças tanto nos salários iniciais 

quanto nos incentivos para promoção e progressão na carreira. 

No observatório do PNE temos alguns dados e informações a partir de indicadores de 

cada meta. No que se refere à meta dos planos de carreira, consta que, em 2014, 89,6% dos 

municípios brasileiros possuíam planos de carreira. Na Bahia esse percentual é de 89,9%.  

Entre os municípios que compõem o Território Sertão Produtivo da Bahia, todos 

possuem plano de carreira, segundo informações do ano de 2014, constantes no observatório 

do PNE. 

 

3.1 Análise dos planos de carreira dos municípios do Território Sertão Produtivo da 

Bahia 

 

No que se refere aos Planos de Carreira, Oliveira (2016) apresenta uma discussão 

sobre as concepções tradicional e moderna de carreira, tendo em vista as abordagens de 

Balassiano, Ventura e Fontes Filho (apud OLIVEIRA, 2016), os quais citam características 

dos dois modelos, sendo a tradicional feita predominantemente por homens das classes 

dominantes, marcada por certa estabilidade e progressão linear vertical, com estabilidade no 
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emprego. Nesse tipo de carreira os benefícios são direitos assegurados e as organizações 

empregadoras devem assumir a responsabilidade pelas carreiras de seus empregados.  Já o 

modelo moderno de carreira 

 
[...] surge em decorrência de mudanças sociais, tais como a feminização do 

mercado de trabalho, a elevação dos graus de instrução, a cosmopolitização 

do tecido social, a afirmação dos direitos dos indivíduos, a globalização da 

economia e a flexibilização do trabalho, entre outros.  Para os autores, apesar 

de mais democrático, o moderno modelo de carreira se caracteriza pela 

instabilidade, descontinuidade e horizontalidade. (OLIVEIRA, 2016, p. 125). 

 

Além das características apresentadas, como a instabilidade no emprego, a concepção 

moderna de carreira traz, na visão dos autores citados por Oliveira (2016), a responsabilização 

dos empregados pelo seu desenvolvimento profissional, sendo esse modelo uma tendência de 

uso crescente pelas organizações. 

No campo da educação, segundo Oliveira (2016), nota-se um uso crescente de 

políticas de valorização do mérito pessoal, a produtividade e a responsabilização dos 

professores pelo seu próprio desenvolvimento profissional com defesa de pagamentos 

diferenciados.  Na visão da autora  

 

Essa tendência, já posta em prática em algumas redes públicas no país, estão 

ancoradas no modelo de Nova Gestão Pública (NGP) que defendem a 

chamada modernização das profissões, fundamentadas nas políticas de 

accountability, em contraposição às formas tradicionais, baseadas na 

estabilidade, na progressão hierárquica e na valorização dos títulos e da 

experiência. (OLIVEIRA, 2016, p. 126). 
 

Ao analisarmos os Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) do Magistério 

Público dos Municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia notamos que as 

considerações de Oliveira (2016) são muito pertinentes, pois de fato os planos analisados, de 

modo geral, ao mesmo tempo em que mantém características da tendência tradicional de 

carreira, como valorização da experiência, do título, trazem também elementos da tendência 

moderna, como atribuições de responsabilização dos profissionais do magistério por 

resultados, principalmente através da avaliação de desempenho, a qual discutiremos mais 

adiante. 

Além de observar a tendência de carreira adotada nos planos dos municípios, nota-se 

que o que se adota está respaldado em textos de legislações nacionais, que em grande medida 

expressam também a importância do modelo moderno de carreira.  

 É importante destacar que a existência do plano de carreira e remuneração é um 

direito dos profissionais da educação, conquistado na legislação nacional, as quais 



67 

 

determinam princípios e critérios a serem observados nesse documento, de forma a valorizar o 

profissional. 

Uma leitura dos planos e das legislações nacionais que garantem o direito ao mesmo 

pelos Profissionais do Magistério Público traz uma relação destes com o contexto de inserção, 

que ocorrem numa sociedade neoliberal, com cultura do gerencialismo instaurada desde o 

governo FHC na década de 1990, continua nos governos petistas de Lula e Dilma, através da 

cultura de avaliação e avaliação de desempenho, cobrando e atrelando performances e 

resultados, ao que Ball (2002) denomina de performatividade. 

Para a realização da pesquisa, foi feito busca em sites das prefeituras e secretarias de 

educação, bem como sindicatos dos 20 municípios que compõem o Território Sertão 

Produtivo da Bahia, sendo encontrados alguns planos de carreira. Em seguida, mantivemos 

contato por e-mail e/ou telefone com as secretarias de educação dos municípios e alguns 

sindicatos, para solicitação dos planos que não foram localizados na pesquisa pela internet ou 

confirmação dos planos encontrados. 

Após as pesquisas e contatos, conseguimos o acesso a 17 planos de carreira, sendo dos 

municípios: Brumado, Caetité, Caculé, Candiba, Contendas do Sincorá, Dom Basílio, 

Guanambi, Ituaçu, Iuiu, Livramento de Nossa Senhora, Malhada de Pedras, Palmas de Monte 

Alto, Pindaí, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras, Tanque Novo e Urandi.  

De posse dos documentos, foi feita a leitura de cada um dos planos de carreira, onde 

percebemos que o plano do município de Caculé faz referência inicial ao coordenador 

pedagógico, porém não trata da carreira do mesmo no decorrer do documento, mas apenas do 

docente, restando assim a análise de 16 planos, a partir de algumas categorias de análise, 

tendo como referencial o que Oliveira e Vieira (2012) definem como elementos da condição 

de trabalho docente, as quais adaptamos para o trabalho do coordenador pedagógico, entre 

elas: identidade do profissional, forma de admissão e administração na carreira, jornada de 

trabalho, avaliação de desempenho, condições de remuneração e processos de trabalho do 

coordenador pedagógico. 

 

3.1.1 Identidade do profissional 

 

Analisando os planos de carreira de 16 municípios do Território Sertão Produtivo da 

Bahia notamos que o coordenador pedagógico recebe não só essa denominação, como outras 

nos diferentes municípios estudados. Apesar de o termo coordenador pedagógico estar 

presente em 87,25% dos planos, conforme demonstra o Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Denominação dos coordenadores pedagógicos nos municípios do 

Território Sertão Produtivo da Bahia 

 

     Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

Observando as informações constantes nos planos de carreira, notamos uma 

diversidade de denominações ao trabalho de um mesmo profissional, isso não só entre as 

redes, mas até mesmo dentro de um mesmo plano de carreira, que tem o coordenador 

pedagógico, o supervisor, o pedagogo. Acreditamos que essa imprecisão do nome e clareza do 

trabalho do profissional está relacionado com a falta de políticas nacionais no que se refere a 

identidade do coordenador pedagógico.  

Demonstramos anteriormente que ao longo da história o coordenador pedagógico vai 

recebendo diferentes denominações e atribuições, até chegar a década de 1990 e receber mais 

uma nomenclatura, pois as demais continuaram a existir e outras tantas estão sendo criadas 

ainda. Não há políticas ou ações no plano nacional que contribuam para a construção de uma 

identidade desse profissional. Nas considerações de Placco e Souza (2012, p. 19), 

 
[...] são necessárias ações no âmbito das políticas públicas educacionais, 

propostas e implementadas pelas instâncias governamentais, sobretudo no 

que se refere a legitimação do CP, contemplando-a na legislação nacional, de 

modo que a profissionalização possa contribuir para a constituição de sua 

identidade. 

 

O que notamos como problema não é só a denominação em si, mas a relação com a 

identidade do profissional, as suas atribuições e implicações em suas condições de trabalho. 

87,25% 

25% 
18,75% 18,75% 

12,50% 
6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 
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Placco e Souza (2012), a partir de pesquisa realizada nas regiões brasileiras, com 

levantamento do perfil dos coordenadores pedagógicos, tendo em vista os estudos de Claude 

Dubar (2005) sobre as identidades no trabalho, faz uma discussão a partir de falas de 

diretores, professores e coordenadores sobre as atribuições desse profissional. 

Na visão dos diretores, professores e até mesmo de coordenadores pedagógicos, o 

mesmo tem função não só pedagógica, mas também técnico-administrativas, que envolve 

assessoria ao trabalho da gestão escolar e acompanhamento e orientação aos alunos. As 

autoras consideram que essa percepção tem implicações no trabalho do coordenador, que se 

vê com excesso de atribuições e também sobre a identidade dos diretores e professores, que 

repassam ao coordenador parte de suas atribuições. 

A pesquisa realizada nas regiões brasileiras (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2011) 

demonstra que muitas são as atividades desenvolvidas pelo coordenador pedagógico, 

revelando assim que o contexto de quase-mercado ou de estado avaliador do modelo 

gerencialista implantado no Brasil a partir da década de 1990 intensificou não só o trabalho 

em sala de aula, mas também dos profissionais que atuam na coordenação. 

 
As atribuições a esses profissionais são muitas, envolvendo desde a liderança 

do PPP a funções administrativas de assessoramento da direção, mas, 

sobretudo, atividades relativas ao funcionamento pedagógico da escola e de 

apoio aos professores. Assim, uma análise da legislação das cinco regiões do 

país revela que estão previstas, como função do coordenador, atividades 

como avaliação dos resultados dos alunos da escola, diagnóstico da situação 

de ensino e aprendizagem, supervisão e organização das ações pedagógicas 

cotidianas (frequência de alunos e professores, andamento do planejamento 

de aulas (conteúdos ensinados), planejamento das avaliações, organização de 

conselhos de classe, organização das avaliações feitas pelos sistemas de 

ensino (municipal, estadual ou nacional), material necessário para as aulas e 

reuniões pedagógicas, atendimento de pais, etc.), além da formação 

continuada dos professores.  (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2011, p. 32-

33). 

 

Observando os Planos de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público dos 

Municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia, identificamos que todos fazem referência 

a coordenação pedagógica ou algo que se assemelha a mesma como a função de suporte as 

atividades docentes, sejam de supervisão, orientação ou coordenação, planejamento e 

assessoramento pedagógico, o que está inclusive descrito nas legislações nacionais. 

Apenas 5 planos de carreira entre os 16 pesquisados tratam de forma específica das 

atribuições dos coordenadores pedagógicos ou profissional que exerce esse papel. Nas 

atribuições descritas nos planos, percebemos claramente atividades não só pedagógicas, mas 

também administrativas e de orientação educacional. O PCCR de Contendas do Sincorá 
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(2011), por exemplo, no artigo 21 da Lei n° 339/2011, considera, entre as atribuições do 

coordenador pedagógico: 

 
VIII. O aconselhamento e o encaminhamento de alunos em sua formação 

geral;  

XV. Elaborar, acompanhar e avaliar, em conjunto com a Direção da Unidade 

de Ensino, os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento 

da Escola, em relação aos aspectos pedagógicos, administrativos, financeiro, 

de pessoal e de recursos materiais. (CONTENDAS DO SINCORÁ, 2011). 

 

 Nota-se a destinação de atividades que antes era atribuída ao inspetor e ao orientador, 

inerentes a atividade do coordenador pedagógico, que, além disso, é também o responsável 

pela formação continuada dos professores. Outros PCCR analisados trazem texto semelhante, 

como de Dom Basílio, que no anexo II da Lei n° 384/2009 traz a descrição dos cargos e 

aponta, entre as atribuições do professor coordenador, a de “coordenar técnica e 

administrativamente as atividades relacionadas com a organização e o funcionamento da 

Unidade de Ensino; garantir o processo de interação com o aluno de forma a contribuir para o 

seu desenvolvimento” (DOM BASÍLIO, 2009). 

 O PCCR de Iuiú, através da Lei 232/2009, considera o coordenador pedagógico como 

um gerente administrativo, conforme pontua o artigo 78: “Todo o gerenciamento 

administrativo-pedagógico da Unidade Escolar é da competência do Gestor/Administrador 

Escolar, seu substituto imediato e/ou Coordenadores Pedagógicos” (IUIÚ, 2009). 

Acreditamos que nos municípios onde os planos de carreira não definem as atribuições 

de forma detalhada dos coordenadores pedagógicos isso possa ocorrer em documentos como 

regimento interno das escolas, o que torna ainda maior a possibilidade de atribuições que vão 

além da função, pois conforme as pesquisas de Placco e Souza (2012), os profissionais do 

magistério percebem atribuições de gestão e de docência como inerentes ao coordenador 

pedagógico. 

A falta de clareza nas legislações nacionais sobre a denominação e as atribuições do 

profissional da coordenação pedagógica se reflete nas legislações dos entes federados, o que 

contribui para dificultar a construção da identidade do coordenador pedagógico, ao mesmo 

tempo em que trazem aos profissionais que desempenham essa função o acúmulo e a 

intensificação do trabalho desenvolvido. 

A leitura dos planos de carreira dos municípios deixa muito clara a forte regulação e 

controle sobre o trabalho da coordenação pedagógica, o que consideramos como mais um 

elemento que dificulta a identidade profissional. É muito presente nos documentos analisados 

a função de implementador, articulador do coordenador pedagógico, no que se refere às 
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políticas curriculares, de avaliação e de formação dos órgãos centrais, sejam eles no âmbito 

do município ou nacionais. Ao coordenador cabe o papel de veicular tais políticas e propiciar 

a sua implementação, não sendo enfatizado o papel de construtor ou participante da 

elaboração das mesmas. 

 

3.1.2 Forma de admissão e administração na carreira 

 

Conforme explicitamos em capítulo anterior, o ingresso por concurso de provas e 

títulos para o inspetor e depois o orientador estão definidos em legislações desde a década de 

1930 (Decreto n° 19.890, de 18 de abril de 1931). 

As legislações educacionais em vigor, desde a Constituição Federal de 1988, a 

LDBEN n° 9.394 de 1996 explicitam esse acesso por concurso público aos profissionais da 

educação como uma forma de valorização, pois esse ingresso dá ao profissional o direito ao 

plano de carreira, com promoção, progressão e melhorias das condições de remuneração. 

No observatório do PNE, no que se refere ao uso do concurso para ingresso de 

professores, 31,6% dos municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia informaram não 

utilizar, sendo um percentual alto, porém um pouco menor que o índice do Brasil, que fica em 

torno de 33,5%. Na Bahia esse percentual é maior, sendo 48,2%. 

A Tabela 4, a seguir, apresenta dados de 2018 constantes no Censo Escolar e mostram 

informações sobre tipo de ingresso dos professores no magistério. 

 

Tabela 4 - Forma de ingresso dos professores em 2018 nos municípios do Território 

Sertão Produtivo da Bahia – Rede Municipal 

 

 

Municípios 

% Docentes da educação básica na rede pública 

municipal de ensino 

Tipo de vínculo 

Concursado/ 

efetivo/ 

estável 

Contrato 

Temporário
1
 

Contrato 

terceirizado
2
 

Contrato 

CLT 

Brumado 99,8% 0,2% 0% 0% 

Caculé 80,2% 19,8% 0% 0% 

Caetité 61,5% 38,5% 0% 0% 

Candiba 79,5% 20,5% 0% 0% 

Contendas do Sincorá 98,3% 0% 1,7% 0% 

Dom Basílio 79,2% 20,8% 0% 0% 

                                                           
1 De acordo com o Censo Escolar 2018, contrato temporário é celebrado entre pessoa física e secretaria de 

educação, para atender a uma necessidade transitória de substituição de pessoal ou a um acréscimo 

extraordinário de serviços. 2. Já o contrato terceirizado é um contrato de prestação de serviços celebrado com 

empresa intermediária. A relação de emprego é mantida entre o trabalhador e a empresa contratada e não 

envolve diretamente a secretaria de educação. 
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Guanambi 94,1% 5,9% 0% 0% 

Ibiassucê 62,1% 37,9% 0% 0% 

Ituaçu 97,7% 2,3% 0% 0% 

Iuiu 71,1% 28,2% 0,7% 0% 

Lagoa Real 100% 0% 0% 0% 

Livramento de Nossa Senhora 98,1% 1,9% 0% 0% 

Malhada de Pedras 83,3% 16,7% 0% 0% 

Palmas de Monte Alto 79,8% 20,2% 0% 0% 

Pindaí 83,3% 16,7% 0% 0% 

Rio do Antônio 98,7% 1,3% 0% 0% 

Sebastião Laranjeiras 73,3% 26,7% 0% 0% 

Tanhaçu 85,2% 14,8% 0% 0% 

Tanque Novo 85,6% 14,4% 0% 0% 

Urandi 88,6% 11,4% 0% 0% 

TOTAL 85% 14,9% 0,1% 0% 

     Fonte: INEP, 2019 

 

Na Tabela 4, observa-se que três municípios têm índices menores de professores que 

ingressam por concurso, são estáveis ou efetivos, sendo Caetité, Ibiassucê e Iuiú. Apenas um 

município têm 100% de ingresso por concurso, sendo Lagoa Real.  

Os dados da Tabela 4 demonstram que ainda são muitos os desafios no que se refere a 

garantia de direitos aos profissionais da educação, como o ingresso por concurso público, que 

não é efetivado para todos, pois cerca de 15% dos docentes tem vínculo por contrato, o que 

acreditamos ser prejudicial as condições de trabalho, não sendo os mesmos amparados por 

plano de carreira. 

No que se refere aos profissionais que atuam na coordenação pedagógica, acreditamos 

que a situação seja semelhante ou ainda pior. Os dados do Censo Escolar utiliza o termo 

docente e referem-se aos profissionais do magistério em efetiva regência de classe. 

Como não há clareza em legislações nacionais e locais quanto as atividades e direitos 

dos professores que exercem a função de coordenador pedagógico, acreditamos que a forma 

de ingresso desses profissionais possa ocorrer sem concurso ainda mais que a função de 

docente.  

Essa falta de clareza quanto ao trabalho do coordenador pedagógico em nível nacional 

acaba repercutindo nas legislações locais. Observando os PCCR dos municípios do Território 

Sertão Produtivo da Bahia, notamos que o acesso a carreira através de concurso público não é 

realidade para a função de coordenação pedagógica, pois em alguns municípios do Território 

Sertão Produtivo da Bahia o coordenador ainda pode ser livremente nomeado pelo poder 

público municipal.  
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Notamos também que assim como a nomenclatura, muitos municípios mantêm mais 

de uma forma de ingresso desse profissional, ou seja, tanto por concurso, como nomeação e 

função gratificada do magistério. Ou seja, não há uma política clara no que se refere a carreira 

de coordenador pedagógico, conforme observamos na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Forma de ingresso do coordenador pedagógico na rede municipal de ensino 

MUNICÍPIOS FORMA DE INGRESSO 

Brumado 

O coordenador pedagógico é cargo efetivo de provimento através 

de concurso de provas e títulos. O articulador é um docente do 

quadro efetivo. 

Caetité 
Função gratificada/comissionada do magistério (exercida por 

docente concursado). 

Candiba 
Função gratificada/comissionada do magistério (exercida por 

docente concursado). 

Contendas do Sincorá 

O coordenador pedagógico é cargo efetivo de provimento através 

de concurso de provas e títulos. O plano apresenta nos anexos 

outras nomenclaturas para o coordenador e como cargo 

temporário. 

Dom Basílio 

O Professor coordenador pedagógico é cargo efetivo de 

provimento através de concurso de provas e títulos e o 

coordenador de unidade escolar é preferencialmente exercido por 

docente concursado. 

Guanambi 

O coordenador pedagógico é cargo efetivo de provimento através 

de concurso de provas e títulos. Supervisor, orientador é função 

gratificada do magistério (exercida por docente concursado). 

Ituaçu 

O coordenador pedagógico é cargo efetivo de provimento através 

de concurso de provas e títulos e também como função 

gratificada/comissionada do magistério (exercida por docente 

concursado), na ausência dos coordenadores concursados. 

Iuiu 

Cargo de provimento em comissão (livre nomeação) e pode ser 

função gratificada do magistério (exercida por docente 

concursado). 

Livramento de Nossa Senhora 

O pedagogo é cargo efetivo de provimento através de concurso 

de provas e títulos. Nos anexos do plano aparece coordenador e 

supervisor como cargos temporários de livre nomeação. 

Malhada de Pedras 
O professor coordenador pedagógico é cargo efetivo de 

provimento através de concurso de provas e títulos. 

Palmas de Monte Alto 
Função gratificada do magistério (exercida por docente 

concursado). 

Pindaí 
Função gratificada do magistério (exercida por docente 

concursado). 

Rio do Antônio 
O professor coordenador pedagógico é cargo efetivo de 

provimento através de concurso de provas e títulos. 

Sebastião Laranjeiras 
O pedagogo é cargo efetivo (concurso) e os coordenadores 

pedagógicos de livre nomeação pelo poder público. 

Tanque Novo 
O coordenador pedagógico é cargo comissionado indicado 

pelo(a) secretário(a) de educação do município. 

Urandi 
O pedagogo é cargo efetivo de provimento através de concurso 

de provas e títulos. 

       Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 
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Concordamos com Miziara, Ribeiro e Bezerra (2014), que propõem o concurso 

público como melhor forma de ingresso do coordenador pedagógico para valorização do 

profissional e melhoria das condições de trabalho, o que nem sempre ocorre, conforme 

demonstram as pesquisas dos autores e os dados apresentados na Tabela 5, referentes ao nosso 

estudo.  

Os dados da Tabela 5 demonstram que 10 planos entre 16 garantem o acesso a 

coordenação pedagógica através de concurso, representando um total de 62,5%. Em 2 

municípios o acesso é através de indicação pelo poder público e em 4 o ingresso se dá por 

concurso na docência e a partir de alguns critérios ou seleção interna os docentes passam a 

exercer a função de coordenador pedagógico. 

Placco e Souza (2012) explicam que a pesquisa realizada nas regiões brasileiras aponta 

que a maioria dos coordenadores pedagógicos ingressa através de convite da direção, 

indicação de pares, transferência, há um número pequeno de concursados para coordenador 

pedagógico. Isso significa que a realidade constatada sobre o ingresso dos coordenadores 

pedagógicos de acordo com os planos de carreira é uma situação no país como um todo, o que 

reforça a nossa crença na necessidade de políticas públicas no âmbito nacional que 

regulamente o trabalho do coordenador pedagógico. 

 

3.1.3 Jornada de trabalho 

 

A Resolução CNE n° 2, de 2009, determina em seu artigo 4° vários princípios a serem 

observados na elaboração dos planos de carreira por parte dos entes federados e um desses 

princípios se refere a jornada de trabalho, estabelecendo como preferencialmente em tempo 

integral de no máximo, 40 horas semanais,  estando entre as mesmas, no caso do professor, o 

tempo para atividades extraclasse, que inclui estudos, reuniões, entre outras. Outro princípio é 

o incentivo a dedicação exclusiva em um único estabelecimento de ensino, o que 

consideramos fundamental para o trabalho do profissional da educação. 

Em se tratando do coordenador pedagógico, notamos que há algumas questões a serem 

pontuadas no que diz respeito a jornada de trabalho, tendo em vista alguns estudos realizados 

e a análise dos planos de carreira dos municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia. 

Observamos em algumas pesquisas (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2011; 

MIZIARA; RIBEIRO; BEZERRA, 2014) que os coordenadores pedagógicos apontam 

excesso de atribuições, má condição de trabalho, falta de espaço e tempo suficiente para 
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realização de suas atividades, ficando muitas vezes o trabalho de formação, principal 

atribuição do coordenador, sem condição de efetivação. 

Placco e Souza (2012) apontam que a falta de clareza do papel do coordenador 

pedagógico no contexto escolar leva a uma visão do mesmo como solucionador de problemas 

e apagador de incêndios, o que acaba por tumultuar o cotidiano do coordenador e dificultar a 

realização de sua principal função. 

Considerando essa realidade apontada nas pesquisas, acreditamos que as políticas 

públicas precisam ser re/elaboradas no sentido de contemplar esse profissional, que precisa ter 

sua função regulamentada, mas também a garantia em legislação de carga horária para 

estudos e formação continuada, uma vez que é um profissional do magistério e um formador 

no contexto escolar. 

Outro aspecto importante que devemos considerar são as novas demandas que se 

apresentam no cotidiano do coordenador a partir das conquistas dos professores. A Lei do 

Piso garante um terço da jornada de trabalho docente a ser realizada em atividades de estudo, 

planejamento, reuniões, formação continuada.  

Ainda que a Lei não seja cumprida por muitos entes federados, conforme demonstra a 

pesquisa do Gestrado (OLIVEIRA; VIEIRA, 2012), alguns municípios garantem a carga 

horária para atividades extraclasse, o que implica em disponibilidade dos professores para 

diálogo com o coordenador, nos espaços de planejamento e/ou de formação e isso tem 

repercussão direta na jornada de trabalho do coordenador, que precisa ter carga horária para 

estudos definida na legislação.  

Percebemos que tem ocorrido mais tempos de formação no espaço da escola, a partir 

da garantia de direitos dos professores, e isso requer pensar também em garantias de direitos 

ao coordenador pedagógico, para que o seu trabalho não seja ainda mais intensificado e 

precarizado.  

Em pesquisa realizada em Joinvile/SC por Malewschik (2016), os supervisores 

afirmam ter muitas atribuições e, por vezes, realizarem carga horária maior que a remunerada 

para dar conta de atender as demandas. Nessa mesma pesquisa, os supervisores demonstram 

insatisfação com a valorização, sendo o salário, a jornada de trabalho, os direitos perante a 

legislação algumas das causas para a desvalorização percebida. 

No Território Sertão Produtivo da Bahia, em um número maior de municípios o acesso 

ao cargo de coordenador é por jornada parcial, ou seja, 20 horas semanais, podendo, de 

acordo com cada plano de cargo, carreira e remuneração, ampliar para 40 horas semanais, 

conforme Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Jornada de trabalho dos coordenadores pedagógicos 

 

 

    Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

Para mudança de alteração da jornada de trabalho, os planos de carreira apresentam 

critérios que incluem desde o tempo de serviço à formação e até mesmo a avaliação de 

desempenho, além da existência de vaga no quadro municipal. 

Além disso, em alguns planos de carreira nos quais o coordenador é concursado como 

docente há indicação de que o mesmo possa exercer as duas atividades, sendo 20 horas 

semanais para cada uma, o que é bastante preocupante, visto o grande número de atribuições 

do coordenador pedagógico. 

Entre os 16 planos analisados, 3 fazem referência a dedicação exclusiva. Entre os 

mesmos, 2 municípios apresentam um incentivo de 20% para os profissionais que atuarem no 

regime de 40 horas apenas no município, desde que desenvolva projeto. Outro município 

prevê um incentivo de 5% aos profissionais do magistério que atuarem no regime de 40 horas 

apenas na rede municipal. 

 

3.1.4 Condições de remuneração 

 

Masson (2016) considera que a valorização do magistério perpassa por três dimensões 

fundamentais: condições de trabalho, remuneração e carreira, formação inicial e continuada. 

Todavia, a autora vê a questão da remuneração como um fator decisivo para a permanência no 

magistério, “uma vez que a garantia da existência humana depende, em primeira instância, do 

acesso aos bens necessários à satisfação das necessidades históricas, o que depende 

essencialmente do recebimento de um salário compatível” (MASSON, 2016, p. 158). 

20 horas 
69% 

40 horas 
31% 

Jornada de trabalho 
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A partir de lutas do movimento dos trabalhadores em educação no Brasil os mesmos 

conquistam na legislação o direito ao Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), definido 

através da Lei 11.738/2008, que estabelece o valor mínimo abaixo do qual não pode estar a 

remuneração dos profissionais do magistério em regime de 40 horas semanais e formação em 

nível médio, devendo os planos de carreira estabelecer os demais salários valorizando a 

formação. 

O Plano Nacional de Educação (PNE) instituído através da Lei n° 13.005/2014 

estabelece na meta 17 um prazo para equiparação dos salários dos professores aos de outros 

profissionais com a mesma formação. Os dados do observatório do PNE em 2015 

demonstram que os profissionais do magistério recebem 52,5% dos demais profissionais com 

mesma formação. A importância do cumprimento da meta se faz necessário tanto para a 

valorização dos profissionais como para a manutenção do quadro do magistério, que segundo 

Oliveira (2016), precisa de maior atratividade, pois as pesquisas demonstram cada vez menor 

interesse dos jovens pela profissão. 

Dados do Relatório “Políticas Eficazes para Professores”, divulgado pela Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mostram que a porcentagem de 

estudantes que querem ser professor passou de 5,5% em 2006 para 4,2% em 2015. O relatório 

mostra também que o salário é uma das principais causas que levam os estudantes a não se 

interessarem pela carreira de professor. 

Segundo Masson (2016), mesmo com o salário inicial baixo, quando existe um plano 

de carreira que valoriza adequadamente a formação continuada e o tempo de serviço do 

professor pode haver atratividade para permanência na profissão. Contudo, analisando os 

planos de carreira dos estados brasileiros, a autora percebe que não há esse estímulo na 

maioria dos entes federados. 

Em se tratando dos municípios que compõem o Território Sertão Produtivo da Bahia, a 

análise do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração demonstra que quase todos fazem 

referência à Lei do Piso como uma das fundamentações legais. Porém, ao observarmos 

atentamente o texto de uma das legislações, notamos uma incoerência, pois o plano estabelece 

a formação em nível superior para atuação na coordenação pedagógica e o vencimento básico 

igual ao valor do Piso Nacional. Vale lembrar que pela Lei 11.738/2008 esse vencimento é 

para aqueles que possuem formação de nível médio, devendo as outras formações serem 

valorizadas com maior remuneração inicial, conforme prevê a Resolução CNE n° 2/2009. 

Essa situação observada em planos de carreira dos municípios do Território Sertão 

Produtivo da Bahia também é abordada por Masson (2016) e a mesma enfatiza que, embora a 
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Lei do piso tenha proporcionado melhorias da remuneração do magistério, a situação ainda é 

muito complexa, pois  

 
[...] muitos estados, após a aprovação dessa lei, têm aplicado a interpretação 

do valor mínimo como se fosse o máximo, mesmo em condição de garantir 

melhor remuneração aos professores. Além disso, a lei estabelece o mínimo 

a ser pago para os que possuem somente o nível médio de formação, 

indicando que não há uma valorização condizente com a formação inicial 

dos professores nas redes estaduais de ensino. (MASSON, 2016, p. 170). 

 

A partir da leitura dos 16 planos de carreira, procuramos observar, no que se refere ao 

coordenador pedagógico, os incentivos para permanência na carreira através de elementos 

como promoção e progressão, implicando em melhorias salariais. Os dados estão compilados 

nas tabelas que se seguem 

 

Tabela 6 - Incentivos para permanência na profissão - % adquirida por formação 

acadêmica 

MUNICÍPIOS 
FORMAÇÃO EXIGIDA 

PARA INGRESSO 

% ADQUIRIDOS POR 

FORMAÇÃO 

ACADÊMICA 

Brumado Graduação em Pedagogia 

Especialização = 15% 

Mestrado = 15% 

Doutorado = 20% 

Caetité 
Curso Superior Licenciatura ou 

Normal Superior 

Especialização = 8% 

Mestrado = 8% 

Doutorado = 8% 

Candiba Graduação em Pedagogia 

Especialização = 25% 

Mestrado = 15% 

Doutorado = 10% 

Contendas do Sincorá Graduação em Pedagogia 

Especialização = 10% 

Mestrado = 40% 

Doutorado = 20% 

Dom Basílio Curso Superior Licenciatura 

Especialização = 5% 

Mestrado = 5% 

Doutorado = 10% 

Guanambi 
Graduação em Pedagogia com 

Especialização em Educação 

Mestrado = 18% 

Doutorado = 21% 

Pós-Doutorado = 24% 

Ituaçu Graduação em Pedagogia 

Especialização = 15% 

Mestrado = 25% 

Doutorado = 30% 

Iuiu 
Graduação em Pedagogia ou em 

nível de pós-graduação 

Especialização = 20% 

Mestrado = 30% 

Doutorado = 40% 

Livramento de Nossa Senhora Graduação em Pedagogia 
Especialização = 5% 

 

 Malhada de Pedras 
Graduação em Pedagogia e/ou 

Especialização 

Especialização = 20% 

Mestrado = 30% 

Doutorado = 50% 
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 Palmas de Monte Alto 

Graduação em Pedagogia ou 

outra licenciatura com pós-

graduação em educação 

Especialização = 7% 

Mestrado = 7% 

Doutorado = 7% 

Pindaí 

Normal Superior, Graduação 

em Pedagogia ou pós-graduação 

na área 

Especialização = 12% 

Mestrado = 25% 

Doutorado = 40% 

Rio do Antônio 
Graduação em Pedagogia e/ou 

Especialização 

Especialização = 13% 

 

Sebastião Laranjeiras Graduação em Pedagogia 

Especialização = 5% 

Mestrado = 15% 

Doutorado = 15% 

Pós-Doutorado = 25% 

Tanque Novo 
Graduação em Pedagogia ou em 

nível de pós-graduação 

Especialização = 15% 

Curso Stricto Sensu = 30% 

Urandi Graduação em Pedagogia 

Especialização = 10% 

Mestrado = 20% 

Doutorado = 20% 

Pós-Doutorado = 20% 

        Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

Analisando os dados da Tabela 6 observamos que o percentual de incentivo para o 

curso de pós-graduação lato sensu (especialização) varia entre 5 e 25%. Curso de pós-

graduação stricto sensu (Mestrado) a variação fica entre 5 e 40% , Doutorado varia entre 7 e 

40%. Pós-Doutorado apenas 3 municípios trazem como formação exigida na mudança de 

salário inicial, sendo os percentuais de 20, 24 e 25%. 

Alguns municípios apresentam o mesmo percentual para as diferentes formações 

(Palmas de Monte Alto 7%, Caetité 8%), outros mantêm percentual muito pequeno entre os 

mesmos (Guanambi 3% entre a Especialização, Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado). Em 

alguns uma formação maior tem percentual menor (Contendas do Sincorá – Mestrado = 40% 

e Doutorado = 20%). Os municípios com menor percentual para Especialização são Dom 

Basílio, Livramento de Nossa Senhora e Sebastião Laranjeiras, com 5%. Mestrado com índice 

menor aparece em Dom Basílio, com 5%. Doutorado, o menor percentual está no plano de 

carreira de Palmas de Monte Alto, com 7% e Pós-Doutorado 20% em Urandi. Os índices 

maiores aparecem na Especialização em Candiba com 25%, Mestrado em Contendas do 

Sincorá com 40%, Doutorado em Malhada de Pedras com 50% e Pós-Doutorado em 

Sebastião Laranjeiras com 25%. De modo geral, considerando todas as formações, a maior 

valorização das formações acadêmicas está nos planos de carreira de Malhada de Pedras 

seguido de Iuiú, ainda que os mesmos não apresentem percentual para Pós-Doutorado. 

Os municípios de Livramento de Nossa Senhora e Rio do Antônio trazem o percentual 

apenas até a Especialização, com 5% o primeiro e 13% o segundo.  Em relação a Livramento 

de Nossa Senhora, é curioso observarmos que, no quadro de percentuais de aprimoramento, 
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cursos com mais de 360 horas equivale a 15% de acréscimo, mas sem alterar o salário base. O 

mesmo ocorre em Rio do Antônio, com algumas diferenças. No caso de Pós-Graduação, que 

acreditamos se tratar de Especialização, o percentual é de 30%, Mestrado 40% e Doutorado 

50%, não sendo cumulativo.  Essa opção de remunerar os profissionais de acordo com a 

formação com incentivos e não por aumento no salário base vai de encontro as diretrizes para 

elaboração dos planos de carreira emanadas pelo CNE, que estabelece em um dos itens do 

artigo 5°: 

 
V - diferenciar os vencimentos ou salários iniciais da carreira dos 

profissionais da educação escolar básica por titulação, entre os habilitados 

em nível médio e os habilitados em nível superior e pós-graduação lato 

sensu, e percentual compatível entre estes últimos e os detentores de cursos 

de mestrado e doutorado. (BRASIL, 2009). 

 

No município de Sebastião Laranjeiras, cursos de formação acadêmica podem ser 

utilizados também para recebimento de incentivos ao aprimoramento profissional, desde que 

não sejam os mesmos que tenham sido utilizados na mudança de salário inicial. Curioso é que 

os percentuais no aprimoramento pessoal é muito maior que os usados na mudança de nível: 

Especialização: 10%, Mestrado: 30%, Doutorado: 50% e  Pós-Doutorado: 60%. 

Na maior parte dos municípios o processo de mudança salarial de acordo com a 

formação acadêmica ocorre com a apresentação do título, mediante cumprimento de 

interstício entre os níveis e seguindo procedimentos das secretarias de educação. Em 

municípios como Urandi é exigido também um processo de avaliação, através do 

acompanhamento por uma comissão, de acordo com os critérios estabelecidos, o que 

consideramos como um meio de tornar ainda mais complexo o processo de valorização. 

Além do salário inicial, com possibilidade de crescimento de acordo com a formação 

acadêmica, os planos de carreira dos municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia 

trazem incentivos diversos e com percentuais variados. No que diz respeito a formação 

continuada, os planos de carreira estabelecem um percentual (%) para o que denominam de 

titulação. Entre 16 planos que trazem a questão do coordenador, 11 apresentam % para a 

titulação, o que significa um total de 68,75%. Os percentuais mínimos e máximos de cada 

ente federado constam no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 - Incentivos de titulação: formação continuada  

 

 

          Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

Para adquirir o direito ao % por titulação, os profissionais devem apresentar cursos de 

formação, aperfeiçoamento, capacitação e a porcentagem será de acordo com a carga horária 

das formações. Sebastião Laranjeiras apresenta uma peculiaridade nesse aspecto, uma vez que 

define 5% para cursos de aperfeiçoamento e graduação e 10% para Especialização, 30% para 

Mestrado, 50% para Doutorado e 60% para Pós-Doutorado, desde que os títulos não tenham 

sido utilizados para mudança de nível, que implica em alteração no salário inicial. 

Conforme analisamos no Gráfico 4, o índice menor é de 2%, o que ocorre nos 

municípios de Dom Basílio e Guanambi. Sebastião Laranjeiras apresenta o maior índice, 

sendo 60%, com a peculiaridade citada anteriormente, logo após vem Guanambi com índice 

maior de 40% para titulação. 

Além do benefício da titulação, há gratificações nos planos de carreira que 

consideramos importante destacar, tais como: incentivo por atuação na educação especial, 

incentivo por deslocamento e incentivo as atividades de coordenação pedagógica, como 

mostram o Gráfico 5 e as Tabelas 7 e 8. 
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Gráfico 5 - Incentivo por atuação na Educação Especial 

 

 

    Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

De acordo com o plano de carreira de Malhada de Pedras e Rio do Antônio, o 

incentivo para os docentes por atuar com alunos portadores de necessidades especiais é 

extensivo aos coordenadores pedagógicos envolvidos na preparação e organização de material 

a ser utilizado nessa modalidade de ensino. 

Além disso, alguns planos garantem incentivo para deslocamento dos profissionais do 

Magistério, para escolas distantes da residência ou de difícil acesso, estabelecendo alguns 

critérios como quilometragem, como mostra a Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Incentivo para deslocamento  

MUNICÍPIOS PERCENTUAL 

Brumado 8% 

Caetité 5 a 15% 

Contendas do Sincorá 5 a 15% 

Guanambi 15% 

Ituaçu 2% 

Livramento de Nossa Senhora 5 a 20% 

Malhada de Pedras 10% 

Palmas de Monte Alto 10% 

Pindaí 10% 

Tanque Novo 5 a 20% 

    Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

30 
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Conforme observamos na Tabela 7, o incentivo para deslocamento varia entre 2% e 

20%, sendo que alguns munícipios estabelecem um único percentual, como Brumado, 

Guanambi, Ituaçu, Malhada de Pedras, Palmas de Monte Alto e Pindaí. Outros municípios 

estabelecem percentuais diferenciados, estando o mesmo relacionado a quilometragem 

percorrida, entre estes municípios temos Caetité, Contendas do Sincorá, Livramento de Nossa 

Senhora e Tanque Novo. 

Outro incentivo apresentado por alguns planos de carreira é o estímulo às atividades 

de coordenação pedagógica ou suporte pedagógico, como alguns planos denominam. Esse 

incentivo é semelhante aquele destinado aos docentes em sala de aula e, nesse caso, 

denominado de estímulo às atividades de classe. A Tabela 8 apresenta os dados de cada 

município que tem o incentivo. 

 

Tabela 8 - Incentivo às atividades de coordenação pedagógica 

MUNICÍPIOS PERCENTUAL 

Brumado 
30% aos docentes exercendo a função de 

articulador. 

Caetité 10% 

Candiba 
30%, 40% ou 50%, relacionado com o porte da 

escola. 

Contendas do Sincorá 15% 

Guanambi 
Metade do % do estímulo as atividade de classe 

do professor, definido em regulamentação. 

Ituaçu 20% 

Pindaí 20% 

Tanque Novo 20% 

Urandi 20% 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

Em se tratando do salário inicial, notamos que 3 municípios tem remuneração inicial 

do coordenador diferenciada do professor. Guanambi, o cargo efetivo de coordenador 

pedagógico tem 20% a mais no salário inicial se comparado ao docente de mesmo nível. 

Palmas de Monte Alto, que é cargo comissionado, apresenta uma diferença salarial, mas 

apenas nos anexos, apresentando níveis I, II e III, os quais acreditamos ser Graduação, 

Especialização e Mestrado, sendo os salários 34%, 44% e 54% maior que da função docente 

com mesma formação. Em Tanque Novo, o cargo é comissionado e indicado pelo(a) 

Secretário(a) de Educação, sendo que o salário do coordenador pedagógico consta em anexo 

com valor maior que dos docentes, sendo em torno de 20% para os níveis II, III e IV, isto é, 

os que possuem Graduação, Especialização e Pós-Graduação Stricto Sensu. 
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Apenas o município de Guanambi tem incentivo a produção científica, técnica ou 

artística, no valor de 10%, sobre o vencimento básico, com validade de dois anos, podendo ser 

renovado com novas produções a cada dois anos. 

Cerca de 80% dos planos de carreira tratam do aprimoramento ou aperfeiçoamento ou 

desenvolvimento profissional e garantem direito ao afastamento para realização de cursos, 

principalmente de Mestrado e Doutorado, a partir de critérios estabelecidos em cada plano. 

Um dos municípios trata do direito ao afastamento com ou sem ônus para aprimoramento, 

porém estabelece como critério a autorização do prefeito, que deverá ouvir o(a) secretário(a) 

de educação. 20% dos municípios não garantem o afastamento aos profissionais do 

magistério, entre estes, um trata do aprimoramento, mas não dá direito ao afastamento e dois 

não abordam de forma alguma o aperfeiçoamento, sendo inclusive um desses municípios 

aquele que atribui maior percentual de incentivo a formação acadêmica. Notamos assim que é 

estabelecido um percentual significativo, porém não são garantidas as condições para a 

efetivação do mesmo, ficando assim a responsabilidade sob os profissionais, que precisam 

administrar tempos e espaços para realizar os cursos e pleitear a progressão na carreira. 

Essa situação condiz com a pesquisa realizada em sete estados brasileiros pelo grupo 

de pesquisa Gestrado da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a qual mostra que 

92% dos entrevistados têm pós-graduação, a maioria cursada em instituições privadas, 

jornadas extras e custeadas pelos docentes. Para Hipolyto (2012), essa formação de modo 

geral tem sido precária.  

A questão da valorização do tempo de serviço aparece em alguns planos de carreira 

como atrelado a processos de avaliação de desempenho, que trataremos logo a seguir. Alguns 

poucos municípios trazem incentivo pelo tempo de atuação. Não registramos aqui o benefício 

do quinquênio/anuênio, nem adicional noturno por se tratar de incentivos não exclusivos do 

magistério. 

Outros incentivos são abordados em alguns planos, mas a maioria dos planos não trata 

a questão, entre estes, citamos o abono especial em Caetité e Rio do Antônio e o prêmio 

assiduidade em Candiba.  Alguns textos falam também de medalhas de honra e mérito, sem 

relação com o incentivo financeiro. 

 

3.1.5 Avaliação de desempenho 

 

Avaliação de desempenho nas considerações de Oliveira (2012) ganha força com o 

modelo gerencialista de administração pública que se orienta pelas regras do mercado, 



85 

 

tratando as instituições públicas como instituições privadas. Nessa nova gestão o modelo 

institucional-burocrático transforma-se no quase-mercado, onde a cultura de avaliação dos 

sujeitos, inclusive os docentes, passa a ser predominante, instaurando o que Ball (2002, p. 

109) denomina de performatividade, onde “o desempenho (de sujeitos individuais ou 

organizações) funciona como medida de produtividade ou resultado, ou exposição de 

“qualidade”, ou “momentos” de produção ou inspeção”. 

É muito presente nos textos dos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração dos 

municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia a referência a avaliação de desempenho 

como forma de progressão e/ou promoção na carreira. Alguns planos trazem os critérios do 

processo de avaliação, outros apenas definem e remetem os critérios a regulamentação 

posterior. Além de avaliação do desempenho do profissional da educação, por meio de pares 

e/ou comissões, o texto da maior parte dos planos apresenta ainda tempo de serviço como um 

dos critérios a ser observado no processo e estipula percentuais a serem acrescidos a 

remuneração, variando o valor mínimo entre 2% e 6%, conforme Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Avaliação de desempenho 

MUNICÍPIOS AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

Brumado 

Variando entre 4 e 24% de aumento, sendo 4% a cada 4 anos 

- para ter o direito precisa ser aprovado na avaliação de 

desempenho, que é coordenada por uma comissão e com 

prova escrita. Os percentuais adquiridos são entre 4 e 24%, 

com interstício de 4 anos. 

Caetité 

Não se refere a avaliação de desempenho, porém coloca a 

assiduidade como um critério para promoção nas classes de 

A a L, sendo o percentual de 1,5% e interstício de 2 anos. 

Candiba 

Avaliação anual, resultando em acréscimo de 2% (não diz o 

interstício) e deverá ser regulamentada pela SEC e aprovada 

pelo CME. 

Contendas do Sincorá 

Tem as classes de A a D, com 6% entre as mesmas referente 

a avaliação de desempenho, sendo os critérios: 3 anos na 

referência anterior, assiduidade, aperfeiçoamento funcional, 

avaliação, dedicação exclusiva ao serviço publico, tempo de 

serviço, pesquisa, produção intelectual. 

Guanambi 

Avaliação a cada 3 anos, incidindo em 3% no salário, de 

acordo com resultados da avaliação de desempenho  e 

cumprimento do interstício de 3 anos. Precisa de 

regulamentação. 

Ituaçu 

A progressão se dá pelo tempo de serviço, com acréscimo de 

3% entre classes de A a F e por avaliação de desempenho 

(sendo toda descrita no plano) com interstício de 3 anos e 

6% (referências de I a IV). 

Iuiu 

A avaliação de desempenho, que deve ocorrer a cada 2 anos, 

é um dos critérios para a progressão horizontal (além do 

tempo de 3 anos) e resulta em 3% de acréscimo, de acordo 

com classes de A a J. 
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Livramento de Nossa Senhora 
Não trata de avaliação de desempenho, a progressão vertical 

é por tempo de serviço (5%). 

Malhada de Pedras 

Não aborda de avaliação de desempenho, a progressão 

vertical é de acordo com o tempo de serviço, utilizando nas 

referências o quinquênio. 

Palmas de Monte Alto 

Promoção com 5% entre 6 referências (de A a F), com 

interstício de 5 anos, e de acordo com a avaliação de 

desempenho a ser regulamentada. 

Pindaí 

Deve ocorrer avaliação de desempenho, anual, por comissão 

setorial de avaliação. Mas não há questão financeira 

atrelada. 

Rio do Antônio 

A avaliação de desempenho é um dos elementos necessários 

para a progressão funcional (mudança de nível)  que será 

realizada por uma comissão designada pelo poder municipal 

e deve realizar o trabalho em até 60 dias. 

Sebastião Laranjeiras 

A progressão funcional é com base em tempo de serviço e 

avaliação de desempenho, não está claro o %, se classes ou 

referências. Não diz o tempo e não tem o anexo do plano. 

Tanque Novo 

A promoção por avaliação de mérito ou desempenho se dará 

na forma a ser regulamentada pelo Secretário responsável 

pela Educação no Município. 

Urandi 

A progressão é por tempo de serviço, 5 anos, com % de 2%. 

Já a promoção por titulação deve ser deferida por processo 

de avaliação, acompanhado de comissão. 

Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

De modo geral, a maior parte dos planos de carreira traz critérios sobre a avaliação de 

desempenho dos profissionais do magistério, atribuindo percentuais de acordo com os  

resultados, delegando ao profissional a responsabilidade por sua progressão/promoção na 

carreira. Um número significativo desses planos apresenta a necessidade de regulamentação 

do processo de avaliação de desempenho. 

 

3.1.6 Processos de trabalho do coordenador pedagógico  

 

Conforme explicitamos até então, o coordenador pedagógico tem seu processo de 

trabalho intensificado e precarizado, assim como o docente. Entre as várias causas da 

precarização e intensificação, temos a falta de clareza do trabalho desse profissional, assim 

como a ausência de políticas públicas que regulamentem a função. 

As pesquisas apontam o excesso de atribuições e atividades desse profissional no 

contexto escolar, assim como o desvio de função, sendo que muitas vezes o mesmo assume 

desde o papel do diretor ao porteiro da escola. 

Discutindo a situação dos supervisores no contexto da Argentina, Feldfeber, Redondo 

e Thisted (2000) apresentam situação semelhante a vivenciada no Brasil, sendo o cotidiano do 

trabalho de coordenação marcado pela intensificação cada vez maior, e o fato de cumprir com 
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o regulado pelas instâncias centrais não permite que o profissional tenha tempo para a 

inovação e a criatividade. 

A análise dos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais do 

Magistério Público dos municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia demonstra que o 

trabalho do coordenador pedagógico é feito em condições diversas, desde a própria 

denominação, atribuições, forma de ingresso, promoção e progressão na carreira. 

Além dos dados já apresentados, consideramos importante pensar sobre a relação entre 

o número desses profissionais e o número de docentes na instituição onde trabalha, assim 

como pensamos na relação número de alunos por turma. Consideramos este como um dos 

aspectos importantes para a melhoria das condições de trabalho, de modo que o coordenador 

possa dispor de tempo e espaço para cumprimento de seu principal papel, que é a formação 

continuada docente. 

Nos PCCR do Território Sertão Produtivo identificamos que alguns municípios trazem 

critérios para definição do número de coordenadores nas escolas, sendo o porte da unidade 

escolar, que pode ser pequeno, médio ou grande porte, de acordo com o número de alunos. No 

município de Candiba, o incentivo de estímulo às atividades de coordenação pedagógica é de 

acordo esse porte da escola. 

Entre os 16 planos pesquisados, apenas 3 têm essa preocupação em estabelecer o 

número de coordenadores de acordo com o tamanho da escola, nos demais não há indicação 

de critérios, o que é preocupante, principalmente pelo fato de que na grande maioria dos 

planos o coordenador ingressa no regime de 20 horas semanais. 

Diante dos dados apresentados, a situação requer mudanças nas legislações e nas 

práticas educativas no contexto escolar, de modo que o coordenador tenha claro qual o seu 

papel e possa de fato cumprir. Para tanto, é importante que os profissionais do magistério 

percebam a necessidade de políticas públicas para a melhoria das condições de trabalho do 

coordenador, assim como dos docentes que atuam em sala de aula. Nesse processo, a 

participação de coordenadores nos movimentos sindicais é imprescindível, de modo que 

possam indicar as pautas da categoria para que as mesmas possam ser defendidas pelos 

movimentos de luta em prol da melhoria do magistério.  
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4 PERFIL E CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS COORDENADORES 

PEDAGÓGICOS NO TERRITÓRIO SERTÃO PRODUTIVO DA BAHIA 

 

 Tendo em vista a pesquisa realizada sobre a coordenação pedagógica, Campos (2015) 

apresenta uma síntese de alguns saberes necessários aos coordenadores: saber fazer e 

acontecer o trabalho coletivo; compreender a função social da escola no mundo 

contemporâneo; incluir os professores como sujeitos do processo de ensinar e aprender; 

escutar os professores, possibilitar que se manifestem e assumir o diálogo como conceito 

fundamental do trabalho; coordenar o grupo de educadores, articulando teoria e prática; 

organizar formação coletiva e interações individuais; acolher as críticas, reclamações, queixas 

e saber pesquisar, estudar, construir bases teóricas que possam fundamentar suas ações, 

discussões, reflexões. 

 Para que haja possibilidade de construção e utilização desses saberes, consideramos 

como fundamental a existência de valorização do trabalho do coordenador, por meio de 

elementos que vão desde a sua formação a garantia de condições adequadas de trabalho. 

 Nesta investigação procuramos conhecer as condições de trabalho dos coordenadores 

pedagógicos que atuam no Território Sertão Produtivo da Bahia, conforme exposto no 

capítulo 2, sobre os procedimentos metodológicos da pesquisa. Para a realização do estudo 

buscamos dados sobre os coordenadores pedagógicos que atuam nas redes municipais de 

ensino nos municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia junto as Secretarias 

Municipais de Educação, além de ouvir os sujeitos coordenadores, procurando apreender os 

significados que os mesmos atribuem ao trabalho que realizam. 

 Este capítulo está dividido em duas subseções, sendo que a primeira apresenta a 

análise de dados coletados junto as Secretarias Municipais de Educação e a segunda traz a 

discussão de entrevistas realizadas com coordenadores pedagógicos que atuam em diferentes 

municípios do Território pesquisado. 

 

4.1 Perfil e condições de trabalho dos coordenadores pedagógicos no Território Sertão 

Produtivo da Bahia: o que revelam os dados das Secretarias Municipais de 

Educação 

 

 Uma das etapas da pesquisa sobre as condições de trabalho dos coordenadores 

pedagógicos que atuam nas redes municipais de ensino do Território Sertão Produtivo da 

Bahia foi a coleta de dados junto as secretarias de educação, por meio de um questionário. 
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 Para a realização dessa etapa da pesquisa, entramos em contato com as instituições 

através de e-mails, os quais foram pesquisados em sites das secretarias e/ou prefeituras de 

cada município. 

 Os e-mails foram encaminhados com exposição sobre a pesquisa, contatos para 

esclarecimentos de dúvidas, ofício e encaminhamento do questionário, o qual tratava de 

questões que envolviam o perfil dos coordenadores pedagógicos e suas condições de trabalho. 

 Recebemos os dados de 12 dos 20 municípios do Território: Brumado, Caculé, 

Caetité, Candiba, Dom Basílio, Guanambi, Iuiú, Livramento de Nossa Senhora, Malhada de 

Pedras, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras e Tanhaçu. A partir da pré-análise dos dados 

coletados, identificamos como categorias de análise elementos que Oliveira e Vieira (2012) 

consideram como componentes das condições de trabalho, entre eles a jornada de trabalho, 

local de atuação e espaço físico para desenvolver as atividades, forma de ingresso na carreira 

e tipo de vínculo, PCCR e remuneração. 

 Além da análise das condições de trabalho, consideramos importante apresentar 

inicialmente o perfil dos coordenadores pedagógicos que atuam no Território, tendo em vista 

os dados coletados como idade, sexo, formação e tempo de atuação na função. 

 

4.1.1 Perfil dos coordenadores pedagógicos no Território Sertão Produtivo da Bahia 

 

 Nas redes municipais de ensino do Território Sertão Produtivo da Bahia, os 

coordenadores pedagógicos recebem tanto essa denominação como outras, a exemplo de 

articulares. Como a função desempenhada é a mesma, independente da nomenclatura 

recebida, optamos por trabalhar apenas com o termo coordenador pedagógico, considerando 

que a maioria dos municípios informou trabalhar com essa identificação. 

 Em nossa pesquisa, buscamos inicialmente identificar o número de coordenadores 

pedagógicos que atuam nas redes municipais de ensino, sendo que há um total de 195 

coordenadores pedagógicos, distribuídos nos municípios que responderam a nossa pesquisa: 

Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, Dom Basílio, Guanambi, Iuiú, Livramento de Nossa 

Senhora, Malhada de Pedras, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras e Tanhaçu.  

 Pesquisando sobre a idade dos coordenadores atuantes nas redes municipais de ensino 

do Território Sertão Produtivo da Bahia, obtivemos os dados expostos no Gráfico 6. 

 

 

 



90 

 

Gráfico 6 - Idade dos coordenadores que atuam nos municípios do Território 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

Pesquisa realizada por Placco, Almeida e Souza (2011), nas cinco regiões brasileiras 

apresenta um perfil dos coordenadores que atuam em todas as regiões do país, sendo a idade 

média dos mesmos 44 anos. Esse dado se assemelha ao resultado de nossa pesquisa, que 

demonstra um percentual de 71,9% dos coordenadores com idade entre 33 e 46 anos de idade. 

 Em se tratando do sexo dos sujeitos coordenadores, a nossa pesquisa também se 

assemelha a de Placco, Almeida e Souza (2011), onde a maioria são mulheres. Na Tabela 10 

demonstramos o número de coordenadores de acordo com o sexo em cada município. 

 

Tabela 10 - Sexo dos coordenadores que atuam nos municípios 

MUNICÍPIOS 
SEXO 

Masculino Feminino 

Brumado 02 35 

Caculé 02 18 

Caetité 04 21 

Candiba  07 

Dom Basílio 04 06 

Guanambi  20 

Iuiú 01 07 

Livramento de Nossa Senhora 04 14 

Malhada de Pedras 01 10 

Rio do Antônio 03 06 

Sebastião Laranjeiras  12 

Tanhaçu 01 17 

TOTAL 22 173 

                 Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018)  
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 Fernandes e Silva (2012, p. 47), consideram que “a profissão docente é 

predominantemente feminina, conforme já foi constatado em vários estudos”. Nossa pesquisa 

demonstra que a função de coordenador não é diferente, pois 88,7% dos coordenadores que 

atuam nos municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia são mulheres. 

 No que tange a formação acadêmica desses profissionais, nosso estudo buscou 

investigar o percentual de coordenadores que possuem Pedagogia, Pedagogia com 

Especialização, outra Licenciatura, outra Licenciatura com Especialização, Mestrado e 

Doutorado, estando os dados registrados no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Formação dos coordenadores que atuam nos municípios do Território 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

De acordo com a LDB n° 9.394/1996, a formação inicial para atuação na coordenação 

pedagógica deve ocorrer nos cursos de Pedagogia ou em nível de pós-graduação. Isso está 

previsto no artigo 64 da referida Lei, que determina graduação em Pedagogia ou em nível de 

pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 

nacional como formação dos profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica (BRASIL, 1996).  

 Ao observarmos o Gráfico 7, notamos que 20,2% dos coordenadores atuantes possuem 

curso superior, porém não se trata do curso de Pedagogia e como não tem formação em pós-

graduação, conclui-se que os mesmos, legalmente, não possuem a formação específica para 

atuar na função. 

14,70% 

43,40% 

20,20% 

17,20% 

3,50% 

1,00% 

Pedagogia

Pedagogia com Especialização

Outra Licenciatura

Outra Licenciatura com Especialização

Mestrado

Doutorado

Formação coordenadores 



92 

 

 O número de pedagogos que atuam na função é expressivo, representando cerca de 

58,1%, sendo que 43,4% dos mesmos possuem especialização. Coordenadores com formação 

em outras licenciaturas diferentes de Pedagogia soma um número considerável, sendo 37,4%, 

dos quais 17,2% possuem especialização. 

Os dados do Território Sertão Produtivo da Bahia demonstram semelhança à pesquisa 

nas regiões brasileiras realizada por Placco, Almeida e Souza (2011); nessa pesquisa, a 

maioria dos coordenadores envolvidos são pedagogos (55%) e grande parte fez o curso em 

estabelecimentos públicos (61%), na modalidade presencial (92%), considerando essa 

formação como boa e excelente. 70% dos coordenadores fizeram curso de pós-graduação lato 

sensu e 4% cursaram mestrado. Os dados do Território revelam que a maioria também é 

pedagogo e 65,1% tem pós-graduação, sendo 60,6% cursos lato sensu e 4,5% stricto sensu. 

 Em se tratando da experiência dos coordenadores que trabalham nas redes municipais 

de ensino do Território pesquisado, procuramos conhecer o tempo de atuação dos 

profissionais, com os intervalos de cinco anos. Ao levar em conta essa característica no perfil 

dos coordenadores, consideramos as colocações de Souza e Gouveia (2012, p. 25): 

 
A experiência é um importante elemento na construção da qualidade 

educacional, pois tende a forjar melhores profissionais docentes. Isso pode 

representar mais condições de qualidade, de um lado pelo contato direto de 

alunos com profissionais que já acumularam uma trajetória que os 

qualificam para enfrentar desafios, por outro porque provoca um 

amadurecimento das ações pedagógicas, dado o teste do tempo pelo qual 

elas (por meio dos docentes) já passaram. Mas, esse quadro de aumento da 

experiência docente pode mostrar que temos profissionais com maior 

desgaste físico e emocional, uma vez que esses profissionais mais 

experientes não estão sendo recompensados, ou recebendo um tratamento 

diferenciado em relação às condições de trabalho, considerando que já não 

tem a mesma idade. 

 

 Os autores acima, comparando dados do Censo Escolar e do PNAD de 1997 e de 2007 

e de um survey realizado pelo Gestrado, em 2010, observa um crescimento do tempo de 

atuação docente, crescendo entre os intervalos de 16 a 25 anos de atuação. 

 Referindo-se de forma específica aos coordenadores pedagógicos, a pesquisa de 

Placco, Almeida e Souza (2011) demonstra um número significativo de coordenadores com 

pouca experiência. Nas informações coletadas 50% dos coordenadores atuam na função entre 

dois e dez anos. Nosso estudo mostra um número ainda maior de coordenadores com pouco 

tempo de atuação, conforme observamos na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Tempo de atuação na função/cargo dos coordenadores  

 

MUNICÍPIOS 

TEMPO DE ATUAÇÃO 

0 a 5 

anos 

6 a 10 

anos 

11 a 15 

anos 

16 a 20 

anos 

21 a 25 

anos 

25 a 30 

anos 

31 anos 

ou mais 

Brumado 25 08 04     

Caculé 02 12 06     

Caetité 07 18      

Candiba 05 01  01    

Dom Basílio 10       

Guanambi 05 04 03 08    

Iuiú 02 02 02 02    

Livramento de 

Nossa Senhora 
18       

Malhada de Pedras 09 02      

Rio do Antônio  03 06     

Sebastião 

Laranjeiras 
 12      

Tanhaçu 18       

TOTAL  

      % 

101 

51,8% 

 

62 

31,8% 

 

21 

10,8% 

11 

5,6% 
   

       Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

 Nos dados da Tabela 11 notamos que a experiência dos coordenadores está situada 

entre 0 e 20 anos, sendo que 83,6%, ou seja, a grande maioria, tem entre 0 e 10 anos de 

experiência na função. Acreditamos que isso ocorra em decorrência da ausência de políticas 

públicas nacionais e locais que invista no trabalho do coordenador pedagógico, conforme 

demonstramos em discussões dos capítulos anteriores. 

 

4.1.2 Condições de trabalho dos coordenadores pedagógicos no Território Sertão 

Produtivo da Bahia 

 

 Para análise das condições de trabalho dos coordenadores pedagógicos que atuam nas 

redes municipais de ensino do Território Sertão Produtivo da Bahia, consideramos os dados  

informados pelas secretarias referentes a questões como: jornada de trabalho dos 

coordenadores, espaços de atuação, forma de ingresso na carreira, tipo de vínculo, PCCR e 

remuneração desses profissionais.  

 Após a coleta dos dados e a pré-análise, definimos algumas categorias como: o 

trabalho do coordenador pedagógico, envolvendo desde o quantitativo ao local de trabalho, 

espaços físicos de atuação, jornada de trabalho e critérios para definição de coordenadores nas 

redes municipais de ensino. Uma segunda categoria foi a forma de ingresso e tipo de vínculo 

dos coordenadores e a terceira o PCCR, a carreira e a remuneração. 
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4.1.2.1 O trabalho do coordenador pedagógico: a estrutura de organização e a jornada 

de trabalho 

 

 Inicialmente procuramos, nessa categoria, identificar o quantitativo de profissionais 

que atuam na coordenação, sendo apresentados pelos municípios participantes da pesquisa os 

dados constantes no Gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Número de coordenadores pedagógicos nos municípios 

 

            Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

 Analisando os dados do Gráfico 8 e considerando que em 2018 havia nesses 

municípios cerca de 270 escolas, percebemos que o número de coordenadores é menor que o 

total de escolas, isso pode ser um indicativo de que nem todas as escolas possuem esse 

profissional e que um mesmo coordenador pode atuar em mais de uma unidade escolar. 

 De acordo com o Censo Escolar 2018, o número de docentes nesses municípios soma 

cerca de 3.087, as matrículas ficam em torno de 54.854 alunos e para realização do trabalho 

pedagógico com essa demanda temos 195 coordenadores pedagógicos, os quais atuam não só 

em espaços das escolas, como também nas Secretarias Municipais de Educação, conforme 

dados constantes na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Local de trabalho dos coordenadores pedagógicos 

 

 

MUNICÍPIOS 

LOCAL DE TRABALHO 

Escola 
Secretaria de 

Educação 

Escola e SEC 

Educação/outros 

órgãos 

Outros locais 

Brumado   x  

Caculé   x  

Caetité x    

Candiba x    

Dom Basílio   x  

Guanambi   x  

Iuiú x    

Livramento de 

Nossa Senhora 
  x  

Malhada de 

Pedras 
x    

Rio do Antônio x    

Sebastião 

Laranjeiras 
  x  

Tanhaçu   x  

TOTAL 05  07  

           Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

 Os dados da Tabela 12 evidenciam que, na maior parte dos municípios pesquisados 

(58,3%), os coordenadores atuam nas escolas e na Secretaria de Educação, enquanto que em 

41,7% o espaço de atuação desses profissionais é a escola. 

 Investigamos ainda se nesses espaços de atuação dos coordenadores existe sala para 

esses profissionais ocuparem e realizarem seu trabalho. O Gráfico 9 mostra que a maioria dos 

municípios não garante ao menos uma sala ao coordenador nos espaços das escolas. 

 

Gráfico 9 - Espaços físicos destinados ao coordenador pedagógico nas escolas 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 
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 Apenas 25%, ou seja, 3 municípios afirmaram existir sala para os coordenadores em 

todas as escolas, nos demais há esse espaço em algumas escolas e onde não existe o 

coordenador utiliza salas dos professores e/ou da direção. 

 Coadunamos com as colocações de Arruda e Colares (2017), quando as mesmas 

refletem que essa realidade da infraestrutura nos faz pensar sobre a importância que o poder 

público tem dado ao trabalho de coordenação pedagógica.  

 Outra categoria de análise que utilizamos na leitura dos dados coletados em 

questionário aplicado nos municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia foi a jornada de 

trabalho exercida pelos profissionais da coordenação pedagógica. A Tabela 13 apresenta as 

informações. 

  

Tabela 13 - Jornada de trabalho dos coordenadores pedagógicos 

 

MUNICÍPIOS 

JORNADA DE TRABALHO 

20 horas 40 horas Outra 

Brumado 03 34  

Caculé 14 06  

Caetité 04 21  

Candiba 01 06  

Dom Basílio 01 09  

Guanambi 12 08  

Iuiú 01 07  

Livramento de Nossa 

Senhora 
09 09  

Malhada de Pedras 11   

Rio do Antônio - 09  

Sebastião Laranjeiras 12   

Tanhaçu 16 02  

TOTAL 

     % 

84 

43,1% 

111 

56,9% 
 

         Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

 A Resolução CNE n° 2 de maio de 2009, que fixa as Diretrizes Nacionais para os 

Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 

Pública determina no artigo 4° alguns princípios para a elaboração dos PCCR, entre os quais 

destacamos o VII que trata da jornada de trabalho. 

 
VII - jornada de trabalho preferencialmente em tempo integral de, no 

máximo, 40 (quarenta) horas semanais, tendo sempre presente a ampliação 

paulatina da parte da jornada destinada às atividades de preparação de aulas, 

avaliação da produção dos alunos, reuniões escolares, contatos com a 

comunidade e formação continuada, assegurando-se, no mínimo, os 

percentuais da jornada que já vêm sendo destinados para estas finalidades 

pelos diferentes sistemas de ensino, de acordo com os respectivos projetos 

político-pedagógicos. (BRASIL, 2009). 
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 Apesar dessa orientação da Resolução, a análise dos planos de carreira de 16 

municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia apresentada no capítulo anterior 

demonstra que a maior parte dos entes federados mantém o ingresso dos coordenadores 

pedagógicos com 20 horas, podendo ser essa carga horária ampliada a partir de critérios 

estabelecidos nas legislações. 

 Essa ampliação parece ocorrer na maioria dos municípios pesquisados, pois a Tabela 

13 demonstra que 56,9% dos coordenadores pedagógicos atuam no regime de 40 horas.  Mas 

permanece ainda um número significativo que trabalha com 20 horas, sendo 43,1%, o que 

demonstra necessidade de mudanças na legislação local e sua implementação. 

 Um aspecto registrado por um dos municípios e que acreditamos que ocorra em outros 

é que muitos dos coordenadores atuam 20 horas nessa função e tem o vínculo de 40 horas, 

sendo as demais em atividade de sala de aula (docência), cargo de vice-diretor, entre outros. 

Esse fato revela uma situação preocupante, visto que, conforme discutimos até então, as 

demandas do trabalho de coordenação são inúmeras e a carga horária de apenas 20 horas 

parece ser insuficiente para a garantia de condições adequadas de trabalho. 

 Além do aspecto da carga horária, achamos imprescindível discutir também a forma 

como se dá a definição do número de coordenadores que atuam nas instituições escolares de 

cada município pesquisado, pois acreditamos na necessidade de se pensar não só nas 

atribuições desses profissionais, mas também no volume de trabalho assumido pelos mesmos, 

o que tem, em nosso entendimento, relação com a quantidade de profissionais atuantes nas 

instituições. 

 De modo geral, notamos que o número de docentes de cada instituição ocorre de 

acordo com o número de alunos e turmas organizadas. A equipe gestora geralmente é 

composta por um diretor e o número de vice-diretores está relacionado com o porte da escola, 

o qual normalmente é definido de acordo com o total de alunos e turnos de funcionamento da 

escola. 

 Em se tratando do coordenador pedagógico, esses critérios representam 50% dos 

municípios estudados, sendo os mesmos semelhantes aos citados, como porte da escola, 

número de alunos. Não há em nenhum dos critérios citados pelas secretarias de educação 

relação entre número de coordenadores e professores, o que seria importante, já que o 

professor é o principal ator com quem trabalha o coordenador pedagógico. 

 É alto o percentual de municípios que não utilizam critérios para definir número de 

coordenadores nas escolas, sendo as principais causas o fato de terem menos coordenadores 

que escolas, ou número de coordenadores igual ao número de estabelecimentos de ensino. A 
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nosso ver esse é um demonstrativo de que as condições de trabalho dos sujeitos que atuam na 

coordenação desses municípios são as mais adversas e que os mesmos estão submetidos a um 

volume de trabalho que revela a intensificação e precarização do trabalho do magistério. O 

Gráfico 10 ilustra os números que citamos sobre os critérios para definir os coordenadores nas 

escolas dos municípios pesquisados. 

 

Gráfico 10 - Critérios para definição de números de coordenadores por escola 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

 Além da jornada de trabalho e do quantitativo de profissionais da coordenação que 

atuam nas escolas, consideramos importante investigar ainda se há outros profissionais nas 

instituições, além dos coordenadores, que dão suporte ao trabalho docente, sendo exposto pela 

maioria dos municípios a figura do diretor e vice-diretor. Em um município foi citado o papel 

de articuladores de área, para o trabalho com professores que atuam nos anos finais do ensino 

fundamental. 

 O que notamos com essas informações é o que já afirmamos anteriormente, ou seja, o 

coordenador pedagógico como uma função que aglutinou o trabalho do supervisor, do 

inspetor e do orientador, intensificando assim o trabalho dos sujeitos que exercem essa 

função, pois os mesmos precisam lidar com as demandas docentes, discentes e burocráticas. 
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4.1.2.2 Forma de ingresso e tipo de vínculo do coordenador pedagógico nas redes 

municipais de ensino do Território Sertão Produtivo da Bahia 

 

Pesquisa realizada por Placco, Almeida e Souza (2011) apresenta dados sobre ingresso 

de coordenadores pedagógicos  e demonstra que o acesso a carreira de 33% dos participantes 

foi por concurso público, para 32% foi indicação, 22% seleção técnica.  Os entrevistados 

colocam que o fato da função ser ocupada por um professor dificulta a legitimação do papel 

do coordenador e 59% consideram ser o concurso público a melhor forma de ingresso na 

carreira, o que condiz com as colocações de Miziara, Ribeiro e Bezerra (2014), que defendem 

o ingresso nessa função através de concurso de provas e títulos. 

Nas redes municipais de ensino do Território Sertão Produtivo da Bahia o número de 

profissionais que ingressam na função de coordenador pedagógico através de concurso é bem 

pequeno (apenas 8,2%), apesar das legislações como a CF de 1988, a LDB n° 9.394/1996, a 

Lei do Piso (n° 11.378/2008), o PNE 2014-2014 (Lei n° 13.005/2014) preconizarem a 

necessidade de ingresso no magistério público por concurso. 

Os dados informados pelas secretarias de educação em questionário explicitam que a 

forma de ingresso mais comum dos coordenadores é a eleição e/ou escolha entre docentes 

efetivos (58,8%). Contudo, o número de profissionais nessa função que são indicados pelo 

poder público é considerável (33%). Os dados constam no Gráfico 11. 

 

Gráfico 11 - Forma de ingresso na função/cargo de coordenador pedagógico  

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 
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 Os dados ilustrados no Gráfico 11 apresentam uma situação grave, sendo que um terço 

dos coordenadores trabalha sem concurso público, o que repercute nas condições de trabalho 

desses profissionais, pois conforme explica Hypolito (2012), as questões da carreira, como 

forma de ingresso e tipo de vínculo, tem implicações na precarização do trabalho do 

magistério. 

 Se considerarmos a questão do ingresso por concurso na função de coordenação, a 

situação ainda é mais grave, pois mais de 90% não são concursados como coordenadores. Isso 

talvez seja um indicativo de rotatividade entre os profissionais e explique o número grande de 

coordenadores com pouca experiência na função (mais de 80%), conforme demonstramos na 

Tabela 11 exposta anteriormente. 

 Os dados sobre o ingresso na carreira dos coordenadores que atuam nas redes 

municipais de ensino do Território pesquisado se assemelha a pesquisa realizada pelo 

Gestrado em sete estados brasileiros: Minas Gerais, Espírito Santo, Pará, Rio Grande do 

Norte, Goiás, Paraná e Santa Catarina, sendo entrevistados mais de 8000 professores. Essa 

pesquisa se constituiu em um survey sobre o trabalho docente e nela ficou evidenciado que 

um terço dos sujeitos docentes trabalha sem concurso público. 

 

4.1.2.3 PCCR, a carreira e a remuneração do coordenador pedagógico nas redes 

municipais de ensino do Território Sertão Produtivo da Bahia 

 

 O artigo 206 da CF brasileira de 1988 afirma que o ensino deve ser ministrado com 

base em alguns princípios, sendo o V: 

 
Valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de 

carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime 

jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. (BRASIL, 

1988). 

 

 Fica evidenciado no texto da Legislação que, para a valorização dos profissionais do 

ensino, é preciso, além do ingresso por concurso, como já foi explicitado anteriormente, a 

necessidade de plano de carreira e piso salarial. 

 O Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) do Magistério Público foi implantado no 

Brasil com a Lei 11.738/2008 que determinou o valor abaixo do qual não se pode remunerar o 

profissional do magistério, com a carga horária de 40 horas e formação em nível médio. Essa 

mesma Lei, em seu artigo 6°, determinou: 
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Art. 6
o
  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 

elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério 

até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 6° da 

Constituição Federal (BRASIL, 2008). 

 

 Para orientar a elaboração dos planos de carreira, foi promulgada a resolução CNE 

2/2009, a qual fixa em suas diretrizes princípios a serem considerados pelos entes federados 

na elaboração dos planos de carreira do Magistério Público como valorização da formação, 

tempo de atuação, entre outros. 

 Apesar dessas garantias e orientações a nível nacional no que se refere ao plano de 

carreira, cerca de metade dos sujeitos entrevistados em pesquisa sobre trabalho docente 

realizada pelo Gestrado em sete estados brasileiros dizem não serem contemplados com 

PCCR. 

 Em se tratando do Território Sertão Produtivo da Bahia, todos os municípios 

participantes informaram possuir Plano de Carreira do Magistério Público, mas entre os 

mesmos um terço não contempla o coordenador pedagógico, o que pode está relacionado com 

o grande percentual de contratações, que soma também um terço dos profissionais na função. 

O Gráfico 12 mostra os percentuais referentes aos planos de carreira. 

 

Gráfico 12 - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 
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e não estão amparados por um plano de carreira que possa beneficiar as melhorias em relação 

a jornada de trabalho e remuneração. 

 No que se refere à remuneração, a pesquisa do Gestrado demonstra que 82,6% dos 

docentes entrevistados estão insatisfeitos ou muito insatisfeitos com o salário que recebem, 

pois consideram incompatível com o trabalho que realizam. Com os coordenadores 

pedagógicos a situação não é diferente, a pesquisa feita nas cinco regiões brasileiras mostra 

que todos os coordenadores consideram a remuneração inadequada para a função (PLACCO; 

ALMEIDA; SOUZA, 2011). 

 Sobre a remuneração dos coordenadores pedagógicos da rede municipal de ensino do 

Território Sertão Produtivo da Bahia, os poucos dados a que tivemos acesso nos leva a 

perceber que a maioria das redes mantém uma diferença salarial entre os profissionais, de 

acordo com o vínculo. Os concursados recebem o dobro ou mais que os contratados, apenas 

um município informou o mesmo valor entre efetivos e temporários, sendo o valor pago de 

acordo com o porte da escola onde atua o coordenador pedagógico. 

 Buscamos investigar também no quesito PCCR e remuneração, a questão dos 

incentivos a que tem direito os profissionais do magistério, constantes nos planos de carreira. 

É importante atentarmos a esses aspectos, pois os mesmos contribuem para a melhoria da 

remuneração e podem tornar a carreira do magistério mais atrativa.  Masson (2016) considera 

que, um plano de carreira que valoriza adequadamente a formação continuada e o tempo de 

serviço pode contribuir para a permanência na profissão. Desse modo, dispomos na Tabela 14 

as informações constantes nos questionários respondidos por alguns municípios do território 

pesquisado. 

 

Tabela 14 - Incentivos constantes no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 

(PCCR) destinados ao coordenador pedagógico 

MUNICÍPIOS 

INCENTIVOS FINANCEIROS AO COORDENADOR NO PCCR 

Titulação 

Dslc/ 

Transp

. 

Quinq. 
Func. 

Coord. 

Ed. 

Esp. 
DE 

Ad. 

Not 

In. 

Prod. 

Cient. 

Outros 

Nenhum, 

não está 

cont. 

PCCR 

Brumado x x x x       

Caculé   x x       

Caetité x x x x       

Candiba 
 

x 

 

x 

 

x 
      

Se aplica 

aos 

contratados 

Dom Basílio    x       

Guanambi x x x        

Iuiú          x 

Livramento de 

Nossa Senhora 
x x x       
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Malhada de 

Pedras* 
         

Se aplica 

aos 

contratados 

Rio do Antônio x x x  x      

Sebastião 

Laranjeiras 
  x        

Tanhaçu  x x x       

TOTAL 06 07 09 05 01     02 

Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

*Foi informado que recebe os mesmos do professor efetivo, porém não marcou ou citou os 

incentivos. 

 

 Observando os dados da Tabela 14, notamos que um município informou não 

contemplar o coordenador com os incentivos financeiros do PCCR, outros destacam que os 

incentivos não se aplicam aos coordenadores contratados.  

 Entre os incentivos, o que aparece em maior número de localidades é o quinquênio, 

sendo pago pelo tempo de serviço, no intervalo de cinco anos. Em seguida vem o incentivo 

por deslocamento ou auxílio transporte e logo após a titulação, sendo este pago de acordo com 

a formação continuada e critérios estabelecidos nos PCCR. O incentivo para atuação na 

atividade de coordenação é citado por cinco municípios e apenas um paga pelo trabalho com 

alunos portadores de necessidades especiais.  

 Se observarmos os dados constantes nos PCCR analisados, notamos que há algumas 

divergências entre a legislação e a implementação de alguns incentivos. No que refere à 

titulação, por exemplo, consta nos PCCR das redes de Dom Basílio e Sebastião Laranjeiras e 

não consta nas informações da secretaria. Outra divergência é no pagamento por atuar com 

educação especial, no PCCR de Malhada de Pedras há esse incentivo para o coordenador e, no 

entanto, não aparece nas informações do questionário preenchido pela secretaria. 

 Guanambi também demonstra diferença entre a legislação e a sua efetivação quanto 

aos incentivos por atuação na coordenação e produção científica, os mesmos constam no 

PCCR e não aparece como pagos aos coordenadores. O município de Candiba também não 

paga o incentivo por atuação na coordenação, estando o mesmo previsto no plano de carreira, 

com percentual entre 30 e 50%. 
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4.2 O olhar dos coordenadores pedagógicos sobre suas condições de trabalho no 

Território Sertão Produtivo da Bahia 

 

 Para conhecer as condições de trabalho dos coordenadores pedagógicos que atuam nos 

municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia, apresentamos no capítulo 3 uma análise 

dos PCCR. Na primeira parte do capítulo 4 discutimos dados sobre o perfil e as condições de 

trabalho desses profissionais, a partir de questionário aplicado junto as Secretarias Municipais 

de Educação. Desse modo, tivemos análise documental das legislações e dados quantitativos 

fornecidos pelas redes municipais de ensino. 

 Além da análise da legislação e dados oficiais das redes de ensino, consideramos 

importante investigar também as percepções que os coordenadores pedagógicos têm sobre o 

trabalho que desenvolvem.  

 Para a realização dessa etapa da pesquisa, foi feito contato com as Secretarias 

Municipais de Educação e professores das redes de ensino, através de e-mails e telefone, 

solicitando dados sobre os coordenadores, como telefones e e-mails para que pudéssemos 

manter comunicação com os mesmos e agendar uma entrevista com um coordenador do 

município. 

 Ao longo de alguns meses, conseguimos contatos de coordenadores pedagógicos dos 

municípios e enviamos-lhes informações sobre nossa pesquisa e convite para participar de 

uma entrevista, sendo instrumento de nosso estudo. 

 Em algumas redes de ensino conseguimos um contato ou dois, em outras tivemos 

acesso de todos os coordenadores. A partir dessas informações, mantivemos comunicação 

com os sujeitos, sendo o critério de escolha a disponibilidade em participar da pesquisa. 

 As entrevistas foram realizadas nos espaços de atuação dos coordenadores 

pedagógicos, em horários e datas agendadas, conforme a disponibilidade dos mesmos. Como 

registros, fizemos anotações em diário de bordo e a gravação das entrevistas, com autorização 

dos entrevistados. 

 De posse dos contatos com os coordenadores, conseguimos agendar entrevistas em  14 

municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia: Brumado, Caculé, Caetité, Candiba, 

Dom Basílio, Guanambi, Ibiassucê, Iuiú, Livramento de Nossa Senhora, Palmas de Monte 

Alto, Pindaí, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras e Urandi. 

 A entrevista realizada com cada coordenador pedagógico foi semiestruturada, com 

alguns pontos que identificassem o perfil do entrevistado e apontassem as condições do 

trabalho que realiza como coordenador pedagógico na rede municipal de ensino onde atua.  
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4.2.1 Caracterização dos coordenadores pedagógicos entrevistados 

 

 Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 14 coordenadores nos municípios 

do Território Sertão Produtivo da Bahia, sendo os sujeitos inicialmente convidados a 

informarem sobre a idade, sexo, cor, formação e o tempo de atuação na função. 

 No que diz respeito à idade dos coordenadores, os mesmos possuem entre 31 e 56 

anos, sendo a idade média de 43 anos. A Tabela 15 mostra os dados sobre a idade. 

 

Tabela 15 - Idade dos coordenadores entrevistados 

Idade N° coordenadores 

31 a 35 anos 02 

36 a 40 anos 05 

41 a 45 anos 04 

46 a 50 anos 02 

51 a 55 anos - 

56 a 60 anos 01 

TOTAL 14 

Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

 Em se tratando do sexo dos coordenadores entrevistados, apenas 1 é do sexo 

masculino, sendo 13 mulheres. Sobre a cor, 6 informaram ser parda, 5 disseram ser da cor 

branca e 3 negra.  

 Procuramos ainda informações sobre a formação dos coordenadores pedagógicos, 

sendo que os números dos Gráficos 13 e 14 demonstram os dados sobre a graduação e pós- 

graduação. 

 

Gráfico 13 - Formação dos coordenadores entrevistados - Graduação 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 
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Gráfico 14 - Formação dos coordenadores entrevistados – Pós-Graduação 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

 Quanto ao tempo de atuação na função de coordenador pedagógico, a Tabela 16 

demonstra as informações dos entrevistados. 

 

Tabela 16 - Tempo de atuação dos coordenadores entrevistados 

Tempo de atuação N° coordenadores 

0 a 5 anos 05 

6 a 10 anos 06 

11 a 15 anos 01 

15 a 20 anos 02 

TOTAL 14 

Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

 Para caracterização de cada um dos sujeitos entrevistados, apresentamos os dados na 

Tabela 17 e para preservação das identidades, nomeamos os coordenadores de CP1 a CP14. 

 

Tabela 17 - Caracterização dos coordenadores entrevistados 

CP Idade Sexo Cor Tempo 

atuação 

Formação 

Inicial 

Pós 

Graduação 

Jornada 

trabalho 

Vínculo 

CP1 43 F Parda 18 anos Pedagogia Esp. Psicop. 

e Psic. Educ. 

40 Conc. Prof. 

CP2 48 F Parda 6 anos História Esp. Gestão 

Escolar 

40 Conc. Prof. 

CP3 36 F Parda 2 anos Pedagogia Esp. Psicop. 40 Contrato 

CP4 35 F Parda 6 anos Geografia Esp. Coord. 40 Contrato 

CP5 44 M Branca 2 anos Pedagogia Esp. Gestão 

e Plan. Ed. 

40 Conc. 

Coord. 

CP6 43 F Parda 6 anos Pedagogia Esp. Gestão 

e Proj. Ped. 

40 Conc. Prof. 

CP7 56 F Branca 10 anos Pedagogia Esp. Coord. 40 Conc. Prof. 

4 

3 

5 

1 1 

Esp.
Coordenação

Esp.
Psicopedagogia

Esp. Gestão Esp. Literatura
Brasileira

Esp.
Alfabetização e

Letramento

Pós-Graduação 

Pós Graduação
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CP8 40 F Branca 14 anos Pedagogia Esp. Gestão 40 Conc. Prof. 

 

CP9 43 F Negra 16 anos Pedagogia Esp. Coord. 40 Conc. 

Coord. 

CP10 39 F Negra 1 ano Geografia Esp. Gestão 

e Ed. Amb. 

60 Conc. Prof. 

CP11 31 F Negra 2 anos Pedagogia Esp. Alf. E 

Letramento 

40 Conc. Prof. 

CP12 46 F Branca 2 anos Letras Esp. Lit. 

Brasileira 

40 Conc. Prof. 

CP13 38 F Parda 6 anos Pedagogia Esp. Psicop.  20 Conc. 

Coord. 

CP14 38 F Branca 9 anos Pedagogia Esp. Coord. 40* Conc. Prof. 

Fonte: Elaborada pela autora com dados da pesquisa (2018) 

 

  A CP7, CP9 e CP14 tem jornada de 40 horas no município, porém é dividida em dois 

espaços, sendo a sala de aula e a coordenação, a direção e coordenação e ainda a coordenação 

em escola e atividade na secretaria de educação. A CP10 tem vínculo de 40 horas na rede 

municipal de educação com a coordenação, porém, tem ainda 20 horas na docência na rede 

estadual de educação. 

 

4.2.2 Condições de trabalho dos coordenadores pedagógicos: o que dizem os sujeitos 

entrevistados 

 

 Para a análise das condições de trabalho a partir das falas dos coordenadores 

entrevistados, foi feita a pré-análise dos dados e definidos como categorias elementos das 

condições de trabalho descritos por Oliveira e Vieira (2012), como as condições materiais, 

envolvendo a estrutura física, os tempos e espaços de atuação. Analisamos também o que os 

sujeitos disseram sobre a estrutura e desenvolvimento do trabalho, a jornada, o PCCR, a 

carreira e a remuneração. 

 Além dos elementos citados, consideramos como importante acrescentar em nossa 

análise o que Hypolito (2012, p. 213), denomina de “caráter subjetivo das condições de 

trabalho, relativos a dimensões emocionais do trabalho docente que impactam sobremaneira a 

vida e o trabalho do professorado”.  Prosseguindo, o autor considera que isso tem a ver, entre 

outras questões, com a satisfação nas atividades desempenhadas no trabalho. Desse modo, 

utilizamos como mais uma categoria a satisfação dos coordenadores com o trabalho realizado. 

 Para a análise, foram utilizados os registros nas anotações no diário de bordo e as 

gravações em áudio das entrevistas realizadas com 14 coordenadores pedagógicos que atuam 

em diferentes municípios no Território Sertão Produtivo da Bahia. 
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4.2.2.1 O trabalho do coordenador pedagógico: as condições materiais, a estrutura de 

organização e desenvolvimento do trabalho dos coordenadores entrevistados 

 

 Sobre as condições materiais para realização do trabalho do coordenador pedagógico, 

procuramos conversar com os mesmos sobre os espaços e materiais disponíveis para as 

atividades nos locais onde atuam e a maioria indicou o que os questionários revelaram, ou 

seja, poucas instituições têm salas para atuação dos coordenadores e nesse caso eles utilizam 

espaços improvisados, ou mesmo dos colegas, como o diretor, o secretário, os professores. A 

questão da carência de material escolar também foi indicada como uma dificuldade para a 

realização do trabalho dos coordenadores. 

 A CP1 explicou que na escola onde atua não tem sala de coordenador, ela utiliza a sala 

do professor ou outros espaços desocupados, o que gera dificuldade em sua rotina, como 

exemplo, citou as interrupções dos colegas quando está em processo de leitura. Ela afirmou 

sentir falta do espaço para organizar seu trabalho. No depoimento, essa coordenadora colocou 

“não tenho espaço físico adequado para desenvolver as atividades de coordenação” (CP1). 

 O CP5 fez uma fala semelhante a CP1, colocando que na escola onde atua a questão 

da estrutura física é um problema sério, e como não tem sala, divide o espaço com a secretária 

da escola, o que não é adequado, pois nesse local há muitas interrupções e sente dificuldade 

em realizar estudos e planejamentos de seu trabalho. 

 A CP2 colocou que a existência de um espaço para a coordenação é imprescindível, 

que ela e a colega coordenadora têm o espaço, sendo o mesmo também utilizado para 

reuniões e impressões. Ela explicou ainda que a escola estava passando por reforma e com 

isso tiveram que emprestar o espaço da coordenação para funcionar como sala de aula e 

naquele momento estavam utilizando outra sala improvisada. Ela também destacou 

dificuldades com o material escolar disponível, considerando-o como muito pouco para as 

necessidades da instituição. 

 Na entrevista com a CP3, a mesma considerou que o cargo de coordenador tem pouco 

material, sendo necessária uma busca permanente e atitude de estar se reinventando, pois os 

desafios são muitos. Essa coordenadora divide a carga horária entre a secretaria de educação e 

duas escolas, e explicou que na secretaria há uma sala destinada ao trabalho dos 

coordenadores pedagógicos, mas nas escolas isso não existe e quando está atuando nas 

mesmas, precisa usar a sala do diretor e as salas de aula para reunião com professores, em 

horário em que não há atividade de ensino. 
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 A CP4 refletiu sobre a falta de material para realização das propostas da coordenação, 

o que muitas vezes é desestimulante. Na visão dessa coordenadora, a questão do espaço físico 

é um problema não só na escola onde atua, mas na rede de ensino como um todo. 

 
Isso já foi muito discutido na rede, aí como nós vimos de uma trajetória só 

de percas, acho que a gente até perdeu essa vontade de brigar pelo nosso 

espaço. Aqui nessa escola eu tenho um ambiente que eu estou utilizando esse 

ano porque nós não estamos tendo o Programa + Educação, mas ano passado 

que o programa funcionou aqui, eu tive que dividir o espaço com uma colega 

que é a diretora, e aí não é um ambiente adequado. Eu não tenho um 

armário, é muito frágil. Essas questões vão ferindo o ego da gente, você quer 

ter sua caixinha, o seu material. (CP3). 

 

 A CP7 tem a especificidade de atuar como coordenadora e diretora ao mesmo tempo 

numa unidade escolar e explicou que “criei uma sala para a coordenação na marra”. Foi 

preciso muito jogo de cintura para destinar uma sala da escola a coordenação, pois a demanda 

de sala de aula existia e foi preciso muito diálogo com o gestor público. Ela considera que a 

salinha não é ideal, mas é um espaço onde atua como coordenadora e onde os professores 

realizam as atividades extraclasse, ou seja, ela funciona como sala de professores e 

coordenação. 

 Diferente dos depoimentos anteriores, a CP6 atua em uma instituição onde a 

infraestrutura é muito boa, todas as salas são climatizadas, tem acessibilidade, quadra, área 

livre. Na opinião da coordenadora entrevistada, não falta nada de estrutura, porém os 

profissionais são poucos com muitos problemas. Os coordenadores têm uma sala ampla, o que 

é positivo na opinião da CP6, sendo o espaço muito bem frequentado e acessível aos alunos, 

professores, pais. Além disso, os coordenadores também usam o auditório, sempre que 

desenvolvem atividades com alunos. 

  A CP8 atua na coordenação de um segmento da rede municipal de ensino e seu local 

de trabalho é a secretaria de educação. Ela informou que há sala de coordenador na secretaria 

e também nas escolas municipais e considera como essencial esses espaços, até para 

identificação do trabalho da coordenação. A coordenadora explicitou que uma sala é a 

identificação do papel do coordenador, a demarcação do seu espaço.  Ela disse ainda que as 

escolas da rede onde atua têm estruturas muito boas e isso ajuda o trabalho a fluir. 

 Em outra rede de ensino, a CP10 também tem sala da coordenação, sendo inclusive 

climatizada, ela percebe esse espaço como importante, pois nele atende professores, pais, 

alunos.  
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 A CP9 atua em espaço de formação de professores da rede municipal de ensino e 

explicou que há sala de coordenação, porém, muitas vezes o local é cedido para outras 

atividades.  No ano anterior ela atuou em escola da rede e lá não havia sala de coordenação e 

por isso dividia espaços com diretor e/ou com professores. Ela defende a necessidade da 

garantia do espaço para o coordenador estudar na escola. 

 A CP11 também atua na coordenação da rede de ensino de um município do Território 

Sertão Produtivo da Bahia e informou que na secretaria tem sala para os coordenadores, mas 

nas unidades de ensino nem todas possuem esse espaço, o qual ela considera como 

importante, pois o coordenador precisa de um local específico para conversar com os 

professores, além de ser sua localização, onde pode ter alguns momentos de privacidade. 

 Já a CP12 informou que não tem sala apropriada para a coordenação nem mesmo na 

secretaria de educação e que tudo é muito pequeno e inadequado. Não tem espaço para 

reunião com professores, quando precisa realizar atividade da rede, usa nas escolas. Ela disse 

ainda que nas escolas não tem salas para o coordenador, os mesmos usam a sala dos 

professores. 

 A CP13 explicou que tem um espaço da coordenação na escola onde atua, porém, o 

mesmo é utilizado para realização de planejamento pelos professores, o que muitas vezes 

atrapalha atividades dos coordenadores. Por isso, ela sente falta de espaço onde tenha 

privacidade, onde possa estudar, planejar seu trabalho. 

 A CP14 afirmou ter sala de coordenação, sendo bastante usada e atendendo a 

necessidade, porém, muitas vezes acaba tendo outros fins, como guardar livros. 

 As falas dos coordenadores demonstram que a falta de políticas de investimento no 

trabalho de coordenação pedagógica se inicia desde a definição do seu espaço nos locais onde 

atua, ou seja, as instituições não são planejadas e organizadas para possuir um coordenador 

com espaço demarcado, como bem colocou uma coordenadora entrevistada. Se não há 

definição do trabalho desse profissional, então não há também necessidade de seu lócus de 

atuação, ele pode estar em todos os espaços da instituição porque é um faz tudo, o que nos faz 

refletir sobre a influência dessa realidade sobre o trabalho desses profissionais que 

evidenciaram as dificuldades advindas da falta de espaço adequado e próprio para realização 

de seu trabalho. 

 Arruda e Colares (2017) afirmam que o problema da infraestrutura é antigo e afeta não 

apenas os coordenadores pedagógicos, mas toda a comunidade escolar no Brasil como um 

todo, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Coadunamos com as colocações dessas 

autoras quando consideram que não basta ter boa vontade, dar um jeitinho e vestir a camisa da 
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instituição para se fazer um bom trabalho, mas há necessidade de condições adequadas para o 

desenvolvimento da função, e entre essas condições está a infraestrutura física e material. 

 Na categoria de análise estrutura de organização e desenvolvimento do trabalho dos 

coordenadores, buscamos informações junto aos coordenadores sobre o quantitativo de 

profissionais que atuam nesse trabalho, se são suficientes no local e no município onde 

trabalham. Também procuramos ouvir os sujeitos entrevistados sobre o trabalho que 

desenvolvem, quais atividades são realizadas, se as mesmas são inerentes a função de 

coordenador. 

 No que se refere ao quantitativo de profissionais, a maioria dos entrevistados 

afirmaram ser o número de coordenadores insuficiente, tanto nas escolas quanto nas redes, 

necessitando de mais pessoas para atuarem. Nesse aspecto, chamou atenção também a 

indicação dos entrevistados sobre a ausência de outros profissionais nas escolas, desde um 

secretário a um psicopedagogo, o que gera volume maior de trabalho aos coordenadores, que 

assumem papeis de outros profissionais na ausência dos mesmos. 

 Em pesquisa realizada sobre o trabalho dos coordenadores pedagógicos em 

Santarém/Pará, Arruda (2015) questiona os impactos das políticas de lotação de servidores 

das escolas no trabalho dos profissionais da coordenação e considera que a escola sofre 

influência de condicionantes externos, como a política de lotação. 

 Em relação ao número de coordenadores da rede e das escolas onde realizamos as 

entrevistas, de modo geral, os entrevistados consideram que há necessidade de mais 

profissionais para atuar na coordenação, pois a demanda do trabalho é grande e eles se sentem 

o tempo todo com acúmulo de trabalho. 

 Em sua entrevista, a CP1 explicou que na rede onde atua, cada escola tem um 

coordenador e somente um colégio que é maior tem mais de um, tem escolas com 

coordenadores de 20 horas, o que considera um número pequeno, sente falta de outros 

coordenadores para dar conta de realizar o trabalho, principalmente a formação docente. Na 

fala da coordenadora ela expõe: “Eu não tenho tempo nem pra mim, pra meu estudo, pra 

estar junto aos professores trabalhando nessa formação” (CP1).  

 A CP2 atua em escola onde há duas coordenadoras, e informou que nas demais escolas 

da rede municipal há apenas um coordenador. Ela sente necessidade de mais coordenadores, 

pois trabalha com 36 professores. 

 Na rede municipal de ensino onde a CP3 atua, o número de coordenadores por escola é 

ainda menor, ela informou que alguns atendem até quatro escolas, somente um colégio grande 
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na sede tem dois coordenadores de 20 horas. Com isso, ela observa que o número de 

coordenadores não é suficiente para as demandas de trabalho. 

 A CP4 disse que o quadro de coordenadores pedagógicos do município onde atua 

deveria ser maior, pois o atual não atende a demanda, sendo que um coordenador atende mais 

de uma escola, somente uma de grande porte tem mais de um coordenador. 

 A CP6 atua em escola de grande porte e nela há dois coordenadores por turno, mas ela 

disse que em outras escolas há um coordenador e que nas pequenas, um coordenador responde 

por duas unidades de ensino, o que ela considera como insuficiente, principalmente pelo fato 

de que os coordenadores assumem outros papeis. 

 A opinião do CP5 diverge dos demais coordenadores, pois o mesmo considera que o 

número de coordenadores do município e da escola onde atua é suficiente para o trabalho que 

desenvolve. 

 A CP7 afirmou que no município onde trabalha não há critérios para estabelecer 

número de coordenadores por espaços, as questões políticas é que definem e não a 

necessidade das escolas. Em sua opinião, algumas escolas têm mais coordenadores do que 

necessita e isso talvez seja a razão do desvio de função, como exemplo, ela citou fazer 

lembrancinhas. No seu entendimento, quando isso ocorre, atividades primordiais do trabalho 

de coordenação ficam sem realizar, como as questões da aprendizagem, avaliação 

institucional. Ela considera como um dos motivos para esse desvio, a falta de conhecimento 

sobre o papel do coordenador. 

 A CP8 atua na coordenação em rede do município e acredita que o número de 

coordenadores não seja suficiente em algumas escolas, explicou que os coordenadores são 

professores da rede e os mesmos têm resistência em assumir a coordenação e há dificuldade 

em encontrar colegas para assumir a função. Ela acredita ser a resistência fruto do medo e 

receio em trabalhar com os colegas. 

 Essa mesma dificuldade é relatada pela CP9, que acredita que a resistência dos 

professores da rede em assumir a função de coordenador seja pelo fato de lidar com o outro 

colega e às vezes ele acha que não tem conhecimento para a função, embora tenha a formação 

do ponto de vista legal. A CP9 informou que a coordenação é centralizada na rede, existindo 

apenas um coordenador em uma escola do município. 

 Diferente dessa realidade, a CP8 evidenciou que o município onde atua vem 

investindo no trabalho de coordenação pedagógica, com crescimento do número de 

profissionais, o que, em sua opinião, tem repercutido nos resultados das avaliações externas. 
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O município começou com a coordenação específica na secretaria e depois 

mudou o processo de coordenação, descentralizou para as unidades 

escolares, cada unidade começou com um coordenador e a gente começou a 

ver o processo de evolução do nosso desenvolvimento na educação, a gente 

começou a ver o resultado através do IDEB, com grande crescimento e isso a 

gente atribui muito ao coordenador na escola. (CP8). 

 

 Tanto a CP10 como a CP11 explicaram que na rede onde trabalham não há critérios 

para definição de número de coordenadores por escola. A CP11 disse que há um coordenador 

de 40 horas por escola, número que não considera suficiente, principalmente para as unidades 

de ensino maiores. 

 Já no município onde a CP12 atua o critério existe e é o porte da escola, ainda assim a 

coordenadora considera que deveria haver mais colegas com essa função. Já na rede do 

município onde trabalha a CP13, há dois profissionais coordenadores concursados e os 

demais são chamados de articuladores, sendo professores do quadro. Não há critérios para 

definir número de coordenadores e na atual gestão é feita análise da necessidade desses 

profissionais em cada escola. 

 A CP14 explicou que em seu município o número de coordenadores é de acordo com 

o porte e níveis de ensino. A escola onde atua é grande e têm duas coordenadoras, que 

atendem as necessidades, ela disse ainda que as escolas do campo se queixam da falta de 

coordenadores. Embora tenha considerado que o número de coordenador da escola é bom, a 

CP14 fez queixas quanto ao excesso de trabalho e que não consegue atender a todas as 

demandas. 

 Conforme observamos nas falas dos entrevistados, o trabalho do coordenador não é 

organizado a partir de critérios definidos nas redes, a começar pela garantia de profissionais 

suficientes para as atividades de coordenação, com exceção de um entrevistado, todos os 

outros disseram ser insuficiente o número de coordenadores nas escolas e redes.  Poucas redes 

têm critérios, sendo o porte da escola e níveis de ensino atendidos, porém, mesmo onde há 

esses critérios, os profissionais consideram que ainda há poucos coordenadores. 

 No que tange o trabalho desenvolvido pelos coordenadores, a CP1 relatou que no 

cotidiano da escola onde trabalha realiza múltiplas atividades, desde o pedagógico ao 

administrativo. Ela auxilia o professor constantemente, inclusive na busca de atividades para 

o planejamento, busca de material da escola, liga para mães quando há necessidade, 

encaminha alunos doentes, auxilia no acompanhamento dos alunos durante o intervalo das 

aulas. Ela registrou que seu trabalho consiste no atendimento a professores, pais e alunos e 

isso toma muito tempo. 
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 Na opinião da CP1 ela precisava de formação específica para focar no trabalho do 

coordenador, pois sente que faz muita coisa que não é de sua função, mas realiza porque não 

há outras pessoas no cotidiano da escola. 

 Ela sente necessidade de organizar e desenvolver melhor atividades de formação 

docente, que acontece, porém, não tem uma agenda definida, pois ela tem dificuldade até em 

estudar e dar conta dessa atividade. Ela informou que os professores e coordenadores reúnem 

durante a jornada pedagógica e que nesse ano houve alguns encontros para tratar de assuntos 

da escola e estudos iniciais sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), mas muito 

pouco. A CP1 explicou: 

 
Quando a gente começa a atuar como coordenador, você chega na escola e 

começa a fazer tudo que aparece, o coordenador acaba fazendo 

multifunções, várias atribuições, o que precisa o coordenador tá ali, pra 

auxiliar no trabalho administrativo, no trabalho pedagógico, pela cultura, 

porque o coordenador é um profissional novo nas escolas, então ele chegou e 

começou a ter uma demanda muito grande para ajudar. (CP1). 

 

 A CP2 colocou que em sua rotina costuma realizar reuniões com professores,  

principalmente para ver o andamento das atividades escolares. O trabalho é dividido com a 

outra colega coordenadora e elas trabalham a partir das demandas passadas pelos professores. 

Faz impressão de materiais, como prova e destacou que no período das avaliações sua rotina 

vira uma loucura. Além disso, acompanha o projeto por unidade (elaboração e 

desenvolvimento). Também costuma entregar materiais aos professores, convites de reuniões, 

vai as salas de aula passar informativos e realiza atividades burocráticas com a gestão. 

 Ela disse que sempre falta alguém para a realização de tarefas na escola e acaba 

realizando atividades que não é seu papel, ela tem consciência da falta de clareza quanto às 

atribuições do coordenador, e com isso percebe a sobrecarga de trabalho. A coordenadora 

disse: 

 
O coordenador é um pouco de tudo, né, é coordenador, é professor, é diretor, 

ele vai na cozinha, ele recebe aluno. Eu acho que a maior dificuldade do 

coordenador é especificar realmente qual é mesmo o trabalho do 

coordenador, afinal de contas, porque a gente aprende é que o coordenador 

pedagógico só lida com a parte pedagógica, mas eu desconheço um 

coordenador que não ajude na escola inteira, então, o trabalho da gente fica 

comprometido, no sentido de que ao você passar da parte pedagógica pra 

outra, ajudar o gestor nas funções dele, você acaba perdendo tempo do que 

você tinha que fazer, então é muito difícil ser coordenador, porque não tem 

especificado, cada estudo que a gente abre, um acha isso, outro acha aquilo, 

um tanto de achismo, de verdade eu sei que o professor entra na sala de aula 

e ele é o senhor daquele espaço, e o coordenador, onde que ele é senhor? 

Onde é que a gente realmente atua? É muita coisa pra gente atuar. (CP2). 
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 Ela percebe que a ausência de políticas claras sobre o trabalho do coordenador leva as 

pessoas da escola a imaginarem diferentes papeis para o coordenador, por exemplo, o docente 

o vê como aplicador de provas, mas a dificuldade de um consenso é geral, não se restringe aos 

professores.  

 Como dificuldades em seu trabalho, citou a intervenção nas atividades docentes, sendo 

este, em sua opinião, um dos papéis do coordenador. Ela percebe que alguns docentes são 

resistentes às proposições, inclusive de estudar, e isso muitas vezes é desestimulante.  

 A CP3 atua em 2 escolas e parte do tempo na secretaria de educação e explicou que 

divide a carga horária entre os 3 espaços, sendo 1 dia em cada escola e 3 na secretaria. Na 

escola atua diretamente com os professores, acompanhando o planejamento, preenchimento 

de cadernetas, entre outros. O dia em que está na escola acontece a Atividade Complementar 

(AC) coletiva, sendo a cada 15 dias, no final da tarde. Nesse espaço há discussão de projetos e 

propostas de trabalho, sendo em sua opinião momentos formativos. Nas escolas onde atende 

também encaminha crianças com laudo (aqueles que os professores encaminham) e enviam ao 

centro educacional, onde há psicóloga, então seu trabalho é fazer a ponte. 

 No que se refere à atividade na secretaria, a equipe de coordenação reúne na sexta 

feira, num encontro onde elaboram projetos e levam as escolas. Cada escola desenvolve a sua 

maneira, ela acompanha as culminâncias das escolas que coordena. A secretaria procura 

acompanhar também as culminâncias das escolas. Na secretaria, além das atividades da 

educação, se envolve também nos eventos da cidade, pois é secretaria de educação, cultura, 

esporte e lazer. 

 Ela percebe que na secretaria se envolve em atividades administrativas que não cabe 

ao coordenador pedagógico, mas realiza assim mesmo. Nas escolas, atua só na parte 

pedagógica, procura não intervir nas questões que considera específicas da direção.  

 Assim como a CP2, a CP3 também se queixa do envolvimento de todos os docentes 

nas proposições e coloca que é preciso muito jogo de cintura para envolver os professores nos 

projetos. Em sua fala, também explica que é difícil o acesso ao planejamento de alguns 

docentes, que não se vê como fiscal, mas sente ser seu papel o acompanhamento do registro 

dos planos dos professores. 

 A CP4 explicou em sua entrevista que atua diretamente com os professores, dando 

apoio ao que é produzido em sala de aula. Realiza reuniões pedagógicas (AC coletiva, final de 

expediente), participa dos eventos administrativos e pedagógicos na escola. Participa de 

estudos dirigidos na secretaria de educação e faz atendimentos aos alunos. 
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 A entrevistada considera que não há, no momento, um direcionamento do trabalho de 

todos os coordenadores da rede onde trabalha, se existe não consegue perceber, as discussões 

nos encontros de formação com esses profissionais são muito frágeis. Ela registrou que 

acompanha culminância na escola, aos sábados letivos e ajuda na parte administrativa das 

escolas. Também atende alunos, às vezes fora da sala de aula e outras vezes quando realiza 

visitas nas salas, mas não gosta desse trabalho, pois não se sente como fiscal do professor. 

 Considera que parte do que realiza não é inerente ao trabalho do coordenador e isso já 

foi inclusive discutido na rede, pois percebe que há desvio da função de coordenador. Ela 

acredita que sua função é orientar as práticas. Não considera como 

sua função o atendimento direto ao aluno. Já o contato com a comunidade ver como 

imprescindível ao trabalho do coordenador. Ela sente falta de visualizar o desenvolvimento 

dos projetos, principalmente de leitura. Às vezes consegue ver só a culminância, em sua 

opinião isso se constitui em falha da instituição e coordenação. 

 A CP4 disse também que a mudança na carga horária do professor dificultou o 

trabalho do coordenador, antes agendava os planejamentos aos sábados, com os docentes 

agrupados e atualmente a carga horária está na jornada semanal e não dá para realizar em 

conjunto, e com isso ela sente falta do coletivo para a discussão. 

 O CP5, que atua em unidade escolar, colocou que exerce muitas atividades, e citou 

que às vezes falta o secretário, o diretor pega férias e nessas situações o coordenador substitui 

esses profissionais por falta de outras pessoas na escola. Essa situação também é vivenciada 

pela CP1, e a mesma afirma: “A escola onde trabalho, por exemplo, a gestão só tem a 

diretora, não tem vice-diretora, então se ela falta, e alguém chega procurando, raramente ela 

falta, mas ela sai de férias, então quem as pessoas procuram? A coordenadora! E você acaba 

atendendo” (CP1). 

 O CP5 disse que também ajuda o professor, inclusive nas atividades de planejamento. 

Ele considera que, muitas vezes, trabalha no que não é de sua atividade, mas auxilia, inclusive 

na parte administrativa. Com os alunos ele aplica prova diagnóstica semestralmente para 

percepção da aprendizagem e busca de melhorias. Considera como momentos formativos dos 

professores as atividades de AC, que ocorre com todos os professores, semanalmente, onde há 

momentos de conversa com todos e depois os docentes se agrupam por séries para 

planejamento. 

 O coordenador entrevistado acredita que, em alguns momentos, seu trabalho deixa a 

desejar, mas busca realizar sua função, e nesse processo, considera como muito positivo o 

diálogo com os professores. 
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 A CP6 trabalha em uma escola de grande porte e concebe a atividade do coordenador 

como um suporte ao trabalho do professor. Em sua opinião ela e os colegas coordenadores 

realizam  atividades que não são da função, como as demandas administrativas e burocráticas, 

desde a compra de material a matrícula. Isso se explicita na seguinte fala: 

 
O que foge é assim, às vezes a questão administrativa, a questão burocrática 

da escola, às vezes compra de material, essas coisas, porque fica muito pra 

gente também, porque a gente tá numa escola muito grande e por ser escola 

de grande porte, há um diretor só na escola, então eu acho assim, que deveria 

ter um diretor administrativo e um diretor pedagógico, a gente não tem na 

escola, ou então um coordenador geral para dar esse suporte pra gente, a 

gente não tem, então a gente ajuda muito nessa questão da escola também, 

desde a questão de matrícula até a compra de material, tudo aa gente se 

envolve. (CP6). 

 

 Com os professores, a CP6 realiza a construção de projetos, por unidades, os quais são 

pré-elaborados na jornada pedagógica, no início do ano letivo. Em cada unidade se constrói o 

projeto, durante as AC coletivas. Depois tem o desenvolvimento do projeto e por fim a pré-

culminância e culminância. Os coordenadores disponibilizam material para os projetos. 

 Nas AC também ocorrem momentos formativos para docentes e coordenadores, a CP6 

explicou que as atividades complementares são feitas na escola e tem um encontro que é 

coletivo, onde sempre se faz estudo de uma temática, com especialista convidado. 

 Uma dificuldade relatada pela CP6 é a rotatividade de professores e a chegada de 

novatos, que demanda acompanhamento mais próximo por parte do coordenador.  

 Além das atividades com os docentes, a coordenadora explicou que também lida com 

as questões burocráticas da escola e também cuida das questões disciplinares, registrando que 

há muita violência e os coordenadores são responsáveis também pelos registros das 

ocorrências e suspensões. 

 Também atua no contato com as famílias, através de reuniões com os pais, sente a 

ausência desses na escola, os mesmos só comparecem mediante convocações. No intervalo 

das aulas, segundo a CP6, os coordenadores acompanham os alunos no pátio para evitar 

conflitos, pois a diferença de idades entre os discentes é grande. 

 A coordenadora é responsável ainda pelos conselhos de classe, realizados por unidade 

e final do ano, sendo presididos pelos coordenadores. Em sua opinião, os conselhos são 

importantes para informações aos coordenadores e definição de ações para encaminhamento 

de alunos a partir de dificuldades detectadas e parceria com as famílias. 

 Além disso, os coordenadores são também orientadores, pois atendem os alunos. A 

CP6 enfatizou que problemas pessoais de alunos são identificados constantemente, os 
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coordenadores orientam os alunos, já tem no horário do coordenador atendimento aos 

discentes, além dos professores, pais, direção. 

 Ela citou uma dificuldade vivenciada com alunos que vêm doentes à escola, e como 

muitos residem no campo, a escola acaba tomando para si a responsabilidade de levar ao 

hospital municipal, o que tem virado uma rotina. Sem contar também a questão de violência, 

alunos alcoolizados. Ela desabafou: “São muitos problemas, o número de profissionais é 

muito pouco” (CP6). 

 Outra dificuldade que a CP6 contou é que alguns professores não cumprem com os 

combinados, regras, como por exemplo, os prazos para entrega de provas para digitação. Por 

outro lado, ela disse ser positivo o fato dos professores estarem abertos as intervenções dos 

coordenadores. Ela percebe que as questões de insatisfação dos docentes com a remuneração, 

na rede, gera resistência às proposições na escola. 

 A CP6 tem consciência de que várias atividades realizadas não são de sua função, 

como a questão de acompanhar alunos que é da família, acompanhamento e compra de 

material, xerox, semana de prova, que além de acompanhar, tem que ajudar na digitação e 

impressão. Considera que precisa acompanhar melhor os projetos, participa da construção, 

mas não tem tempo para acompanhar o desenvolvimento, somente quando o docente procura, 

não tem condições de estar na sala fazendo acompanhamento direto. 

 A CP7 atua como diretora e coordenadora pedagógica, com uma jornada de 40 horas. 

Ela considera que seu trabalho como diretora é feito em prol de melhoria das questões 

pedagógicas, o que facilita o trabalho enquanto coordenadora. Como exemplo, já elabora o 

horário das aulas pensando no trabalho pedagógico. Disse que as AC são consideradas pelo 

docente da rede como dia de folga, ela tenta pregar diferente, mas é muito difícil. Ela planeja 

as atividades de 7 horas de AC onde atua e lá funciona, pois dialoga com os colegas e planeja 

as horas distribuídas entre reuniões coletivas para estudo, planejamento, reuniões e 

atendimento com pais, tudo organizado e divulgado. 

 Ela acha importante o coordenador ter a experiência de docência para realizar melhor 

seu trabalho. Em sua opinião, o coordenador tem que ser parceiro de todos os profissionais da 

escola, pois precisa do apoio de todos. 

 Sobre as atividades que desenvolve, ela afirmou trabalhar com os professores, mas 

nunca deu nada pronto, procura passar incentivos e apoio. Em experiência anterior, 

acompanhava as avaliações, procurava ler e sugerir melhorias, quando necessário. 

 A CP7 considera que realiza atividades inerentes ao trabalho do coordenador, mas 

sabe que tem colegas que faz trabalho de outra função. Gostaria de realizar melhor a formação 
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continuada, também gostaria de realizar atividades para estabelecer relação com os pais, é 

preciso criar espaços com pais, alunos e professores para maior envolvimento na instituição. 

Encontra dificuldade de organizar esses espaços na escola, por conta principalmente da 

cultura, as pessoas não querem se envolver. Outra dificuldade é a falta de apoio da secretaria e 

da prefeitura para realização das atividades, inclusive projetos no âmbito da rede municipal de 

ensino. 

 A CP8 atua em coordenação de segmento da rede municipal e como atividades de sua 

rotina acompanha as coordenadoras nas escolas, faz visitas e planejamento coletivo com os 

coordenadores e estes com os professores, às vezes também faz com os professores. O 

município tem processo de formação continuada dos coordenadores, com momentos de 

reuniões mensais. 

 Além disso, participa das políticas de planejamento da secretaria de educação do 

município, como o Plano Municipal de Educação (PME), monitoramento e avaliação, 

construção, dar apoio à construção do Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas, ajuda 

nos eventos da secretaria. Ela percebe tais atividades como inerentes ao trabalho do 

coordenador. Explicou que nem sempre consegue realizar tudo, sente necessidade de estar 

mais presente nas unidades escolares. 

 Ela destacou ainda que professor é a maior dificuldade, ele é resistente, principalmente 

quando se trata do colega como interventor. A maioria dos professores que estão perto de 

aposentar tem resistência em inovar as práticas, mesmo com as formações e intervenções e 

isso atrapalha o trabalho do coordenador. 

 A CP9 trabalha com a formação de professores na rede onde atua, sendo a equipe  

pequena, e além da formação docente, acabam atendendo outras demandas das escolas, pois 

estas não contam com coordenadores pedagógicos, o que ela considera como ruim, pois não 

conseguem atender adequadamente as demandas apresentadas por diretores e professores. 

 Ela explicou que em ano anterior exercia a função na escola e lá tentou organizar o 

PPP, fazia reuniões, era muito trabalho, além da formação, atendimento a pais, alunos, 

funcionários. Como o coordenador é uma figura acolhedora, acaba sendo procurado por todos, 

acaba sendo o faz tudo e ao mesmo tempo o faz nada. Assim como afirmou a CP1, a CP9 

disse que na ausência do diretor, o coordenador é sempre procurado para resolver os 

problemas, desde o aluno que passa mal, verificar a merenda, entre outros. Segundo a 

coordenadora, é preciso ser acolhedor, mas o risco é ser muito requisitado. Dentro da escola, 

há o trabalho do coordenador e mais todos os outros. 
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 Outro ponto destacado por essa entrevistada foi a respeito da função do coordenador 

no regimento da escola, ela considera que são muitas atribuições nesse documento, carecendo 

de reformulação. 

 Essa realidade explicitada pela coordenadora também é tratada por Domingues (2014), 

quando explica que, embora haja consenso geral sobre as atribuições dos coordenadores, os 

estatutos ainda são dispersos, faltando unidade que sintetize aspectos conceituais, estruturais e 

políticas da ação desses profissionais, de modo que se institua sua profissionalidade. 

 A CP9 demonstrou entendimento de que algumas atividades que realiza não são de sua 

função, mas acaba desenvolvendo porque não têm outras pessoas para fazer. Como exemplo 

ela citou: questões burocráticas, administrativas. 

 Na concepção da CP9, ela deveria estudar a realidade do município, sendo que 

existem os números, mas não se faz estudos sobre as demandas, como violência, deficiências, 

entre outros. Não se estuda do ponto de vista teórico e prático, para enfrentar essas demandas. 

Isso não acontece por conta das urgências do cotidiano, entende que esse seria seu papel e não 

é cumprido.  Os coordenadores não conseguem cumprir seu papel por causa das outras 

demandas que se sobrepõem. Ela destacou a necessidade de uma coordenação geral no espaço 

da rede para coordenar esses estudos. 

 A entrevistada falou ainda que nas escolas ocorre o mesmo, ou seja, quando se têm 

coordenadores no espaço das unidades escolares, os mesmos não dispõem de tempo para 

realizar estudos e intervir melhor. Diante desse quadro, a CP9 considera que é tudo muito 

solto na rede de ensino, cada um faz como acha e não há alinhamento e direcionamento.  

 É muito presente na fala da CP9 o questionamento quanto às políticas de investimento 

na atividade de coordenação, não existindo, em sua opinião, essa preocupação do município 

com a função. Ela explicou que, quando há necessidade de cortes de servidores, os primeiros 

a serem retirados são os coordenadores, que retornam as salas de aulas, pois a grande maioria 

ingressa na função como docente efetivo, ficando as escolas sem o serviço de coordenação, o 

que está ocorrendo no ano em curso. 

 Na opinião da CP9, os diretores e vice-diretores que atuam nas escolas da rede não 

têm consciência da necessidade do trabalho pedagógico, falta compreensão, pois formação 

todos possuem. 

 Ela considera como dificuldade em seu trabalho o tempo para realizar as atividades e a 

resistência do professor nos processos de estudo, o que deve ser construído desde a escola. A 

dificuldade principal é que docentes esperam dos encontros formativos atividades para 
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desenvolver em sala de aula. E observa que muitos coordenadores têm medo da rejeição de 

seu trabalho por parte dos professores. 

 Com todos os problemas citados, a rede, na opinião da entrevistada, apresenta muita 

rotatividade no cargo, ela mesma afirmou que pretende pedir exoneração do cargo de 

coordenador e dobrar sua jornada na sala de aula, pois considera como muito mais tranquila a 

rotina de docente, que lhe dá mais condições de descanso e menos trabalho extra para levar 

para casa, pois consegue organizar seu planejamento nas horas de AC, o que não é possível no 

trabalho de coordenação. 

 Assim como outros entrevistados, a CP10 atende alunos, pais, acompanha 

planejamento do professor, planeja atividades também para os projetos, as culminâncias, 

ajuda na parte burocrática. A coordenadora considera que se o trabalho é conjunto, então é 

preciso estar por dentro de tudo, estar presente, por isso é importante se envolver em várias 

atividades e espaços. 

 A CP10 afirmou que não sabe qual é a função realmente de fato do coordenador, e 

percebe que essa dificuldade é de todos na escola. Ela acha que lidar com documentos deveria 

ser atividade da parte administrativa. 

 Ela considera como dificuldade em seu trabalho a realização de AC com os 

professores, pois nem todos conseguem realizar planejamento com colegas da mesma área. 

Sente dificuldade em reunir os docentes no mesmo espaço, por conta dos horários e também 

dos hábitos que já existem, que são difíceis de mudar. Um dos motivos da dificuldade de 

reunião são as condições de trabalho docente, muitos trabalham em outros espaços, ela 

mesma, a coordenadora, também têm 20 horas em outra rede de ensino, o que muitas vezes 

dificulta o acompanhamento das atividades realizadas. Diante dos impedimentos, ela realiza o 

planejamento coletivo somente uma vez por unidade e ainda assim com limitações. 

 A CP11 atua na coordenação no âmbito da rede municipal de ensino e atende pais que 

procuram a secretaria de educação, trabalha com programas da secretaria, realiza reuniões 

para resolver demandas, visita as escolas e lá passa o dia, acompanhando o trabalho/projetos 

da instituição, tira dúvidas dos docentes e participa dos planejamentos nas escolas, onde 

realiza formação sobre a BNCC. Nas visitas às escolas, também faz atendimentos aos 

coordenadores das unidades escolares. Há ainda espaços de reuniões com os coordenadores 

das escolas, no coletivo, onde se fazem estudos. 

 A CP11 considera que ainda não há clareza do que é o trabalho do coordenador 

pedagógico. Os mesmos acabam assumindo muitas atribuições e isso impede a realização do 

que é prioritário, no seu caso, o excesso de atividade acaba por resultar em trabalho para casa. 
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Ela considera poucos os espaços de formação com os coordenadores, pensa que deveria ter 

mais, mas a dificuldade está atrelada ao excesso de outras demandas e isto por sua vez é fruto 

da falta de clareza sobre o papel do coordenador. Em sua fala ela expõe: 

 
Ainda se tem muita coisa para resolver, destinar mesmo o que é uma 

coordenação pedagógica dentro da secretaria, eu acho que nós dentro da 

secretaria acabamos pegando muita responsabilidade que não é nossa, e 

muitas vezes deixamos de ser pedagógicos e passa a ser técnica, por 

exemplo, questão de, acabou um toner, um gás, acabou material de limpeza, 

na escola também é assim, tem os relatos das colegas, elas contam isso. 

(CP11). 

 

 A CP12 é coordenadora geral da rede municipal de ensino no Território Sertão 

Produtivo da Bahia e explicou em sua entrevista que tem um plano de trabalho, mas no 

cotidiano “acaba matando um leão por dia”, isso para explicitar o desvio de função, pois 

realiza muito trabalho que não é da coordenação pedagógica.  

 Em seu trabalho, costuma visitar as escolas, pois acha muito importante. Nas unidades 

escolares, observa o trabalho do professor e dialoga com os alunos. Atua na formação de 

coordenadores e professores da rede, também atende aos pais que procuram a secretaria de 

educação e tem atuado na organização do currículo e avaliação do sistema municipal de 

ensino. 

 Assim como a CP11, a CP12 acha que não é inerente ao seu trabalho a resolução de 

questões como transporte e merenda escolar que falta nas escolas, mas ela acaba atendendo 

essas demandas por falta de outros profissionais na instituição para assumir essas 

responsabilidades. 

 A CP12 traz uma fala semelhante a CP9 no que se refere a dificuldade do professor em 

entender o papel do coordenador, que é um parceiro. Ela se queixa também da dificuldade em 

realizar melhor a formação continuada, que em seu entendimento deve ser o foco do trabalho 

da coordenação. 

 
Eu sinto falta mais da formação para os professores, a formação continuada, 

eu ainda acho que a gente tem que melhorar porque eu sinto falta disso, de 

trabalhar mais na questão da formação, a gente faz, mas o que a gente faz é 

muito pouco, porque pra mim o essencial pra coordenação é a formação 

continuada e isso pra mim ainda tá faltando, eu sei que talvez por conta da 

gente não dar conta mesmo. (CP12). 

 

 Em se tratando da CP13, a mesma apresentou em sua fala questões semelhantes aos 

coordenadores já citados, como o fato de atuar não só na parte pedagógica, mas também a 

administrativa e burocrática da escola. Segundo a entrevistada, na ausência do diretor, tudo 
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recai sobre o coordenador. Ela também atende alunos, com mediação, aconselhamento e 

orientação a aprendizagem, além de observar e investigar os  problemas de alunos, os quais 

estão quase sempre relacionados a questão da família. A coordenadora faz ainda 

acompanhamento da frequência escolar, com visitas as famílias dos alunos faltosos, 

juntamente com a supervisora que atende toda a rede municipal.  

 Essa coordenadora atua em uma escola com situação peculiar, pois ela é uma espécie 

de coordenadora geral, tendo os articulares que são responsáveis pelo contato direto com os 

professores, para planejamento, orientação e acompanhamento da prática pedagógica, além 

dos processos formativos. A CP13 planeja com os articulares o trabalho a ser feito com os 

professores, mas ela sente falta de maior contato direto com os docentes, e segundo a mesma, 

esse desafio é difícil de ser superado com a carga horária de 20 horas que dispõe para o 

trabalho de coordenação na escola. 

 A CP14 explicou que diariamente faz o acompanhamento e visita as salas de aula, 

sendo que consegue realizar uma visita por mês a cada sala. Diariamente faz ainda relatórios, 

a partir de testes que realiza com os alunos com dificuldades, para ver ações.  Tem ainda o 

acompanhamento da frequência dos alunos, com emissão de relatório e o preenchimento de  

relatórios de fluência da leitura dos alunos, no sistema Paulo Freire. 

 Além disso, ela afirmou que orienta e acompanha o professor e orienta alunos. Na 

escola, a atividade com o professor se constitui na realização de planejamento, pois não há 

tempo para outros momentos formativos, isso ela realiza na rede municipal, pois sua carga 

horária é de 20 horas na escola e 20 horas na Secretaria Municipal de Educação. Como 

formadora na rede de ensino, ela sente necessidade de formação continuada para os 

coordenadores. 

 
Eu acredito na formação continuada, a gente fala aqui, a gente tem essa 

formação continuada aqui todo trinta dias, a gente senta com o professor e 

tenta tá passando, mas pra nós, a gente não tem, esse ano não teve PNAIC, 

mas a gente como coordenadora a gente precisa se alimentar, ontem 

discutindo com a colega e ela falando que ano que vem a gente tá vindo e a 

gente precisa se reciclar, precisa de propostas, e onde a gente vai conseguir? 

(CP14). 

 

 A CP14 falou também de outras dificuldades no cotidiano do coordenador, como o 

envolvimento em questões burocráticas, auxílio a direção, que toma tempo, mas que considera 

importante porque as decisões que a direção toma implica no trabalho do coordenador. Ela 

acredita ser papel do diretor as questões como atender aluno, aluno que machuca, indisciplina, 

ligar aos pais, atividades que muitas vezes realiza.  
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 O fato de atender tantas demandas acaba levando a coordenadora à frustração, segundo 

a mesma, pois não tem tempo para nada, nem para estudar, e por isso leva trabalho para casa. 

A CP14 disse que as atividades emergenciais atrapalham muito a sua rotina, ela está sempre 

parando para atender demandas urgentes que surgem e isso leva a dificuldade de realizar 

ações da coordenação, como a reformulação do PPP, que até o momento não pôde 

concretizar. 

 

4.2.2.2 As condições de trabalho do coordenador pedagógico: PCCR, carreira,  

remuneração e jornada 

 

 Conforme discussão no capítulo 3, todos os 20 municípios do Território Sertão 

Produtivo da Bahia afirmam possuir PCCR. Em nossa pesquisa, tivemos acesso a 17 desses 

documentos, sendo que 1 não tratava diretamente da carreira do coordenador pedagógico. 

 Na investigação junto as secretarias de 12 municípios, todos possuem plano, porém 

cerca de um terço não contempla o coordenador pedagógico, o que revela uma discrepância 

entre a legislação e a sua efetivação. 

 A fala dos entrevistados revela que quase todos não têm uma carreira de coordenador 

pedagógico contemplada no PCCR. A grande maioria são professores efetivos que deixam a 

sala de aula temporariamente enquanto exercem a função de coordenação pedagógica, no 

entanto, a carreira e a remuneração é a mesma da docência, em poucos casos há mudança 

apenas do incentivo de AC de docente para incentivo por estar na coordenação, o que não 

altera a remuneração. Em outros casos a remuneração é até menor, pois o profissional deixa 

de receber o incentivo de AC por estar na sala de aula e não há outros para substituir. 

 Com exceção de um coordenador, todos sentem necessidade de melhorias nos planos 

de carreira, de modo a contemplar o profissional da coordenação pedagógica. A CP12 

expressa isso em sua fala: “Ainda não existe um plano bom voltado para o coordenador” 

(CP12). A CP7 também expressa a restrição do PCCR de seu município no que se refere à 

carreira do coordenador: “É muito restrito os direitos, né, do coordenador no plano de cargos 

e salários do município, muito restrito, muito pouco mesmo, assim como o diretor, só fala das 

atribuições, sabe, só da função mesmo” (CP7). 

 Outro problema apontado por alguns coordenadores é a defasagem da legislação em 

vigor do PCCR onde atuam, um número considerável dos entrevistados disseram que os 

planos precisam ser reformulados, e desse modo atender melhor as reivindicações da 

categoria. A fala da CP14 exprime bem essa realidade. 
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O plano de carreira aqui está um tanto quanto defasado, né, e não tem 

algumas exigências; assim, às vezes o pessoal questiona o plano de saúde, 

essas coisas, que eu acho que é inviável, porque a gente tem que convir, né, 

que dentro de um município talvez a gente não consiga atender isso, mas o 

que me deixa angustiada é que dentro do plano de carreira poderia ter 

incentivo, por exemplo, a pessoa faz uma pós e ganha 5% a mais, eu acho 

muito pouco, né, a pessoa que vai fazer um mestrado, poderia ter lá uma 

cláusula que poderia ter uma licença ou um afastamento, como de fato tinha, 

trinta dias só, tinha no outro plano que foi tirado, a gente foi ver agora e foi 

retirado na reformulação, entendeu, que não dá direito nem daqueles trinta 

dias de licença para que a pessoa possa pelo menos fazer seu projeto final, 

então se for falar, não dá condição nenhuma pra que a gente possa estudar 

(CP14). 

 

 As colocações das CP12, CP7 e CP14 evidenciam a falta de políticas de investimento 

na carreira de coordenador pedagógico nos municípios do Território Sertão Produtivo da 

Bahia. Ainda que possuam legislações para a carreira do magistério, muitas localidades não 

contemplam o coordenador e mesmo quando há direitos na Lei, as mesmas não são 

cumpridas, o que precisa de mudanças, pois um plano de carreira pode contribuir para o 

ingresso e a permanência na função, o que podemos conferir na fala do CP5 que atribui um 

valor importante ao PCCR no desenvolvimento de seu trabalho. 

 
O PCCR contribui muito porque tem, eu diria, as titulações que nos 

garantem uma melhoria salarial e também, além do trabalho em si, da 

função, da verdadeira função nossa enquanto coordenador, eu acho que o 

plano é o caminho que norteia a nossa vida profissional, nos dá estabilidade, 

o plano contribui muito, melhora nosso salário. (CP5). 

 

 Se há dificuldade aos coordenadores concursados na função ou efetivos como 

docentes, a situação ainda é mais precária quando se trata do vínculo temporário, quando é 

por contrato, pois nesses casos os profissionais não são amparados pelo plano e não tem 

carreira nenhuma, nem de docente e nem de coordenador, ainda que exerçam a função. 

 Entre os entrevistados, dois coordenadores são contratados e os mesmos, assim como 

os demais, expressaram a importância do trabalho do coordenador ser mais valorizado, a 

começar pelo ingresso na carreira, e todos concordaram que deve ser via concurso público, até 

para se evitar a rotatividade de profissionais e também a insegurança que existe na atividade 

de coordenação, uma vez que não há políticas claras nesse sentido. A CP9, que ingressou na 

função por concurso, explica sobre o vínculo do concurso público para a coordenação, 

 
Eu acho que é imprescindível, embora as condições de trabalho, elas não são 

favoráveis mesmo para o concursado, os outros coordenadores, aqueles que 

passam pelas escolas, eles vão passando assim, eles têm a formação, são 

pedagogos, às vezes tem até a Especialização, mas como eles não são 

concursados, eles vão passando, né, eles vão passando pelo cargo, eles não 
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estabelecem um vínculo, não tem identidade com os espaços das instituições 

de ensino, nem no caso da secretaria, então, assim, eu acho que ser 

concursado é imprescindível para o coordenador, para que ele estabeleça 

pelo menos uma relação de identidade com os espaços de trabalho. (CP9). 

  

 A CP9 toca em um aspecto muito importante, a necessidade do vínculo efetivo na 

função como um meio de criar uma identidade nos espaços de atuação. Ela observa uma 

rotatividade daqueles não concursados que é prejudicial aos profissionais, além disso, em 

outra fala, essa coordenadora informou que, toda vez que há necessidade de cortes de 

servidores, os primeiros a serem cortados são os coordenadores, por não serem concursados 

na função e porque as políticas implementadas são de governo e não de Estado. 

 A CP8, que atua na coordenação, mas é concursada como docente, fala da importância 

do concurso como um meio de proporcionar maior segurança aos profissionais que atuam na 

função. 

 
Se o município ofertasse o concurso de coordenação pedagógica, pra gente 

daria uma segurança maior, pra tá trabalhando, porque há uma certa 

resistência dos nossos próprios colegas professores, eles falam assim: - Ah, 

mas ela é professora igual eu e quer cobrar, quero ver quando ela voltar para 

a sala de aula! E quando você está como coordenadora concursada eu 

acredito que até o respeito com relação ao trabalho ele se dá de outra forma. 

(CP8). 

 

 A CP3 e CP4 trabalham com vínculo temporário e relatam dificuldades que vão além 

da carreira e remuneração, envolvendo também a credibilidade do que realizam, tendo em 

vista o fato de que são indicados para o exercício do cargo. A CP3 relatou: 

 
No começo foi muito difícil pra mim. Não é fácil não, existe uma resistência 

muito grande por parte do profissional, o professor não vê o coordenador 

com bons olhos, principalmente quando ele parte da secretaria e o fato de 

sermos contratados é porque de alguma forma estamos aqui por cunho 

político, e aí a gente tem um número grande de docentes que é 

contra/oposição a gestão, só para ficar claro. (CP3). 

 

 A CP4 também fala desse olhar dos colegas sobre a questão do viés político sobre o 

ingresso por contrato temporário na função de coordenador pedagógico e questiona a 

fragilidade desse tipo de vínculo. 

 
É muito frágil essa questão do vínculo ser temporário, não nos deixa 

desacreditados no fazer e saber o que eu estou aqui pra executar, mas que de 

certa forma ele deixa você insegura das suas práticas, não sei se seria essa a 

palavra – insegurança, porque você traz todo um planejamento, a gente tem 

toda uma rotina, nós somos comprometidos, tanto que a gente acredita fazer 

a transformação, esse vínculo ele só nos deixa instáveis porque é o olhar que 

é um vínculo que você ver pelo viés político, mas não que você distancia do 
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que você sabe fazer e acredita, eu falo muito assim para as colegas, que eu 

não sinto uma pessoa pendurada num cabide no município, eu me sinto uma 

pessoa sem oportunidade de estar vestindo o meu cabide porque não foi 

ofertado essas vagas ainda. (CP4).  

 

 No que tange a remuneração dos coordenadores pedagógicos, de modo geral, os 

entrevistados consideram como inadequada ao trabalho que realizam e sentem que há 

necessidade de melhorias. Em se tratando do coordenador, o fato de não ser contemplado no 

PCCR ou de não se cumprir o que propõe a legislação, torna o salário ainda menor e 

insignificante o estímulo à permanência na carreira. A CP4 explica: “Nossa remuneração 

passa de longe do que deveria ser” (CP4). A CP10, que é concursada como docente, também 

coloca a discrepância entre remuneração e trabalho realizado, sendo esse um dos motivos pelo 

qual deixará a função. 

 
Acho que a remuneração não é condizente com o trabalho de coordenação 

desenvolvido, por isso que às vezes a gente tem, eu mesma tô doida que 

termina logo as atividades pra eu sair, é muita responsabilidade, eu também 

sou muito preocupada, eu quero dar conta, eu quero que saia tudo perfeito, 

sabe, tudo organizadinho, então, eu fico louca que termina logo pra eu sair 

dessa incumbência. (CP10). 

 

 No que se refere à jornada de trabalho dos coordenadores entrevistados, 13 deles têm 

40 horas e 1 tem 20 horas na rede municipal de ensino. Entre os 13, 3 têm a carga horária 

dividida entre duas funções, como coordenação e docência, coordenação e direção da unidade 

escolar. Há também uma coordenadora que, além das quarenta horas de coordenação na rede 

municipal, tem vinte horas de docência na rede estadual. 

 Com exceção de um coordenador, todos os demais afirmaram não ser suficiente a 

carga horária para dar conta das muitas demandas do trabalho, que além da função de 

coordenador, ainda se veem envolto a outras atividades como orientação e acompanhamento 

de alunos, assessoria a direção, atividades administrativas e burocráticas, entre outras. A 

CP13 considera sobre a sua jornada de 20 horas na escola: “Não é adequada porque a gente 

sabe que a demanda é maior que a quantidade de carga horária, vinte horas é muito pouco, 

assim são três turnos: matutino, vespertino e noturno” (CP13). 

 Como a jornada de trabalho não condiz com as demandas, os coordenadores, de modo 

geral, afirmaram não possuir tempo no ambiente do trabalho para realizar estudos, o que 

acabam levando para casa, pois sentem que é fundamental ter conhecimentos para a 

realização de suas atividades. Dublante e Sousa (2017) consideram que o coordenador precisa 

de um profundo conhecimento da legislação e do ensino, das normas e regulamentos emitidos 
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por órgãos competentes, daí a importância e necessidade de tempo e espaço na jornada de 

trabalho para essa atividade. 

 Observamos que, os coordenadores, de modo geral, têm conhecimento sobre a função 

que devem desempenhar e demonstram desejo em cumprir com o papel de coordenador, 

porém, as condições precárias nos espaços onde atuam levam ao desvio de função e ao 

excesso de trabalho desses profissionais que assumem atividades além do que de fato 

deveriam realizar porque as redes não dispõem de servidores que poderiam dar suporte as 

instituições, desde secretários a assessores administrativos e orientadores para 

acompanhamento dos discentes. 

 Além disso, na visão de Arruda e Colares (2017), a perspectiva do pedagogo 

“tarefeiro”, “multiuso” e “apagador de incêndios” está presente em muitos espaços escolares, 

sendo construída a imagem do mesmo como responsável por atender todas as demandas 

possíveis. 

 Notamos, como consequências dessa realidade, a precarização do trabalho, em suas 

falas os coordenadores denunciam uma rotina atribulada, com excesso de tarefas que lhes dão 

a sensação de que a jornada não é suficiente para a realização do trabalho, com isso levam 

atividades para casa, atuando em horas que não são remuneradas. 

 

4.2.2.3 As condições de trabalho do coordenador pedagógico: satisfação com a atividade 

laboral 

 

 Trabalhamos em nossa pesquisa com o conceito de condição de trabalho docente de 

Oliveira e Vieira (2012), que apresentam elementos das condições objetivas do trabalho, 

sendo analisados na pesquisa documental, nos questionários e nas entrevistas com os 

coordenadores. 

 Diante dos achados na análise das entrevistas, consideramos importante acrescentar 

nessa etapa o que Hypolito (2012), considera como caráter subjetivo das condições de 

trabalho, que estão relacionadas as dimensões emocionais e impactam a vida e o trabalho dos 

professores, envolvendo, entre outras questões, a satisfação. Oliveira e Assunção (2010) 

consideram que toda atividade de trabalho deve promover satisfação a quem o realiza e 

quando isso não ocorre, temos docentes insatisfeitos com seu trabalho. 

 As falas dos coordenadores que atuam nas redes municipais de ensino do Território 

Sertão Produtivo da Bahia demonstram que os mesmos se sentem realizados com o resultado 

do trabalho que desenvolvem, como a aprendizagem dos alunos compartilhada pelos 
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professores e o reconhecimento dos docentes pelo apoio do coordenador no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 Todavia, ainda que se sintam felizes com o que realizam, quase todos os 

coordenadores entrevistados estão insatisfeitos com o trabalho que desenvolvem. Os relatos 

dos coordenadores nos levam a perceber que a causa da insatisfação está relacionada as 

condições objetivas de trabalho que possuem, envolvendo desde a falta de espaço, a falta de 

tempo e o excesso de atribuições, que dificulta o desenvolvimento da função, causando 

frustração. Alguns coordenadores inclusive registraram o desejo e a meta já estipulada em 

deixar a função. A CP1 expressa bem essa situação, 

 
Já teve momento de estar na coordenação e fazer uma avaliação do meu 

trabalho, foi o que eu disse antes, eu pensar comigo: eu fiz, fiz, fiz e não fiz 

o que preciso fazer e também eu não quero mais atuar como coordenadora 

porque eu não estou atuando como coordenadora, eu quero ir para a sala de 

aula. (CP1). 

 

 A CP2 destacou que o trabalho com os projetos é gratificante, que já está na sala de 

aula há 25 anos e o convite para atuar na coordenação foi uma oportunidade de deixar a sala 

de aula, que tem hoje alunos muito difíceis e ela estava sempre no embate com os mesmos, 

mas percebeu que com a coordenação o embate passou a ser com os professores. Ela não se 

sente totalmente realizada, pois sente que sua essência é de docente e sente falta do contato 

direto com o discente, apesar da falta de respeito presente nas salas de aula hoje. 

 A CP6 explicou que assumiu o cargo acreditando que teria menos trabalho para levar 

para casa, o que ocorre muito na docência, mas foi ilusão, pois seu trabalho triplicou. Ela não 

se considera satisfeita e realizada, acha que sempre pode fazer mais, e há muito desgaste na 

atividade que desenvolve.  Em alguns momentos deixa de almoçar para ficar na escola entre 

turnos e conseguir atender as demandas. Ela contou que às vezes coloca o trabalho a frente da 

família. 

 
Quando você assume uma função pública, uma função de lidar com gente, 

você tem que fazer isso bem feito, então eu prefiro, às vezes eu coloco como 

prioridade o meu trabalho e a família fica de lado, então, não posso falar que 

sou 100% satisfeita justamente por isso, porque outra parte tá lá em 

defasagem, meus filhos cobram, meu marido cobra, é assim, uma cobrança 

muito grande. (CP6). 

 

 A fala da CP6 está relacionada com o que Dias e Rocha (2017) abordam sobre o 

trabalho do coordenador pedagógico, as autoras explicam que embora as legislações 

reconheçam a importância e contribuições do trabalho desse profissional para a qualidade da 
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educação, ambas têm uma linguagem que levam o coordenador a um trabalho exaustivo, 

consumindo sua energia e degradando seu corpo e sua mente. Na visão das autoras: “Não são 

escravos, mas, trabalham como tal, pois seu tempo é gasto todo no trabalho da escola e, a 

família e seus interesses pessoais são devorados pelos interesses do Estado ou do município” 

(DIAS; ROCHA, 2017, p. 81). 

 É perceptível na voz dos coordenadores não só a intensificação, mas também a 

autointensificação do trabalho que realizam, com as diversas atividades acrescentadas em seu 

trabalho desde a década de 1990, o profissional não consegue realizar tudo e se cobra por isso, 

buscando meios de consegui, até mesmo usando horários que não são de seu expediente. 

 As falas dos coordenadores entrevistados são semelhantes as colocações de Azevedo, 

Leite e Viana (2017), que explicam a distância entre o que propõe teoricamente as legislações 

e o que vivenciam os coordenadores no cotidiano escolar, que tem inúmeras tarefas 

administrativas e burocráticas que acaba por afastá-los de seu foco principal, a prática 

pedagógica, e isso gera insatisfação e empobrecimento do trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da pesquisa, procuramos, de modo geral, analisar as condições de trabalho 

do coordenador pedagógico nos municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia. Para a 

realização dessa análise, buscamos, inicialmente, conhecer as políticas públicas educacionais 

que têm relação com o coordenador pedagógico, no âmbito nacional, além de investigar as 

condições de trabalho no plano local, buscando a leitura de planos de carreira dos municípios, 

dados sobre o perfil dos coordenadores, a partir de questionários preenchidos pelas secretarias 

de educação e o olhar dos sujeitos que atuam na coordenação pedagógica sobre as condições 

de trabalho a que estão submetidos, a partir de entrevista semiestruturada. 

No âmbito nacional, as investigações demonstraram que o coordenador pedagógico é 

um termo utilizado, no Brasil, principalmente a partir da década de 1990, no contexto de 

implantação do neoliberalismo, que se efetivou especialmente no governo FHC por meio do 

sistema gerencialista, onde a educação passou a ser tratada pela lógica do mercado. Nesse 

cenário, os profissionais do magistério tiveram seu trabalho intensificado e precarizado, o que 

se refletiu inclusive em legislações como a LDB n° 9.394/1996, que atribui ao docente não só 

a função de ensino, mas também de gestão e coordenação dos processos educativos. 

Nesse cenário, consideramos que a terminologia coordenador pedagógico nada mais 

foi do que a tentativa de acumular em uma só função o trabalho que antes era desenvolvido 

por inspetores, orientadores e supervisores educacionais. 

Estudos sobre o trabalho do coordenador pedagógico apontam que o mesmo tem como 

principal responsabilidade o trabalho com a formação docente, o que antes era realizado pelos 

supervisores, embora muitas redes de ensino ainda mantenham essa denominação. 

Como atua em um contexto de intensificação, o coordenador assumiu, no cotidiano 

das instituições educacionais de muitas redes, não apenas o trabalho do supervisor, mas 

também dos orientadores e até mesmo dos inspetores. 

Investigando o trabalho dos coordenadores pedagógicos, notamos que a ideia de sua 

função está presente no Brasil desde a educação jesuítica, na figura dos prefeitos de estudos, 

os quais eram responsáveis, entre outras funções, por ouvir e observar os professores. 

Com a expulsão dos jesuítas, Portugal implantou as aulas régias e para acompanhar o 

processo foi criada a figura do Diretor geral dos estudos, com as funções de averiguar a 

situação do ensino e da aprendizagem, além de corrigir o trabalho do professor. 

Com a independência do Brasil, a primeira Lei da educação foi a de 15 de outubro de 

1827 e a mesma não apresentava nenhuma função que fosse responsável pelo trabalho do que 
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denominamos de coordenação pedagógica, os melhores alunos atuavam como monitores nas 

salas e eram orientados pelos professores. 

Só encontramos nos documentos, à luz de referencial como Saviani (1999), legislações 

que tratam do que vai ser o germe da coordenação pedagógica (PLACCO, ALMEIDA, 

SOUZA, 2011) mais de um século após a primeira legislação da educação. Só na década de 

1930 temos leis que vão tratar da inspeção e orientação educacional no Brasil, atividades que 

hoje são realizadas pelos coordenadores pedagógicos, que acumulam também o trabalho do 

supervisor. 

A inspeção foi criada no Brasil inicialmente voltada ao Ensino Secundário e ao 

inspetor cabia à função de fiscalização das condições físicas e materiais das escolas, assim 

como a fiscalização do trabalho docente. 

Na década de 1940 tivemos a Reforma Capanema, com Decretos-Leis e nesses 

mesmos se destaca a figura do orientador educacional, que além de acompanhar os alunos, 

também era responsável pela articulação com as famílias, trabalho hoje que recai sobre o 

coordenador pedagógico. 

A figura do supervisor responsável pelos processos de planejamento e inspeção da 

prática pedagógica surgiu no Brasil influenciado pelo modelo norte-americano, e no final da 

década de 1950 e início de 1960 se expandiu processos de formação desses profissionais, 

através do Programa Americano-Brasileiro de Assistência ao Ensino Elementar (PABAEE), 

sendo a ênfase nos meios e técnicas de ensino. 

A primeira LDB brasileira, a Lei n° 4.024/1961, trata do supervisor, mas de forma 

bem tímida, apenas se refere a sua formação, já o inspetor e o orientador aparecem de uma 

forma mais contundente. Nessa mesma década, tivemos a reforma do Ensino Superior, que 

trouxe a necessidade de formação universitária do que denomina de especialistas, 

responsáveis pelo trabalho de planejamento, supervisão, administração, inspeção e 

orientação no âmbito de escolas e sistemas escolares. 

A partir dessa reforma, tivemos o Parecer 252 de 1969, que deu origem às 

habilitações do curso de Pedagogia: administração, inspeção, supervisão e orientação. Essa 

legislação, assim como as anteriores dessa década, foi influenciada pelo contexto político e 

econômico da época, sendo que o Brasil era governado por militares desde 1964, quando 

houve um golpe político.  

A legislação promulgada, com clara repartição de papeis e distribuição de funções a 

serem desempenhadas no contexto da escola, visava a valorização da especialidade, assim 

como a extinção da formação generalista do pedagogo, até então existente. E tudo isso não se 
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efetivava aleatoriamente, mas tinha influência de contextos internacionais, presentes inclusive 

na formação dos supervisores desde a década de 1950. É importante destacar que, a nossa 

crítica, assim como a de Arruda e Colares (2016), se refere aos processos formativos dos 

profissionais nesse período, e não a necessidade da presença dos mesmos no contexto da 

escola.  

Do ponto de vista da legislação, na década de 1970 temos uma continuidade do que 

se construiu ao final de 1960 e a LDB 5.692, promulgada em 1971, tratou, entre outros 

pontos, dos especialistas, que são os administradores, supervisores, inspetores e orientadores. 

Na década de 1980 houve no Brasil o movimento de luta pela reabertura política do 

país e nesse processo o magistério participou apresentando as pautas da necessidade de 

valorização da categoria. Nesse movimento de debates, os especialistas foram bastante 

criticados, principalmente os supervisores, sendo inclusive um dos motivos para a mudança 

de nome, no contexto das instituições, surgindo a denominação do coordenador pedagógico. 

Todavia, apesar dos questionamentos do movimento do magistério, no plano nacional, 

a expressão especialista continuou a existir, inclusive na LDB, Lei n° 9.394/1996, parágrafo 

segundo do artigo 67, o especialista é um dos integrantes do magistério.  

Além da expressão especialista, a nova LDB também mantém expressões como 

supervisão, inspeção e orientação educacional, além de se referir também ao termo 

coordenação. Notamos com isso que há incorporação de nova terminologia em voga na 

década de 1990 no Brasil, mas há também a manutenção de expressões anteriores, como 

supervisão. 

Somente em 2006 temos a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso 

de Pedagogia e a mesma extingue as habilitações existentes no curso, passando o mesmo a 

formar docentes para atuação na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental e 

ainda gestão e coordenação de processos educativos.  

Embora haja clareza quanto a formação do coordenador expressa na LDB 9394/1996 e 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Pedagogia, não há em âmbito nacional 

legislações que explicitam o trabalho desse profissional, e com a extinção das habilitações de 

orientação e inspeção no plano da formação, muitas redes de ensino concentraram no 

coordenador o trabalho desses profissionais, que teoricamente seria o substituto apenas do 

supervisor, lidando com a formação docente, o que de fato não acontece, conforme 

demonstramos na investigação sobre as condições de trabalho do coordenador pedagógico no 

Território Sertão Produtivo da Bahia. 
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Em nossa pesquisa, buscamos conhecer a abordagem do trabalho dos coordenadores 

pedagógicos nos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público nos 

municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia e a análise documental de 16 planos 

mostrou que as condições de trabalho desses profissionais são as mais adversas, iniciando 

desde a falta de clareza da denominação dos mesmos, perpassando por questões como a 

garantia de direitos constitucionais, como o ingresso por concurso público e a valorização 

através da carreira e remuneração condigna. 

A análise dos planos locais mostrou uma falta de clareza sobre o trabalho dos 

coordenadores, assim como a falta de políticas públicas de valorização desses profissionais, o 

que condiz com o cenário nacional, que não apresenta legislações que contribuam para a 

afirmação da identidade do coordenador enquanto formador no contexto das instituições onde 

atua. 

Nos planos a que tivemos acesso, é presente uma diversidade de nomenclaturas para 

denominar o coordenador, e às vezes um mesmo documento apresenta várias denominações. 

Entendemos que essa questão é um problema que dificulta ainda mais as condições de 

trabalho do profissional, que não tem sequer uma identidade definida.  

A falta de clareza quanto a identidade dos coordenadores leva a precarização de seu 

trabalho, a começar pelas atribuições, que muitas vezes estão descritas para além do que de 

fato é o trabalho dele e outras vezes não estão regimentadas, dando margem ao entendimento 

de que é o faz tudo, desde a recepção dos alunos a assessoria a direção, professores, entre 

outros. Na análise documental, percebemos que poucos planos têm definidas as atribuições 

dos coordenadores. 

Na pesquisa ficou evidenciado ainda que, não há uma preocupação em todos os planos 

de carreira em garantir o acesso dos coordenadores através de concurso público, em dois 

documentos o acesso é por livre nomeação. Outro apontamento da pesquisa que consideramos 

importante ressaltar é o acesso a coordenação pela carreira docente, em alguns municípios, os 

coordenadores são os professores do quadro efetivo, que ficam temporariamente na função, o 

que não consideramos como interessante, uma vez que defendemos a importância do vínculo 

permanente na atividade de coordenação. 

Os planos apresentam a jornada de trabalho mais presente de 20 horas para os 

coordenadores, contrariando as orientações das diretrizes emanadas para construção desses 

documentos.  A carreira, de acordo com os planos, apresentam incentivos financeiros como 

mudança de salário inicial, a partir da formação acadêmica e alguns incentivos que vão desde 

a valorização da formação continuada ao exercício da coordenação, porém há plano que 
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sequer contempla o coordenador e quando contempla, não há estímulos para permanência na 

função. Os incentivos presentes nos planos têm percentuais muito variados, não existindo um 

padrão estabelecido. A remuneração da grande maioria dos coordenadores presentes nos 

planos é igual aos docentes, poucos municípios apresentam diferença salarial. 

Para a definição de coordenadores nas escolas, poucos planos de carreira apresentam 

critérios, sendo o porte das unidades de ensino, o que demonstra pouca preocupação das 

políticas públicas com as condições de trabalho desses profissionais. Em nosso entendimento, 

além do número de alunos e turnos de funcionamento, é importante pensar no número de 

docentes com os quais trabalham cada profissional da coordenação pedagógica. 

De modo geral, notamos que, na maioria dos planos que tratam da carreira dos 

coordenadores, não há uma clareza e definição dessa função, começando pelo nome, 

perpassando pelas atribuições e até mesmo a carreira. 

Além de conhecer o que está instituído nas legislações para garantia de melhores 

condições de trabalho dos coordenadores pedagógicos, nossa pesquisa também procurou 

identificar o perfil desses trabalhadores que atuam nos municípios investigados e ainda ouvir 

os coordenadores pedagógicos no Território Sertão Produtivo da Bahia. 

Para traçar o perfil dos profissionais da coordenação, aplicamos um questionário com 

as Secretarias Municipais de Educação, através de e-mails, sendo que, de 20 

encaminhamentos, recebemos 12 questionários respondidos.  

Os dados dos questionários apresentaram um número de 195 coordenadores que atuam 

nos 12 municípios que responderam a pesquisa, sendo que 71,9% dos coordenadores têm 

idade entre 33 e 46 anos de idade. No que se refere ao sexo, os dados demonstram semelhança 

com a função docente, onde predomina o sexo feminino. Entre os coordenadores que atuam 

nos municípios do Território Sertão Produtivo da Bahia, as mulheres somam 88,7%. 

Em se tratando da formação inicial dos coordenadores, a maioria são pedagogos, boa 

parte com especialização, poucos possuem pós-graduação stricto sensu, mas o que chama 

atenção é que cerca de 20% não tem a formação, do ponto de vista legal, para atuação na 

função, pois possuem o curso superior em licenciatura diferente da Pedagogia, sem 

especialização. 

Outro dado que chamou nossa atenção foi a experiência na função de coordenadores 

indicada na pesquisa, cerca de 83,6% dos coordenadores atuantes no Território investigado 

tem entre 0 e 10 anos de experiência na função, o que está relacionado com as políticas 

públicas de valorização desses profissionais, envolvendo desde as suas condições de trabalho, 

a carreira, a remuneração, a estrutura para desenvolvimento do trabalho, entre outros. 
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Investigando junto às secretarias de educação sobre as condições de trabalho dos 

coordenadores pedagógicos, considerando dados do Censo Escolar 2018 sobre número de 

escolas, notamos que o quantitativo de profissionais é menor que de escolas, o que indica 

carência desse serviço em escolas e ainda atuação de um mesmo profissional em mais de uma 

unidade escolar.  

A pesquisa demonstrou ainda que esses profissionais atuam não só em escolas, como 

também em secretarias de educação e a maioria não dispõe sequer de uma sala para ocupar 

nos espaços onde atuam, utilizando na maioria das vezes salas dos professores e/ou direção. 

No que se refere à jornada de trabalho, a maioria dos coordenadores tem 40 horas, mas 

alguns têm essa jornada dividida em mais de uma função, o que é preocupante, visto ser 

grande a demanda de trabalho desse profissional, um número expressivo de coordenadores 

atua com jornada de 20 horas. 

Questionados sobre os critérios para estabelecimento de coordenadores nas escolas, 

metade dos municípios investigados não utiliza, pois o número de profissionais é igual ou 

menor ao quantitativo de escolas. Os municípios que utilizam registraram como principal 

critério o porte da escola, definido pelo número de alunos e turnos de funcionamento. 

Apesar da maioria dos PCCR analisados indicarem o ingresso dos coordenadores por 

concurso público, apenas 8,2% dos coordenadores são concursados na função, a maioria é 

concursado como docente e é indicado ou eleito para a função, que exerce temporariamente. 

Um número expressivo (33%) ingressa por indicação política, ou seja, um terço dos 

profissionais atua com vínculo de contrato, o que não garante valorização através de direitos 

estipulados em um PCCR. Um exemplo é a remuneração, a pesquisa demonstrou que na 

maioria dos municípios os profissionais concursados chegam a receber o dobro ou até mais 

que os contratados, visto que o vínculo de concurso garante, além do salário inicial, 

percentuais financeiros no decorrer da carreira. Apesar de que, quando comparamos os 

incentivos presentes nos PCCR e os dados sobre incentivos financeiros pagos aos 

coordenadores, notamos que alguns não se efetivam, ou seja, não são pagos aos profissionais. 

Para apreender o significado das condições de trabalho para os sujeitos que vivenciam 

a atividade de coordenação, realizamos entrevista com 14 coordenadores, tendo a maioria 

entre 36 e 45 anos, sendo 13 mulheres, a maioria se declarou de cor parda (6) e branca (5), são 

quase todos pedagogos (10) e os 14 possuem Especialização. 11 coordenadores entrevistados 

têm entre 0 e 10 anos de experiência na função. 

As entrevistas realizadas com 14 coordenadores que atuam em diferentes municípios 

do Território Sertão Produtivo da Bahia mostrou que as condições de trabalho dos mesmos 
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são ainda mais difíceis do que demonstram a análise dos PCCR e os dados das Secretarias 

Municipais de Educação. 

Os coordenadores denunciam em suas falas a falta de estrutura para o trabalho, o que 

ocorre desde a carência de espaços como sala para atuação e material para a realização de 

propostas, até o excesso de atribuições, o volume de trabalho e a falta de outros profissionais 

para atuação na escola, desde número maior de coordenadores para dividir as tarefas até 

outros funcionários, como secretários, orientadores, entre outros. Alguns coordenadores 

disserem que existem critérios para definição de profissionais nas escolas, mas ainda assim a 

demanda de trabalho é maior, aparece também na fala de uma coordenadora o fato de que não 

existem critérios definidos e o que se sobrepõe são interesses políticos, levando a existir 

discrepância entre número de coordenadores e a necessidade da instituição. 

Muitos coordenadores atuam em mais de um espaço ou em mais de uma função, e 

ainda que a maioria possua o vínculo de 40 horas, sentem o tempo todo que não conseguem 

realizar o trabalho, além de nunca terem tempo para estudar no ambiente de trabalho, o que 

acaba fazendo em casa, realizando assim atividade profissional em horas não remuneradas. 

Poucos são concursados na função e todos concordam com a necessidade desse 

vínculo, que evitaria a rotatividade de profissionais e o descaso do poder público com a 

função, que na maioria das vezes é sempre sacrificada em momentos de crises financeiras. 

Outro apontamento é que o concurso daria maior credibilidade aos profissionais, pois quando 

contratados ou mesmo concursados docentes, sentem a desconfiança por parte dos colegas 

professores. 

É muito presente na fala dos coordenadores a falta de entendimento nos espaços onde 

atuam sobre o papel do coordenador, e isso, atrelado a existência de poucos servidores, acaba 

sobrecarregando o coordenador, desviando o seu trabalho, que deve ser a formação 

continuada dos professores.  

Os entrevistados têm consciência do papel a ser desempenhado, porém se sentem 

engolidos pela rotina das instituições escolares. Além disso, há ainda as condições adversas de 

trabalho dos professores, que dificulta a organização de tempos e espaços para formação, 

contribuindo ainda mais para o não cumprimento do trabalho do coordenador. 

Todos esses elementos causam mal estar aos profissionais da coordenação, que 

afirmaram, de modo geral, não se sentirem satisfeitos com o que realizam, pois não 

conseguem cumprir com o que de fato é atribuição da coordenação pedagógica. Um número 

considerável entre os coordenadores entrevistados disseram estar apenas aguardando o fim do 

ano letivo para deixar a função, pois não sentem que a cumprem adequadamente. 
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Diante dos dados apresentados na análise documental, nos questionários e nas falas 

dos entrevistados, temos alguns apontamentos na pesquisa que revelam sérias dificuldades nas 

condições de trabalho dos sujeitos que atuam na coordenação pedagógica, e para alteração, é 

preciso uma série de mudanças. 

Um primeiro apontamento que ressaltamos é a necessidade de legislação em âmbito 

nacional que evidencie com clareza as atribuições do coordenador pedagógico, isso evitará as 

diversas distorções que temos nos diferentes entes federados e que influenciam diretamente 

nas condições de trabalho dos coordenadores. 

Um segundo apontamento é a necessidade de revisão dos PCCR, tendo em vista a 

orientação em âmbito nacional. Os PCCR precisam ser mais claros e precisos quanto a 

atividade de coordenação, deixando evidenciado os direitos e atribuições desses profissionais 

do magistério, garantindo inclusive o ingresso de todos através de concurso de provas e 

títulos. 

Um terceiro apontamento é a necessidade de mudanças nos processos de formação de 

professores, sentimos que há necessidade de que se incluam tempos e espaços de estudo sobre 

o trabalho do coordenador pedagógico, tanto na formação inicial como na formação 

continuada. 

Um quarto e último apontamento é a necessidade de engajamento sindical dos 

profissionais da coordenação, estes precisam ocupar espaços de luta em prol de melhoria de 

suas condições de trabalho, pois o momento que vivenciamos não é propício aos 

trabalhadores, estamos cada vez mais perdendo direitos e conquistar novos é uma realidade 

longínqua, daí a luta coletiva ser um caminho de resistência e tentativa de conquistas. 

Em se tratando dos coordenadores, que são cada vez menos em quantidade, e com 

vínculo efetivo ainda menos, a luta coletiva, com os professores, e até mesmo ampliada em 

um território, como é o caso da Bahia, é uma forma importante de se lutar por políticas 

públicas de valorização da função. 

Finalizamos registrando a limitação de nosso estudo, que se restringiu a análise das 

condições de trabalho dos coordenadores pedagógicos nas redes municipais de ensino do 

Território Sertão Produtivo da Bahia, que possui também a rede Estadual. Apesar das 

limitações, nossa pesquisa é meio de contribuir com a discussão de um tema importante e 

pouco debatido e com isso sentimos a necessidade de novas investigações nessa direção, que 

lancem novos e diferentes olhares sobre o trabalho da coordenação pedagógica.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Questionário sobre o perfil dos coordenadores pedagógicos nos municípios 

do Território Sertão Produtivo da Bahia 

 

MUNICÍPIO _______________________________________________________________ 

 

1. A rede municipal de educação conta com coordenador pedagógico ou outro 

profissional com essa função, porém outra nomenclatura? 

(  ) Sim, conta com coordenador pedagógico. 

(  ) Sim, conta com coordenador pedagógico, porém tem outra denominação, sendo a 

mesma: ______________________________________________________________ 

(  ) Não conta com coordenador pedagógico nem profissional com a mesma função e 

outra denominação. 

( ) Conta com coordenadores pedagógicos e outros profissionais com mesma função, 

porém denominação diferente. 

 

2. Onde atua o coordenador pedagógico ou profissional com outra denominação e função 

de coordenador pedagógico? 

(  ) Nas unidades escolares. 

(  ) Na Secretaria Municipal de Educação. 

( ) Nas unidades escolares e na Secretaria Municipal de Educação e/ou órgãos da 

mesma. 

(    ) Outros espaços. Especifique: _________________________________ 

 

3. Quantos coordenadores pedagógicos ou profissionais com outra denominação e função 

de coordenador a rede de ensino deste município possui? (Responda com números) 

___________ Coordenador pedagógico. 

___________ Profissionais com outra denominação e com função de coordenador. 

 

4. Do total de coordenadores pedagógicos e/ou outros profissionais com denominação 

diferente e função de coordenador pedagógico, quantos tem 20 horas? 

_____________________________________________________________________ 
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5. Do total de coordenadores pedagógicos e/ou outros profissionais com denominação 

diferente e função de coordenador pedagógico, quantos tem 40 horas? 

_____________________________________________________________________ 

6. Do total de coordenadores pedagógicos e/ou outros profissionais com denominação 

diferente e função de coordenador pedagógico, quantos tem outra carga horária 

diferente de 20 e 40 horas?  Especifique essa carga horária 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Do total de coordenador pedagógico ou profissional com outra denominação e função 

de coordenador, qual foi a forma de ingresso na rede municipal de ensino?  (responder 

registrando com números) 

__________ingressaram através de concurso público de provas e títulos na função de 

coordenador pedagógico ou profissional com outra denominação e função de 

coordenador pedagógico. 

___________ingressaram por seleção e/ou escolha ou indicação entre os professores da 

rede municipal de ensino. 

____________ ingressaram por meio de nomeação livre pelo poder executivo, com 

ingresso de profissionais que não são da rede municipal de ensino. 

____________ingressaram de outra forma não contemplada nas opções anteriores. 

Especificar essa forma _____________________________________________________ 

 

8. Do total de coordenadores pedagógicos ou profissionais com outra denominação e 

função de coordenador que o município possui, quantos são: 

Efetivos: ________ (concursados para a função de coordenação ou outra 

denominação, mas com função de coordenador). 

Efetivos: _________ (concursados para a função de docentes e exercendo a função de 

coordenador). 

Contratados: ________ (não são concursados na rede, foram nomeados pelo poder 

público). 
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9. Do total de coordenadores pedagógicos ou profissionais com outra denominação e 

função de coordenador que o município possui, qual o tempo de atuação na função de 

coordenação? 

___________atuam de 0 a 5 anos na função. 

___________atuam de 6 a 10 anos na função. 

___________atuam de 11 a 15 anos na função. 

___________atuam de 16 a 20 anos na função. 

___________atuam de 21 a 25 anos na função. 

___________atuam de 26 a 30  anos na função. 

___________atuam de 31 ou mais anos na função. 

 

10. Qual a formação dos coordenadores pedagógicos ou profissionais com outra 

denominação e função de coordenador pedagógico?  (Responda com números) 

__________tem Licenciatura em Pedagogia. 

__________tem Licenciatura em Pedagogia com Especialização. 

__________tem Licenciatura diferente de Pedagogia. 

__________tem Licenciatura diferente de Pedagogia com Especialização. 

__________tem Mestrado. 

__________tem Doutorado. 

__________tem Pós-Doutorado. 

Obs.: Registrar cada coordenador uma única vez e considere para o registro a maior 

titulação do profissional. 

 

11. Qual a idade dos coordenadores pedagógicos ou profissionais com outra denominação 

e função de coordenador pedagógico?  (Responda com números) 

__________ tem entre 18 e 25 anos. 

__________tem entre 26 e 32 anos. 

__________tem entre 33 e 39 anos. 

__________tem entre 40 e 46 anos. 

__________tem entre 47 e 53 anos. 

__________tem entre 54 e 60 anos 

__________tem 61 ou mais anos. 

Obs.: Registrar cada coordenador uma única vez. 
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12. Qual o sexo dos coordenadores pedagógicos ou profissionais com outra denominação 

e função de coordenador pedagógico?  (Responda com números) 

__________ são do sexo masculino. 

__________são do sexo feminino. 

Obs.: Registrar cada coordenador uma única vez. 

 

13. Existe algum critério ou formas de definição de número de coordenadores para as 

unidades escolares? 

( ) Não existe, o número de coordenador pedagógico é menor que o número de escolas, 

nem todas possuem.  

(  ) Não existe, pois só há um coordenador para cada unidade escolar. 

( ) Não existe, há coordenadores responsáveis por mais de uma escola, sendo o número 

desses profissionais menor que a quantidade de escolas. 

() Existe, sendo o porte da escola. nesse caso, especifique como 

funciona_______________________________________________________________ 

( ) Existem outros critérios. Especificar: _______________________________________ 

 

14. Qual o salário médio dos coordenadores pedagógicos ou profissionais com outra 

denominação e função de coordenador pedagógico?  (Considerar o salário bruto, 

sendo salário inicial e as vantagens dos coordenadores efetivos). 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Qual o salário médio dos coordenadores pedagógicos contratados?  (Considerar o 

salário bruto, sendo salário inicial e as vantagens dos coordenadores contratados) 

___________________________________________________________________________ 

 

16. O coordenador ou profissional com outra denominação e função de coordenador está 

amparado pelo plano de cargos, carreira e remuneração do município? 

(    ) Não existe plano de carreira. 

(    ) Sim, o plano existe e contempla o coordenador. 

(     ) Não, o plano existe mas não contempla o coordenador. 
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17. Quais benefícios o coordenador pedagógico ou profissional com outra denominação e 

função de coordenador tem direito? 

( ) Nenhum, pois é contratado e não está contemplado no plano de cargos, carreira e 

remuneração do magistério. 

(   ) Incentivo por titulação. 

(   ) Auxílio deslocamento/ transporte. 

(   ) Quinquênio/ anuênio. 

(   ) Gratificação pelo exercício da função de coordenador pedagógico. 

(   ) Gratificação pela atuação na Educação Especial. 

(    ) Incentivo pela Dedicação Exclusiva (DE). 

(    ) Adicional noturno. 

(    ) Incentivo a produção científica. 

(    ) Outros. Especificar: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

18. Além do coordenador pedagógico ou profissional com outra denominação e função de 

coordenador, existem outros profissionais nas unidades escolares que atuam no 

suporte as atividades docentes? (Escolher uma alternativa) 

(  ) Não existe. 

(  ) Sim, existe diretor e vice diretor escolar. 

(   ) Sim, existe diretor escolar. 

(   ) Sim, existe diretor, vice diretor escolar, orientador e/ou supervisor pedagógico/ de 

ensino. 

(    )  Sim, existe. Especifique outros que não foram contemplados nas opções anteriores: 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



151 

 

19. Nas unidades escolares existem salas destinadas ao coordenador pedagógico ou 

profissional com outra denominação e função de coordenador? (Escolher uma 

alternativa) 

(  ) Sim, existe em todas as unidades escolares sala do coordenador pedagógico. 

(  ) Sim, existe em algumas  das unidades escolares sala do coordenador pedagógico e 

onde não existe ele utiliza outros espaços. 

(  ) Não existe sala do coordenador pedagógico em nenhuma unidade escolar e  este 

utiliza outros espaços como: sala da direção, secretaria, sala dos professores. 

(   ) Não temos conhecimento para responder a questão. 

 

20. Na secretaria de educação ou outros espaços de atuação de equipes pedagógicas do 

município existem salas destinadas ao coordenador pedagógico ou profissional com 

outra denominação e função de coordenador? (Escolher uma alternativa) 

( ) Sim, existe  sala do coordenador pedagógico, sendo utilizada pela equipe de 

coordenação. 

(   ) Não existe sala do coordenador pedagógico  e  este utiliza outros espaços. 

(   ) Não temos conhecimento para responder a questão. 

 

21. Utilize o espaço abaixo para registro de informações que considere importante e que 

não tenha sido contemplado nas questões anteriores. 
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APÊNDICE B - Entrevista semiestruturada com coordenadores pedagógicos nos municípios 

do Território Sertão Produtivo da Bahia 

 

MUNICÍPIO ONDE ATUA: _________________________________________________ 

 

DADOS DO PERFIL 

1. Idade 

2. Sexo 

3. Cor/raça 

4. Formação 

 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL/ CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

5. Local de trabalho 

6. Função/cargo em que atua  

7. Tempo de atuação nessa função 

8. Forma de ingresso no cargo/vínculo 

9. O tipo de vínculo que possui na função/cargo tem influência no trabalho que 

desenvolve? 

10. Sua formação atende a exigência para ingresso no cargo/função? 

11. Participa de formação continuada? Como? Onde? Quando? 

12. Têm incentivos para participação em cursos de pós-graduação (afastamento, 

remuneração, etc.)? 

13. Qual a sua jornada de trabalho como coordenador pedagógico? 

14. Considera a jornada de trabalho adequada ao trabalho que realiza? O que deve mudar? 

15. Qual é a remuneração do coordenador? Ela é condizente com o trabalho que realiza? 

O que pode ser alterado? 

16. Na função/cargo de coordenador você é amparado pelo PCCR do Magistério Público 

Municipal?  

17. Em que o PCCR contribuiu para a melhoria de suas condições de trabalho enquanto 

coordenador? 

18. Quais as atividades que realiza no cotidiano do local de trabalho? Considera tais 

atividades inerentes ou não ao cargo/função de coordenador pedagógico? 
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19. Que outras atividades pensa ser necessário realizar enquanto coordenador pedagógico 

no cotidiano escolar? 

20. Quais as dificuldades encontradas para a realização do trabalho do coordenador 

pedagógico? 

21. Quais as alegrias? 

22. Existe um espaço (sala) na estrutura física do local onde trabalha destinado ao 

coordenador pedagógico? 

23. Que espaços você utiliza ao desenvolver seu trabalho? 

24. Você considera o espaço físico como importante no desenvolvimento de seu trabalho? 

Por quê? 

25. Como ocorre a definição de número de coordenadores para cada escola em seu 

município?  

26. Você considera o número de coordenadores nas unidades escolares suficiente para a 

realização do trabalho? 

27. Quais os motivos que levaram a escolha do cargo/função de coordenador pedagógico? 

28. Você se sente satisfeito e realizado com o trabalho de coordenação que desenvolve? 

Por quê? 


