
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
Por Ana Paula Mira

ALÉM DO HORIZONTE
Mais do que um cargo, ser coordenador
pedagógico, hoje, é ver a escola como um todo

E le é o braço direito de qualquer
diretor de escola e também o
ponto de apoio dos profes-
sores. Além disso, é a pessoa a

quem o aluno se reporta quando o
problema é de difícil solução. Pais de
alunos são encaminhados primeiro a
ele, para depois, se preciso, conversar
com o diretor da escola. Mais do que
uma função dentro da hierarquia de
uma instituição de ensino, o coor-
denador pedagógico é responsável
por orquestrar as diferentes relações
que existem no ambiente escolar e que
envolvem os mais variados personagens
e enredos.

Várias são as competências neces-
sárias para assumir um cargo como
esse, e elas têm mudado ao longo dos
anos. Isso se deve, principalmente, ao
fato de que hoje é cada vez mais
comum os coordenadores assumirem
outras responsabilidades, além das
normalmente impostas para a fun-
ção. "Atualmente, em muitas escolas,
o coordenador pedagógico passou a
exercer outras funções, como a de
orientador educacional, por exemplo.
Além disso, as famílias tornaram-se
mais exigentes no que se refere,
sobretudo, à clareza e à coerência
das ações pedagógicas", explica
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Marisa Sodero Cardoso, autora de
material didático do Sistema Anglo
de Ensino e consultora educacional.

Outra característica essencial para
desenvolver o trabalho de coordena-
dor é ter muita paciência e senso de
justiça, afinal, a necessidade de saber
trabalhar com diferentes públicos
está sempre presente. Não só alunos
necessitam do apoio dele, como
também os pais, professores e a
direção da escola. Estar atento a essas
variações exige um ótimo relaciona-
mento interpessoal e, também, uma
visão global da instituição.

Vitor Henrique Paro, professor de
Administração Escolar da Faculdade
de Educação da Universidade de São
Paulo (USP) , comenta que essa
habilidade é alcançada quando se
pensa na educação como um todo. "A
qualidade principal que o coorde-
nador deve ter é a mesma qualidade
que o diretor, o professor ou qualquer
outra pessoa que trabalha com
educação: ser educador." Para ele, o
educador por excelência é aquele que
propicia condições para que se queira
aprender. "A função educativa é, pri-
meiramente, coordenadora; o melhor
recurso que um coordenador tem é
ser um bom educador."

Para conquistar a confiança dos
públicos externo e interno, Marisa
propõe duas competências básicas:
capacidade de liderança e clareza na
comunicação. Só assim é possível
transmitir a segurança necessária ao
se reportar aos diferentes agentes de
uma instituição de ensino. Também
faz parte desse complexo universo de
funções a implantação do projeto
pedagógico da escola. "Se o coorde-
nador não tem clareza desse papel e
não apresenta claramente os cami-
nhos pedagógicos a serem trilhados,
gera insegurança entre alunos, pro-
fessores e famílias, com evidente
prejuízo para a escola", afirma.

Gilda Pellegrino, coordenadora
pedagógica da Faculdade de Ciências
Jurídicas da Universidade Tuiuti do
Paraná (UTP), ressalta esse papel
agregador da função. Tudo funciona
como uma grande engrenagem, na
qual o coordenador é peça fun-

damental, muitas vezes mais essen-
cial do que o próprio diretor da escola.
"Quando o coordenador não desem-
penha seu papel de protagonista do
processo, responsável por suas
atividades dentro da escola e de múl-
tiplas funções, ele acarre ta às
instituições uma baixa na qualidade
dos serviços prestados e, conse-
qüentemente, na diminuição do nú-
mero de alunos e insatisfação dos
pais, como também dos professores."

LIÇÃO DE CASA
Apesar de muitas habilidades serem
conquistadas no período de formação
escolar e, principalmente, durante a
prática profissional, muitas delas
devem ser inerentes a um coor-
denador e intrínsecas à própria
personalidade da pessoa. Algumas
são unanimidade no discurso de
coordenadores e consultores educa-
cionais, como liderança, noção de
justiça e empatia. "É preciso ter a
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habilidade de mediar conflitos e isso
exige, ao mesmo tempo, senso de
justiça, segurança e consciência do
papel político do cargo", diz a con-
sultora educacional Marisa Sodero.

Muitas vezes, a pessoa tem perfil
de liderança, é capaz de planejar e
executar projetos com competência,
mas não consegue conquistar a
simpatia de todos que trabalham com
ela. "A experiência tem me mostrado
que, na prática cotidiana, o coor-
denador pre'cisa contar, antes de tudo,
com o respeito do grupo de profes-
sores." Marisa também ressalta que
a contratação de um coordenador
deve ter esse critério como norteador.
"Se o diretor procura um coordenador
no quadro de professores da própria
escola, é importante que esse pro-
fissional seja reconhecidamente um
bom professor e, por isso, tenha o
respeito de seus pares."

Gilda Pellegrino afirma que as
qualidades intr ínsecas são mais
difíceis de encontrar em um candi-
dato a coordenador do que as extrín-
secas, já que estas podem ser apre-
endidas por meio de capacitação
especializada. "E essencial ter ca-
risma, criatividade, discrição,
dedicação e paixão pelo seu traba-
lho", diz Gilda, citando alguns atribu-
tos que não são aprendidos nos ban-
cos escolares.

MUDANÇA DE PERFIL
Ao procurar esse elenco de adjetivos
necessár ios nas pessoas que se
candidatam a uma vaga de coorde-
nação, os responsáveis por essas
contratações mostram que o mais
raro é encontrar em um só profis-
sional as visões pedagógica e admi-
nistrativa da educação.

A consultora educacional Ana
Paula Sousa afirma que, nos últimos
três anos, essa tendência intensi-
ficou-se e o perfil do coordenador
mudou sensivelmente. "Hoje, as
grandes instituições educacionais
procuram uma pessoa que tenha
ampla formação pedagógica, mas que
tenha também uma visão adminis-
trativa e financeira da escola." Isso
não significa que os coordenadores,

agora, precisam, além de aplicar o
projeto pedagógico na instituição,
atuar em campanhas de marketing e
definir os valores mais adequados
para a mensalidade. Porém, é essen-
cial saber caminhar por esses assun-
tos sem se perder. "O coordenador
precisa ter noção de quais séries estão
ganhando ou perdendo alunos, das
estratégias de marketing que o
colégio vai colocar em prática para o
período de matrículas e ainda deve
saber quais atitudes são esperadas
dos part icipantes do processo
educacional", diz Ana Paula.

"O perfil do coordenador
mudou sensivelmente.

Hoje, as grandes
instituições educacionais

procuram uma pessoa
que tenha ampla

formação pedagógica,
mas que tenha, também,
uma visão administrativa
e financeira da escola"

Ana Paula Sousa - Spaço In

Vera Lúcia da Costa Antunes,
coordenadora do Centro Educacional
Objetivo, ressalta que o papel do
coordenador, hoje, é muito mais
difícil do que há alguns anos. "Com
a globalização e o grande avanço
tecnológico, é necessário que o coor-
denador tenha um papel mais am-
plo." Ela também chama a atenção
para a função de conciliador a qual
muitas vezes tem de exercer, devido
às diferenças entre as famílias que
atende e até mesmo o desnível dos
próprios funcionários da escola, o que
vai além do repertório pedagógico.

E por isso que a habilidade mais
difícil a ser encontrada é a percepção
de que a visão do que é uma insti-
tuição de ensino mudou. Mesmo que
muitos educadores ainda sejam resis-
tentes à idéia de que a escola é tam-
bém uma empresa - ainda que com

amplas diferenças se comparada a
uma empresa comum - cada vez mais
as instituições apostam nos profis-
sionais que já incorporaram esse
conceito. "Aqueles que entendem a
escola como uma organização que
presta serviços na área de educação,
e que tem o cuidado em avaliar o que
seu público-alvo deseja, têm saído na
frente e conseguido boa colocação no
mercado, inclusive com salários
diferenciados", diz Ana Paula.

O número limitado de profis-
sionais com essa visão tem feito com
que as escolas procurem novos
coordenadores nos quadros univer-
sitários, mas nem sempre eles se
mostram profissionais perfeitos. Ape-
sar da vantagem de já trabalharem há
algum tempo com a idéia adminis-
trativa, recentemente introduzida em
escolas de ensino infantil, fundamen-
tal e médio, quem vem da univer-
sidade acaba apresentando defasa-
gem na gestão de outros níveis edu-
cacionais.

O caminho, portanto, é procurar
especialização nessa área. "É preciso
buscar cursos de gestão escolar,
gestão de negócios e, sobretudo,
em gestão de pessoas, mas que real-
mente enfatizem a área adminis-
trativa. Não adianta fazer um curso
nessa área que continue destacando
a área pedagógica", diz Ana Paula.
Quem está no dia-a-dia de uma coor-
denação, como Gilda Pellegrino,
percebe isso como fundamental para
conquistar o cargo de coordenação ou
permanecer nele. "As instituições
necessitam ser capazes de evoluir,
como qualquer outra empresa, em
busca de competência e qualidade
nos serviços prestados." Sem levar em
conta todos esses aspectos, a escola
tende a perder qualidade e, conse-
qüentemente, alunos. Ana Paula
alerta: "O prejuízo para uma escola
que não tem coordenadores com essa
visão não é percebido a curto prazo,
pois a perda de alunos não acontece
de repente. Ela vai acontecendo aos
poucos, ano a ano. E o pior gestor é
aquele que acha que isso é normal,
que é uma característica do mercado
atual de educação."
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COORDENADOR OU FISCAL?
O coordenador tem o difícil trabalho de
ser o "mocinho" ou o "bandido", depen-
dendo da posição que deve tomar e do
assunto que está tratando. No entanto, a
visão de que o coordenador deve ser um
fiscalizador do trabalho do professor ou
até mesmo dos alunos é, hoje, extrema-
mente criticada por quem analisa a institui-
ção escolar sob uma ótica mais humaniza-
dora.

Vitor Henrique Paro, professor de
Administração Escolar da Faculdade de Educação
da Universidade de São Paulo (USP), é enfático
ao expor os problemas causados pela estrutura
escolar vigente na maioria das instituições de
ensino do País: "Como é que nós vamos pedir para
nossa juventude e para nossas crianças pensarem
num mundo de companheirismo se a escola está
organizada, ao contrário de uma organização
educativa?"

Para ele, a figura do coordenador, como existe
hoje, torna a instituição autoritária. "Em muitas
escolas, o coordenador é pensado como o vigia
do professor, alguém que o está assessorando;
é uma visão antiga, velha." O professor da USP
discorda, também, da função de diretor: "Uma escola que seja, de fato,
educativa, que seja autônoma, que se auto-eduque, tem coordenadores
de ação educativa, de ação escolar, e não um diretor que é um 'testa-de-
ferro', que está ali para tomar conta de professor e de aluno."

Gilda Pellegrino, coordenadora pedagógica da Faculdade de Ciências
Jurídicas da Universidade Tuiuti do Paraná, compactua da mesma opinião:
"Há muitos anos, eu atuo nessa área e sempre contestei esse papel
fiscalizador do coordenador", diz. Segundo ela, o trabalho de um
coordenador pedagógico envolve valores, princípios, pontos de vista,
opiniões e percepções que são adquiridos por diferentes formas de
aprendizagem. A maneira de colocar isso em prática é que define um
coordenador fiscalizador ou um que auxilia o bom andamento da escola.
"As atitudes dependem essencialmente da pessoa, pois cada um precisa
empenhar-se para incorporar as atitudes consideradas importantes e
desejadas, como acreditar no próprio potencial, avaliar constantemente
as ações realizadas e os resultados alcançados e avaliar o grau de satisfação
dos alunos e professores."

A consultora educacional Marisa Sodero Cardoso acredita no meio
termo. Para ela, é um erro imenso considerar a escola como uma empresa
comum, pois são inúmeros e variados os critérios para a avaliação do que
seriam "bons resultados". "Se a escola não tem clareza desses critérios e
se seus líderes atuam em busca de soluções de curtíssimo prazo, o risco
de autoritarismo é grande", afirma. No entanto, ela ressalta que o
coordenador não pode fugir do seu papel de liderança e fiscalização dentro
da escola, devido ao fato de ser ele o responsável por implantar e fazer
funcionar o projeto pedagógico determinado para a instituição. "Isso,
evidentemente, pode ser feito sem autoritarismo, de maneira clara e
democrática", finaliza.*))
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