
Manda quem pode, obedece quem tem juízo 
 
O verdadeiro papel do coordenador no dia-a-dia da escola 
 
O sonho de qualquer gestor competente é ter uma equipe de profissionais coesa, 
comprometida, convicta, engajada na cultura da escola ou no sistema a que ela pertence, seja 
particular ou pública. Para tanto, é indispensável a figura do coordenador.  
 
Ocupando o espaço que a ele foi designado, o papel do coordenador é de um gestor de 
desempenhos (resultados obtidos pelos professores e alunos), tudo de acordo com os objetivos 
da própria proposta pedagógica institucional.  
 
Ele também deve ser um articulador, incentivador da criatividade, da produção do 
conhecimento, do desenvolvimento de todos que fazem parte da escola, desde o porteiro até a 
direção. Portanto, este profissional é fundamental numa instituição. Também é um gestor do 
conhecimento, trabalha o quê fazer e como elaborar as práticas pedagógicas.  
 
A realidade 
 
E aí professor, o seu coordenador é assim mesmo? Por tudo que tenho ouvido de docentes, 
tenho certeza de que alguns apresentam o perfil desejado. Outros, porém, são freios de mão 
puxados, cerceando a criatividade, a ousadia e o empreendedorismo do professor. Corrigem 
muito, controlam tudo, entretanto, não desenvolvem nada. Muitas vezes, até captam idéias 
geniais dos professores e as apresentam com algumas modificações como suas. Mas não seria 
isso mesmo que a cúpula da organização deseja? Existem donos de escolas, ou responsáveis 
pelo ensino público, que procuram nos gestores um perfil mais de feitores do que de líderes.  
 
Por que será que em algumas instituições os coordenadores com esse tipo de procedimentos e 
perfil têm um lugar ao sol? A resposta mais lógica a essa pergunta seria porque a cultura da 
organização valoriza o controle autoritário, o “manda quem pode e obede quem tem juízo”. O 
que, aliás, é uma grande pena, porque o trabalho educacional da real gestão da produção do 
conhecimento e desenvolvimento do ser humano fica prejudicado, talvez até inexistente.  
 
O mundo ideal 
 
Cabe ao coordenador o acompanhamento, realimentação de todo o desenvolvimento das 
práticas pedagógicas de acordo com o planejamento preestabelecido e com a proposta 
pedagógica da escola. Para tanto, ele não pode esquecer de três tipos de ações:  
 
A ação preventiva: perceber e observar constantemente o que está dando certo e o que tem 
possibilidade de dar errado, para corrigir imediatamente as abordagens.  
 
A ação construtiva: ser como um agente motivador, ajudando os docentes a passar por 
frustrações e necessidades, construindo o próprio desenvolvimento.  
 
A ação criativa: o contínuo incentivo para que o docente busque caminhos e metodologias 
alternativas procurando suprir todos os estudantes dos níveis de exigências em acordo com a 
idade e a série que cursam.  
 
Enfim, o apoio pedagógico acompanha de perto o trabalho de rendimento escolar, atentando 
para uma boa relação entre professor e aluno, lançando mão de recursos que visam sempre 
trazer para a equipe docente e discente o que há de mais novo na educação através de 
reuniões bimestrais, assessorias externas e capacitação docente.  
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