
COORDENADOR PEDAGÓGICO
É UM GERENTE DE PRODUTO

T
endo em mente que os propósi-
tos da educação consistem em
despertar, construir e estimu-
lar o desenvolvimento integral

e pleno, contemplando o potencial hu-
mano, o contexto social e o universo,
abordo neste texto uma visão do papel
atribuído/esperado do coordenador pe-
dagógico.

Coordenar tem o significado de
"ordenar com"; "ato de conjugar, con-
catenar um conjunto de elementos, de
atividades"; "gerência de determinado

projeto, setor de uma organização hu-
mana". Refere-se também a disposição
e ordenação.

Pensamos numa abrangência
imensurável da educação, para além
da formação e da qualificação. O mo-
delo de sistemas nos ensina que um
sistema a gente provoca, mas não con-
trola. O potencial humano nos prova
isso. A competência adquirida ou de-
senvolvida é meio para a realização.

Entretanto, na atual circunstância
de demanda social ou lógica de mer-

cado (expressão repugnante aos teó-
ricos puristas) é esperado e atribuído
ao coordenador pedagógico um perfil
de gerente de produto. Fica explícita a
noção de que um curso (ou uma deter-
minada qualificação e formação) é um
produto em demanda pela sociedade.

Mas qual é o perfil do profissio-
nal coordenador pedagógico/gerente
de produto?
• Capacidade de correr riscos;
• Capacidade de implementar idéias;
• Facilidade de relacionamento: os ní-



veis hierárquicos são diversos, bem
como o perfil das pessoas;

• Habilidade de comunicação: necessi-
dade de "vender" idéias;

• Habilidade de negociação: com tan-
tas áreas envolvidas em todo o pro-
cesso, talvez esta seja a principal ha-
bilidade que o gerente deva ter;

• Maximizar a colaboração é funda-
mental.

As competências pessoais:
• Agir com criatividade;
• Agir com empatia;
• Comunicar-se (oral, escrita);
• Capacidade de negociação;
• Capacidade de organização;
• Capacidade de persuasão;
• Capacidade de raciocínio analítico;
• Capacidade de síntese;
• Flexibilidade;
• Liderança de pessoas;
• Motivação de equipes;
• Planejamento de ações e atividades;
• Relacionamento com outras pessoas;
• Tomada de decisões;
• Trabalho em equipe.

As atividades e atribuições contem-
plam:
• Concepção, elaboração e gestão do

produto;
• Dar apoio à área de marketing;
• Elaborar orçamentos, planejamento

de demanda;
• Fornecer informações técnicas para o

desenvolvimento campanhas de co-
municação, merchandising;

• Pesquisar e desenvolver novos merca-
dos e produtos;

• Planejar e controlar o ciclo de vida do
produto: lançamento, revitalização,
eliminação;

• Realizar contato com clientes, canais
de distribuição;

• Treinar divulgadores.

Dessas atividades, é importante des-
tacar, para além da identidade e cren-
ça na organização, a gestão dos talen-
tos humanos:
• Analisar, avaliar e selecionar currí-

culos;
• Avaliar desempenho;
• Avaliar nível de satisfação da equipe;
• Cobrar resultados;

• Definir perfis profissionais;
• Delegar atribuições;
• Detectar necessidades de treinamen-

to e capacitação profissional;
• Dimensionar a equipe;
• Entrevistar candidatos;
• Formular plano de incentivos;
• Gerenciar a educação continuada;
• Gerenciar equipes;
• Gerenciar remanejamentos;
• Identificar necessidade de contrata-

ção de pessoal;
• Incentivar o desenvolvimento profis-

sional;
• Listar características e atividades dos

funcionários, para definição ocupa-
cional.

Gerentes de produto são respon-
sáveis pela entrega geral e pelo suces-
so contínuo de um produto ao longo de
todo seu ciclo de vida. Outros projetos
relativos ao produto podem ser inicia-
dos (atualização, adequação, reformu-
lação), mas o gerente de produto é cons-
tante, definindo os objetivos e guiando
o time para cumpri-los. Elabora planos
estratégicos das áreas de comercializa-
ção, marketing e comunicação para as
empresas; implementa atividades e co-
ordena sua execução; assessora a dire-
toria e setores da empresa. Na área de
atuação, gerencia recursos humanos,
administra recursos materiais e finan-
ceiros e promove condições de seguran-
ça, saúde, preservação ambiental e qua-
lidade.

Completam o perfil e funções do
profissional sua formação e domínio
em:

• Andragogia/Pedagogia:Treinamen-
to na área andragógica e/ou pedagógi-
ca, para analisar e aconselhar os pro-
fessores em temas como metodologia
do ensino e critérios para aferição do
processo ensino-aprendizagem.

• Abrangência: cuidar exclusivamen-
te da gestão didático-pedagógica. As
funções administrativo -institucio -
nais devem ficar a cargo de outros
gerentes, definidos no regimento da
instituição de ensino.

• Ética: enérgico nas ações, com deci-
sões justas até mesmo na proposta de
substituição de professores e cola-

boradores que não correspondam às
expectativas.

• Experiência docente: não é ape-
nas desejável, mas também neces-
sária. Nenhum outro professor po-
derá alegar, por exemplo, que o
coordenador não está na linha de
frente, no dia-a dia da sala de aula.
Sua experiência inspirará "confian-
ça" e "credibilidade" por parte dos
alunos e também dos professores.

• Liderança: capacidade de incen-
tivar e favorecer a implementação
de mudanças que propiciem a me-
lhoria do nível de aprendizado, es-
timulando a crítica e a criatividade
de todos os envolvidos no processo
educacional.

• Pró-ativo: perfil de um gestor de
oportunidades, contrapondo-se ao
de gestor de recursos, burocrata,
cultor do status quo, com atitudes
apenas reativas.

• Relacionamento: amplo e dinâ-
mico tanto no meio educacional co-
mo na área profissional. Os conta-
tos com dirigentes e profissionais
de sucesso facilitam a promoção
de intercâmbios e palestras para os
alunos.

Em síntese, o coordenador pedagó-
gico é o co-responsável pela construção
e gestão de uma equipe educacional
coesa, engajada e, sobretudo, convic-
ta da viabilidade operacional das prio-
ridades consensualmente assumidas
e formalizadas na proposta de traba-
lho da instituição de ensino. O coorde-
nador exerce, na dimensão da autono-
mia que lhe foi conferida, papel-chave
na orientação e gerenciamento dos re-
sultados do desempenho escolar obti-
do pelos alunos frente às ações devida-
mente planejadas pelos docentes. Em
verdade, o coordenador pedagógico,
no exercício de sua atividade profissio-
nal, é um articulador e mobilizador da
equipe educacional, refletindo e proje-
tando atividades de ensino-aprendiza-
gem voltadas para a melhoria do pro-
cesso educacional.
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