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RESUMO

Este artigo apresenta o resultado da pesquisa realizada no município de Castanhal, que teve por objetivo analisar o trabalho do coordenador 
pedagógico, destacando suas principais atribuições, bem como verificar as principais dificuldades no exercício da função, e averiguar quais os 
fatores que interferem no desenvolvimento de sua função, e também verificar se a relação estabelecida com o professor interfere na atuação 
docente. O método utilizado foi a pesquisa de campo com uma abordagem qualitativa descritiva por possibilitar análise ampla a cerca do tema e 
responder a questão problema da pesquisa. Para tanto, a pesquisa se desenvolveu em 6 escolas estaduais de ensino médio de Castanhal 
entrevistando um total de 30 coordenadores destas instituições. Verificou-se a partir das entrevistas com esses coordenadores que a questão da 
identidade parece ser o problema maior dos coordenadores, pois se encarregam de tantos afazeres na escola que, às vezes, suas atribuições 
próprias ficam em segundo plano. A pesquisa aponta ainda que esse profissional se depara com uma vasta complexidade e uma gama de 
dificuldades de suas funções, não sendo simples, portanto, desenvolver o trabalho pedagógico na escola. Verificou-se também que o descredito 
com a função do coordenador na escola tanto por pais, professores e alunos afasta este profissional de seus afazeres e cria uma especie de 
barreira entre esses sujeitos o que de certa forma descaracteriza e desmotiva o coordenador para desempenhar uma prática diferenciada e eficaz 
na escola Conclui-se que é preciso que os coordenadores e os demais sujeitos da escola tenham clareza das reais atribuições deste profissional,
para que juntos possam construir outra história a cerca do trabalho do coordenador pedagógico, mas acima de tudo garantir que a profissão do 
coordenador seja valorizada e internalizada por meio de uma cultura de sucesso que necessita ser introduzida nas escolas e que transpasse na 
organização das tarefas e oficios de cada sujeito dentro das instituições educativas.

Educação e Licenciatura

Pós-graduação lato sensu - Educação
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


