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UMA TRAJETÓRIA DE LEITURAS PARA APORTE TEÓRICO DE UMA PESQUISA 

SOBRE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Neiva Blós1 

 

RESUMO: O artigo apresenta a trajetória de algumas leituras para suporte à pesquisa do Mestrado em 
Educação da UFMS, cujo tema é “A constituição do professor coordenador pedagógico e a construção das 
práticas de apoio pedagógico do Colégio Militar de Campo Grande (CMCG)”. Pesquisa essa motivada pela 
necessidade de estudar a prática que se desenvolve no CMCG, a fim de conhecer como ela se constitui e de 
que forma a coordenação pedagógica, trabalhada sob a perspectiva da interdisciplinaridade, pode interferir na 
consecução dos trabalhos. Dentre os vários teóricos visitados, citamos: Mello (2004); Saviani (2008); 
Gasparin (2007); Fazenda (1998, 1999, 2002) e Ferreira (2006). 
 

PALAVRAS-CHAVE : Coordenação Pedagógica.Colégio Militar. Interdisciplinaridade. 
ABSTRACT: The article presents the trajectory of some readings to support research of Master of 
Education, UFMS, whose theme is "The constitution of the professor teaching coordinator and the 
construction practices of pedagogical support of the Colégio Militar Campo Grande (CMCG). Research 
motivated by the need to study the practice that develops at CMCG in order to know how it is and how to 
coordinate teaching, worked from the perspective of interdisciplinarity can interfere with the attainment of 
the work. Among the various theoretical visited, we quote: Mello (2004); Saviani (2008); Gasparin (2007); 
Fazenda (1998, 1999, 2002) and Ferreira (2006). 
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Introdução 

 
Esse artigo tem como objetivo apresentar o percurso de algumas leituras para o 

aporte teórico à pesquisa do Programa de Pós-Graduação do Mestrado em Educação da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), sobre a atuação da coordenação 
pedagógica da Seção de Estudos e Práticas Pedagógicas (SEPPe)2, do Colégio Militar de 
Campo Grande (CMCG)3. 

A busca bibliográfica que se fez necessária foi aquela que tratasse de coordenação 
pedagógica, sobre questões específicas como: qual sua função, sua identidade, sua 
territorialidade? Qual o significado histórico da hierarquia de funções na instituição escola 
                                                 
1
Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul-UFMS/PPGDu, Linha de 

Pesquisa: Educação, Psicologia e Prática Docente. Orientadora Profª Drª Lucrécia Stringhetta Mello. Professora do Colégio Militar de 
Campo Grande. nbneivab@gmail.com 
2
 A Seção de Estudos e Práticas Pedagógicas foi implantada no segundo semestre de 2007 para tratar, única e exclusivamente, do apoio 

pedagógico, por orientação da Diretoria de Ensino Preparatório e Assistencial (DEPA), que é vinculada ao Departamento de Educação e 
Cultura do Exército (DECEx). É a nomenclatura específica dada pelo CMCG à Seção de Apoio Pedagógico. 
3 O CMCG é um dos doze colégios do Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB).  
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onde está inserido esse profissional? De que relevância se reveste sua atuação na 
implementação de novos projetos educativos? Que relação se estabelece entre coordenação 
pedagógica e interdisciplinaridade? 

Esses questionamentos, que motivaram a pesquisa, foram instigados pelas 
discussões ocorridas nos encontros do grupo de estudo GEFI4 (Grupo de Estudos de 
Formação Interdisciplinar), sediado em Três Lagoas- MS, cujas atividades estão ligadas ao  
contexto do programa de Mestrado e Doutorado da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul-MS, que ora faço parte.  

Enfim buscar nas leituras respostas às questões em pauta e tomar consciência dos 
fios históricos que teceram a trajetória percorrida pelo coordenador pedagógico e analisar 
em que aspecto a interdisciplinaridade tem permeado esse processo. Dessa forma, com 
respaldo teórico, encaminhar-se para uma discussão sobre a atuação do profissional e sua 
influência nas práticas pedagógicas, nas escolas em geral, direcionando-se para um debate 
sobre a realidade específica da coordenação pedagógica no CMCG, entendendo que 
investigando essa singularidade seja possível estabelecer uma relação com o universal. 

 Por isso, as primeiras leituras constituem-se gérmen para florescerem respostas 
sobre questões do apoio pedagógico5, atividade essa desenvolvida pela SEPPe. No segundo 
semestre de 2007, uma equipe de quatro profissionais iniciou a tarefa de estruturar a nova 
seção, aquela que seria destinada, única e exclusivamente, a tratar do apoio pedagógico do 
CMCG, em atendimento a uma orientação emanada de órgão superior - Diretoria de Ensino 
Preparatório e Assistencial (DEPA), que, ciente da necessidade de serem desenvolvidas 
práticas pedagógicas inclusivas para atender aos alunos com baixo rendimento escolar, 
houve por bem estabelecer diretriz aos Colégios Militares, orientando-os a criarem seções 
específicas para congregar os esforços pedagógicos peculiares a cada realidade e canalizá-
los de forma coordenada em atendimento ao proposto.    

Essa medida deveu-se à necessidade de dar uma atenção especial aos alunos, filhos 
de militares transferidos às unidades militares de Campo Grande, que chegavam ao colégio 
com defasagem de conteúdo. Tal medida está em consonância com a Diretriz do Chefe do 
DEP6/2008 de se oferecer aos alunos do Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB) um 
ensino preparatório e assistencial de qualidade. Os doze colégios7 pertencentes ao SCMB 
têm a preocupação de “capacitar o aluno à absorção de pré-requisitos, articulando o saber 
do discente ao saber acadêmico, fundamentais ao prosseguimento dos estudos, em 

                                                 
4
 O grupo desenvolve trabalhos na linha de pesquisa “Educação, Psicologia e Prática Docente”, do programa de Pós-graduação em 

Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Entre as atividades do grupo destaca-se a participação em seminários, 
congressos, eventos científicos e desenvolvimento de pesquisas e divulgação das produções. Está sob a coordenação da Dra Lucrécia 
Stringhetta Mello. 
5
 O apoio pedagógico consiste numa intervenção pedagógica direcionada: a) aos alunos recém-chegados ao CMCG no início de cada ano 

letivo, que, após avaliação diagnóstica de Português e Matemática, demonstrem defasagem em conteúdos escolares; b) aos alunos 
aprovados em Conselho de Classe e os repetentes nas disciplinas de Português e Matemática.  
6
 Departamento de Ensino e Pesquisa (Exército Brasileiro), atualmente denominado Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(DECEx). 
7
Os doze colégios militares são: Colégio Militar (CM) de Porto Alegre; CM de Santa Maria; CM de Curitiba; CM do Rio de Janeiro; CM 

de Juiz de Fora,; CM de Belo Horizonte; CM de Campo Grande; CM de Brasília: Cm de Manaus: CM de Salvador: CM de Recife e CM 
de Fortaleza. 
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detrimento de conhecimentos supérfluos que se encerrem em si mesmos.” (Regulamento 
dos Colégios Militares, R-69, Art 4º, §IV). 

Enfim essa nova realidade, que ora está se consolidando no colégio, tem gerado 

algumas angústias pedagógicas e levado a algumas reflexões: se a base documental 

norteadora da proposta pedagógica do colégio é a mesma, e as coordenações que conduzem 

as práticas pedagógicas são orientadas por profissionais diversos, poderia estar havendo 

entendimento equivocado sobre a proposta do apoio pedagógico por parte de alguns 

gestores. Para entender essa problemática, é que se propôs trabalhar nessa linha de 

pesquisa.  

Valendo-se das propostas da pedagogia histórico-crítica, acredita-se que seja 

possível encontrar resposta à questão-chave: o perfil de coordenador pedagógico estaria 

atendendo à demanda da política de apoio pedagógico proposta pelo CMCG? Além disso, 

encontrar algumas respostas a questionamentos que se atrelam a essa problematização: é 

possível, com a efetiva atuação do coordenador e em consonância com o proposto nos 

documentos oficiais, desenvolver práticas inclusivas atentando para as diferenças conforme 

preconiza o Regimento Interno dos Colégios Militares (RI/CM), artigo 4º, inciso IV- 

“estimular no aluno o desenvolvimento de atitudes crítico-reflexivas, espírito de 

investigação, criatividade, iniciativa e respeito às diferenças individuais, conduzindo-os a 

aprender a aprender e aprender a pensar”? E nessa perspectiva, há possibilidade de 

encontrar caminhos para ações que possam viabilizar um trabalho integrado e colaborativo, 

sob o viés da interdisciplinaridade? 

Feito esse breve aparato contextual, podemo-nos direcionar para a apresentação da 
trajetória de leituras que se alinhavam com tal proposta de pesquisa. Estas, diria, as 
primeiras aproximações de aparato teórico que se pretende estabelecer. 

Primeiro, fez-se necessária a leitura dos teóricos da pedagogia histórico-crítica, para 
o aporte teórico do trabalho em questão.  

O primeiro dos vários encontros de leitura foi com Demerval Saviani. 
Ler o livro “Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações” colocou esta 

leitora-pesquisadora num estado de inquietude, dados os temas instigantes sobre educação 
que ali se colocam.  A discussão-base posta por Saviani (2008) assenta-se na concepção 
educacional que se desenvolve desde 1984, a chamada pedagogia histórico-crítica, tendo 
como referência a questão do saber objetivo. O livro, em seu início, desenvolve o tema 
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sobre a natureza e a especificidade da educação, situando esta como produção não-material 
cujo produto não se separa do ato de produção, sendo que a questão do saber objetivo que 
se delineia nesse primeiro capítulo, toma fôlego no seguinte, “Competência política e 
compromisso técnico”, que trata da discussão sobre “saber escolar” e “concepção histórico-
proletária de cultura” (SAVIANI, 2008, p.54). São nos próximos dois capítulos que Saviani 
vai abordar, de maneira mais pontual, a concepção da pedagogia histórico-crítica. A 
explicação para o nome atribuído a essa concepção, cunhado pelo próprio Saviani, é que 
esta expressão “procurava reter o caráter crítico de articulação com as condicionantes 
sociais que a visão reprodutivista possui, vinculado, porém, à dimensão histórica que o 
reprodutivismo perde de vista” (SAVIANI, 2008, p.70).  

Sobre a materialidade da ação pedagógica, Saviani aponta três grandes desafios, um 

concernente à ausência de sistema educacional, outro sobre a questão organizacional e 

também o problema da descontinuidade. E para pedagogia histórico-crítica está aí o grande 

desafio, as questões objetivas do funcionamento da educação no Brasil.  

Já o encontro com Libâneo, por intermédio da leitura de “Adeus Professor, Adeus 

Professora? Novas exigências educacionais e profissão docente” (2010), leva-nos  a refletir 

ainda mais sobre questões diversas da educação, especialmente  sobre as novas atitudes do 

docente diante da realidade do mundo contemporâneo,  ali pontuadas pelo autor: o ensino 

como mediação, aprendizagem ativa do aluno com a ajuda pedagógica do professor; ideia 

de mudança de uma prática pluridisciplinar para uma escola e uma prática 

interdisciplinares. 

 Levando em conta essas atitudes, tentaremos analisar, durante as investigações 

sobre apoio pedagógico, as práticas desenvolvidas pela SEPPe, que em tese já  se dão  sob 

o enfoque da aprendizagem ativa, visto que esta é mediatizada pela ação dos professores da 

referida seção. 

Retomando Libâneo (2010):mesmo a escola sendo pluridisciplinar, com o currículo 

por disciplinas escolares, o autor afirma que não há incompatibilidade com atitudes e 

práticas interdisciplinares, desde que ocorra a mudança de postura dos professores e para 

isso implica compreender a interdisciplinaridade em três sentidos: como atitude, como 

forma de organização administrativa e pedagógica da escola e como prática curricular.  

 Abrindo um parêntese aqui. 
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 Podemos afirmar: já é possível observar na atuação do professor da SEPPe  que o 

primeiro sentido a que  Libâneo faz referência, a atitude interdisciplinar,  vem se 

construindo ao longo de sua práxis.  

Indo para além dessas discussões, remetemo-nos à leitura de “Uma Didática para a 

Pedagogia Histórico-Crítica” (GASPARIN, 2007), obra em que se apresentam aspectos 

específicos e práticos da proposta pedagógica sob a perspectiva histórico-crítica. Para o 

desenvolvimento de tal proposta, o autor apresenta como marco referencial epistemológico 

a teoria dialética do conhecimento, seja para a concepção da metodologia e do 

planejamento de ensino-aprendizagem quanto para a ação docente-discente. Essa teoria se 

constrói a partir da base material, assim como toda a existência social do homem que gera o 

conhecimento, sejam as organizações políticas, culturais, econômicas, religiosas. Afirma 

que o conhecimento é resultado do trabalho humano no processo histórico de transformação 

do mundo e da sociedade. Segundo Corazza (apud GASPARIN, 2007), o conhecimento 

parte da síncrese, caminha para a análise, até chegar à síntese. 

Saviani (apud GASPARIN, 2007, p.5) correlaciona essa teoria à metodologia de 

ensino-aprendizagem, dizendo que o movimento que vai da “síncrese à síntese pela 

mediação da análise constitui uma orientação segura tanto para a descoberta de novos 

conhecimentos como para o processo de transmissão-assimilação de conhecimentos”.   

Essa proposta pedagógica se dá, seguindo três passos. O primeiro consiste em ver a 

prática social dos sujeitos da educação; o segundo consiste na teorização sobre essa prática 

social, pois, conforme aponta o autor “A teorização é um processo fundamental para 

apropriação da realidade, uma vez que ilumina e supera o conhecimento imediato e conduz 

à compreensão da totalidade social.” (SAVIANI apud GASPARIN, 2007, p.7).  Já o 

terceiro, é o retorno à prática social para, nesse caso, agir sobre o social de maneira mais 

crítica e para promover sua transformação. Em se tratando da realidade- lócus da pesquisa 

em pauta - podemos perceber que o primeiro passo se objetiva, de certa forma, com a 

realização da avaliação diagnóstica aplicada aos alunos recém-chegados ao CMCG, a fim 

de levantar dados além do especificamente cognitivo; e pelas entrevistas com a família (pai, 
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mãe, aluno), antes do início do ano letivo, para estabelecer parceria e tentar apreender a 

prática social de cada discente. 

Enfim é o processo prática-teoria-prática que deve acontecer não de maneira linear, 

mas como 

 

um espiral ascendente em que são retomados aspectos do conhecimento anterior 
que se juntam ao novo e assim continuamente. Dessa forma, o conhecimento 
constrói-se através de aproximações sucessivas: a cada nova abordagem, são 
aprendidas novas dimensões do conteúdo (GASPARIN, 2007, p. 52). 

 

Feita a leitura desses autores, foi necessário enveredar para outro campo teórico.  

Pela necessidade de fundamentação sobre que aspectos a estrutura e a atuação da 

coordenação pedagógica do CMCG difere de outros estabelecimentos de ensino, buscamos 

na leitura de “Supervisão Educacional para a Escola de Qualidade” (FERREIRA, 2006) 

alguns elementos que pudessem elucidar tal questão. No capítulo de abertura escrito por 

Demerval Saviani, aborda-se a supervisão numa perspectiva histórica, apontando qual a sua 

função desde as comunidades primitivas até a Idade Média, em seguida apresenta-se a 

trajetória dessa “especialidade” profissional  e como está entrelaçada na educação 

brasileira, desde o Ratio Studiorum dos jesuítas até a Primeira República e, enfim, situa a 

supervisão no período dos anos 20 até a década de 80, apresentando como a referida 

especialidade se constituiu oficialmente – no momento da reformulação do Curso de 

Pedagogia pelo Parecer nº 252 de 1969, do Conselho Federal de Educação, como uma das 

quatro habilitações do referido curso: administração, inspeção, supervisão e orientação.  

Outro capítulo que merece destaque, justamente por responder à necessidade da 

pesquisa em curso, é “Supervisão: do sonho à ação – uma prática em transformação”, onde 

se destaca a importância da designação nominal da ação supervisora, como primeiro passo 

para construir sua identidade; observa-se, então, que nessa terminologia estão inclusas 

várias expressões: “supervisão, supervisão educacional, orientação pedagógica, 

coordenação, coordenação pedagógica, coordenação de turno, coordenação de área ou 

disciplina” (RANGEL, 2006, p. 75).  
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Destacamos a explicação da autora sobre coordenação, pois ela contribui para 

comparar com a do Colégio Militar (lócus da pesquisa): 

 
Coordenação é, também, designativo que se atribui a uma das condutas 
supervisoras. “Co-ordenar” é organizar em comum, é prever e prover momentos 
de integração do trabalho entre as diversas disciplinas, numa mesma série, e na 
mesma disciplina, em todas as séries, aplicando-se a diferentes atividades[...] 
(RANGEL, 2006, p. 76-7). 
 

Assim, podemos observar o que consta no RI/CM, artigo 90, parágrafo primeiro:  
 
O coordenador ou assessor deve promover reuniões, realizar estudos e executar 
trabalhos em proveito de sua coordenação ou assessoria. Deve estreitar os 
contatos com as turmas e com os professores de sua disciplina.[...] 

 

No sétimo capítulo, “A Supervisão e o Desenvolvimento Profissional do Professor”, 

Alonso (2006) trata da questão da conceitualização de supervisão que tem sofrido várias 

alterações ao longo do tempo, adquirindo diferentes significados nos diversos sistemas de 

ensino. Cita que no Estado de São Paulo, pela Lei complementar nº 836, de dezembro de 

1997, a expressão foi atrelada ao cargo de ‘supervisor’ das Delegacias de Educação e que, 

nos demais estados, o supervisor é um professor que exerce a supervisão pedagógica junto 

aos professores, recebendo o nome de coordenador, orientador, assistente pedagógico. Mas 

independente dos diversos conceitos, a autora estabelece que o trabalho fundamental do 

supervisor é apoiar os professores, dando-lhes orientação e assistência para enfrentarem as 

dificuldades do cotidiano escolar, mantendo um relacionamento de colaboração e respeito 

mútuo.  

Nesse contexto, apresentamos a terminologia usada no Colégio Militar para nomear 

esse profissional, constante no RI/CM, artigo 89: “A coordenação pedagógica é exercida 

como carga pedagógica do professor [...]”. 

Ainda sobre coordenação, encontramos no livro organizado por Fazenda (1999), 

“Virtude da força nas práticas interdisciplinares”, um capítulo que trata especificamente 

sobre essa função: “Coordenação Pedagógica: virtude e força na constituição da parceria” 

(SALVADOR, 1999). Defende-se aí a ideia de uma coordenação participativa feita de 

parcerias, diferente de uma organização piramidal em que a força da decisão está 
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concentrada numa só pessoa, pois mesmo havendo hierarquia no desempenho das funções, 

as pessoas podem ser geridas em parceria atentando para as relações interpessoais, como 

um trabalho em rede. Nessa proposta/filosofia de coordenação, a função pode ser 

desempenhada pelo diretor, pelo professor coordenador pedagógico, ou por alguém 

designado para tal. A escola deve ser aberta, e há a necessidade da livre circulação de 

informações para se efetivar a parceria.  

Para reforçar a importância da parceira, um dos itens que se desdobra de um dos 

cinco princípios que subsidiam a prática docente interdisciplinar, apontados por Fazenda 

(2002), em “Dicionário em construção: interdisciplinaridade”, destacamos o “verbete” 

parceria. Esta ocorre quando as pessoas que interagem em grupo têm a clara ideia de que 

nenhuma forma de conhecimento é em si mesma exclusiva. Menéndez (2002, p.157) nos 

diz que “La seguridad que se vá gestando en esse transitar, es capaz de modificar condutas 

muy estructuradas, y permite entrar en el mundo del pensamiento interdisciplinar, base 

imprescindible para el trabajo em parcería”. Ou então como nos afirma a autora:  

 

… podemos por intermédio das parcerias, gerar um movimento em busca da 
compreensão da totalidade da realidade, onde a construção do conhecimento 
ocorre num contínuo ir e vir, interconectando o indivíduo, que aprende consigo 
mesmo, com seus pares e com o meio à sua volta. Aprender passa a ser o produto 
de parcerias e trocas, em um processo ininterrupto que dura toda a vida. 
(JUSTINA, 2002, p. 160) 

 
Enfim: humildade, coerência, espera, respeito, desapego são cinco os princípios da 

prática interdisciplinar, determinados ou identificados por alguns atributos, como a 

afetividade e a ousadia, que impulsionam as trocas intersubjetivas e as parceiras. 

Em se tratando de interdisciplinaridade, trazemos Fazenda (2002) com “Didática e 

interdisciplinaridade”, que apresenta no capítulo escrito por Antônio Joaquim Severino uma 

abordagem sobre o saber como intencionalização da prática, afirmando-se que a substância 

do existir é a prática; sendo assim a subjetividade humana nasce embutida na própria 

prática do homem e é essa prática que garante a sua existência material. Essa é a esfera do 

produtivo - o fazer.   
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Mas é no coletivo, e não sozinho, que o homem atua. Nessa coletividade, os 

indivíduos se organizam de forma hierarquizada, uns dominando os outros. É a esfera do 

poder.  

Porém como nada é mecânico, o homem age por uma intencionalidade e, movido 

pela subjetividade, ele constrói seus instrumentos para agir sobre a natureza, é uma 

construção histórica e coletiva. Também o conhecimento e a educação só se legitimam 

intencionalizando a prática histórica dos homens. Assim, as mediações histórico-sociais se 

manifestam e concretizam a existência humana se forem entendidas como práticas 

simultaneamente técnicas e políticas, atravessadas por uma intencionalidade teórica. Por 

isso, a educação deve se constituir em mediação da percepção das relações situacionais, 

para dar à pessoa condição de apreender as redes políticas da realidade social.  Porém, a 

prática da educação mostra que esta se caracteriza de maneira fragmentária, dissociada de 

um contexto mais amplo, o que gera a necessidade de um plano articulado em um projeto 

educacional. Esse é um contexto em que a interdisciplinaridade deve aflorar. 

Concluindo: no encontro com esses primeiros autores, muitas ideias se entrecruzam, 

e todas dialogam com questões próprias da proposta de pesquisa. Nesse sentido, os teóricos 

em estudo iluminam caminhos para a busca do entendimento sobre a real atuação do 

coordenador no colégio; como ele, na sua relação com os professores, faz a objetivação do 

seu conhecimento profissional pela tríade prática-teoria-prática; e de que forma sua práxis 

interfere na relação professor-conhecimento-aluno, sob a perspectiva da democratização 

desse conhecimento, pelo domínio do conteúdo escolar. 

Muitas questões ainda sem respostas, apenas hipóteses, possibilidades: a atuação 

dos coordenadores estaria dimensionada pela sua ‘competência política e compromisso 

técnico’, de que trata Saviani? Em que medida esse profissional poderia interferir na 

formação continuada do professor no interior da própria escola, alicerçado nos próprios 

fazeres cotidianos, para que isso se reflita em favor do aluno, em específico o do apoio 

pedagógico, que apresenta defasagem de conteúdos? Em que ponto se cruzaria a 

interdisciplinaridade nessa práxis? 
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Haveria a possibilidade de um trabalho articulado com base na coletividade, por 

meio da parceria, superando as relações de força e poder que são peculiares às relações 

sociais? 

Enfim, fica a pergunta: “Que perfil de coordenador pedagógico atenderia à demanda 

da política de apoio pedagógico proposta pelo/no CMCG?”. 

Como a resposta ainda está se construindo, diríamos, valendo-nos das palavras de 

Mello (2004, p. 142): “O fim da investigação é a aprendizagem. A investigação supõe 

justamente isso: a busca de novas explicações”. 
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