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Programa de Formação de 

Coordenadores 

 

“Só se aprende a fazer fazendo e só fazendo se sabe do quanto se é capaz” 

TEXTO REFORMULADO EM MARÇO DE 2016 E ADAPTADO EM NOVEMBRO DE 2021 PARA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA     
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O COORDENADOR 

“Eis a maior felicidade: ser usado por um objetivo reconhecido por si mesmo 

como poderoso” (Bernard Shaw) 

O Coordenador: O que é? 

É o Associado preparado pela Escola de Pais do Brasil para coordenar seus Eventos, como:  

 Círculos de Debates; 

 Palestras;  

 Cursos; 

 Tornando-se um líder e porta-voz do conteúdo da EPB. 

Para tornar-se um Coordenador é preciso: 

 Participar, como circulista, dos Círculos de Debates da EPB.  

 Conhecer o temário da Escola de Pais do Brasil e seu desenvolvimento. 

 Acreditar no que a Escola de Pais do Brasil faz e viver aquilo que se acredita. Se não 

se acredita naquilo que se está fazendo, não consegue convencer o outro.  

 Ajudar o outro, ser um valor para si e assim desenvolver a capacidade de doar-se. 

 Buscar crescimento e atualização para melhor atuar. Ter disponibilidade de fazer curso 

de treinamento, estudar, participar das revisões, seminários, congressos, palestras. 

 A Escola de Pais do Brasil disponibiliza uma rica biblioteca. 

 Desenvolver a comunicação com os circulistas. 

 Ter disposição de assumir um compromisso. 

 Como o próprio nome já diz, todo coordenador é um líder. 

 Qual a definição de líder? 

Líder é uma pessoa (no caso o coordenador) que entende seu papel como facilitador da 

intenção entre os que estão sob seu comando (os circulistas) perante a instituição (Escola de 

Pais do Brasil). Dessa maneira é aquele que compreende estas necessidades e facilita o seu 

direcionamento em relação à tarefa proposta. Estabelece com os integrantes um vínculo que 

possibilita a troca de experiências, informações, de maneira a obter respostas inovadoras, 

frente aos entraves surgidos na relação. Permite ainda que surjam elementos aglutinadores 

das necessidades grupais que se reportem à tarefa de forma criativa. Ou seja, este líder 

institucionalizado e operativo permite a emergência de uma liderança informal (espontânea, 

não institucionalizada) que seja uma colaboradora em relação ao seu papel. 
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 O que é liderar? 

Liderar significa mobilizar esforços, atribuir responsabilidades, delegar competências, 

motivar, debater, ouvir sugestões, compartilhar objetivos, informar, partilhar metas, 

demonstrar vontade de mudar, elogiar e envolver-se ativamente. Mas é preciso saber 

colocar o poder de decisão o mais próximo possível da ação, e para isso, é preciso ter 

condições técnicas e emocionais. A necessidade do coordenador é indiscutível, evidente e 

natural para que o grupo aja em conjunto, sendo a sua ação decisiva em situações difíceis 

ou críticas, pois ele assume a responsabilidade da ação do grupo sob sua liderança. A 

eficácia e a boa vontade dos membros do grupo nos Círculos de Debates vem da estima e 

admiração pelo coordenador, que se relaciona de forma íntegra e humana. 

Quando o líder é capaz de compreender as emoções de cada um do grupo, há uma 

elevação do nível de comportamento e de aspirações de todos. Ele escuta cuidadosamente 

a maior parte do tempo, fala com entusiasmo frequentemente e reforça as palavras com 

uma ação vigorosa. 

 Como liderar? 

Os princípios básicos para se liderar são: 

 Qualidades morais: sem elas não há líder, não há respeito mútuo e nem entendimento. A 

integridade e a distinção estão acima de qualquer mérito. 

 Força de vontade: interesse e disposição para estar na linha de frente e dirigir sem 

obstinação, mas com firmeza, seriedade e paciência. 

 Perseverança: ser realista e confiante. 

 Poder de decisão: nas atitudes, no comportamento, nas ações, nas ordens e nas tarefas 

atribuídas, assim como na certeza de estar agindo de forma correta e consciente. 

 Equilíbrio: saber controlar as emoções. 

 Humildade: tratar com respeito todos. 
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FIQUE DE OLHO NESTAS DICAS! 

Ajude o grupo – A grande maioria das pessoas se esforça para realizar bem a sua tarefa; 

muitas vezes, contudo, precisa de ajuda para isso. O líder pode ajudar a sua equipe a atingir 

um desempenho superior, através de treinamentos, orientações, etc. Ajude a cada pessoa 

a atingir o mais alto nível que puder. 

 

Reconheça e recompense – Dentre várias teorias em que está baseado o processo de 

reconhecimento e recompensa, destaque-se a Teoria do Reforço, que diz o seguinte: “O 

comportamento individual é controlado pelo comportamento do meio. Mais especificamente, 

os eventos que precedem imediatamente um comportamento (antecedentes) e os eventos 

seguintes (consequentes). ” Os líderes, portanto, desempenham papel de suma importância 

nesse processo. Eles devem utilizar um grande número de reforços para que os participantes 

sintam orgulho daquilo que faz, reconhecendo ou recompensando1 imediatamente após o 

comportamento, sempre que possível. 

 

Torne o trabalho atraente – Os membros do grupo dedicarão muito mais esforços às 

atividades que considerem interessantes e que sintam ter significado. “Quando as pessoas 

se interessam pelo que estão fazendo, elas se comprometem”. O líder pode ajudar a criar e 

manter tal atmosfera auxiliando as pessoas a se identificarem com suas metas e com o valor 

de sua “operação”. Normalmente, as pessoas acham o trabalho mais interessante quando 

participam das tomadas de decisões ou quando suas sugestões são ouvidas. 

 

Dê responsabilidade – Antes de qualquer coisa, é bom lembrar que a responsabilidade 

anda de “braços dados” com a autonomia. De nada adianta designar tarefas de maior 

importância ou complexidade para os participantes do grupo, se eles não puderem opinar, 

sugerir, recomendar etc. Solicite e use ideias e sugestões da equipe sempre que for possível. 

 

 

Encoraje a todos a questioná-lo sempre que tenham uma boa razão para tal. 

Deixe que as pessoas saibam o que você espera delas. 

Converse com as pessoas e tente descobrir o que cada uma pensa e sente. 

  

 

1. Elogio é uma recompensa muito poderosa. Sempre que possível, elogie na 

presença do grupo e critique a sós com o outro. 
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 Que qualidades deve ter um líder? 

1. Ter autoestima; 

2. Ter educação nas situações delicadas e embaraçosas, sempre mantendo a calma, o 

controle e o equilíbrio, sem irritação, nervosismo ou agressividade; 

3. Ter senso de justiça; 

4. Ter metas e planos definidos; 

5. Ser simpático, carismático, cooperativo e compreensivo; 

6. Delegar obrigações; 

7. Conversar com todos, sobre tudo; 

8. Saber ouvir; 

9. Não criticar constantemente, tornando-se rabugento ou perfeccionista; 

10. Agir com coerência, dando bom exemplo, para que possa ser respeitado. 

 

 

UM CONTO PARA REFLETIR – O EXEMPLO SEMPRE FALA MAIS 

ALTO 

 

“As sandálias do discípulo fizeram um barulho especial nos degraus da 

escada de pedra que levavam aos porões do velho convento. Era naquele local 

que vivia um homem muito sábio. O jovem empurrou a pesada porta de 

madeira, entrou e demorou um pouco para acostumar os olhos com a pouca 

luminosidade. Finalmente, ele localizou o ancião sentado atrás de uma enorme 

escrivaninha, tendo um capuz a lhe cobrir parte do rosto. De forma estranha, 

apesar do escuro, ele fazia anotações num grande livro, tão velho quanto ele. 

O discípulo se aproximou com respeito e perguntou ansioso pela resposta: - 

Mestre, qual o sentido da vida? O idoso monge permaneceu em silêncio. 

Apenas apontou um pedaço de pano, um trapo grosseiro no chão junto à 

parede. Depois apontou seu indicador magro para o alto, para o vidro da janela, 

cheio de poeira e teias de aranha. Mais do que depressa, o discípulo pegou o 

pano, subiu em algumas prateleiras de uma pesada estante forrada de livros. 

Conseguiu alcançar a vidraça, começou a esfregá-la com força, retirando a 

sujeira que impedia a transparência. 

O sol inundou o aposento e iluminou com sua luz estranhos objetos, instrumentos 

raros, dezenas de papiros e pergaminhos com misteriosas anotações. Cheio de alegria, 

o jovem declarou: 

- Entendi, mestre. Devemos nos livrar de tudo aquilo que não permita o nosso 

aprendizado. Buscar retirar o pó dos preconceitos e as teias das opiniões que impedem 

que a luz do conhecimento nos atinja. Só então poderemos enxergar as coisas com 

mais nitidez. 
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ATENÇÃO! 


 Quando o coordenador ignora ou desvaloriza alguém, 
automaticamente, estará condenando-o à rotina, ao 
comodismo e à insatisfação, tornando-o, cada vez mais, 
descontente. 

 

 

 Quais os tipos de líderes que existem? 

Podemos dividir os líderes em três tipos: 

Autocrático – Tem poderes ilimitados e absolutos. Tudo deve estar do seu jeito, inibindo a 

produção e criatividade do grupo. 

Liberal – Não exige cobrança final dos participantes, gerando um certo comodismo, não 

supervisiona, não orienta e nem fiscaliza. 

Democrático – Se coloca como membro do grupo e, à medida que adquire confiança, se 

afasta. Tem espírito participativo. 

 

O líder ideal deve ser um pouco de cada um dos citados acima, a depender do momento do 

grupo e da situação vivida, devendo ser visível quando as coisas andam mal e invisível 

quando está tudo saindo bem.  

 

 

Fez uma reverência e saiu do aposento, a fim de comunicar aos seus amigos o que 

aprendera. O velho monge, de rosto enrugado e ainda encoberto pelo largo capuz, 

sentiu os raios quentes do sol a invadir o quarto com uma claridade a que se 

desacostumara. Viu o discípulo se afastando, sorriu levemente e falou: - Mais importante 

do que aquilo que alguém mostra é o que o outro enxerga. Afinal, eu só queria que ele 

colocasse o pano no lugar de onde caiu. 

Pense em como aquilo que você faz todos os dias está influenciando os outros. Por 

isso, aja sempre no bem. Dê o bom exemplo em tudo. Ao seu lado, sempre haverá uma 

criança, um jovem, um adulto, alguém que se achará no direito de fazer o que você faz, 

principalmente se você for alguém que ele respeita. E lembre-se: “Mais importante do 

que aquilo que alguém mostra é o que o outro enxerga”. 
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Funções do Coordenador: 

 

Antes dos Círculos de Debates: 

1. Determinar as funções de cada um dos elementos da equipe para o desenrolar 

harmônico dos encontros. Para isso, faz-se necessário o preparo conjunto do trabalho. 

2. Providenciar todo o material a ser usado durante o Círculo de Debates. 

3. Verificar as condições e recursos disponíveis no local onde acontecerão os 

encontros, ou plataforma de comunicação. 

4. Preparar bem o trabalho para produzir o encantamento necessário. Quando 

o trabalho é planejado de forma atraente, evita que o público se disperse. 

Durante os Círculos de Debates: 

1. Receber os participantes de maneira cordial. 

2. Demonstrar atenção, respeito e carinho com todos.  

Uma das mais importantes regras da Escola de Pais do Brasil é não trocar 
de coordenador ao longo do Círculo de Debates. A substituição do 
Coordenador interrompe o processo de integração, fazendo o grupo regredir, 
dificultando o desenvolvimento do trabalho. 
Os estudiosos dos fenômenos de grupo nos afirmam que não há crescimento 
enquanto o grupo não consegue se integrar. E isso depende da atuação 
do Coordenador! 
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3. Recapitular o encontro anterior. 

4. Introduzir, de maneira motivadora e clara o assunto do dia. 

5. Estar atento às reações do grupo. Ex.: Observar aquele que está pedindo a palavra, 

esclarecer dúvidas. 

6. Controlar o tempo – Estipulado o horário para início e término do trabalho, 

procurar cumprir. Começar na hora, em consideração àqueles que vieram no 

horário. 

7. Dar aos diferentes pontos de vista, igual oportunidade de discussão, preservando o respeito 

mútuo e valorizando a participação de todos. 

8. Manter o grupo focado na tarefa e tema. 

9. Não permitir que a reunião seja monopolizada por alguns participantes 

10. Concluir, voltando às considerações iniciais e comparar com os objetivos propostos. 

11. Lembrar aos circulistas as tarefas / plano de ação para o próximo encontro. 

12. Ler uma mensagem 

Depois dos Círculos de Debates: 

1. Avaliação feita pela equipe, visando localizar as falhas e criar melhorias. 

2. Controlar a presença dos participantes e telefonar aos ausentes, valorizando sua 

participação. 

 

ATITUDES PODEROSAS DO COORDENADOR: 

 

 Ser simpático e amável. Tratar a todos com cordialidade, distribuir 
igual atenção enquanto se fala, olhar para todos os lados do auditório, 
procurando não concentrar a atenção na fisionomia dos mais amigos ou 
dos que estão mais atentos. Em meios digitais, perceber a presença de 
todos. 

 Apresentar-se como um coordenador da Escola de Pais do Brasil que 
será o responsável pelas reuniões e que junto com o grupo irá refletir 
sobre assuntos de interesse comum. 

 Nos Círculos de Debates, todos são pessoas muito importantes que 
devem ter suas necessidades satisfeitas. 

 Ter respeito ao outro e ao compromisso assumido. 

 Evitar dar resposta ao grupo. Estimular para que o grupo chegue, por 
seu esforço, a uma conclusão. 

 Ter os circulistas como o alvo das atenções. Sem eles não há Escola de 
Pais do Brasil e são eles que dão condições de crescer e melhorar o 
trabalho do Coordenador. Um circulista satisfeito é a melhor e mais  
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PARA CICLOS ON-LINE:  
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Para o ciclo on-line, deve ser formada uma equipe com um coordenador e três ou quatro 

apoiadores para assessorar o trabalho e garantir a interação. Além disso, garantir o plano B 

para casos de queda de energia, internet ou outro imprevisto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


