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RESUMO 

 

 

O presente estudo faz uma investigação sobre a atribuição de formar professores 

durante o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), que os professores 

coordenadores da rede estadual paulista receberam com a implantação do 

programa Ensino Médio em Rede, no período de 2004 a 2006. O estudo proporciona 

uma análise da condição de formador desses educadores, a partir das suas 

trajetórias profissionais, enfocando a construção da sua identidade e procurando 

encontrar os elementos comuns presentes no percurso de cada um, bem como as 

dificuldades vivenciadas no desenvolvimento deste trabalho e as “estratégias” e 

alternativas adotadas por eles para superá-las. Além das consultas a diversos 

referenciais teóricos e legais, a pesquisa aconteceu através de trabalho de campo 

sistematizado a partir de questionários e entrevistas com professores 

coordenadores. No que se refere à análise das trajetórias profissionais dos 

professores coordenadores, a fundamentação teórica contou com as contribuições 

de Antônio Nóvoa, Christine Josso e Zeila de Brito Fabri Demartini. Michel de 

Certeau subsidiou as reflexões sobre os mecanismos usados para burlar a política 

de formação em massa imposta a todas as escolas de Ensino Médio do Estado de 

São Paulo. 

 

Palavras-chave: Coordenador Pedagógico, Ensino Médio, formação contínua de 

professores, Ensino Médio em Rede, HTPC, trajetórias profissionais, burlas. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present study it makes an inquiry on the attribution to form professors during the 

Time of Collective Pedagogical Work (HTPC), that the coordinating professors of the 

São Paulo state net had received with the implantation from the program Ensino 

Médio em Rede, in the period of 2004 the 2006. The study it provides an analysis of 

the condition of formation of these educators, from its professional trajectories, 

focusing the construction of its identity and looking for to find the common elements 

gifts in the passage of each one, as well as the difficulties lived deeply in the 

development of this work and the strategies and alternatives adopted for them to 

surpass them. Beyond the consultations the diverse theoretical and legal references, 

the research happened through work of systemize field to break of questionnaires 

and interviews with coordinating professors. In what it is mentioned to the analysis of 

the professional trajectories of the coordinating professors, the theoretical recital 

counted on the contributions of Antonio Nóvoa, Christine Josso and Zeila de Brito 

Fabri Demartini. Michel de Certeau subsidized the reflections on the used 

mechanisms stops to cheat the politics of formation in mass imposed to all the 

schools of Average Education of the State of São Paulo. 

 

Word-key: Pedagogical coordinator, Secondary Education, continuous formation of 

professors, Ensino Médio em Rede, HTPC, professional trajectories, trick. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Todo ponto de vista é a vista de um ponto. 

A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para 

compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem 

olha. Vale dizer, como alguém vive, com quem convive, que 

experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, 

como assume os dramas da vida e da morte e que 

esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre 

uma interpretação.”. 

   Boff, 1997, p. 9. 

  

Falando de trajetórias. 

 

O mundo fascinante da descoberta da leitura e da escrita já estava ao meu 

alcance.  Eu era moradora da zona rural do interior do estado de São Paulo e não 

tive a oportunidade de freqüentar a educação infantil, nem mesmo a pré-escola. 

Assim, iniciei a primeira série no ano de 1981 e foi aí que a educação formal 

começou a fazer parte do meu projeto de vida, sem que ao menos tivesse idéia de 

que isso estivesse acontecendo.  

 

 Durante todo ensino fundamental admirei a figura dos professores, apesar de 

alguns deles se transformarem, mais tarde em modelos de educadores que jamais 
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eu seguiria. A minha família sempre primou pela educação escolar e o respeito à 

figura do professor fazia com que idealizassem um futuro profissional para mim 

como professora. 

 

 No final de 1.988, fui informada sobre a possibilidade de fazer a seleção para 

o CEFAM1, “uma escola de formação de professores onde seria possível estudar em 

período integral e ainda receber um salário mínimo”. Para mim que vinha de uma 

família muito humilde era um diferencial importante, pois proporcionaria que eu 

tivesse recursos financeiros que possibilitassem minha permanência no curso. 

 

 Comecei os estudos e me identifiquei muito com as disciplinas pedagógicas. 

Acho que foi aí que teve inicio a minha verdadeira formação de educadora. 

Considero que nem mesmo durante os anos de faculdade tive o interesse pela 

educação tão desperto como durante o CEFAM. 

 

 Apesar disso, optei por fazer a graduação em Biologia, principalmente pelo 

interesse em Botânica e Ecologia que são paixões que cultivo até hoje. Terminei 

essa graduação em 1994, na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Jales, pois 

conciliei o último ano de CEFAM e o primeiro ano de faculdade. A afinidade com as 

disciplinas pedagógicas do curso fez com que eu fosse valorizada pelos meus 

professores e o reconhecimento veio com o convite para trabalhar como auxiliar no 

Laboratório de Instrumentação para o Ensino da Faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras de Jales, no ano de 1995. Nesse período, acompanhei de perto o trabalho da 

professora Maria Eliza Brefere Arnoni, que muito contribuiu para minha formação 

docente. Em 1996, essa professora deixou a instituição para integrar o corpo 

docente da UNESP de São José do Rio Preto e eu pude dar continuidade ao seu 

trabalho, atuando como professora no ensino superior até janeiro de 2000, quando 

deixei a cidade de Jales. 

 

                                                 
1 1CEFAM – Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério. Freqüentei 
este curso no período de 1989 a 1992, na cidade de Jales, interior de São Paulo. Considero 
que a formação lá recebida foi o grande diferencial em minha profissão, principalmente no 
que se refere à afinidade com os aspectos pedagógicos da educação. 
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 Essa mudança de cidade foi em virtude da conciliação entre vida profissional 

e pessoal, pois meu marido veio para a cidade de São Bernardo do Campo, 

trabalhar em uma montadora. Por coincidência, fui convocada para a escolha do 

cargo de Ciências Físicas e Biológicas de um concurso para provimento de cargos 

de PEB II2 realizado pela Secretaria de Estado da Educação em 1998 e iniciei o 

trabalho em fevereiro de 2000, atuando junto ao Ensino Fundamental. 

  

 Considero que essa fase de minha trajetória profissional foi providencial, pois 

coincidiu com o momento do nascimento da minha filha Beatriz, e me permitiu, assim 

como a muitas mulheres professoras, trabalhar apenas meio período e me dedicar à 

criança no restante do dia. 

 

 Depois de alguns anos, o contato com o trabalho docente e a constante 

identificação com a área, levaram-me a cursar Pedagogia em 2004. Essa decisão foi 

muito importante, pois nos últimos quatro anos, tive a oportunidade de assumir a 

coordenação pedagógica de uma escola estadual. A opção pela atuação nesse 

segmento educacional aconteceu em virtude da afinidade com o trabalho 

pedagógico e com a oportunidade surgida de um posto de trabalho vago na escola 

em que sou efetiva. 

 

Está sendo uma experiência muito interessante, em que estou construindo o 

meu conhecimento a respeito da rotina escolar e aprendendo junto com o grupo de 

professores, durante os nossos momentos coletivos de formação continuada, a 

encontrar alternativas para atender as exigências do dia-a-dia. 

 Ao longo deste período, encontrei situações que colocaram em xeque minhas 

posturas e convicções, ao mesmo tempo em que remeteram à tentativa de me 

perceber como coordenadora pedagógica. Apesar de nem ao menos ter esta 

identidade solidificada, uma vez que a legislação em vigor nos trata apenas como 

ocupante de uma função atividade, sem constituir um cargo efetivo, porém, com todo 

tipo de atribuição que se possa imaginar dentro do ambiente escolar. 

                                                 
2 PEB II – Professor de Educação Básica II – denominação dada pela Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo aos professores que atuam no Ensino Fundamental II ( 5a a 8a série) e Ensino Médio 
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 Estas tarefas variam desde atender as exigências legais referentes ao 

acompanhamento do ensino e da aprendizagem, até as análises dos resultados das 

avaliações externas e internas – principalmente do SARESP - assessoria à direção, 

responsabilidade com burocracias diversas, orientação nos projetos desenvolvidos, 

indisciplina de alunos, atendimento aos pais, acompanhamento de freqüência dos 

alunos, abrir e fechar portão, atender na cantina, ser inspetora de alunos, 

administrar as faltas de professores, muitas vezes responder pela direção quando da 

ausência desta, acompanhar a execução da proposta pedagógica e orientar sua 

elaboração, enfim, estar sempre pronta a apagar todo tipo de incêndio ao longo do 

dia de trabalho. Mas a mais desafiadora de todas as atribuições, e a que mais me 

incomoda, é formar professores no ambiente de trabalho. 

Essa formação de professores passou a ser uma atribuição mais enfatizada a 

partir da implantação do programa Ensino Médio em Rede, no segundo semestre de 

2004, durante a gestão do Governador Geraldo Alckmin (PSDB) que tinha como 

Secretário de educação Gabriel Chalita (PSDB). Era uma formação continua durante 

o Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC) 3 que consistia na orientação de 

estudos sobre diversos temas relacionados à Educação.  

Antes de realizar as atividades do programa na escola, o coordenador era 

formado por especialistas, via videoconferências, e pelos assistentes técnicos 

pedagógicos (ATP) 4 da Diretoria de Ensino5. Esta iniciativa foi desenvolvida pela 

                                                 
3 HTPC - Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. Momento de encontro coletivo do corpo docente nas 
escolas, sob a mediação dos Professores Coordenadores, respaldado legalmente pela Portaria CENP nº 1/96 e 
L.C. nº 836/97, que tem por finalidade: 
· Articular os diversos segmentos da escola para a construção e implementação do seu trabalho pedagógico. 
· Fortalecer a unidade escolar como instância privilegiada do aperfeiçoamento de seu projeto pedagógico. 
· (Re)planejar e avaliar as atividades de sala de aula, tendo em vista as diretrizes comuns que a escola pretende 
imprimir ao processo ensino-aprendizagem.  
 
De acordo com a carga horária que possui, será o número de HTPCs que os professores deverão cumprir. São 
exigidas duas horas de trabalho pedagógico coletivo para aqueles que possuem de 10 a 27 aulas atribuídas e três 
horas para quem tem 28 aulas ou mais. 
 
Infelizmente, desde que foi instituído, esse momento nem sempre foi usado corretamente, surgindo expressões 
de sentido pejorativo como “Horário de Trabalho Perdido Coletivamente”.   
 
 
4 ATP – Assistente Técnico Pedagógico: professor designado para trabalhar na Diretoria de Ensino, cuja função 
corresponde à coordenação de áreas, com a atribuição de oferecer suporte aos professores. Em cada Diretoria 
existe apenas um ATP de cada área para atender todos os professores. 
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Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e consistia em uma formação em 

rede, com atividades presenciais, à distância - através de videoconferências - e nos 

ambientes virtuais da Rede do Saber, utilizando-se para isso de uma ferramenta 

chamada Prometeus. 

Durante esta experiência, tive a oportunidade de perceber que o HTPC que 

eu realizava transformou-se em um espaço rico de discussões e, estudos muito 

relevantes foram feitos, mas confesso que nem sempre me sentia preparada e 

dominando os assuntos. Recordo-me que na necessidade de aprofundar a questão 

das competências leitoras e escritoras e identificar os tipos de habilidades que 

seriam desenvolvidas no aluno, tive uma dificuldade imensa. Acredito que isso se 

deu pelo fato de eu pertencer à área da Biologia, mas não foi um caso isolado, meus 

colegas coordenadores também relatavam os mesmos problemas e percebíamos 

que as próprias pessoas que nos formavam passavam pela mesma angústia.  

Eu sentia que tínhamos a difícil tarefa de ensinar o que não sabíamos. Além 

de ocupar todo tempo do HTPC, que antes era usado para tratar dos demais 

problemas do dia-a-dia da escola, o programa exigia que muitas atividades fossem 

feitas, diversas sínteses elaboradas, individuais ou coletivamente, pois estas 

deveriam ser encaminhadas via WEB para o Assistente Técnico Pedagógico 

responsável.  

Todo esse incômodo gerou a necessidade de entender como os 

coordenadores conseguiam realizar sua tarefa de formador, conciliando-a com as 

atribulações da rotina escolar e superando as lacunas de sua própria formação. 

Também desejei conhecer as estratégias por eles adotadas para garantir que a 

formação oferecida tivesse qualidade e a certificação dos professores fosse 

garantida. Para isso, considero que foi necessário refletir sobre os motivos que 

levam um professor a querer acompanhar o trabalho pedagógico de uma escola, 

quais as implicações da carreira docente que fazem com que um professor saia da 

sala de aula e busque uma função que não lhe traz nenhum benefício financeiro, 

                                                                                                                                                         
5 Diretoria de Ensino – unidade administrativa da Secretaria de Estado da Educação. No Estado de São Paulo 
existem 91 Diretorias de Ensino, sendo 28 na Grande São Paulo e 63 no interior. O profissional responsável por 
cada uma delas é o Dirigente Regional de Ensino.  
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uma vez que não oferece melhor salário nem é um cargo e, por isso, pode deixar de 

ocupá-la a qualquer instante6. 

Coincidentemente, quando o Programa Ensino Médio em Rede estava se 

encerrando, em 2006, eu começava o mestrado e considerei que seria a 

oportunidade de realizar um trabalho de investigação que sistematizasse minhas 

vivências durante esse programa. 

Percebi que meu estudo, poderia contribuir para entender a rotina da escola e 

os constantes desafios constatados a partir das reflexões realizadas sobre o 

trabalho de formação de professores. Pensar a realidade da ação dos professores 

coordenadores é uma inquietação que tem me movido nos últimos anos, por isso, 

optei por transformá-la no meu objeto de estudo nesta pesquisa. 

Refletir sobre esse processo foi bastante complexo e exigiu um exercício 

difícil de ser realizado, ao mesmo tempo em que se constituiu em um desafio 

fascinante, capaz de me motivar a tentar sistematizar através da pesquisa, como os 

coordenadores vivenciaram a tarefa de formar seus pares nas adversidades do 

ambiente escolar. 

Desta forma, escolhi os professores coordenadores do Ensino Médio para 

serem os protagonistas deste estudo, tendo como cenário de atuação, o Programa 

Ensino Médio em Rede, que possibilitou a questão fundante desta investigação: 

Como foi a experiência dos professores coordenadores como agentes formadores 

de seus pares considerando suas reais condições no exercício desta função? 

A partir desta problematização, outras perguntas se desdobraram e merecem 

igualmente ser investigadas: Quais os facilitadores desse processo? O que o 

dificultou?  

Essa problematização fundamentou-se nos inúmeros relatos dos 

coordenadores que pude acompanhar durante a realização do Programa Ensino 

Médio em Rede, onde eles expressavam suas angústias e anseios na tarefa de 

formar seus pares. 

                                                 
6 Essa situação foi uma realidade até a publicação da Resolução SE 88 de 19/12/2007, que instituiu que para 
exercer a função de Professor Coordenador, o docente designado passaria a receber uma gratificação salarial. O 
valor dessa gratificação, no primeiro semestre de 2008, foi igual a R$ 247,31. 
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Conforme fui cursando as disciplinas do mestrado, fui ajustando meu projeto 

de pesquisa original e consegui estabelecer as estratégias de investigação e os 

referenciais teóricos que o fundamentaram. Desenvolvi um grande interesse em 

explorar as trajetórias profissionais dos professores coordenadores e autores como 

Christine Josso, Antonio Nóvoa e Zeila de Brito Fabri Demartini trouxeram grandes 

contribuições na sustentação teórica do estudo. Também recorri às idéias de Michel 

de Certeau sobre a adoção de “estratégias” pelos coordenadores para “burlar” as 

imposições do sistema educacional. Diversos referenciais legais e muitos autores 

que tratam da coordenação pedagógica acrescentaram contribuições significativas 

ao trabalho. 

Na busca de organizar as reflexões e as informações construídas no decorrer 

deste processo, o trabalho foi organizado em quatro capítulos. 

No primeiro deles, houve uma tentativa de apresentar uma retomada histórica 

do Ensino Médio ao longo da História da Educação Brasileira e uma apresentação 

do Programa Ensino Médio em Rede. 

O capítulo 2 trouxe a construção metodológica da pesquisa e o processo de 

escolha e identificação com os referenciais teóricos seguidos, buscando detalhar a 

aproximação com os sujeitos participantes do trabalho de campo. 

A Coordenação Pedagógica é o foco das discussões do capítulo 3, que 

buscou contextualizá-la historicamente e trazer as legislações que regulamentaram 

esta função no Estado de São Paulo. 

No capítulo 4 estão contidas as discussões das informações coletadas 

durante a pesquisa junto aos Professores Coordenadores. 

E por fim, as considerações finais encerram o trabalho sem, no entanto, 

esgotar as discussões sobre o assunto. 
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CAPÍTULO 1 

 

 ENSINO MÉDIO NA REDE E O ENSINO MÉDIO EM REDE: retomada histórica 
do Ensino Médio e a formação contínua dos educadores durante o Programa 
Ensino Médio em Rede. 

 

 As idéias relatadas neste capítulo procuram contextualizar brevemente o 

Ensino Médio ao longo da educação brasileira, enfocando a necessidade de 

promover a formação continua dos docentes que atuam neste nível de ensino. 

Procuram ainda, relatar a experiência de formação oferecida dentro do Programa 

Ensino Médio em Rede, no Estado de São Paulo, no período de 2004 a 2006.  

 

1.1 - Resgate histórico do Ensino Médio ao longo da educação brasileira. 

 

O Ensino Médio só teve grande desenvolvimento ao longo da História da 

Educação Brasileira no século XX, principalmente após os anos de 1930. Durante o 

século anterior, as iniciativas educacionais do país concentravam-se precariamente 

nos cursos primários, havendo uma predominância de instituições privadas 

responsabilizadas pela formação dos jovens em nível secundário, ou com a intenção 

de preparar para as instituições de ensino superior ou através das Escolas Normais 

que privilegiavam a formação de professores. 
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Marcílio (2005) chama a atenção para o caráter fragmentário e desarticulado 

da estrutura institucional do ensino secundário brasileiro, como característica 

dominante durante o século XIX inteiro e cita Geraldo Bastos da Silva em sua 

afirmação: 

 

O que dava autêntico colorido a essa paisagem do ensino secundário 

brasileiro era aquela única função efetiva que, nas condições gerais 

do meio, o ensino secundário tinha possibilidade de preencher: a 

preparação aos cursos profissionais superiores (p.222). 

 

Apesar da Reforma Francisco Campos (1931), não se observou mudanças 

significativas na oferta e estrutura dos cursos secundários no Brasil. Este nível de 

ensino ainda estava reservado para as camadas elitizadas da população, que 

desejava alcançar o ensino superior (principalmente público) e, com esse objetivo, 

investiam recursos para freqüentar instituições privadas que os preparassem para 

esse fim. 

Somente em 1942, com a Reforma Capanema, como foram chamadas as 

“leis orgânicas de ensino” (Saviani, 2004, p. 37), houve uma reformulação do ensino 

secundário, ficando estruturado em dois ciclos, sendo o ginásio com duração de 

quatro anos e o colegial, que durava três anos e estava dividido em duas 

modalidades: clássico e científico. Outra subdivisão aconteceu desmembrando esse 

nível de ensino em secundário, comercial e agrícola e normal. 

No entanto, inúmeras foram as dificuldades enfrentadas, conforme aponta 

Marcílio (2005): 

 

  ...não houve articulação entre os setores do ensino secundário. De 

resto, nem sequer a escola primária, em vigor, estava articulada com 

o secundário, pois o exame de admissão, também denominado 

vestibular em algumas modalidades especiais, interpôs-se como 

barreira entre os dois níveis. O ginásio – este sim – permitia acesso a 
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todos os cursos do segundo ciclo, mas o primeiro ciclo de um ramo 

profissional não dava ingresso ao colegial e só conduzia ao segundo 

ciclo desse próprio ramo. O colegial abria caminho para todos os 

cursos superiores, enquanto o diploma de técnico ou de escola 

normal, só para alguns (p. 276). 

 

Esta reforma também trouxe a criação do SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial) e o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial) – criados por decreto e colocadas sob a responsabilidade do empresário 

correspondente. Com essa legislação, o ensino profissional foi elevado ao grau 

médio, porém ficou cristalizado, explicitamente que o ensino secundário tinha “a 

finalidade de formar individualidades condutoras (elites dirigentes) e o ensino 

profissional, a finalidade de formar trabalhadores” (Franco, 1994, apud Garcia, 2002, 

p. 48). 

Desde essa época, nota-se a grande ambigüidade do próprio Ensino Médio 

que caracteriza a situação dos jovens nessa fase de escolarização: escolher entre 

uma modalidade de ensino que o prepare para o trabalho ou outra que o oriente a 

prosseguir os estudos. 

A dificuldade na regulamentação do acesso ao Ensino Superior deixou de 

existir com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 4.024 de 1961, que equiparou o 

ensino técnico profissional e o ensino secundário para fins de prosseguimento de 

estudos. Esta estrutura contemplava a existência do ensino clássico, científico e 

normal – sendo este, responsável pela formação de professores para as séries 

iniciais. Assim como atualmente, este nível de ensino era denominado Ensino 

Médio. 

Com a Revolução de 1964, acontece o que Saviani (1989, p. 137) denomina 

“divisor de águas” em termos da política brasileira, no entanto no plano socio-

econômico não aconteceram mudanças significativas: “... se no plano sócio-

econômico houve continuidade, compreende-se que constate uma continuidade 

também no plano educacional”.(p. 144). 
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Com a LDB 5692/71, ocorre a organização da educação em 1o grau, 

destinado às crianças de 7 a 14 nos, com duração de oito anos e 2o grau, com 

duração de três anos e pensado para atender a clientela de jovens de 15 a 17 anos 

que passaram a ter a opção de cursar o segundo grau regular ou a HEM 

(Habilitação Específica para o Magistério), que, neste caso, também permitia a 

seqüência nos estudos a nível superior. 

Essa reforma de 1971 acabou com os diversos ramos de ensino secundário 

que existiam, fazendo com que houvesse uma universalização compulsória do 

ensino técnico-profissionalizante. 

Diferentemente do que acontecia até então, o Ensino Médio passa a ser 

obrigatório, pretendendo atender uma necessidade do mercado de trabalho que 

exigia a formação de mão de obra qualificada, em virtude do crescimento industrial e 

comercial que a sociedade brasileira vivenciava. 

 Sobre esse período da educação brasileira, Saviani (2004), nos traz a 

seguinte consideração: 

 

...se definiu por um ensino de primeiro grau com duração de oito 

anos e um ensino de segundo grau de três anos, como regra geral. 

Em lugar de um ensino médio subdividido horizontalmente em 

ramos, instituiu-se um curso de segundo grau unificado, de caráter 

profissionalizante, albergando, ao menos como possibilidade, um 

leque amplo de habilitações profissionais (p. 39). 

 

 No entanto, não bastou instituir a profissionalização no ensino médio para 

atender as demandas da sociedade, pois na prática não se levaram em conta os 

valores e aspirações da clientela, predominantemente de classe média e alta. 

Segundo pesquisas da época, cerca de 95% dos alunos do secundário pretendiam 

prosseguir seus estudos na universidade. A profissionalização não os atraía. 

(Marcílio, 2005. p.277). 
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 Desta forma, tentando minimizar os efeitos desta legislação na vida estudantil 

dos jovens, diversas alterações paliativas foram feitas ao longo da vigência da Lei 

5692/71, até que tentando atender as novas exigências do momento de abertura 

política que o Brasil vivia, após a elaboração da Constituição Federal de 1988, é 

promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, que 

reorganiza o sistema educacional em dois níveis: a Educação Básica - que 

compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio - e a 

Educação Superior. 

 A última LDB tem a intenção de oferecer aos jovens uma formação global, 

capaz de prepará-lo tanto no que se refere ao mundo do trabalho, quanto aos 

aspectos ligados à cidadania e à possibilidade de dar prosseguimento aos estudos. 

 A LDB 9394/96, na Seção IV, referindo-se às finalidades do ensino médio, 

traz o seguinte texto: 

 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com 

duração mínima de três anos, terá como finalidades: 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento 

de estudos; 

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 

para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores; 

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo 

a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino 

de cada disciplina.  
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 Com a implementação desta Lei, continua existindo a oferta de cursos 

profissionalizantes, como mostra o texto do Artigo 36 em seus três parágrafos finais: 

 

2o. O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá 

prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. 

3o. Os cursos de ensino médio terão equivalência legal e habilitarão 

ao prosseguimento de estudos. 

4o. A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 

habilitação profissional, poderá ser desenvolvida nos próprios 

estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com 

instituições especializadas em educação profissional. (Idem, p.) 

 

 Convém destacar que toda Lei de Diretrizes e Bases para ser implantada, 

necessariamente precisa passar pelas etapas de implantação, implementação e 

consolidação ao longo do tempo.  Para cumprir essas fases é necessária uma série 

de resoluções, pareceres, decretos, instruções e portarias que são elaborados por 

instâncias e órgãos competentes. 

 Quanto ao ensino médio regular, nunca o país teve um numero tão expressivo 

de alunos freqüentadores, principalmente a partir da década de 1990, e em especial 

nas escolas da rede pública de ensino. No entanto, essas informações refletem que 

um grande contingente de jovens ainda está fora da escola e os que a freqüentam, 

na grande maioria sofrem com os dilemas e percalços das suas trajetórias de 

fracasso ao longo da vida escolar.  

 Analisando a clientela que atualmente ocupa os bancos das escolas de 

ensino médio, procurando atender o disposto na LDB 9394/96, a Câmara de 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, lançou a Resolução no3 de 26 

de junho de 1998, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais. Em seu artigo 

1o, este documento traz o seguinte texto: 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio – DCNEM – 

estabelecidas nesta Resolução se constituem num conjunto de 

definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e 

procedimentos a serem observados na organização pedagógica e 

curricular de cada unidade escolar integrante dos diversos sistemas 

de ensino, em atendimento ao que manda a lei, tendo em vista 

vincular a educação com o mundo do trabalho e a prática social, 

consolidando a preparação para o exercício da cidadania e 

propiciando preparação básica para o trabalho.  (grifo nosso) 

 

A preocupação com o trabalho está presente em todas as etapas da 

educação básica, inclusive no Ensino Médio que, por sua vez, precisa ter uma matriz 

curricular que contemple os princípios educacionais almejados para os jovens. 

Completando a caracterização do Ensino Médio e, acrescentado uma 

informação específica deste nível da Educação Básica no Estado de São Paulo, 

essa dissertação traz o disposto da Resolução SE 12 de 31 de janeiro de 2008, que 

oferece ensino profissionalizante aos jovens, a partir do segundo ano. Trata-se de 

uma modalidade profissionalizante desenvolvida em parceria com a Fundação 

Roberto Marinho7 e o Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza” 8. 

Inicialmente implantado apenas em algumas escolas da Grande São Paulo, o 

curso denomina-se Habilitação Profissional de Técnico em Gestão de Pequenas 

Empresas, e acontecerá de forma semipresencial. 

De acordo com a Resolução SE 12/08 em seu artigo 3º: 

 

                                                 
7 Fundação Roberto Marinho – Fundação ligada à Rede Globo de Televisão, que leva esse nome em homenagem 
ao seu fundador Roberto Marinho. Atua em projetos de responsabilidade social da empresa, inclusive na área de 
educação à distância através de uma modalidade de ensino denominada Telecurso. Neste projeto, recebe a 
denominação de Teletec. 
 
8 Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - O Centro Paula Souza administra 141 Escolas 
Técnicas (Etecs) e 39 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais em 120 cidades no Estado de São 
Paulo. As Etecs atendem mais de 118 mil estudantes, sendo cerca de 30 mil no Ensino Médio e mais de 
87 mil no Ensino Técnico, para os setores Industrial, Agropecuário e de Serviços, em 86 habilitações. Nas 
Fatecs, aproximadamente 25 mil alunos estão distribuídos em 39 cursos Superiores de Graduação. 
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A Habilitação Profissional de Técnico em Gestão de 

Pequenas Empresas será desenvolvida em 03 (três) módulos 

semestrais (I, II e III), estruturados, a partir das 2ª séries do ensino 

médio, como etapas de terminalidade que asseguram a obtenção 

dos seguintes documentos: 

I - Certificado de Qualificação em Assistente de 

Planejamento: Módulo I; 

II - Certificado de Qualificação em Gerente Administrativo: 

Módulo II; 

III - Certificado de Técnico de Gestão de Pequenas 

Empresas: Módulo III; 

IV - Diploma da Habilitação Profissional de Técnico em 

Gestão de Pequenas Empresas, desde que o aluno tenha concluído 

o Ensino Médio. 

 Os alunos que optarem por esse curso, obrigatoriamente deverão continuar 

cursando o Ensino Médio Regular. 

 Além desta opção, na terceira série do Ensino Médio de todas as escolas da 

rede, estão sendo oferecidas disciplinas que compõem a grade curricular para a 

formação básica e profissionalizante da seguinte maneira: 

 

  

  Quadro 1 - Fonte: Anexo da Res. SE 92/2007. 
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 Quadro 2 - Fonte: Anexo da Res. SE 92/2007. 

 

Durante a realização do Programa Ensino Médio em Rede, os conteúdos 

ensinados neste nível de ensino, estavam organizados em três grandes áreas do 

conhecimento, sendo: Linguagem e Código e suas Tecnologias, que abrange as 

disciplinas Língua Portuguesa, Artes, Inglês e Educação Física; Ciências Humanas e 

suas Tecnologias, que engloba História, Geografia, Filosofia e Sociologia; e Ciências 

da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, constituída por Física, Química, 

Biologia e Matemática. 

A principal idéia desta organização foi a articulação entre as disciplinas e, 

igualmente, entre as três áreas do conhecimento, contextualizando o saber escolar 

com a vida cotidiana, com as transformações sociais e com o mundo do trabalho. 

Essas diretrizes curriculares, juntamente com a Lei de Diretrizes e Bases 

9394/96, trouxeram diversas mudanças na realidade de trabalho dos professores no 

interior das escolas. O tipo de educação oferecida aos alunos tornou-se bastante 

diferente daquela que a grande maioria dos mestres recebeu ao longo de sua 

tragetória profissional. Desta forma, surgiu a preocupação em proporcionar 

formações aos profissionais para que conseguissem desenvolver um trabalho 

significativo com seus alunos. 
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Elucidando esta afirmação, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, 

possibilitam retirar o seguinte excerto: 

 

 ...o conhecimento escolar seria estruturado de maneira a viabilizar o 

domínio do conhecimento científico sistematizado na educação 

formal, reconhecendo sua relação com o cotidiano e as 

possibilidades do uso dos conhecimentos apreendidos em situações 

diferenciadas da vida. Essa proposta depende, para a concretização, 

de que o professor se torne um mediador entre o conhecimento 

sistematizado e o aluno, para que este consiga transpor para o 

cotidiano os conteúdos apropriados em sala de aula. Para isso, é 

fundamental que o professor seja capacitado, recebendo as 

orientações e condições necessárias a uma mudança na forma de 

ensinar... (p. 18). 

 

 No entanto, este trabalho não poderia deixar de registrar as adversidades que 

caracterizam a realidade das escolas de Ensino Médio brasileiras, e com igual importância 

as do Estado de São Paulo. 

Muitos são os problemas que afetam esse nível de ensino, sendo estes de ordem 

político-institucionais ou sociais. No primeiro caso, merece destaque a precariedade com 

que as escolas funcionam, como por exemplo, a falta de laboratórios, bibliotecas equipadas, 

salas de informática, baixa remuneração dos professores9, salas super lotadas, ausências 

de professores formados para algumas disciplinas específicas como Física, Química, 

Biologia e outras10. No segundo aspecto, os problemas sociais que afetam diretamente a 

escola, como a violência no seu entorno e no seu interior, a falta de perspectiva dos jovens 

frente ao mundo do trabalho que proporciona alto nível de desinteresse dos alunos pelas 

aulas, situações de indisciplina e muitos outros fatores que completam o quadro caótico que 

retrata a escola pública. 

                                                 
9 O salário base de um professor de Ensino Médio no Estado de São Paulo, durante o  primeiro semestre de 2008 
corresponde a R$ 1.340,00, por 40 horas de trabalho semanal. 
10 A falta de professores para algumas disciplinas se deve principalmente à baixa remuneração que não atrai os 
profissionais. 
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1.2 – A formação contínua dos educadores responsáveis pelo Ensino Médio - o 
Programa Ensino Médio em Rede. 

 

É preciso que a escola seja um palco perene de debates, um 

local vivo, pulsante, como tem de ser o dia-a-dia de nossos 

jovens, e o cerne de uma instituição que prioriza a troca de 

saberes. Nesse sentido, esperamos que esse programa de 

formação continuada possibilite novas idéias, reflexões e ações 

voltadas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem. 

Carta do então Secretário de Educação, Gabriel Chalita11 a todos os participantes do 

Programa Ensino Médio em Rede, 2004. 

 

Foi pensando desta forma, que o Secretário de Educação Gabriel Chalita 

implantou alguns programas de formação contínua na rede. Sua gestão como 

Secretário, que durou de 2001 a 2006, integra um cenário político caracterizado pelo 

governo do partido PSDB no Estado de São Paulo que desde 1995 até os dias 

atuais governa o estado. Durante os mandatos dos governadores Mário Covas 

Júnior (1995 a 2001), Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho (2001 a 2006), Cláudio 

Salvador Lembo (março a dezembro de 2006) e José Serra (2007 até os dias 

atuais), a educação paulista, assim como as demais secretarias estaduais, vivenciou 

um período de redução pessoal efetivo que afetou gravemente o funcionamento das 

escolas.  

Apesar de sua política de formação contínua não ter ficado muito clara para 

os integrantes do magistério, algumas iniciativas podem ser destacadas durante o 

tempo em que Chalita secretariou a educação de São Paulo, entre elas, o Programa 

Ensino Médio em Rede. 

 

                                                 
11 Gabriel Benedito Isaac Chalita foi Secretário da Educação do Estado de São Paulo de 2001 a 2006, durante o 
governo de Geraldo Alckmin (PSDB).  
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A própria Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, fixa a responsabilidade do poder 

público em garantir a formação contínua dos educadores, principalmente no local de 

serviço, em contato com situações que articulem teoria e prática: 

 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender 

aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às 

características de cada fase do desenvolvimento do educando, terá 

como fundamentos: 

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a     

capacitação em serviço;  

 

A formação inicial dos professores, que geralmente foi calcada em um modelo 

diferente do proposto pela atual legislação, passa a exigir programas de formação 

contínua que proporcionem aos professores a aquisição de habilidades para 

trabalhar com seus pares, interdisciplinarmente e de forma contextualizada. 

Esse fato se caracteriza pela constatação de que os cursos universitários 

apresentam lacunas que comprometem significativamente a formação básica dos 

educadores, e também, pela necessidade de formação constante em virtude da 

evolução do conhecimento social produzido. 

Durante algum tempo, as políticas de formação contínua foram baseadas na 

retirada dos professores das escolas para serem “formados”. Desse período, restam 

algumas denominações que muito já foram questionadas por aqueles que se 

ocupam do estudo desse processo. É comum encontrar termos como capacitações, 

treinamentos, aperfeiçoamentos, reciclagens e outros que não condizem com a 

necessidade real dos professores e que o caracterizam equivocadamente. 
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Assim, a Secretaria de Educação de São Paulo, tentando atender a 

necessidade de formação contínua, tirando os professores o mínimo possível das 

escolas, desenvolveu um programa para todos os educadores que atuam no Ensino 

Médio. Também foram contemplados com essa formação outros educadores 

(Supervisores de Ensino, Assistentes Técnico-Pedagógicos e Professores 

Coordenadores) que estavam diretamente ligados a este nível de ensino. 

 Denominado Ensino Médio em Rede, este programa aconteceu no período 

de agosto de 2004 a novembro de 2006 e foi desenvolvido no âmbito do PROMED – 

Programa de Melhorias e Expansão do Ensino Médio, por meio de um convênio 

firmado entre a Secretaria da Educação de São Paulo, o Ministério da Educação 

(MEC) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 12. 

De acordo com informações da FNDE13 o PROMED tem por objetivo: 

 

... melhorar a qualidade e a eficiência do ensino médio, expandir sua 

cobertura e garantir maior eqüidade social. Para isso, tem como 

metas apoiar e implementar a reforma curricular e estrutural, 

assegurando a formação continuada de docentes e gestores de 

escolas deste nível de ensino; equipar, progressivamente, as escolas 

de ensino médio com bibliotecas, laboratórios de informática e 

ciências e equipamentos para recepção da TV Escola; implementar 

estratégias alternativas de atendimento; criar 1,6 milhão de novas 

vagas; e melhorar os processos de gestão dos sistemas 

educacionais dos estados e do Distrito Federal.  

 

                                                 
12 BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento (IDB – Inter – American Development Bank) criada em 
1959, com sede em Washington EUA, trata-se de uma instituição financeira que visa o financiamento de projetos 
de desenvolvimento econômico e social dos países da América Latina e do Caribe. Atualmente, as prioridades 
são os projetos que buscam promover a justiça social, a redução da pobreza, a modernização, a integração e o 
meio ambiente. 
Especificamente na educação, as exigências do BID para liberação de recursos financeiros, têm influenciado as 
políticas educacionais adotadas pelos governantes.  
 
13 FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 
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Analisando os dados mencionados no documento Ensino Médio em Rede – 

um modelo de sistema de formação continuada em serviço de agentes educacionais 

com o apoio de tecnologias de informação, que foi premiado pelo Centro de 

Referências Mário Covas na categoria Gestão de Recursos Humanos, encontra-se a  

informação de que o custo final empregado na formação de cada professor foi muito 

pequeno, necessitando de: 

 

... um investimento no valor de R$ 5.613.416,00 que foi aplicado na 

contratação dos serviços de gestão, produção de material didático 

(material impresso, CD com coletânea de textos e vídeos didáticos), 

produção de teleconferências, especialistas responsáveis pelo 

desenvolvimento das videoconferências e mediação das atividades 

realizadas nos ambientes virtuais de colaboração, equipe técnica 

para desenvolvimento e suporte dos aplicativos web, suporte para as 

videoconferências, serviços de transporte e distribuição de material. 

O investimento nestes itens pode ser traduzido por um custo médio 

anual de R$ 1.787,71 por escola e de R$ 90,56 por participante 

(p.09). 

 

 O Programa Ensino Médio em Rede buscou oferecer formação continuada no 

próprio local de serviço aos agentes educacionais envolvidos com a escola média de 

toda rede estadual paulista. Esses agentes constituiam-se em Supervisores de 

Ensino, Assistentes Técnico - Pedagógicos, Professores Coordenadores e 

Professores de Educação Básica II (PEB II). 

Para detalhar melhor a distribuição das funções e cargos dos profissionais 

que atuam na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, Fusari (2008), 

durante o exame de qualificação deste trabalho, sugeriu o seguinte esquema para 

organograma e fluxograma: 
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Decisão  
Decisão  

 

Poder Maior Gabinete da Secretaria da Educação 
Decisão  

Órgãos 
Assessores: 
COGESP; 

CEI; 
DRHU; 
FDE; 
CENP 

Diretoria de Ensino 
Dirigente Regional de Ensino - Supervisor 

de Ensino indicado pelo partido político ( no 
caso PSDB) 

Supervisor de Ensino 
Assistente Técnico-pedagógico

Escolas 
Diretor 

Vice-diretor 
Professor Coordenador 

Professores  
 Alunos 

Poder Menor 
Execução 

 

Esquema 1 – Organograma e fluxograma da Secretaria Estadual da Educação de São Paulo. 

A leitura deste esquema possibilita a compreensão da relação de poder que é 

verticalmente exercida pelos órgãos superiores da Secretaria da Educação aos 

sujeitos que atuam nas escolas. Nota-se que esse poder, ocupado por poucos (vide 

afunilamento da pirâmide), controla e direciona as ações da base que compreende a 

grande massa que executa o que é definido por eles. Mediando a relação escola-

Secretaria da educação, encontra-se a Diretoria de Ensino que fica em uma posição 

delicada de mediação, pois ao mesmo tempo em que está submetida ao poder 

exercido também o exerce sobre as escolas. 
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Assim, é possível questionar a reativa autonomia conferida à escola, uma vez 

que esta só acontece dentro dos limites e parâmetros estabelecidos pela Secretaria 

da Educação e por seus órgãos assessores.14 

Retomando a discussão do Programa Ensino Médio em Rede, é possível 

observar que ele foi idealizado seguindo um padrão igualmente verticalizado e 

piramidal, iniciado por especialistas que estavam posicionados no topo de uma 

estrutura de conhecimento e que formavam gradualmente os níveis inferiormente 

dispostos. Os educadores que atuam nas escolas, em nenhum momento foram 

ouvidos nesse momento de idealização e definição do programa. 

O Regimento do Programa trouxe os objetivos que merecem ser descritos na 

íntegra a fim de melhor elucidá-los: 

 

• promover a discussão sobre as especificidades curriculares do Ensino 

Médio; 

• aprofundar a capacidade dos assistentes técnico-pedagógicos, dos 

supervisores e dos professores coordenadores de diagnosticar a 

realidade escolar, analisar criticamente a proposta pedagógica das 

escolas, orientar professores e planejar propostas de intervenção, tendo 

em vista o planejamento escolar, sobretudo no que diz respeito ao 

trabalho com compreensão e produção de textos; 

• propiciar subsídios para que os professores possam diagnosticar a 

realidade de suas escolas e avaliar seu projeto político-pedagógico e os 

programas curriculares de áreas, tendo em vista o planejamento escolar, 

sobretudo no que diz respeito ao trabalho com compreensão e produção 

de textos; 

                                                 
14 Órgãos assessores da Secretaria do Estado da Educação de São Paulo, são segmentos destinados ao controle  
das atividades desenvolvidas pela Secretaria, são eles: 
CEI – Coordenadoria do Ensino do Interior; 
COGESP – Coordenadoria de Ensino da Grande São Paulo; 
DRHU – Departamento de Recursos Humanos; 
FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação; 
CENP – Coordenadoria de  Ensino e Normas Pedagógicas. 
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• desenvolver competências leitoras e escritoras dos agentes educacionais 

de Ensino Médio e fornecer subsídios para que os professores possam 

também desenvolver essas competências em seus alunos; 

• promover a integração entre os professores das áreas a partir de uma 

perspectiva interdisciplinar de discussão sobre o projeto pedagógico; 

• fortalecer as equipes escolares de maneira a dar suporte a mudanças na 

prática pedagógica; 

• possibilitar aos agentes educacionais o conhecimento e a utilização de 

novas tecnologias de comunicação e informação por meio do uso de 

diversas mídias interativas, discutindo seus usos na continuidade da sua 

própria formação e na prática educativa (p.6).   

 

A formação proposta pelo programa aconteceu principalmente através de 

atividades coletivas, sendo algumas realizadas nas escolas durante o HTPC outras 

nas Diretorias de Ensino, ou ainda, nos ambientes da Rede do saber – espaços 

onde era possível participar de videoconferências que permitiam a interação entre 

diversas Diretorias de Ensino e os especialistas que mediavam a formação. Algumas 

atividades também se constituíam de trabalho individual, que cada participante fazia 

fora de seu horário de serviço. 

As atividades sugeridas dividiam-se em diferentes modalidades organizadas 

da seguinte maneira, conforme descrição do Regimento do Programa: 

• TRC (Trabalho Coletivo) – trabalho realizado presencialmente nas 

unidades escolares durante as HTPCs; 

• TRP (Trabalho Pessoal) – trabalho individual realizado em local e horário 

de livre escolha, com orientação do responsável pela formação do 

participante, constituindo-se em requisito para as demais atividades do 

Programa; 
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• TRS (Trabalho na Rede do Saber) – trabalho realizado presencialmente 

nos ambientes da Rede do Saber antes, durante ou depois de uma 

videoconferência; 

• TSA (Trabalho na Sala de Aula) – trabalho presencial em sala de aula, no 

qual os professores realizam com os alunos as atividades previstas no 

Programa; 

• WEB – trabalho na internet, em ambiente virtual de colaboração, realizado 

apenas pelos mediadores e coordenadores, sob orientação dos 

responsáveis pela formação; 

• VC – videoconferência realizada nos ambientes da Rede do Saber e 

coordenada por especialistas; há VCs específicas para mediadores e 

outras que são comuns a mediadores e coordenadores; 

• TC – teleconferência destinada a todos os participantes envolvidos no 

Programa e realizada por especialistas convidados. 

Para a realização das atividades através da internet, foi disponibilizado o site 

(http://www.rededosaber.sp.gov.br/emrede), que permitia obter informações e 

notícias, além de acessar fichas de inscrição, aplicativos utilizados e manter contato 

com a equipe organizadora através de um canal de interação chamado Fale 

Conosco. Também estava à disposição uma ferramenta de trabalho denominada 

Prometeus, um recurso desenvolvido pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini15 e 

customizada para atender as necessidades do Programa, que permitia a interação 

virtual entre os participantes através de fóruns abertos sobre diversos temas e 

postagens de atividades realizadas durante os trabalhos coletivos e individuais. Os 

professores não tinham acesso a esta ferramenta. 

 O material de apoio encaminhado aos participantes do Programa constou de 

material impresso denominado Vivência Formativa e Vivência Educadora; CD-ROM 

                                                 
15 Fundação Carlos Alberto Vanzolini – Instituição privada, sem fins lucrativos, criada, mantida e gerida pelos 
professores do Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 
que funciona no prédio da CENP – Coordenadoria de Ensino e Normas Pedagógicas. Além de projetos 
relacionados à Engenharia de Produção, prioriza projetos e atividades de Educação Continuada. 

http://www.rededosaber.sp.gov.br/emrede
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com textos de apoio, legislação, diretrizes e parâmetros curriculares para o Ensino 

Médio e diversas fitas de VHS e DVD sobre os temas estudados. 

Os participantes do Programa tiveram que cumprir as seguintes cargas 

horárias, de acordo com a função ocupada: 

Tabela 1 – Carga horária do Programa Ensino Médio em Rede – Fase 1 

Função Ocupada Carga Horária – 
2004/2005 

Carga Horária 2006 

Mediador 

(ATP/Supervisor) 

240 h 200 h 

Professor Coordenador 160 h 160 h 

Professor 90 h 60 

Professor Representante         -         90 
Fonte: Regimento do Programa Ensino Médio em Rede - Fase 1 (2004/2005) e Fase 2 (2006). 
 
 

Nota-se através da tabela acima que apenas na segunda fase do Programa, 

aconteceu a participação do Professor Representante. Cada coordenador, 

juntamente com os demais colegas do grupo de formação, escolheu um professor 

de cada uma das àrea do conhecimento: Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias; Linguagens e Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas 

Tecnologias, para participarem de algumas formações junto aos Mediadores e 

Assistentes Técnico-Pedagógicos e, posteriormente, desenvolver determinadas 

atividades relacionadas principalmente à interdisciplinaridade e ao currículo junto 

aos seus pares nas escolas.   

Em trabalho publicado sobre o Programa Ensino Médio em Rede como 

modelo de sistema de formação através do uso de tecnologias de informação e 

comunicação, Scavazza (2007), apresenta os números oficiais referente à 

participação dos educadores no Programa: 
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Tabela2 – Abrangência do Programa Ensino Médio em Rede – Fase 1 e 2 

ABRANGÊNCIA FASE I (2004-2005) FASE II (2006) 

Diretorias de Ensino 90 90 

Escolas de Ensino Médio 3.127 3.277 

Supervisores/ ATPs 396 426 

Professores Coordenadores 4.663 4.370 

Professores PEB II 56.298 41.501 

Professores Representantes - 12.395 

Total de participantes 61.357 58.692 

 

Comparando os dois períodos, percebe-se uma redução da participação dos 

agentes educacionais nas duas fases em que o curso foi oferecido. 

A estrutura de formação em rede proposta pelo Programa envolvia diferentes 

níveis e atingia diversos profissionais. Esta rede de conhecimento tinha início com 

os especialistas em educação contratados pela Fundação Vanzolini, que por meio 

de videoconferências realizadas nos ambientes da Rede do Saber, atuavam 

inicialmente junto aos Assistentes Técnico-Pedagógicos e Supervisores de Ensino, 

orientando-os na mediação com Professores Coordenadores e Professores 

Representantes de Áreas, estes últimos eram docentes escolhidos por seus pares 

para representá-los e que deveriam auxiliar o coordenador no trabalho na escola . 

Em um momento distinto, a formação era oferecida aos Professores Coordenadores. 

Os Professores Representantes eram convocados em tempo diferente, dependendo 

das etapas do trabalho que estava sendo desenvolvido e poderiam receber 

orientações tanto diretamente dos especialistas, quanto dos mediadores. 

O esquema abaixo, apresentado por Scavazza (2007), representa o desenho 

da rede de formação seguida pelo Programa. 
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Esquema 2 – Matriz de formação do Programa Ensino Médio em Rede. 

Uma vez recebida a formação, os Professores Coordenadores deveriam 

organizar os trabalhos na escola, de modo a cumprir todas as atividades propostas 

pelo material. Na última fase do Programa, que foi durante o ano de 2006, os 

Professores Representantes de Áreas auxiliaram nessas ações. 

Todo trabalho realizado deveria ser registrado na forma de sínteses e postado 

na ferramenta Prometeus para que os Mediadores e Especialistas tivessem acesso 

e pudessem acompanhar o andamento dos trabalhos. Geralmente, eram exigências 

do conjunto de tarefas a serem cumpridas como instrumento de avaliação dos 

participantes. 

Para obter a certificação, os participantes deveriam cumprir as atividades 

propostas, ter freqüência mínima de 80% e apresentar desempenho satisfatório nas 

avaliações. Todos que fizeram jus a este certificado puderam usá-lo para evolução 

funcional via não-acadêmica, por tratar-se de curso de extensão cultural. 

Uma das exigências do Programa foi que só poderiam se inscrever e, 

conseqüentemente, receber certificação pelas horas de estudos, os professores que 

lecionassem no Ensino Médio. Essa situação gerou uma manifestação por parte dos 
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professores do Ensino fundamental, que apesar de participarem dos HTPCs e 

contribuírem nas discussões sobre os temas propostos, não faziam juz ao certificado 

ao final do curso. A principal alegação desses profissionais é que a formação lhes 

seria útil, pois possivelmente no ano seguinte acabariam por trabalhar com o Ensino 

Médio, em virtude da rotatividade dos docentes que acontece na rede educacional. 

O Programa Ensino Médio em Rede teve como eixo principal, a abordagem 

dos seguintes temas: 

1 – A transformação de problemas e soluções em um projeto de trabalho. 

A formação dos agentes educacionais no Programa Ensino Médio em Rede; 

2 – Professores e alunos: um encontro possível e necessário. 

3 – O Currículo da escola média; 

4 – O Projeto Político Pedagógico da escola e o planejamento escolar. 

 Durante o Programa, muitas foram as dificuldades relatadas pelos 

participantes nas reuniões dos coordenadores, tanto em nível de desenvolvimento 

das atividades no que se refere à complexidade dos temas abordados, quanto a 

impossibilidade de dedicação efetiva ao Programa em virtude de toda demanda da 

rotina escolar. 

 No que se refere ao desenvolvimento das atividades, inúmeras foram as 

dificuldades, tais como: falta do material de apoio, pois este sempre chegava 

atrasado e era insuficiente para todos os participantes; falta de domínio de alguns 

assuntos; dificuldade de lidar com a ferramenta Prometeus para enviar as atividades 

para os mediadores; recusa de alguns participantes em realizar os trabalhos 

propostos .  

Quanto aos empecilhos decorrentes da rotina escolar, as reclamações mais 

relevantes referiam-se à: falta de tempo para estudo e preparo dos HTPCs, 

interrupção dos momentos de estudos para atender outras demandas da escola, e 

muitos outros assuntos que serão melhor detalhados ao longo dos próximos 

capítulos.  
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 Desta forma, foi possível extrair dos momentos vivenciados durante o 

Programa Ensino Médio em Rede as questões que mereceram destaque neste 

estudo e que serão mais bem detalhadas adiante. 
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CAPÍTULO 2 

 

ESCOLHENDO CAMINHOS, DETALHANDO TRAJETÓRIAS. 

 

... Só se aprende ciência praticando a ciência; só se pratica a ciência 

praticando a pesquisa e só se pratica a pesquisa trabalhando o 

conhecimento a partir das fontes apropriadas a cada tipo de objeto. 

                        (Severino, 2006. p.37) 

 

2.1 - Por que trajetórias? 

 

Pensar a sistematização deste trabalho foi um processo construído 

gradativamente, à medida que as leituras realizadas iam abrindo os olhos para a 

vista de horizontes ampliados. 

O primeiro contato com a idéia de pensar sobre a trajetória profissional 

aconteceu no primeiro semestre de 2006, durante a disciplina Coordenação do 

Trabalho na Escola I, na Universidade de São Paulo, ministrada pelo professor José 

Cerchi Fusari aos alunos da graduação em Pedagogia e estendida aos professores 

da rede pública como um curso de extensão. O interesse de fazer parte deste grupo 

surgiu em função da necessidade de encontrar elementos capazes de auxiliar o 

trabalho desenvolvido junto à coordenação pedagógica na escola. 
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Na ocasião, foi proposta a questão “Como a Pedagogia entrou no seu projeto 

de vida?” que possibilitou uma reflexão relevante sobre a trajetória percorrida até 

aquele momento. 

Mais tarde, durante o mestrado, as aulas da disciplina Pesquisa em 

Educação, sabiamente mediadas pela Professora Marília Claret Geraes Duran, 

trouxeram um leque de opções de metodologias de trabalho capazes de trilhar os 

caminhos da pesquisa de campo, bem como, sugeriram referenciais teóricos para 

fundamentar as análises e discussões dos dados coletados. 

O projeto de pesquisa inicial foi se transformando com o contato com as 

literaturas que iam sendo apresentadas no transcorrer das disciplinas cursadas. 

Desde o início, o objeto de estudo foi o Programa Ensino Médio em Rede, porém, 

pretendia-se contextualizá-lo dentro de uma análise interdisciplinar do currículo do 

Ensino Médio, procurando entender se ocorria uma transposição dos conteúdos 

discutidos durante a formação nos HTPCs, para o trabalho desenvolvido na sala de 

aula. 

No entanto, notou-se que antes de pensar em pesquisar o trabalho dos 

professores junto aos alunos, havia alguns entraves, no que se refere ao trabalho 

mediador do professor coordenador que merecia uma atenção maior. Percebeu-se 

então, que seria muito mais significativo centrar a investigação na figura do 

professor coordenador no momento em que foi realizado o Programa Ensino Médio 

em Rede.  

Convém destacar que neste período, o foco do trabalho dos Professores 

Coordenadores na rede estadual de ensino foi a formação continuada dos 

professores no próprio local de serviço. Assim, a escola que sempre foi um lugar de 

estudo para as crianças e jovens, passa a constituir-se em um espaço de 

aprendizagem sistematizada para adultos, neste caso, educadores. 

Segundo Lapassade (1963), apud Nóvoa (1988), esse movimento segue uma 

tendência mundial que concebe os profissionais como seres inacabados, que 

precisam formar-se constantemente em virtude das transformações permanentes 

das técnicas, o que implica em uma educação igualmente permanente (p.112). 
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Nessa tarefa, sobressaíam-se os Professores Coordenadores, educadores 

mergulhados em uma rotina de trabalho turbulenta, com um desafio maior: formar 

seus pares, ao mesmo tempo em que se formava a si próprio.  

Buscar compreender a ação desses profissionais era um terreno conhecido, 

seria falar a partir de vivências próprias. Concordando com essa idéia, Maria Isaura 

Pereira de Queiroz (1988), citada por Demartini (2006), observa que “toda pesquisa 

tem alguma relação com o pesquisador, e a própria forma como procura investigar e 

desvendar seu problema de investigação é marcado por sua trajetória de vida”. (p. 

100). 

Assim, a intenção de pesquisa foi concentrada na rotina escolar e nos motivos 

que levam um professor a tornar-se um coordenador pedagógico. Para isso, tornou-

se pertinente identificar os procedimentos adotados por esses profissionais para 

conciliar seu papel de formador com as atribulações do ambiente escolar. 

Sobre o interesse pelo cotidiano, que é tema explorado por outros 

pesquisadores, destacam-se os relatos apontados por Gatti (2006), que valorizam 

esse ramo da pesquisa: 

 

Os estudos do cotidiano escolar, sob várias inspirações, têm tido um 

papel interessante no campo da pesquisa em Educação. Tenta-se 

evidenciar o que marca presença nesse cotidiano, mostrando não só 

o rotineiro, mas os conflitos, as alternativas trilhadas, as simbologias 

criadas, as linguagens e os conflitos de lógicas, estas construídas em 

condições díspares, longe da lógica privilegiada pelo saber escolar 

instituído. Reconhecem-se alternativas de convivência e 

aprendizagens que constroem professores e alunos e quais brechas 

são abertas na padronização das rotinas escolares (p.25). 

 

 Reforçando a importância de investigar o cotidiano, André (2003) salienta 

que: 
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Investigar as especificidades do cotidiano escolar é tarefa das mais 

urgentes, para tentarmos compreender, por exemplo, como os atores 

escolares se apropriam das normas oficiais, dos regulamentos, das 

inovações; que peso tem as relações sociais na aceitação ou na 

resistência a essas normas; que processos são gerados no dia-a-dia 

escolar para responder às demandas das políticas educacionais, aos 

anseios das famílias e aos desafios do ensino na sala de aula. O 

conhecimento advindo dessas questões é fundamental para a 

definição de políticas públicas, para a gestão dos sistemas 

educativos e para a formação de educadores.(p.13) 

 

Baseadas nesses conceitos, as expectativas de investigação direcionaram-se 

a partir de alguns questionamentos considerados fundamentais: Por que um 

professor quer ser coordenador? Ser professor, independente da área de formação 

da graduação, é suficiente para ser formador de professores? Como é ser formador 

e administrar os imprevistos do dia-a-dia? 

Conforme as diversas opções metodológicas foram apresentadas na 

disciplina Pesquisa em Educação, surgiu o interesse em trabalhar com o estudo das 

Histórias de Vidas dos sujeitos da pesquisa. No entanto, não me seduzia a idéia de 

investigar a vida pessoal ou conhecer toda a biografia desses indivíduos. O que 

importava de fato eram apenas os aspectos referentes às trajetórias profissionais de 

cada um e o processo de formação por eles construída. 

Selecionando o termo Biografia Educativa cunhado por Josso (1988) como 

aquela que: 

 

...designa uma narrativa centrada na formação e nas 

aprendizagens do seu autor, que não é classificada “auto” na medida 

em que o iniciador da narrativa é o investigador e, por fim, que o 

interesse da Biografia Educativa está menos na narrativa 

propriamente dita do que na reflexão que permite a sua construção 

(p.40). 
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Decidiu-se então, que seria fundamental investigar as trajetórias profissionais 

de cada coordenador para estabelecer quais as categorias que proporcionariam uma 

análise capaz de apontar os elementos comuns que influenciaram a escolha de cada 

educador. 

Assim, acreditou-se que a análise das trajetórias profissionais dos professores 

coordenadores possibilitaria uma grande gama de elementos que poderiam 

contribuir para o propósito da pesquisa e que ao refletir sobre as suas trajetórias, os 

sujeitos seriam capazes de fazer um exercício de desconstrução e, em um segundo 

momento, construção de suas concepções sobre a condição de formador.  

Esta idéia está fundamentada no pensamento de Josso (Ibidem) que afirma 

que os sujeitos constroem o seu percurso de formação e escrevem a sua narrativa. 

Ao fazerem esse exercício, mobilizam as recordações e passam à sua seleção e 

ordenação de acordo com o desencadeamento dos fatos. Essa articulação acaba 

por promover a reflexão sobre a trajetória percorrida ao mesmo tempo em que 

permite ao indivíduo formar-se de modo crítico e reflexivo, a partir de sua própria 

ação. 

Reforçando esta linha de pensamento, Nóvoa (1988) afirma que: 

 

A abordagem biográfica reforça o princípio segundo o qual é sempre 

a própria pessoa que se forma e forma-se na medida em que elabora 

uma compreensão sobre o seu percurso de vida: a implicação do 

sujeito no seu próprio processo de formação torna-se assim 

inevitável. Deste modo, a abordagem biográfica deve ser entendida 

como uma tentativa de encontrar uma estratégia que permita ao 

indivíduo-sujeito tornar-se actor do seu processo de formação, 

através da própria retrospectiva do seu percurso de vida (p. 117). 
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 Ao tratar das Histórias de Vida e formação de professores, Souza (2007) 

apresenta a experiência do sujeito adulto como fonte de conhecimento e formação e 

destaca: 

 

...o relato de formação – oferece um terreno de implicação e 

compreensão dos modos como se concebe o passado, o presente e, 

de forma singular, as dimensões experienciais da memória de 

escolarização e de formação. Entender as afinidades entre narrativas 

(auto) biográficas no processo de formação e autoformação é 

fundamental para relacioná-las com os processos constituintes da 

aprendizagem docente. Desta forma, as implicações pessoais e as 

marcas construídas na trajetória individual/coletiva, expressas nos 

relatos escritos, revelam aprendizagens da formação e sobre a 

profissão (p. 04). 

 

 Uma das hipóteses deste estudo é que as trajetórias dos Professores 

Coordenadores podem oferecer indícios da edificação profissional de cada um, 

principalmente no que se refere ao processo de construção da sua formação. 

Acredita-se que através desta escolha, seja possível reconhecer as concepções 

destes educadores sobre as aprendizagens por eles agregadas ao longo de suas 

vidas, sobre sua identidade profissional e sobre as situações do contexto escolar. 

Pensando na opção teórico-metodológica que orientaria o trabalho, recorreu-

se à afirmação de Antuniassi (2001, apud Garcia 2002), onde se lê: 

 

...gostaríamos de ressaltar que as operações práticas numa 

pesquisa devem ser planejadas tendo sempre presente o quadro 

teórico do qual se partiu, pois é a teoria que dá sentido às operações 

de verificação, tendo em vista que é a sistematização oferecida por 

ela que permite a formulação científica do objeto de pesquisa, 

conseqüentemente a formulação das hipóteses e o estabelecimento 

das variáveis e seus indicadores. É a teoria que pode possibilitar a 
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transformação dos dados empíricos acumulados pelo pesquisador 

em conhecimento científico (p.16-17). 

 

 Apesar do intuito de realizar uma análise das trajetórias profissionais dos 

Professores Coordenadores, com foco em suas Biografias Educativas, o trabalho de 

campo não seguiu as etapas propostas por essa metodologia de pesquisa, optando-

se pela escolha de outros instrumentos de coleta de dados. 

  

2.2 - A aproximação com os sujeitos da investigação – do questionário à 
entrevista. 

 

A proposta de estudo contemplava tanto uma etapa de revisão bibliográfica, 

onde houvesse contato com obras e autores capazes de oferecer informações que 

elucidassem os questionamentos enfocados, quanto uma análise de documentos 

oficiais e legislações referentes ao tema em questão. 

Na pesquisa de campo, foram escolhidos dois instrumentos para coleta de 

dados, sendo em um primeiro momento utilizado o questionário e, posteriormente, a 

entrevista semi-estruturada. 

O questionário foi elaborado de modo que proporcionasse a coleta de dados 

sobre a trajetória dos educadores. Para isso, contou com informações distribuídas 

em dezenove questões que abordavam: 

1 – Sexo; 

2 – Faixa etária; 

3 – Tempo de atuação no magistério; 

4 – Nível de ensino em que atuou, situação funcional, se escola pública ou 

privada; 
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5 – Atuação em outras atividades; 

6 – Formação básica (graduação cursada e ano em que se formou); 

7 – Se o sujeito cursou Complementação Pedagógica e a importância desta 

formação em seu trabalho; 

8 – Tempo de atuação como Professor Coordenador; 

9 – Motivos que levaram a tornar-se Professor Coordenador; 

10 – Rotina diária na escola; 

11 – Rotina diária fora da escola; 

12 – Se exerce trabalhos extras no final de semana; 

13 – O que entende por formação continuada; 

14 – Se considera possível conciliar formação continuada e rotina escolar; 

15 – Se a experiência como professor basta para ser formador de 

professores; 

16 – A formação dos professores durante o Programa Ensino Médio em Rede 

(dificuldades e facilidades); 

17 – Formação destinada aos coordenadores versus tarefa de formar 

professores; 

18 – Formação básica diversificada dos coordenadores (facilidade ou 

problema?); 

19 – Estratégias utilizadas para desenvolver o programa em virtude da rotina 

da escola. 

Após definir as questões que seriam exploradas através dos questionários, 

passou-se à definição de quem e quantos seriam os sujeitos que participariam da 

pesquisa. 
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Considerando que na rede estadual sempre há uma grande rotatividade de 

Professores Coordenadores e que esse fato impediu a participação contínua destes 

educadores no Programa, optou-se pela escolha dos sujeitos que haviam feito parte 

de todas as etapas desta formação, ou seja, da Fase 1 que aconteceu no segundo 

semestre de 2004 e ao longo de 2005 e da Fase 2, ocorrida em 2006. 

Assim, foram selecionados dezoito educadores que atendiam a essa 

exigência e concordaram em fazer parte da pesquisa. O contato com essas pessoas 

foi feito pessoalmente, durante as reuniões que tivemos na Diretoria de Ensino. 

Durante esse contato, senti que os colegas coordenadores mostraram-se 

dispostos a contribuírem com a investigação e fiquei feliz com a experiência de 

realizar um trabalho de campo sobre um tema tão próximo do meu cotidiano. 

Para facilitar a distribuição dos questionários, ficou acordado que eles seriam 

encaminhados via e.mail e, depois de respondidos, devolvidos através deste meio 

de comunicação. Juntamente com o questionário, foi encaminhada uma carta de 

apresentação contendo os objetivos da pesquisa, a importância da participação dos 

sujeitos e o prazo de quinze dias para a devolução das respostas. 

Transcorrido o período estimulado, apenas seis questionários haviam sido 

devolvidos. Esse fato gerou grande preocupação e angústia, por não oferecer 

elementos suficientes para a análise pretendida.  

Novamente os formulários foram enviados aos doze Professores 

Coordenadores que não haviam respondido às perguntas. Desta vez, quatro 

retornaram, totalizando os dez questionários que são analisados neste trabalho. 

Quanto aos coordenadores que não responderam às perguntas, alguns se 

justificaram posteriormente, alegando não dispor de tempo ou computador para 

realizar a tarefa combinada. Outros simplesmente agiram como se nunca tivessem 

se disposto a fazer parte da pesquisa. 

Confesso que fiquei bastante desapontada, inclusive pelo fato de que alguns 

dos colegas que não devolveram o questionário eram coordenadores que proferiam 

um discurso de comprometimento com seus afazeres (discurso diferente da prática). 

Considero que foi uma boa experiência para mim como pesquisadora iniciante. 
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Como etapa complementar da coleta de dados, procedeu-se a escolha de três 

sujeitos que responderam ao questionário, para uma entrevista que tinha como 

objetivo principal a ampliação e o detalhamento das informações contidas no 

formulário escrito. A seleção dos participantes aconteceu com base na facilidade de 

contato e disponibilidade por eles manifestada.  

Quando a pesquisa de campo estava nesta fase de desenvolvimento, e que 

se iniciava o encaminhamento das entrevistas, ocorreu um fato que influenciou a 

trajetória profissional de todos os Professores Coordenadores da rede e que não 

poderia deixar de fazer parte deste estudo. 

A Secretaria da Educação, através da Resolução SE – 88, de 19 de 

dezembro de 2007, que dispõe sobre a função gratificada de Professor 

Coordenador, estipulou que esses educadores passariam a receber uma gratificação 

salarial16 para desempenhar seu trabalho, porém, determinou que todos deveriam 

passar por novo processo seletivo e apontou a data de 31 de janeiro de 2008 para 

cessar todas as designações dos ocupantes da função em questão. 

Desta forma, as escolas iniciaram o ano letivo sem a presença dos 

Professores Coordenadores, que precisaram voltar para a sala de aula. Imaginando 

os impactos que este momento causou na identidade fragilmente construída pelos 

coordenadores ao longo de sua trajetória, considerou-se que seria fundamental 

incluí-lo na pesquisa que estava em andamento. 

Por isso, decidiu-se que além das questões previamente pensadas para 

estruturar a entrevista com os Professores Coordenadores, seria acrescentada uma 

referente a esse momento que todos tiveram que incorporar à sua trajetória 

profissional. 

Com o objetivo de manter uma linha norteadora para a entrevista, sem 

estabelecer uma rigidez que impossibilitasse uma maior liberdade de expressão ao 

entrevistado, determinou-se que esta seria estruturada em cinco pontos básicos: 

                                                 
16  O valor dessa gratificação, no primeiro semestre de 2008, foi igual a R$ 247,31. 
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1 – Trajetória profissional, incluindo formação acadêmica e campos de 

atuação; 

2 – Trajetória como Professor Coordenador; 

3 – Exigências da função e rotina escolar; 

4 – O Programa Ensino Médio em Rede e a formação dos professores; 

5 – Situação dos Professores Coordenadores em virtude da Resolução SE 

88/2007. 

 Para encontrar os entrevistados, houve certa dificuldade, uma vez que eles já 

não atuavam nas escolas onde eram coordenadores anteriormente. Através de 

contato estabelecido por mensagem eletrônica via e.mail, os três sujeitos 

manifestaram interesse em contribuir com a pesquisa. 

 Foi combinado que as entrevistas aconteceriam onde fosse mais viável para 

eles.  

Assim, um dos participantes que no momento da entrevista atuava como 

Vice-diretor em uma escola de Ensino Fundamental de Ciclo I em um município 

vizinho, concordou em ser entrevistado no seu novo local de trabalho. Durante este 

momento, apesar do barulho característico do ambiente escolar, a conversa 

transcorreu bem, podendo contar com a colaboração da Diretora da Unidade 

Escolar, que saiu da sala que divide com o entrevistado, para deixá-lo à vontade 

para conceder a entrevista. 

A segunda entrevista foi feita com uma professora que não retornou às 

atividades de sala de aula neste período de cessação de designação, pois teve a 

oportunidade de substituir as férias da Vice-diretora da mesma unidade onde já 

atuava com Professora Coordenadora. Por esse motivo, não houve maior dificuldade 

em localizá-la, porém, só depois de acompanhar o horário de intervalo dos alunos, 

pode conceder sua entrevista, que por sinal foi interrompida por alunos e 

professores que vieram conversar com ela. 
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O fato de retornar à sala de aula, fez com que o terceiro entrevistado não 

tivesse um local apropriado para ser entrevistado. Para resolver este problema, foi 

combinado que a conversa aconteceria em uma biblioteca municipal, que ofereceu 

um ambiente reservado em uma sala de estudos, onde a entrevista transcorreu 

muito bem. 

Com isso, a etapa de coleta de dados foi concluía, restando, no entanto, a 

intensção de voltar a campo e entrevistar ao menos um coordenador que tenha sido 

designado nesta nova fase da coordenação pedagógica, para buscar informações a 

respeito dos motivos que o motivaram a pleitear e assumir esse desafio. 

Para organizar os registros e preservar a identidade dos sujeitos, cada um foi 

nomeado pela sigla PC (Professor Coordenador) e por um número, que seguiu a 

ordem de devolução do questionário respondido. Assim, os dez participantes 

receberam a seguinte denominação: PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, 

PC9 E PC10.  

 Os entrevistados foram os coordenadores denominados PC1, PC8 e PC9. 

Para fins de identificação da fonte da informação, quando tratar-se de referência aos 

dados obtidos através da entrevista, esses sujeitos serão chamados de PC1-E, PC8 

- E e PC9-E, lembrando que esses códigos seguem o mesmo critério acima descrito, 

incluindo o (E) que se refere à Entrevista. 

  

2.3 - Alternativas, estratégias, mecanismos, táticas, burlas...  

 

Dentre as muitas interrogações que exigem respostas sobre o trabalho dos 

coordenadores pedagógicos, é possível destacar os meios pelos quais esses 

sujeitos com uma identidade fragilmente construída, conseguem lidar com os 

desafios do cotidiano escolar e ainda, formar professores. Um dos principais motivos 

que faz com que haja essa fragilidade em termos de identidade dos coordenadores 

provavelmente decorra da sua função “tapa buracos” com a função emergencial de 

trabalhar com os dados do SARESP. 
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Ao estabelecer contato com as idéias de Michel de Certeau sobre as 

alternativas e estratégias que os sujeitos adotam durante a prática da vivência 

cultural, foi possível fazer uma analogia com o fazer cotidiano dos professores e a 

estratégias por eles adotadas realizar seu trabalho, em face de uma situação onde 

lhe é exigido o oposto de sua prática, encontrou-se um referencial relevante para 

subsidiar esta reflexão. 

Baseada nas leituras feitas sobre Certeau e nas apresentações que Luce 

Giard faz das obras desse autor, Duran (2006) condensa alguns fragmentos que 

permitem caracterizá-lo como detentor de: 

... uma capacidade incrível de se maravilhar e confiar na 

inventividade do mais fraco, face a uma convicção ética e política, 

alimentada por uma sensibilidade estética que lhe faz crer na 

liberdade gazeteira das práticas, de ver diferenças onde outros vêem 

obediência e uniformização, de perceber as micro-resistências que 

fundam micro-liberdades e deslocam fronteiras de dominação... 

desloca a atenção do consumo supostamente passivo dos produtos 

recebidos, para a criação anônima, nascida da prática, do desvio no 

uso desses produtos. (p.14) 

 

Pensando no programa Ensino Médio em Rede, uma política de formação de 

professores em massa para todo Estado de São Paulo que fora implantada para 

toda rede, sem considerar as particularidades de cada unidade escolar, acreditou-se 

que Certeau poderia trazer grandes contribuições para elucidar os caminhos que os 

professores coordenadores trilharam para atender às exigências desta atribuição 

que lhes foi conferida, sem avaliar sua real condição de cumpri-la, quer pela 

deficiência de sua formação, quer pelo tempo escasso dos HTPCs já consumido 

pelas atribulações diárias da escola. 

Neste contexto, novamente citando as compreensões de Duran (Ibidem) 

sobre Certeau, destaca-se que o autor: 
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... busca encontrar os meios para “distinguir maneiras de fazer”, para 

pensar “estilos de ação”, ou seja, fazer a teoria das práticas, no 

seguinte sentido: propor “algumas maneiras de pensar as práticas 

cotidianas dos consumidores, supondo no ponto de partida que elas 

são do tipo tático”... (p.17). 

 

Fundamentando esse raciocínio, recorro a Mendes (2006) que mostra as 

idéias de Certeau da seguinte maneira: 

 

Certeau caracteriza práticas como “maneiras próprias de fazer” ou 

“consumos criativos de políticas culturais”. Segundo ele, 

“consumidor” ou “usuário” é aquele que cria uma maneira de praticar 

as políticas culturais criadas e impostas pelos “mais fortes”. O olhar 

volta-se à criatividade e à “força produtora” (embora muitas vezes 

rejeitada ou negada) do consumidor, que põe em uso as “políticas 

culturais” as leis, regulamentos e/ou teorias produzidos e, na maioria 

das vezes, impostos – sem sentido ou significado – a esses usuários. 

(p. 49) 

 

 Assim, acreditando na capacidade de invenção e criatividade, este estudo 

também se encaminha na direção da identificação das estratégias e táticas que 

foram adotadas pelos professores coordenadores durante o Programa Ensino Médio 

em Rede, para conciliar formação continuada de professores e o cotidiano da 

escola. Tentará encontrar indícios de “burlas” ou “resistências” às imposições de um 

programa pensado e estruturado distante das reais condições de sua execução. 
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CAPÍTULO 3 

 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA: ACOMPANHAR O TRABALHO PEDAGÓGICO 
OU APAGAR INCÊNDIOS? 

 

...nunca me imaginei fora de uma sala de aula, pois adoro ser 

professora, mas percebi o quão é importante para os colegas, a 

presença do coordenador, para mediar, passar experiências, ser o 

ombro de apoio e tentar ajudá-lo sempre que possível. E para o 

diretor, ser aquela secretária de luxo (a faz tudo) que substitui, que 

está sempre presente, que responde por tudo, mas recebe como 

professora. Mesmo assim, continuamos insistindo, pois talvez um dia 

sejamos reconhecidos pelo nosso valor.  

     (Fragmento da resposta do PC 04 

quando indagado a respeito de como se tornou coordenador.) 

 

3.1 - Coordenação Pedagógica: construção ao longo do tempo. 

 

 Sem ter a pretensão de buscar os aspectos históricos da coordenação 

pedagógica desde os tempos mais remotos, este estudo concentra-se na busca de 

indícios da presença deste segmento da educação ao longo da História da 

Educação Brasileira, em especial no Estado de São Paulo. 
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 Sempre ao resgatar a historicidade da coordenação pedagógica, encontra-se 

a referência à Supervisão de Ensino, uma vez que estas duas modalidades de 

acompanhamento do trabalho docente têm origens comuns, caminhando lado a 

lado, sendo inclusive recentemente distinguidas como supervisão de unidade 

(coordenação pedagógica) e supervisão de sistema (supervisão de ensino). 

 De modo semelhante ao ocorrido em outros países, a supervisão em qualquer 

das modalidades tende a ser percebida como de caráter fiscalizador e autoritário. 

 Os primeiros indícios da presença de um trabalho pedagógico sistematizado 

no Brasil estão relacionados à chegada dos padres Jesuítas, que começaram a 

estruturar o funcionamento de escolas ao longo da costa litorânea. A idéia dos 

religiosos era de que em todo convento deveria existir uma escola. Em 1599, passa 

a ser utilizado um documento norteador do sistema organizado de instrução e 

educação para os colégios da Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de 

Loyola. Esse documento era denominado Ratio Studiorum. 

 Segundo Menezes (1977), apud Salvador (2000), a “Ratio Studiorum” 

organiza o funcionamento do sistema escolar conforme normas administrativas e 

aspecto pedagógico das escolas jesuíticas (p. 24). 

  Para Saviani (1999), (ibidem), a idéia de supervisão educacional se encontra 

explicitada neste conjunto de regras que cobrem todas as atividades dos agentes 

diretamente ligados ao ensino. 

 Salvador, nesta mesma obra destaca que: 

 

A fiscalização nas escolas era feita de forma direta pelas visitas 

realizadas pelos Supervisores da Ordem, que se encarregavam de 

verificar como estava ocorrendo a educação, principalmente dos 

catecúmenos, e indireta, por relatórios encaminhados ao Superior da 

Companhia pelos responsáveis pela escola (p. 24). 
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Apesar das críticas direcionadas ao sistema de educação jesuítica, neste 

período da educação brasileira, percebe-se uma organização institucional que deixa 

de existir com a expulsão da Companhia de Jesus, pelo Marquês de Pombal. 

Depois de um longo período sem um sistema de ensino definido, o Brasil 

encontrava-se em um momento de aumento populacional que demandava por 

instrução e o aumento de escolas exigiu um maior número de inspetores. Na falta 

destes, quem acompanhava os trabalhos desenvolvidos nas instituições escolares, 

eram pessoas da própria comunidade que exerciam essa função sem nenhuma 

remuneração. 

Recorrendo a Salvador (idem), é possível destacar alguns excertos que 

possibilitam o acompanhamento da evolução desta função: 

 

A função exercida por indicação, não era remunerada. Não havia 

interesse ou, mesmo, condições para o seu exercício e o ensino 

continuava apresentando as mesmas falhas pedagógicas e 

administrativas. Somente com a criação da Inspetoria Geral da 

Instrução Pública a situação começa a melhorar. Até 1869, exercer a 

atividade era um privilégio, portanto, não precisava de remuneração 

(Albuquerque, 1994: 108). 

Em 1885, ocorre a criação das Delegacias Literárias, mais tarde 

denominadas Delegacias de Ensino e em São Paulo, Diretorias de 

Ensino... Em 1886, foi criado o cargo de inspetor de distrito com a 

função de fiscalizar o ensino... (p. 26). 

A Lei n. 520, de 26 de agosto de 1897, cria a Inspetoria Geral na 

capital. A direção e inspeção do ensino ficam por conta de um 

Inspetor Geral, auxiliado por dez Inspetores Escolares, nomeado 

entre os professores diplomados em Escola Normal, com prática no 

magistério... cuja competência era verificar e atestar a freqüência dos 

professores, o que configura um caráter administrativo, fiscalizador e 

controlador do sistema: a ênfase no administrativo sem considerar o 

pedagógico (p.27). 
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Dando seqüência a esta retomada histórica ao longo do século XX, Cunha 

(2005) destaca que: 

 

A profissão de supervisor consolidou-se somente na década de 20, 

quando surgiram os “técnicos” em escolarização. É a partir de 1925 

que o aparelho organizacional foi sendo remodelado, separando os 

setores técnico-pedagógicos dos administrativos (p. 10). 

 

 A autora ainda cita Saviani (2002), que considera que nesse momento a 

figura do supervisor distingue-se da do diretor e do inspetor e aproxima-se da 

orientação pedagógica, ficando a denominação “supervisor” ao agente educativo 

que desempenha as funções antes atribuídas ao inspetor e “coordenador 

pedagógico” ao supervisor que atua nas unidades escolares.  

 A partir desta cisão, é possível direcionar o foco deste estudo na coordenação 

pedagógica especificamente no Estado de São Paulo, delineando as referências 

legais que trilharam os caminhos desta atribuição. 

 Novamente recorrendo a Salvador (2000), a trajetória da coordenação 

pedagógica no Estado de São Paulo transcorreu da seguinte maneira: 

 

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (SE) investiu 

primeiramente na Supervisão do Sistema, postergando a 

implementação da Supervisão de Unidade, a Coordenação 

Pedagógica, cuja presença na Rede Pública Paulista foi descontínua. 

Nos anos 60, inicia sua atuação na rede pública com a 
denominação de Assistente Pedagógico, mas é nas escolas 
vocacionais e experimentais que a função foi mais plenamente 
exercida. Na década de 70, nas Escolas Técnicas de 2o grau e 

mediante concurso público em algumas escolas “carentes”. Foi 
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incluída nos projetos do Ciclo Básico (CB) 17, do Centro Específico 

de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM) 18 e do 

período Noturno, nos anos 80. Introduzida nas Escolas-Padrão e, 

com a extinção destas, expandidas à rede na figura do Professor 

Coordenador (PC) ou Professor Coordenador Pedagógico (PCP), 

nos anos 90 (p. 48). 

 

 Procurando oferecer um enfoque ao momento em que a função de Professor 

Coordenador passa a ser estendida a toda rede proporcionando, desta forma, que 

todas as unidades escolares passassem a contar com a atuação deste educador, é 

possível traçar um delineamento cronológico a partir dos referenciais legais que a 

regulamentaram.  

 Convém destacar que o caráter fiscalizador do Coordenador Pedagógico, 

perde efeito e o discurso vigente na rede, em tese, remete a um sujeito atuante no 

processo de construção coletiva da Proposta Pedagógica da escola, ao mesmo 

tempo em que se constitui em um agente encarregado de acompanhar e controlar 

os dados e resultados das avaliações externas à unidade escolar, como o SARESP 

e SAEB.  

 Na busca de regulamentar esta função, são publicadas as Resoluções SE no. 

28 de 04/04/96 e SE no. 76 de 13/06/97 que trataram do processo de escolha e 

designação dos coordenadores. Surge neste momento o Professor Coordenador do 

período diurno, que cumpria jornada de trabalho de 45 horas semanais e o Professor 

Coordenador do período noturno, que além de atuar a noite em jornada de 30 horas, 

poderia complementar a jornada de trabalho lecionando em período diverso ao da 

sua designação, até completar a carga horária prevista em lei. Além da etapa de 

credenciamento regional na Diretoria de Ensino, os docentes que concorressem a 

                                                 
17 Ciclo Básico (CB) – Instituído pelo Decreto no. 21.833 de 18/12 de 1983, estabelecia que os dois primeiros 
anos de escolarização deveriam  acontecer em dois anos. Tratava-se de um projeto que visava eliminar a 
reprovação dos alunos nas séries iniciais da escolarização. 
 
18 CEFAM – Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, projeto implantado no Estado de 
São Paulo     em 1988 por determinação do Decreto no. 28.089 de 13/01 e da Resolução SE no. 14 de 28/01, cujo 
principal objetivo era promover a formação de professores para atuar da pré-escola até a 4a série.  
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esta função, deveriam apresentar ao Diretor de Escola um projeto de trabalho que 

seria por ele indicado e referendado pelo Conselho de Escola. 

 Desta forma, vale à pena destacar a idéia de Cunha (2006) que afirma que: 

 

...a função da coordenadora pedagógica, antes desdobramento da 

Supervisão Escolar, passa a ser decorrente da função de professor. 

Esse fato traz uma perspectiva diferente, mas não altera a 

identificação com o comportamento supervisório, essencialmente 

relacionado com o controle e fiscalização (p. 101). 

 

 Estes documentos legais foram posteriormente revogados pela Resolução SE 

no. 35 de 07/04/2000, que manteve a orientação que para desempenhar este papel, 

não era necessário ser portador de diploma de Pedagogia, bastando possuir 

licenciatura plena, contar com no mínimo três anos de experiência como docente e 

estar vinculado à rede estadual de ensino. Assim como acontecia anteriormente, os 

candidatos deveriam passar por credenciamento junto à Diretoria de Ensino através 

de prova escrita e apresentação de proposta de trabalho na unidade escolar 

pleiteada. Porém, diferentemente do que estava previsto nas resoluções revogadas, 

o Conselho de Escola possuía autonomia para apreciar a proposta apresentada e 

manifestar seu parecer, cabendo ao Diretor da Escola a decisão final, 

exclusivamente em caso de empate entre os concorrentes. 

 De acordo com o texto apresentado na Resolução SE no
. 35 de 07/04/2000, 

as atribuições do Professor Coordenador eram bastante amplas, o que o tornou um 

“coringa” que deveria prestar-se a todo tipo de atividade que a rotina escolar exigia. 

Palavras como assessorar, auxiliar, garantir, executar e potencializar o obrigou a 

desenvolver uma gama enorme de atividades que deixaram o trabalho pedagógico 

propriamente dito em segundo plano.  

 O Artigo 2o da resolução em questão afirma que ao docente designado para o 

exercício da função de Professor Coordenador caberá: 
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I – assessorar a direção da escola na articulação das ações pedagógicas 

desenvolvidas pela unidade, incluindo as de todas as telessalas e as classes 

vinculadas; 

II – auxiliar a direção da escola na coordenação dos diferentes projetos, inclusive os 

de reforço da aprendizagem; 

III – assessorar a direção da escola na relação escola/comunidade; 

IV – subsidiar os professores no desenvolvimento de suas atividades docentes; 

V – potencializar e garantir o trabalho coletivo na escola, organizando e participando 

das HTPCs; 

VI – executar, acompanhar e avaliar as ações previstas no projeto pedagógico da 

escola. 

 

 Este processo de designação de coordenadores permaneceu em vigor por um 

bom tempo, sofrendo alterações com as Resoluções SE no. 50 de 14/07/2006, no. 66 

de 03/10/2006 e no. 78 de 30/11/2006, que trataram especificamente da existência 

do posto de trabalho de Professor Coordenador nas Escolas de Tempo Integral (ETI) 
19. Para as demais unidades escolares, a escolha dos docentes interessados em 

assumir o trabalho pedagógico não sofreu grandes alterações. 

 Durante este período em que todas as escolas contaram com os Professores 

Coordenadores a frente do trabalho pedagógico nelas desenvolvido, não houve 

nenhum tipo de incentivo financeiro que diferenciasse este educador dos demais 

professores da rede. 

                                                 
19 Escola de Tempo Integral – Projeto da Secretaria Estadual de Educação instituído através da Res. 
SE n. 89 de 09 de dezembro de 2005, com o objetivo de prolongar a permanência dos alunos de 
ensino fundamental na escola pública estadual, de modo a ampliar as possibilidades de 
aprendizagem, com o enriquecimento do currículo básico, a exploração de temas transversais e a 
vivência de situações que favoreçam o aprimoramento pessoal, social e cultural. 
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 Somente com a Resolução no. 88 de 19/12/2007, já na gestão da secretária 

Maria Helena Guimarães de Castro, a função de Professor Coordenador passa a ser 

gratificada e cada unidade escolar pode comportar um docente com esta atribuição 

de acordo com os níveis de ensino que oferece, podendo ter um coordenador para o 

segmento de 1a a 4a série do ensino fundamental, outro para atuar de 5a a 8a série e 

um terceiro para o Ensino Médio.  

 A princípio esta resolução exigia que o candidato à função de Professor 

Coordenador, além de possuir os três anos de experiência como docente e ser 

portador de diploma de licenciatura plena também fosse titular de cargo ou tivesse 

um mínimo de dez aulas atribuídas na unidade escolar que pretendesse ser 

coordenador. Também seria necessário estar credenciado através de prova escrita 

no nível de Diretoria de Ensino e apresentar proposta de trabalho na escola de 

interesse. Diferentemente do que acontecia até então, o responsável pela 

apreciação desta proposta deixa de ser o Conselho de Escola e passa a ser o 

Diretor da Escola e o Supervisor de Ensino, que em entrevista restrita, avaliam o 

perfil profissional do candidato e autorizam sua designação. Os docentes 

designados passariam a cumprir jornada de trabalho de 40 horas, independente do 

segmento de ensino que atuarem. 

 A implantação desta resolução gerou um momento bastante turbulento em 

toda rede de ensino. Primeiramente, pelo fato que determinava que em 31 de janeiro 

de 2008, todos os Professores Coordenadores que se encontravam atuando nas 

escolas, teriam suas designações cessadas e deveriam submeter-se a novo 

processo seletivo e enquanto isso não acontecesse, deveriam retornar às atividades 

docentes na sala de aula. Outro problema que foi objeto de muitas reivindicações 

refere-se ao disposto no Artigo 4o, inciso III que estipulava como requisito que o 

interessado à coordenação deveria ser titular de cargo ou ter, no mínimo, dez aulas 

atribuídas na unidade escolar de interesse. Após uma liminar ganha pela entidade 

representativa da categoria dos docentes, a APEOSP20, esse disposto foi revogado 

através da Resolução SE no. 10 de 31/01/2008, que determinou que na inexistência 

de interessado da unidade escolar, candidatos externos também poderiam 

concorrer. 

                                                 
20 APEOESP – Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo.  
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 O processo de reestruturação da função de professor coordenador foi um 

tanto quanto complicado, uma vez que após a publicação da resolução no. 88/2006, 

outras quatro resoluções foram necessárias para regulamentar este momento de 

transição na história da Coordenação Pedagógica no Estado de São Paulo. A saber, 

são elas: Resolução SE no. 89 de 19/12/2007, que dispõe sobre a função gratificada 

de Professor Coordenador das quatro séries iniciais do ensino fundamental, em 

escolas da rede estadual de ensino; Resolução SE no. 90 de 19/12/2007, que dispõe 

sobre a função gratificada de Professor Coordenador nas quatro séries finais do 

ensino fundamental e no ensino médio, em escolas da rede estadual de ensino; 

Resolução SE no. 8 de 30/01/2008, que dispõe sobre a permanência de Professor 

Coordenador para o segmento de 1a a 4a séries do ensino fundamental; Resolução 

SE no. 10 de 31/01/2008, que altera a redação do artigo 4o da Res. SE no. 88/2007. 

 Apesar de todo transtorno que marcou o processo inicial de reestruturação da 

coordenação pedagógica nas escolas, o conteúdo do texto da Resolução 88/2007, 

aponta para uma definição das atribuições do coordenador de modo mais pertinente 

à realização de um trabalho com foco no pedagógico.  

 A característica ampla e genérica que fazia com que o professor coordenador 

se tornasse um verdadeiro faz tudo na sua rotina de trabalho, cede espaço para um 

papel de agente formador, que se concentra e acompanha de perto o trabalho 

docente. Nota-se, no entanto, que também há indícios de uma coordenação 

pedagógica de cunho fiscalizador, que precisa avaliar e intervir nas ações dos 

professores.  

 Para melhor compreensão deste raciocínio, destaca-se o Artigo 2o da 

resolução em questão, que define que o docente indicado para o exercício da função 

de Professor Coordenador terá como atribuição: 

 

I – acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os 

resultados do desempenho dos alunos; 

II – atuar no sentido de tornar as ações de coordenação pedagógica espaço coletivo 

de construção permanente da prática docente; 
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III – assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos saberes 

dos professores para garantir situações de estudo e de reflexão sobre a prática 

pedagógica, estimulando os professores a investirem em seu desenvolvimento 

profissional; 

IV – assegurar a participação ativa de todos os professores do segmento/nível 

objeto da coordenação, garantindo a realização de um trabalho produtivo e 

integrador; 

V – organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de ensino e 

de aprendizagem; 

VI – conhecer os recentes referenciais teóricos relativos aos processos de ensino e 

aprendizagem; 

VII – divulgar práticas inovadoras, incentivando o uso dos recursos tecnológicos 

disponíveis.  

 

 Diferentemente do que acontecia até então, as atribuições dos coordenadores 

têm como foco o trabalho pedagógico, seja em seu acompanhamento, execução, 

planejamento ou formação para seu exercício. 

 Também se torna uma responsabilidade que deve ser compartilhada com o 

Diretor da Escola e o Supervisor de Ensino. Infelizmente acaba com a autonomia do 

Conselho de Escola na escolha do professor a ser designado. 

Para melhor apontar as constantes mudanças ocasionadas pelo conjunto de 

resoluções referentes à Coordenação Pedagógica, elas podem ser dispostas no 

quadro a seguir: 
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QUADRO 3: SÍNTESE DA LEGISLAÇÃO SOBRE A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NA REDE 
ESTADUAL DE ENSINO DE SÃO PAULO NOS ÚLTIMOS DOZE ANOS. 

CONTEXTO HISTÓRICO RESOLUÇÕES DISPÕE SOBRE... OBSERVAÇÕES 

Governo de Mário Covas 

(PSDB-1995/2001) que 

tinha como Secretária da 

Educação a Prof. 

Roserlei Neubauer. 

SARESP para avaliar a 

aprendizagem dos 

alunos. 

   Res. SE n. 28 

de 04/04/1996 

... o processo de 
escolha para a 
designação de 
professor para 
exercer as funções de 
coordenação 
pedagógica nas 
escolas da rede 
pública estadual e dá 
providências 
correlatas. 

Início da regulamentação da 
função de professor 
coordenador, cujo principal 
objetivo foi disponibilizar um 
professor para acompanhar 
os resultados do SARESP. 

Governo de Mário Covas 

(PSDB-1995/2001) que 

tinha como Secretária da 

Educação a Prof. 

Roserlei Neubauer. 

 

Res. SE n. 76 de 

13/06/1997 

... a continuidade do 
processo de escolha 
para designação de 
professor para o 
exercício da função 
de Coordenação 
Pedagógica, nas 
escolas da rede 
estadual de ensino, e 
dá providências 
correlatas. 

Trata da escolha dos 
professores coordenadores. 
Possibilita que as escolas 
tenham dois coordenadores, 
sendo um para o período 
diurno e outro para o 
noturno. A escolha é feita 
pelo Diretor da Escola. 

Regime de progressão 

continuada nas escolas, 

implantado na rede a 

partir de 1998. 

 

Res. SE n. 35 de 

07/04/2000 

... o processo de 
seleção, escolha e 
designação de 
docente para exercer 
as funções de 
Professor 
Coordenador, em 
escolas da rede 
estadual de ensino e 
dá providências 
correlatas. 

A principal alteração trazida 
por essa resolução é que o 
responsável pela escolha do 
professor coordenador é o 
Conselho de Escola. 

Governo de Cláudio 

Lembo (PSDB-03/2006 a 

12/2006) que tinha como 

Secretária da Educação a 

Prof. Maria Lúcia 

Vasconcelos. 

Res. SE n. 50 de 

14/07/2006 

...o Posto de Trabalho 
de Professor 
Coordenador em 
Escola de Tempo 
Integral. 

Permite que as Escolas de 
Tempo Integral contem com 
coordenador pedagógico. 

Alunos na escola das Res. SE n. 66 de 
...o processo de 
credenciamento, 
seleção e indicação 

Em tese, traz algumas 
alterações quanto às 
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7h00 às 16h00, 

frequentando aulas dos 

componentes da grade 

curricular básica no 

período da manhã e 

oficinas durante as 

tardes. 

03/10/2006 de docentes para o 
posto de trabalho de 
Professor 
Coordenador, em 
escolas da rede 
estadual de ensino e 
dá providências 
correlatas.  

 

atribuições dos professores 
coordenadores nas escolas. 
A escolha do professor 
coordenador continua sob a 
responsabilidade do 
Conselho de Escola. 

Final do governo de 

Cláudio Lembo que 

ocupou o cargo de 

governador quando 

Geraldo Alckimin (PSDB) 

candidatou-se à 

Presidência da 

República. 

Res. SE n. 78 de 

30/11/2006 

Altera dispositivo da 
Resolução SE - 66, 
de 3 de outubro de 
2006 

Permite que as ETIs tenham 
um ou mais coordenadores, 
dependendo do número de 
alunos. 

Governo de José Serra 

(PSDB), onde Maria 

Helena Guimarães de 

Castro ocupa a 

Secretaria da Educação  

Res. SE n. 88 de 

19/12/2007 

...a função gratificada 
de Professor 
Coordenador. 

 

Cessação dos professores 
coordenadores existentes; 
exigência de ser efetivo ou 
ter 10 aulas atribuídas na 
unidade pleiteada; institui 
uma gratificação para o 
exercício da 
função.Estrutura a 
coordenação de acordo com 
o nível de ensino 
(Fundamental e Médio). 
Altera as atribuições dos 
coordenadores que passam 
a ser escolhidos pelo Diretor 
de Escola e Supervisor de 
Ensino.  

Elaboração da Proposta 

Curricular que passou a 

nortear o trabalho das 

escolas a partir de 2008, 

sob a responsabiidade da  

SEE e CENP 

Res. SE n. 89 de 

19/12/2007 

...função gratificada 
de Professor 
Coordenador das 
quatro séries iniciais 
do ensino 
fundamental, em 
escolas da rede 
estadual de ensino. 

 

Determina a escolha do 
professor coordenador para 
o Ciclo I do Ensino 
Fundamental, enfatizando a 
experiência em 
alfabetização como 
elemento decisivo na sua 
escolha que é feita pelo 
Diretor de Escola e 
Supervisor de Ensino. 

Criação do IDESP (Índice 

do Desenvolvimento da 

Res. SE n. 90 de ... a função gratificada 
de Professor 
Coordenador nas 

Determina o número de 
postos de trabalho para 
cada unidade escolar. 
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Educação do Estado de 

São Paulo) – indicador de 

qualidade que compara o 

desempenho das 

escolas, tendo como 

parâmetros os resultados 

obtidos no SARESP e o 

fluxo escolar. 

19/12/2007 quatro séries finais do 
ensino fundamental e 
no ensino médio, em 
escolas da rede 
estadual de ensino 

 

Acrescenta mais itens às 
atribuições dos 
coordenadores, além dos 
contidos na Res.88/07.  

SARESP – amplia o 

número de disciplinas 

que serão avaliadas. 

Além de Matemática e 

Português, em 2008 os 

alunos também farão 

provas de Ciências no 

Ensino Fundamental e 

Física, Química e 

Biologia no Ensino 

Médio. 

Res. SE n. 8 de 

30/01/2008 

... a permanência de 
Professor 
Coordenador para o 
segmento de 1ª a 4ª 
séries do ensino 
fundamental. 

Determina que a designação 
de professores 
coordenadores para o Ciclo I 
somente acontecerá no final 
do primeiro semestre de 
2008. 

Ensino Médio com 

modalidade 

profissionalizante em 

Gestão de Pequenas 

Empresas, oferecido a 

partir do 2o ano, 

concomitantemente às 

aulas regulares.  

Res. SE n. 10 de 

31/01/2008 

Altera a redação do 
artigo 4º da Res. SE 
nº 88/2007 

 

Permite que os candidatos 
concorram à coordenação 
em mais de uma unidade 
escolar. 

Autoria: Sílvia Cristina Pantano dos Santos – 2008. 

 

 Todas essas mudanças na coordenação pedagógica demonstram um 

descaso por parte da Secretaria da Educação com o andamento do trabalho 

pedagógico desenvolvido nas unidades escolares. Nota-se que ao longo de doze 

anos inúmeras foram as resoluções para regulamentar essa função, o que faz com 
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que as escolas acabem “esperando pra ver” qual a próxima novidade, interrompendo 

as linhas de trabalhos adotadas e fragmentando as equipes constituídas. 

 

3.2 – A rotina dos Professores Coordenadores nas escolas estaduais paulistas. 

 

 Ao longo da existência da Coordenação Pedagógica, o exercício desta função 

foi marcado pela contradição entre a realidade de trabalho, a atribuição de articular e 

mobilizar toda comunidade escolar na busca da promoção da aprendizagem dos 

educandos e a construção da sua identidade profissional.  

 Essa reflexão é de extrema relevância, principalmente no que se refere à 

formação continuada dos educadores no interior das unidades escolares, à gestão 

dos problemas cotidianos e à construção dos próprios saberes necessários ao 

desempenho do seu papel junto à coordenação pedagógica. Porém, não é possível 

fazê-lo sem uma percepção e análise do campo de atuação deste educador. 

 Colocando a função da coordenação pedagógica em foco a partir do 

momento em que ela se torna comum a todas as escolas, ou seja, nos últimos doze 

anos, é possível diagnosticá-la como uma função com existência bastante 

controversa. Os indícios dessa contradição são percebidos inclusive na 

denominação recebida, uma vez que primeiramente os profissionais são chamados 

de Professores Coordenadores Pedagógicos (PCP), passando mais tarde a serem 

simplesmente nomeados como Professores Coordenadores (PC). Neste último caso, 

é pertinente um questionamento: Professores coordenadores do quê? Será que do 

trabalho pedagógico, da formação continuada, ou de todas as eventualidades que 

possam surgir no cotidiano da escola?   

A existência historicamente descontínua da coordenação pedagógica gerou 

uma fragilidade no processo de construção da identidade dos educadores, fazendo 
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com que o Professor Coordenador, conforme citado no Caderno de Formação21 

(1996),  

 

...conte com pouco respaldo para a constituição de sua identidade e 

delimitação de sua competência na vida escolar. Tal indefinição 

acaba por favorecer situações de desvios no desenvolvimento de seu 

trabalho... Assim, ele se torna um “faz tudo”, um “tapa buracos”. Fica 

sob sua responsabilidade realizar trabalhos burocráticos e de 

secretaria, substituir professores, aplicar provas para aliviar 

sobrecarga de horário, resolver problemas com pais e comunidade 

(p. 07). 

 

 Em estudo realizado junto à SMESP22, Fusari (1997), destaca que no 

cotidiano são muitas as dificuldades enfrentadas pelos coordenadores, o que faz 

com que muitas indagações possam ser feitas, dentre elas: 

 

O que significa ser CP23 de escola no mundo contemporâneo? O que 

caracteriza um bom coordenador pedagógico hoje? ...Como lidar 

com todas as variáveis que atravessam o trabalho cotidiano dos 

CPs? Como saber separar bem aquilo que é daquilo que não é 

função do CP? Como lidar e atuar bem com professores, alunos, 

demais técnicos, funcionários e comunidade? ...Como construir uma 

identidade profissional no coletivo da escola? (p. 35) 

 

                                                 
21 Caderno de Formação – Publicação da APEOESP (Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de 
São Paulo). 
 
22 Formação Contínua de Educadores: um estudo de representações de coordenadores pedagógicos da Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo. São Paulo, FEUSP,1997. 
 
23 Convém destacar que na SMESP, diferentemente do que acontece na rede estadual, a coordenação pedagógica 
constitui um cargo provido através de concurso público, que confere ao seu ocupante a denominação de 
Coordenador Pedagógico (CP). 
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 Apesar de tratar-se de uma rede de educação distinta da estadual, os 

questionamentos a respeito do trabalho do coordenador são semelhantes, podendo 

dizer que no caso dos coordenadores que atuam no Estado, ainda há um agravante 

que é o fato de não ter suas funções contempladas em um cargo efetivo. 

 Assim, as atribuições dos coordenadores, nem sempre bem definidas, 

convergem para um campo de atuação que, conforme aponta Guimarães e Villella 

(2000, apud Cunha, 2006) estruturam-se em três níveis: “resolução de problemas 

instaurados, prevenção de situações problemáticas previsíveis e promoção de 

situações saudáveis do ponto de vista educativo e socioafetivo”. (p.37) 

 Além dessas atribuições, a que merece destaque e é o foco deste estudo, é a 

formação continuada em serviço. 

 Depois de muitas experiências de formação continuada fora do ambiente 

escolar, percebeu-se que esse processo poderia ocorrer no cotidiano, em 

proximidade com as situações reais do trabalho. 

 Fusari (2000), ao tratar da formação contínua de educadores na escola e em 

outras situações, escreve: 

 

Dado o exagero de a formação contínua, durante anos, ter centrado 

suas atividades na retirada dos educandos de seu local de trabalho, 

principalmente da escola -, há atualmente uma forte tendência em 

valorizar a escola como o locus da formação contínua.(p. 17) 

 

 Concordando com essa idéia, a Secretaria de Educação passa a delegar aos 

coordenadores a responsabilidade de promover a formação contínua no interior das 

escolas, especificamente nos HTPCs, o que passa a exigir que estes educadores 

também sejam formados constantemente. Embora algumas iniciativas já 

acontecessem na rede, com o Programa Ensino Médio em Rede, em 2004, essa 

atribuição passa a ser valorizada. 
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 Em 2008, enquanto esse trabalho de mestrado é elaborado, a Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo, está implementando uma nova Proposta 

Curricular, um documento que, conforme especificado no Caderno do Gestor (2008) 

enviado a todos os gestores da rede contempla os seguintes princípios de 

organização: 

 

1 – Currículo é cultura; 

2 – O currículo deve ser referido a competências; 

3 – O currículo tem como prioridade as competências leitora e 

escritora;  

4 – O currículo deve articular as competências para aprender; 

5 – O currículo é contextualizado no mundo do trabalho. (p. 32) 

 

Implantar uma Proposta Curricular para toda a rede de ensino tem sido um 

desafio para Secretaria da Educação de São Paulo, pois muitas frentes de 

resistências têm surgido, principalmente, devido ao modo impositivo com que esta 

proposta chegou até as escolas, pensada de cima para baixo, por especialistas 

contratados que apesar de basearem as ações em estudos e dados sistematizados 

através de pesquisas, desprezam a opinião de quem está diretamente envolvido 

com o processo de ensino e colocam os professores como executores das 

propostas por eles idealizadas. 

Vale à pena destacar a importância da mobilização dos educadores na 

discussão do currículo escolar e a formação contínua na escola é, sem dúvida, um 

momento para que isso aconteça, pois como aponta Fusari (1997), à medida que 

isso acontece, ocorre uma relação de mão dupla onde os dois elementos são 

beneficiados mutuamente. 
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O desenvolvimento do currículo exige o aperfeiçoamento contínuo de 

professores, especialistas e diretores. E o aperfeiçoamento contínuo 

dos educadores aperfeiçoa o currículo escolar, o que torna a 

formação contínua, na dinâmica da escola, ora meio para e ora um 

fim em si. (p. 59) 

 

 Assim, tudo indica que a formação contínua será um dos campos de atuação 

dos professores coordenadores, porém, convém ressaltar se suas atribuições 

permitirão que ele realize esse feito de forma significativa, ou se novamente, a 

história da coordenação pedagógica escreverá um novo capítulo com velhas 

experiências, onde a rotina conturbada da escola, o autoritarismo e a fiscalização 

ganharão espaço e sufocarão as possibilidades de reflexão e formação coletiva dos 

educadores.  
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CAPÍTULO 4 

 

ENCONTRANDO RESPOSTAS, CONFIRMANDO RELATOS, ELENCANDO 
NOVOS QUESTIONAMENTOS... 

 

Produtores desconhecidos, poetas de seus negócios, inventores de 

trilhas nas selvas da racionalidade funcionalista, os consumidores ... 

traçam “trajetórias indeterminadas”, aparentemente desprovidas de 

sentido porque não são coerentes com o espaço construído, escrito e 

pré-fabricado onde se movimentam. 

   Certeau, 1994. p. 97. 

 

 

 No momento da escolha do Programa Ensino Médio em Rede como cenário 

de atuação dos professores coordenadores como agentes formadores de seus 

pares, não houve a pretensão de avaliá-lo como política de formação contínua em 

local de serviço. No entanto, não é possível deixar de analisá-lo criticamente, sem 

com tudo, rotulá-lo como “bom” ou “ruim”. O interesse deste estudo está muito mais 

voltado para a investigação dos alcances e limites que o programa possibilitou. 

 A idéia inicial de investigação estava baseada na análise de questionários 

respondidos pelos coordenadores que participaram do Programa Ensino Médio em 

Rede, porém, em virtude das mudanças ocorridas na rede estadual envolvendo 
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esses educadores, tanto no que se refere aos procedimentos para sua designação 

quanto às suas atribuições, tornou-se pertinente inserir o recurso da entrevista como 

instrumento complementar à coleta previamente realizada e como fonte de 

informação a cerca do impacto que a cessação das suas designações causou nos 

coordenadores. 

 Desta forma, considero pertinente proceder à análise dos elementos comuns 

aos dois instrumentos.  

É relevante destacar que o total de sujeitos participantes da pesquisa é igual 

a dez, pois as entrevistas realizadas envolveram os mesmos coordenadores que já 

haviam respondido aos questionários. 

Desta forma, de posse do material coletado e tendo feito a sistematização das 

informações obtidas, foi possível perceber que havia uma riqueza muito grande em 

termos de informações e que, elas certamente forneceriam preciosas contribuições 

ao trabalho. 

 Assim, procedeu-se a análise das respostas aos questionamentos 

encaminhados aos coordenadores entrevistados, primeiramente comparando as 

informações oriundas dos questionários, completando-as com os relatos das 

entrevistas. 

 

4.1 – Os Professores Coordenadores: Formação e Atuação. 

 

 Algumas características mais gerais sobre os participantes permitem 

conhecê-los melhor. 

 Dos dez indivíduos investigados, três são do sexo masculino e sete 

pertencem ao sexo feminino. 

A questão de gênero é relevante em alguns estudos, sendo capaz de agregar 

elementos que diferenciem o resultado da investigação, ou que explique o problema 

em questão. No caso dos coordenadores analisados, apesar de ocorrer uma 
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predominância do sexo feminino, esse fator não é determinante, apenas confirma 

um fato comum à educação, que é a predominância das mulheres nesta profissão.  

 Os participantes possuem, em sua maioria, idade superior aos quarenta anos, 

totalizando 80% (8 sujeitos) dos investigados. Os outros 20% (2 sujeitos) 

compreendem um coordenador na faixa etária dos 30 a 35 anos e outro de 35 a 40 

anos. 

 Essas informações apontam para o fato de que os sujeitos da pesquisa 

podem ser considerados como “experientes”. 

 A expressão “experiente” remete à fala de Nóvoa (2004) em um dos vídeos24 

de apoio às atividades desenvolvidas no Programa Ensino Médio em Rede, quando 

se referia à questão do tempo de serviço na formação dos sujeitos: 

 

A formação de professores é sempre um espaço de mobilização da 
experiência. O professor nunca é uma página em branco, que nada 

sabe. Mesmo os mais novos têm a experiência construída nos 

bancos escolares, como alunos. A formação só atingirá seus 

objetivos se for capaz de fazer o professor transformar sua própria 

experiência em novos conhecimentos profissionais. Mas a 

experiência por si só não é formação, não é formadora. Dewey já 

perguntava: quando se tem dez anos de experiência, se está dizendo 

que se tem dez anos de experiência, ou que se tem um ano de 

experiência repetido dez vezes? Ela pode ser a rotina, a repetição de 

erros e processos de ensino inadequados... 

  

 Nota-se que os coordenadores já atuam no magistério há um tempo 

considerável. Trinta por cento trabalham na educação por um período que varia 

                                                 
24 Este vídeo trata-se da gravação de uma Teleconferência com Antônio Nóvoa , professores e alunos envolvidos 
no curso PEC - Formação Universitária (SEE, 2001 – 2002), que ofereceu formação em nível superior a 
professores de Ensino Fundamental - Ciclo I. Professoras das universidades participantes: Maria Isabel de 
Almeida (USP), Myrtes Alonso (PUC-SP) e Ricardo Ribeiro (Unesp). Alunas – professoras: Maria José 
Nogueira (USP), Irani Aparecida Muller Guimarães (Unesp), Maria Luísa de Oliveira Dias (PUC-SP).   
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entre 10 e 15 anos, outros trinta por cento têm entre 15 e 20 anos de experiência e 

quarenta por cento já exercem a profissão há mais de 20 anos. 

 Observa-se uma diversidade quanto ao campo de atuação dos 

coordenadores, sendo que alguns desempenharam atividades profissionais em 

empresas, bancos e outras instituições, principalmente, antes de iniciarem o trabalho 

docente. Considerando apenas a area de educação, alguns atuaram na educação 

infantil e no ensino superior, contudo, a grande incidência é o afazer junto ao ensino 

fundamental e ensino médio. Também é possível perceber suas ações em 

instituições privadas de ensino, no entanto, é na escola pública que a maioria 

desempenha suas tarefas. 

 A pesquisa confirmou o que já é um fato conhecido entre os educadores. É 

comum a acumulação de atividades em diversas instituições ou mesmo em redes 

públicas distintas. 

 Quanto à situação funcional, sessenta por cento dos professores que 

responderam ao questionário são efetivos na rede estadual e, quarenta por cento 

são contratados temporariamente, sendo denominados OFA (Ocupantes de Função 

Atividade). 

 Analisando esses primeiros itens, é possível perceber que os ocupantes da 

função de coordenação pedagógica que foram submetidos a esta investigação são 

professores experientes, que já trabalham na educação a um bom tempo.  

Já o tempo específico como coordenador varia, sendo que foram registrados 

os seguintes dados: um coordenador está na função há três anos, dois a quatro 

anos, outros dois coordenam a escola há sete anos, três a oito anos, apenas um faz 

esse trabalho há dez anos e um último, há onze anos atua junto à coordenação 

pedagógica. 
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4.1.1 – Coordenador: que formação? 

 

Evidenciando que para ocupar a função de Professor Coordenador não é 

necessário ser formado em pedagogia, a pesquisa revelou uma diversidade grande 

na formação inicial dos coordenadores. 

Foi revelado que dos dez sujeitos analisados, cinqüenta por cento são 

formados em Letras, os outros cinqüenta por cento têm graduação em Biologia, 

Psicologia/Biologia, Educação Física, Química e um último que possui formação em 

diversas áreas, a saber, Administração de Empresas, Arte, Matemática e Pedagogia. 

 Deste total, 05 cursaram Complementação Pedagógica25 ou Pedagogia. Ao 

serem questionados sobre a importância desta formação para o exercício da 

Coordenação Pedagógica, foi possível obter as seguintes situações: 

Situação 1 – Os coordenadores (5 participantes) que não cursaram a Pedagogia 

afirmam que essa formação não é necessária, pois podem construir os saberes 

pertinentes à função à medida que a desempenham, bastando para isso empenho e 

dedicação.  

 

Quando há interesse, empenho e dedicação, podemos buscar o 

conhecimento para desenvolvimento de nossa função, e a formação 

acadêmica seja ela qual for também não consegue suprir todas as 

necessidades, principalmente na função de professor o mais 

importante é a busca de conhecimento e informação para 

desempenharmos com qualidade a função e as tarefas que nos são 

destinadas. (PC3) 

 

                                                 
25 Complementação Pedagógica - Trata-se de um condensado de Pedagogia que concede ao aluno diploma de 
Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação em Administração e Supervisão Escolar. Para freqüentar este 
curso, obrigatoriamente o aluno precisa ser formado em outra licenciatura, pois as disciplinas pedagógicas da 
primeira graduação são eliminadas o que faz com que o tempo de duração desta modalidade de Pedagogia seja 
abreviado, não ultrapassando dois anos. 
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A resposta do PC3 chama a atenção para a questão do empenho, 

compromisso e dedicação como elementos fundamentais e, muitas vezes, 

suficientes para a garantia de sucesso do trabalho profissional. 

 

 Convém destacar a importância da formação inicial em todas as profissões, 

pois os impactos dessas deficiências poderiam ser catastróficos em áreas como a 

medicina, a engenharia e outras. Daí é possível questionarmos o que nós 

professores causamos na educação de uma pessoa quando não estamos 

suficientemente preparados para o exercício de nossa profissão. 
 

 

Situação 2 - Quatro dos coordenadores que cursaram a Pedagogia afirmam que 

essa formação é necessária, pois oferece um embasamento maior e acrescenta 

elementos facilitadores à prática. 

 

 
Apesar de não ser uma exigência para o desempenho desta função, 

considero que os conhecimentos adquiridos durante esta formação 

são fundamentais para que o trabalho do coordenador seja 

desenvolvido efetivamente. (PC10) 

 

 

Situação 3 – Um dos coordenadores que cursou a Pedagogia afirma que essa 

formação não é necessária, pois: 

 

 
No Estado, infelizmente não atuamos só no pedagógico, pois 

exercemos várias funções ao mesmo tempo. (PC9) 

 

 

De modo geral, com exceção do PC9, aqueles coordenadores que têm a 

Pedagogia em seu currículo, percebem o quanto essa formação é importante e 

contribui para o desenvolvimento de seu trabalho. 
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Nas situações acima descritas, nota-se que a Pedagogia é valorizada por 

aqueles que a cursaram, como elemento indispensável para o exercício de sua 

função. Isso remete a grande discussão que está presente nos rumos do curso de 

Pedagogia, uma vez que há um questionamento sobre que tipo de profissional essa 

formação deve oferecer, se aquele especialista pesquisador, ou o pedagogo 

encarregado da docência. 

 
 

 

4.1.2 – O Professor Coordenador: escolhas na trajetória. 
 

 

 Antes de identificar os motivos que levam um professor a interessar-se pela 

coordenação pedagógica na rede estadual paulista, é importante distinguir quem é 

de fato o Coordenador Pedagógico (CP) e quem é o Professor Coordenador (PC). 

No primeiro caso, a exemplo da Prefeitura do Município de São Paulo, trata-se do 

ocupante de um cargo provido por concurso público, que é responsável pelo Projeto 

Político Pedagógico da escola. No segundo caso, como acontece na Secretaria de 

Estado da Educação de São Paulo, trata-se de uma função atividade, ocupada 

temporariamente por um professor, que também deveria coordenar o 

desenvolvimento do Projeto Político Pedagógico da escola, mas que acaba por ter 

essa função desviada. 

 

 Diversos motivos são elencados para justificar as opções dos professores 

para exercerem a função de Professor Coordenador. Eles podem ser distribuídos 

nas seguintes categorias: 

 

1 – Convite da direção; 

2 – Vontade de aprender mais e oportunidade de adquirir novos conhecimentos; 

3 – Desejo de ser útil aos professores e alunos; 

4 – Identificação com o trabalho pedagógico; 

5 – Incentivo dos pares. 
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 Analisando em particular cada sujeito, observa-se que eles geralmente 

apresentam mais do que uma justificativa para sua escolha. 

 

PC1 – Identificação com o trabalho pedagógico desenvolvido na escola. 

 

PC2 – Convite para ocupar a função. 

 

PC3 – Vontade de aprender mais; desejo de ajudar os alunos da escola. 

 

PC4 – Convite da direção. 

 

PC5 – Convite da direção. 

 

PC6 – Convite da direção; desejo de ser útil aos professores e alunos. 

 

PC7 – Identificação com o trabalho pedagógico; vontade de aprender mais; desejo 

de ajudar os alunos. 

 

PC8 – Identificação com o trabalho pedagógico. 

 

PC9 – Convite da direção;  

 

 

 Uma das hipóteses iniciais desta investigação era constatar se um professor 

assume a coordenação de uma escola em virtude da dificuldade de ter uma carga 

horária completa, uma vez que nem sempre os professores OFAS (Ocupantes de 

Função Atividade) têm a possibilidade de completar sua jornada de trabalho e vêem 

na coordenação uma chance de garantir sua remuneração. No entanto, esse fator 

não foi evidenciado durante a descrição da análise das trajetórias profissionais em 

foco, provavelmente, pelo fato da grande maioria dos sujeitos participantes da 

pesquisa ser efetiva ou já atuar na educação por um período razoavelmente longo. 
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 Somente quando questionado sobre os saberes necessários à formação dos 

seus pares, o PC8 relata que esta situação realmente constitui-se em um fator que 

impulsiona um professor a almejar a coordenação de uma escola: 

 

 
... alguns colegas coordenadores... não são efetivos, têm poucas 

aulas ou poucos pontos (como OFA), passam na “provinha” de 

coordenador, tem um bom relacionamento com os pares e pronto, 

isso basta... (PC8) 

 

 

 Sobre o relacionamento de alguns coordenadores com os seus pares, durante 

o exame de qualificação desse mestrado, o professor José Cerchi Fusari, teceu o 

seguinte comentário que merece ser transcrito: 

 

  
O PC precisa ser percebido como uma autoridade competente, uma 

liderança que consiga fazer o Projeto Político Pedagógico da escola 

acontecer. 

Um desvio que pode ocorrer, é aquele da escolha de um colega 

“bonzinho”, aquele colega que não vai trazer problemas ou 

cobranças. O PC precisa ser bom profissional e não bonzinho. No 

exercício da função ele vai ter que tomar posição a favor do processo 

ensino e aprendizagem, muitas vezes contrariando interesses de 

colegas. 

 

 

 Outra situação que não foi evidenciada, mas que reflete o porquê muitos 

professores vão para a coordenação é a ilusão de que ao deixar a sala de aula eles 

terão maior tranqüilidade em seu trabalho. Esse engano logo se desfaz porque em 

pouco tempo eles descobrem que a rotina do coordenador é igualmente turbulenta e 

que talvez vão desgastar-se muito mais do que ensinando os alunos. 
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4.1.3 – Atuação dos coordenadores nas escolas: as emergências como rotina. 
 
 

Embora os professores coordenadores devessem ocupar-se do trabalho 

pedagógico nas escolas, as respostas encontradas nos questionários e entrevistas 

indicam que um enorme contingente de atividades desvia o foco desse educador, 

fazendo com que sua rotina na escola seja muito conturbada. 

  
 

Não há uma rotina, na verdade tudo o que está relacionado a alunos 

e professores é de responsabilidade do PC. Às vezes programamos 

as atividades do dia e situações adversas mudam os planos. (PC3) 

 

 

...Assim sendo, o resto do dia é para atendimento de pais e fazer 

tarefas que não são atribuições do coordenador, mas que na 

verdade, são feitas. (PC8) 

 

 

Olha a rotina é toda emergencial, é tudo uma caixinha de surpresas, 

uma hora aparece uma coisa, depois aparece outra, uma mãe, um 

pai eles não tem paciência de estar agendando, eles querem 

respostas imediatas e isso deturpa muito. Nós temos problemas com 

aluno, o aluno tem problemas com o professor, e a gente tem que 

estar mediando, isto é, fazendo um trabalho que diminua esses 

conflitos. (PC1- E) 

 

 

 Esses depoimentos coincidem com as considerações de Placco (2003), 

quando a autora afirma que: 

 

 
O cotidiano do coordenador pedagógico ou pedagógico-educacional 

é marcado por experiências e eventos que o levam, com freqüência, 

a uma atuação desordenada, ansiosa, imediatista e reacional, às 
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vezes até frenética... Nesse contexto, suas intencionalidades e seus 

propósitos são frustrados e suas circunstâncias o fazem responder à 

situação do momento, “apagando incêndios” em vez de construir e 

reconstruir esse cotidiano, com vistas à construção coletiva do 

projeto político-pedagógico da escola. (p. 47) 

 

  

  Os relatos apontam uma grande diversidade de ações desempenhadas 

pelos coordenadores, sendo elas pedagógicas ou não. A saber, algumas delas são: 

atendimento aos professores, pais e alunos; atendimento às solicitações da Diretoria 

de Ensino; orientações aos alunos com dificuldades de aprendizagem; 

acompanhamento do projeto de recuperação e reforço; acompanhamento da 

entrada dos alunos em cada período; preparo do material para HTPC; controle dos 

registros de Progressão Parcial26; organização de excursões; acompanhamento dos 

planos de aula, diários, metodologias e processos de avaliação; levantamento da 

freqüência dos alunos; convocação de responsáveis dos alunos; realização de 

exames de classificação e reclassificação; organização das reuniões de Conselho 

de Série e reunião de pais; administração das ausências dos professores e 

providenciar professores eventuais; dar aulas quando não encontra professores 

substitutos; ser inspetor de alunos em virtude da falta de funcionários; cuidar da 

indisciplina dos alunos; assessoria à secretaria da escola; participação em reuniões 

na Diretoria de Ensino; mediação da relação escola-comunidade; assessorar a 

direção da escola; abrir e fechar portão; apaziguar as brigas entre alunos; em suma, 

atender todas as urgências do dia-a-dia.  

 Sobre toda essa sobrecarga de atividades e imprevistos que obrigam o 

professor coordenador a ter uma rotina de trabalho baseada no atendimento das 

urgências, Almeida (2003) elenca algumas metáforas comumente usadas por esses 

educadores para definir seu dia-a-dia: 

 
Cego perdido no meio do tiroteio: a escola é um território de lutas; há 

pessoas atirando de todos os lados: bombardeando com solicitações, 

                                                 
26 Progressão Parcial – Regulamentado pela Res. SE n. 21 de 05 de fevereiro de 1998, trata-se de um regime de 
promoção em que o aluno pode ser promovido para série subseqüente, devendo cumprir as disciplinas que teve 
aproveitamento insuficiente concomitantemente às da série atual. 



74 
 

exigindo respostas, buscando providências; o cego não distingue 

claramente os obstáculos e os espaços de segurança. 

Um coringa: as funções não estão bem definidas – então vale fazer 

tudo; as funções não estão bem definidas – então não sou dono de 

nenhuma função; as funções não estão bem definidas – então 

assumo o lugar do outro, um lugar que não é meu. 

Um apagador de incêndio: a escola tem conflitos que geram 

incêndios; apagar incêndios requer uma ação imediata; alguém tem 

que apagar o incêndio – esse alguém é o PC. (p. 35) 

 

 É muito importante registrar que a sobrecarga de trabalho que recai não 

apenas sobre o coordenador, mas sobre todos os profissionais que trabalham nas 

escolas, se deve à ausência de funcionários (serventes, auxiliares administrativos, 

inspetores de alunos e pessoal de apoio em geral). É a ausência da 

responsabilidade do Estado, que além de assoberbar quem trabalha na escola, 

delega aos pais e à comunidade, o papel de suprir, através de trabalho voluntário , a 

falta de contratações. 

 

 

4.1.4 – Rotina fora da escola. 
 
 

 Os sujeitos participantes da pesquisa demonstraram em sua maioria que 

acabam compensando o tempo que é insuficiente na escola em decorrência do 

grande volume de atribuições que lhes são conferidas, com uma sobrecarga de 

trabalho em casa. 

 Dos dez coordenadores que responderam ao questionário, obtivemos as 

seguintes informações: 

 

- Às vezes levo trabalho para casa: três professores coordenadores disseram 
que eventualmente precisam levar algum tipo de atividade da escola para ser 
realizada em casa. 
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Fora da escola, sempre que possível não levo serviço pra casa, mas 

infelizmente (devido) a correria e o excesso de atividades na escola 

me vejo obrigado a completar meu trabalho em casa, principalmente 

serviços que são possíveis de serem realizados on line. (PC1) 

 

 

 

Essa necessidade faz com que os momentos de descanso, lazer e dedicação 

à família dos educadores sejam consumidos com o trabalho, que não é remunerado, 

e compromete sua qualidade de vida. 

 

- Nunca levo trabalho para casa: três coordenadores afirmaram não fazer 
atividades relacionadas ao trabalho em casa. 
 

 
Vou para casa, às vezes faço massagem, vou ao centro Allan 

Kardec, assisto a palestras, vou a bailes, recebo a família, faço 

visitas, às vezes cinema, teatro etc... (PC7) 

 

 

 Essa é a atitude devida para que o profissional tenha preservada a sua saúde 

e possa gozar a vida de modo satisfatório. É extremamente necessária para evitar 

os problemas de saúde que afetam os professores de modo geral. 

 

 Os motivos que geram a doença ocupacional dos professores são 

amplamente divulgados. O excesso de trabalho, indisciplina em sala de aula, salário 

baixo, problemas sociais que afetam a escola, como violência, drogas e agressões 

aos docentes. Tudo isso contribui para o desânimo e a falta de interesse pela 

profissão. 

  

 Segundo Carlotto, 2002, esses sintomas são característicos da Síndrome de 

Burnout que é um tipo de estresse ocupacional que acomete profissionais 
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envolvidos com qualquer tipo de cuidado em uma relação de atenção direta, 

contínua e altamente emocional (p. 23). 

 

Maslach, Schaufeli e Leiter ,2001, apud Carlotto, 2002, classificam essa 

síndrome dentro de três dimensões: 

 
 

 Exaustão emocional, caracterizada por uma falta ou carência de 

energia, entusiasmo e um sentimento de esgotamento de recursos; 

despersonalização, que se caracteriza por tratar os clientes, colegas 

e a organização como objetos; e diminuição da realização pessoal no 

trabalho, tendência do trabalhador a se auto-avaliar de forma 

negativa. As pessoas sentem-se infelizes consigo próprias e 

insatisfeitas com seu desenvolvimento profissional (p.23). 

  

  

- Sim, levo algum tipo de trabalho para casa: quatro participantes disseram 
sempre realizar algum tipo de atividade relacionada ao trabalho quando está 
fora da escola. 

 

 
Além de trabalho, levo preocupação. (PC5) 

 

 

 Além do trabalho pertinente às rotinas da casa e da família, alguns 

professores, além da sobrecarga de trabalho semanal que muitas vezes é estendida 

para casa, ainda desempenham algum outro tipo de trabalho formalizado. 

 

 
...trabalho em um Cursinho como professor de Literatura e Gramática 

e aos domingos, trabalho na Escola da Família. (PC8) 

 

 

...trabalho no Programa Escola da Família. (PC5)   
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...à noite, leciono no município de São Paulo, as segundas, terças, 

quintas e sextas-feiras. (PC2) 

 

 

 De acordo com as informações acima, os coordenadores precisam desdobrar-

se em outras jornadas de trabalho para complementar a renda familiar e, desta 

forma, garantir sua sobrevivência. 

 

 A existência de jornadas duplas e triplas compromete não apenas a qualidade 

do trabalho docente, mas a saúde dos profissionais. 

 
 

4.2 – Os Professores Coordenadores e a Formação. 
 

 

4.2.1 – O que entendem por Formação Contínua. 
 
 
 As concepções que os coordenadores manifestaram a respeito do que vem a 

ser formação contínua são bastante diversificadas. É comum o emprego de termos 

outrora utilizados para denominar esse processo, mas que são amplamente 

questionados pelos especialistas em educação. Apesar de que as próprias 

Secretarias de Educação ainda fazem a mesma coisa, inclusive em documentos 

oficiais.  

Em alguns relatos foi constante o uso de palavras como “reciclagem” e 

“atualização”, no entanto, percebe-se a presença de definições mais amplas e 

completas tais como: estudo, aprendizagem constante, estar atento a novidades em 

termos de conhecimento, adaptação às mudanças, ampliação do conhecimento, 

consciência de que ninguém está completamente formado, estar “antenado” com a 

realidade dos alunos, reestruturação e aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos, produção de novos saberes, estar informado para os desafios do dia-a-
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dia, processo de construção de conhecimento permanente que dura a vida toda e 

em todos os ambientes. 

 

Considero que a formação continuada é um processo de construção 

de conhecimento permanente, que acompanha o sujeito em todas as 

fases de sua vida e em todos os ambientes que ele freqüenta. 

Especificamente na escola, o professor está em constante formação, 

seja junto aos seus pares, nos momentos de estudos e troca de 

experiências, seja nas situações vivenciadas na sala de aula. (PC10) 

 

 

 

4.2.2 – Possibilidade de formar professores na escola. 
 
 
 Ao serem questionados sobre a possibilidade de promover a formação dos 

professores dentro do ambiente escolar, os coordenadores evidenciaram algumas 

dúvidas, inclusive no que é de fato esse trabalho de formação: 

 

 
Não é bem formar professores, mas ler e discutir com eles textos 

relativos à nossa rotina e pesquisar para auxiliá-los nas suas 

dificuldades, orientá-los para o desenvolvimento de projetos e trazer 

sempre as atualidades da educação, isto é, o que está acontecendo 

na educação. (PC2) 

 

 

 Neste relato, nota-se que o próprio coordenador parece ter dúvidas do que 

caracteriza os processos de formação inicial básica (graduação universitária) e 

formação contínua, permanente. Ele aponta as iniciativas deste último processo 

como sendo apenas ações isoladas, sem vínculo com a formação global dos 

professores.  
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A verdade é que na escola os coordenadores não têm essa 

preocupação de “formar” professores, o tempo é curto e também não 

é a sua função principal, ele pode até capacitar, mas formar... (PC8) 

 

 

 O PC8 também evidencia em sua fala suas dúvidas em definir o processo de 

formação contínua e demonstra que faz uma diferenciação entre “formar” e 

“capacitar”, dando a impressão de que o primeiro caso é mais complexo e, portanto, 

difícil de acontecer. 

 

No que se refere à possibilidade de, efetivamente, desenvolver um trabalho 

de formação continuada dentro da escola, seis coordenadores (PC1, PC2, PC3, 

PC7, PC9 e PC10) demonstraram que é possível isso aconteçer, porém, enfatizaram 

que muitas são as dificuldades para realizá-lo, principalmente em virtude das 

eventualidades da rotina dos coordenadores. 

 

...a escola é um excelente ambiente para formação dos professores, 

principalmente pela proximidade com a realidade do trabalho, no 

entanto, acredito que a conturbada rotina que este ambiente 

proporciona, dificulta que este trabalho se efetive. Penso que só será 

possível promover este processo se houver uma revisão do tempo 

disponibilizado para este fim e das atribuições do formador, 

justamente para que esta atividade não fique em segundo plano em 

detrimento das outras. (PC10) 

 

 

Os demais participantes não acreditam que o ambiente escolar seja o melhor 

lugar para a formação contínua dos professores, pois além de não oferecer as 

condições adequadas para a realização deste trabalho, ainda não percebem o 

próprio coordenador como um formador preparado para esta atribuição. 

 

 
Não (é possível), porque não temos tempo para o preparo adequado 

desta formação. (PC3) 
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...Também atualmente temos uma carência muito grande de 

coordenadores com uma boa formação, capazes de capacitar de 

verdade um grupo. (PC8) 

 

  

 O fator tempo foi um dos principais dificultadores do processo de formação 

contínua dos educadores, de acordo com os relatos dos coordenadores. Realmente 

para que um trabalho de qualidade seja feito, é necessário que haja um bom 

planejamento e boas condições para desenvolvê-lo e isso, certamente demanda 

tempo.  
 

 

4.2.3 – Saberes construídos na experiência docente e requisitos para a 
formação dos pares.   
 
 
 Ao serem indagados se os saberes provenientes da experiência como 

professor basta para a promoção da formação de seus pares, os coordenadores 

enfatizaram que essa base é muito importante, influenciando inclusive no seu 

desempenho, uma vez que consideram que o “bom professor” certamente também 

será um “bom coordenador”. Porém, além disso, manifestam a idéia de que é 

fundamental, primeiramente, receberem uma formação para si, e somente depois, 

atuarem junto a seus colegas. Esse processo, conforme aparece nos relatos 

compreende tanto os momentos de aprendizagem através da formação básica, 

acadêmica, quanto a formação contínua, por iniciativa externa ou própria. 

 

 
Só a nossa experiência como educador não dá para formação dos 

pares, é necessário estudo e preparo para tal. É preciso participar de 

cursos que abordam todos os assuntos pertinentes ao nosso 

trabalho, ouvir palestras, assistir vídeos e outros... (PC2) 
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Dependendo da experiência do professor coordenador como 

professor em sala de aula, acredito que o mesmo será um bom 

formador, mas mesmo assim, acho necessário que ele receba 

sempre que possível orientação... (PC4) 

 

 

É importante ressaltar que essa idéia do PC4 em relação ao desempenho 

semelhante do profissional que atua tanto na sala de aula, quanto na coordenação, 

não reflete, verdadeiramente, a realidade, pois nem sempre o bom professor será 

bom coordenador, por ter que desempenhar tarefas distintas que envolvem sujeitos 

distintos. Coordenar uma sala de aula é bem diferente de coordenar uma escola 

inteira. 

 

 

4.3 – Os Coordenadores e a formação dos professores durante o Programa 
Ensino Médio em Rede: facilidades e dificuldades. 
 
 
 Durante o Programa Ensino Médio em Rede, os coordenadores receberam a 

atribuição de formar professores durante o HTPC. 

 Convém destacar que essa proposta de formação em serviço, foi focada em 

um modelo padronizado para toda a rede estadual paulista, com temas comuns a 

realidade das escolas. No entanto, não houve momentos de discussão de temas 

específicos a cada unidade escolar, ou seja, os seus Projetos Políticos Pedagógicos 

não receberam a devida atenção e a idéia de formação foi totalmente desvinculada 

desta perspectiva . 

 Ao serem questionados sobre essa função de formadores de professores, os 

coordenadores relataram que muitas foram as dificuldades vivenciadas, porém, 

alguns destacaram que talvez tenha sido um dos raros momentos em que o papel 

de formador foi interpretado por muitos deles, que puderam sentir-se capazes de 

transformar o HTPC em um espaço de formação contínua. 
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No entanto, os depoimentos evidenciaram que o curto espaço de tempo 

destinado aos HTPCs e a rotina da escola dificultaram demais esse trabalho e os 

resultados só foram alcançados em decorrência de muito empenho dos 

coordenadores e professores, que não mediram esforços para desenvolvê-lo. 

 

Fiz o possível e o impossível e acredito que o sucesso do grupo 

existiu, mas isso só foi possível por uma dedicação pessoal e pela 

disposição de todos os professores em participar de forma efetiva e 

consciente realizando muitas atividades em casa. Gosto deste 

momento de formação, mas acredito que programas específicos 

como foi o Ensino Médio em Rede deveriam acontecer fora do 

trabalho para que pudéssemos contar com mais tempo para 

discussões, leituras, análises e trocas de experiências. (PC3) 

 

Este termo “formação do professor” nos impõe uma responsabilidade 

muito grande, pois, a nossa função não é bem clara para a maioria 

dos diretores de escola, e a conseqüência disso é o desvio do nosso 

trabalho para outras atividades não afins, portanto nos sobra pouco 

tempo para praticarmos o que seria correto. O EMR a mim ajudou 

muito, pois o material foi muito bom e mesmo tendo pouco tempo 

para me preparar, tentei aproveitar o máximo que pude, 

estudando,discutindo e realizando as atividades juntamente aos 

professores. Só o horário das HTPCs foi muito pouco para darmos 

conta de tanto material. O curso ficou superficial. (PC2) 

 

...que o curso era interessante era, acho até hoje. Mas ele foi muito 

truncado, corrido, exigências, tempo, não dava nem tempo muitas 

vezes de ler, a maioria das atividades que eu lia era em casa porque 

na escola as questões emergências não me permitiam nem sequer 

ler... (PC1-E) 

 



83 
 

 Apesar de ser idealizado para acontecer durante o HTPC, o Programa Ensino 

Médio em Rede também exigia que algumas atividades denominadas TRP (Trabalho 

Pessoal) fossem realizadas em local e horário de livre escolha. Porém, estas 

atividades não compreendiam o preparo e elaboração das formações dos 

professores, pois isso deveria acontecer durante o horário de trabalho do PC na 

escola. Eram apenas ações pertinentes à formação oferecida aos coordenadores 

pelos ATPs e especialistas.  

 

4.3.1 – Formação oferecida aos Professores Coordenadores para desenvolver 
o Programa Ensino Médio em Rede. 

 

 Todos os professores submetidos a esta pesquisa, fizeram parte dos 

momentos de formação destinados aos Professores Coordenadores, durante o 

Programa Ensino Médio em Rede. Essa formação estava sob a responsabilidade de 

especialistas da Secretaria da Educação e dos Assistentes Técnico-Pedagógicos da 

Oficina Pedagógica.  

 Estes especialistas foram contratados pela Fundação Vanzolini, porém não foi 

divulgado o processo de seleção desta instituição e nem os critérios de escolha dos 

profissionais. 

 Muitas foram as críticas direcionadas a esse processo e elas estavam 

relacionadas, principalmente, à superficialidade com que os temas propostos foram 

abordados, ao tempo escasso e à imposição do Programa à rede como um todo. 

 

...em muitas orientações técnicas do Ensino Médio em Rede, o 

conteúdo era imposto e nem sempre nos ouviam. (PC5) 
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as capacitações foram apenas um norte, foi necessária uma 

dedicação pessoal realizando leituras, pesquisas preparando 

materiais para que pudéssemos adquirir o grau de preparo e 

segurança para oferecer formação de qualidade aos professores, 

além de driblar o fator tempo, aliás, esta foi à dificuldade encontrada, 

o tempo, pois as reuniões de HTPC não foram suficientes para 

estabelecer uma formação de qualidade, tínhamos assuntos tão 

importantes e necessários desenvolvidos no material e muitas vezes 

as discussões eram interrompidas por conta do tempo e dá 

necessidade cumprir prazos de entrega de atividades. (PC3) 

 

 

 Considerando que para ocupar a função de Professor Coordenador não 

importa a formação básica do professor, acreditou-se esse poderia ser um elemento 

que dificultasse o desenvolvimento de alguns temas sugeridos pelo Programa, no 

entanto, do total de entrevistados, apenas dois relataram que isso comprometeu o 

trabalho. 

 

 
...Eu, por exemplo, sou da área de Educação Física e tinha muita 

dificuldade em discutir sobre gêneros literários. (PC9) 

 

 

Considerando que as capacitações oferecidas não foram suficientes, 

nem todos estavam preparados para abordar alguns temas. Por 

exemplo, tínhamos professores de Física, Química, Educação Física 

e outras áreas que eram coordenadores e tinham que enfocar 

competência leitora e escritora e não tinham domínio suficiente para 

fazê-lo. (PC10) 

 

 

 Estes dois relatos chamam a atenção para a necessidade de existir nas 

escolas coordenadores de áreas. Esse profissional só é encontrado na Diretoria de 

Ensino,na figura do Assistente Técnico Pedagógico, mas não consegue atender 

todas as unidades, pois é apenas uma pessoa de cada aréa para acompanhar o 

trabalho desenvolvido em toda a Diretoria.    
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 Os demais coordenadores afirmam que a formação básica não foi problema e 

apontam o tempo, o empenho para aprender e a oferta de boas situações de 

formação como suficientes para superar esse entrave. 

 

 
O que falta são boas oficinas, bons cursos... para esse fim. (PC2) 

 

 

Se o PC pudesse apenas atender as suas atribuições, ele teria mais 

tempo para se atualizar. (PC6) 

 

 

...volto a ressaltar que o empenho, a dedicação e a predisposição 

para a realização de um trabalho de qualidade são a melhor 

formação... (PC3) 

 

 Com relação aos cursos oferecidos, vale ressaltar que essa modalidade de 

formação, excessivamente utilizada, costuma ser interessante e bem avaliada, 

porém, estudos apontam que alteram muito pouco ou quase nada a prática docente. 

 Fundamentando essa constatação, Placco (2000) relata que: 

 

Programas são definidos, cursos são desencadeados, conferências 

são proferidas, mas não se questiona para quem são dirigidos, quais 

as necessidades dos que deles participam, em que medida 

influenciam os professores a quem são destinados e como são 

traduzidos posteriormente em ações concretas nas escolas, em que 

medida o sistema usufrui e se desenvolve em razão das atividades 

formativas desencadeadas e, posteriormente, utilizadas.(p. 29) 
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4.3.2 – Rotina escolar e estratégias para desenvolver o Programa Ensino Médio 
em Rede. 

 

 Uma das hipóteses norteadoras deste trabalho era a de que os 

coordenadores adotavam estratégias e táticas para “burlar” as imposições do 

Programa Ensino Médio em Rede e garantir as exigências elementares para que 

todos os professores participantes tivessem sua certificação assegurada. 

 No entanto, acredita-se que em decorrência dos sujeitos participantes desta 

pesquisa estar em plena atividade na rede comandada pela Secretaria de Educação 

que implantou o Programa, essas informações não foram evidenciadas. Infelizmente 

percebe-se que o poder exercido pelo Estado sobre os coordenadores é um fato 

capaz de impedir que se expressem livremente: 

 

Não estou criticando a secretária, longe disso eu nem tenho 

competência para isso... PC8(E) 

 

 Apenas em algumas situações, muito discretamente essas “burlas” puderam 

ser identificadas nos relatos, porém, nota-se que, de fato, houve uma adaptação do 

Programa às reais condições das escolas.  

No primeiro caso, a preocupação com os prazos deixa de existir e os 

momentos de formação passam a atender às prioridades da equipe.  

 

Conversei com os pares, expliquei todas as dificuldades e todos os 

entraves existentes, montamos uma estratégia de trabalho e 

terminamos o programa, mas priorizamos sempre a nossa realidade, 

pois toda Unidade Escolar, conhece as necessidades da sua 

clientela, do seu grupo de trabalho e dentro dessa realidade, 
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fazíamos as tarefas, sem aquela preocupação de fazer por fazer. Ou 

“inventar” para enviar. (PC8) 

 

O PC10 relata que não segue as instruções sugeridas, adequando-as às 

possibilidades de realização, através de estratégias que tornassem possível cumprir 

com as exigências do modo que era plausível. 

 

Como o tempo disponível não era suficiente, e havia uma demanda 

enorme de outros assuntos a serem tratados, tive que organizar os 

trabalhos de modo a cumprir as exigências mínimas do programa, 

tais com a postagem de atividades coletivas e sínteses. Embora o 

material propusesse que alguns trabalhos fossem realizados 

coletivamente e outros individualmente, foi preciso agrupar os 

professores de modo diferente da orientação. Sei que isso prejudicou 

as discussões e os estudos em grupo, mas ao menos não 

prejudiquei nenhum participante no que se refere à certificação do 

curso. (PC10) 

 

 Na situação abaixo, o coordenador prepara seu grupo para que possa 

adaptar-se ao fato de que ele vive envolto nas urgências da rotina escolar. Desta 

forma, ignora a orientação de que quem deve conduzir os momentos de formação 

continuada do HTPC é o Professor Coordenador, e permite que de forma autônoma, 

dentro das suas possibilidades, as tarefas sejam cumpridas sem sua presença. 

 

Conscientizar os professores inscritos no programa que eles teriam 

que assumir o compromisso da realização das atividades mesmo que 

eu não estivesse no HTPC. (PC6) 
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 Analisando as respostas dos coordenadores, foi possível encontrar uma 

evidência significativa de que eles burlaram as orientações para conseguir cumprir o 

que o Programa propunha. Foi possível encontrar inúmeras descrições de que tudo 

o que conseguiram desenvolver foi fruto de um enorme comprometimento e 

empenho de sua parte, uma vez que sacrificaram seu tempo fora da escola para 

garantir que o grupo não ficasse prejudicado. De certa forma, apesar de prejudicial 

ao próprio coordenador, esta foi uma forma de “burla”, pois ele se adaptou à uma 

situação de imposição do Programa. 

 

4.4 – Impactos da Res. SE n. 88 de 19 de dezembro de 2007 na trajetória dos 
coordenadores: novos rumos? 

 

 Um dos principais elementos agregados com a realização das entrevistas 

com os três coordenadores selecionados, refere-se aos relatos do impacto que a 

Res. SE n. 88 de 19 de dezembro de 2007, causou nos professores que tiveram 

suas designações cessadas.  

 Essa cessação foi encarada por muitos coordenadores como cassação, uma 

vez que aconteceu de maneira autoritária, através de uma Resolução, sem nenhum 

questionamento dos impactos que seriam causados nas unidades escolares e sem o 

menor respeito ao trabalho que até então era realizado pelas equipes. 

 As entrevistas foram realizadas após a cessação, durante o período em que 

os professores já ocupavam outra função ou retornavam para a sala de aula. Vale 

lembrar que dos três sujeitos entrevistados apenas um encontrava-se 

desempenhando o trabalho docente, os outros dois ocupavam o posto de trabalho 

de vice-diretor de escola, uma alternativa por eles encontradas para minimizar o 

efeito que a interrupção do trabalho que desenvolviam junto à coordenação 

pedagógica ocasionou. 

 Ao serem questionados sobre como sentiam o momento de transição a que 

foram submetidos, expressaram um profundo sentimento de desvalorização, que os 



89 
 

afetava tanto no aspecto pessoal, quanto profissional. Também se demonstraram 

inconformados com a falta de esclarecimentos sobre os motivos que orientaram 

esses procedimentos. Outra indignação foi a referente ao caráter autoritário 

evidenciado nas ações da Secretaria de Educação que, dentre muitas outras coisas, 

descaracteriza o processo de democracia construído no interior das escolas através 

do Conselho de Escola, que deixa de ser decisivo na escolha dos coordenadores, 

sendo seu parecer substituído pelo do Diretor de Escola em conjunto com o 

Supervisor de Ensino.  

 

...emocionalmente falando, passei umas férias muito ruins, instáveis, 

sem saber que ia virar tudo isso, não sabia para que escola iria. Há 

muito tempo não dava aula de biologia fiquei inseguro, muito 

inseguro com isso, tive insônia, tive pesadelos fiquei sonhando com 

escola. Isso é sinal de que atingiu a questão emocional, auto-estima, 

a gente se sente pior, desvalorizado... (PC1-E) 

É doloroso você trabalhar dez anos em uma comunidade e ter que 

voltar para sala de aula e não conseguir voltar para aquela 

comunidade que você tem o seu trabalho já feito. Como é que fica? 

Não estou criticando a secretária, longe disso eu nem tenho 

competência para isso, ela deve ter os seus motivos, mas que foi 

uma situação desconcertante para a maioria dos coordenadores foi. 

(PC8-E) 

 

 

Primeiro acho que a secretária já errou por ter cessado todos os 

coordenadores, ela deveria pelo menos ter iniciado o ano letivo, ter 

aplicado essa prova e depois fazer uma nova nomeação. Porque 

agora todas as escolas estão sem coordenação, a minha escola, por 

exemplo, que tem 2880 alunos não tem coordenador diurno, não tem 

coordenador noturno, eu estou como vice-diretora mas ao mesmo 

tempo, tenho que pensar sobre todas as lacunas, a diretoria cobra, 

quer isso, quer aquilo e você tem que fazer.(PC9-E) 
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Eu não sei qual era a intenção, mas eu não acredito que seja para 

melhorar a qualidade porque os coordenadores que estavam na rede 

tinham competência para estar, não é uma prova de vinte questões 

que vai melhorar a educação ou a qualidade de ensino, não é um 

projeto, agora parece que ficou até pior, ficou mais centrado no 

diretor ele que escolhe, tem aquela coisa da amizade... (PC1-E) 

 
 Vale à pena destacar que, transcorrido o processo de seleção dos 

coordenadores em março de 2008, dos sujeitos entrevistados, apenas o PC3, que 

na ocasião da entrevista ocupava a função de Vice-diretor, voltou para a 

coordenação na mesma escola. O PC8 continuou como Vice-diretor e o PC1 não 

pôde ser designado, pois não conseguiu preencher os requisitos exigidos no 

processo seletivo, permanecendo como docente de Biologia. 

 

 Refletir sobre os rumos tomados pelos profissionais remete à constatação de 

que muitos tiveram que percorrer o caminho de volta para a sala de aula, por 

diversos motivos: não passar na nova prova de seleção, não atingir o mínimo de dez 

aulas livres atribuídas para poder ser designado coordenador ou não ter sua 

proposta de trabalho aceita pelo Diretor da Escola e pelo Supervisor de Ensino. 

Outros professores optaram pela Vice-direção de escola, porém esta oportunidade 

só contemplou aqueles docentes que possuíam o curso de Pedagogia. Os 

educadores que retornaram à coordenação das escolas deram seqüência à suas 

trajetórias como coordenadores, para esses, os rumos não foram significativamente 

alterados. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES, NOVAS INDAGAÇÕES. 

 

 Ao definir o projeto de pesquisa desta investigação, não poderia deixar de 

considerar a minha experiência vivenciada ao longo do exercício da função de 

professora coordenadora e transformá-la em objeto de estudo. Partindo da tentativa 

de acalmar as inquietações que me perturbavam, principalmente no que se refere à 

formação de professores no cotidiano da escola, pautei a problematização na 

realidade vivenciada pelos professores coordenadores durante o Programa Ensino 

Médio em Rede e nas estratégias adotadas por esses educadores para conseguirem 

desenvolver seu trabalho.  

 Ao tomar contato com as literaturas que fundamentam esse estudo fui me 

construindo como pesquisadora, podendo identificar os elementos capazes de 

subsidiar minhas discussões. Percebi que os inúmeros desabafos compartilhados 

pelos coordenadores nas reuniões que participávamos na Diretoria de Ensino, 

refletiam minhas angústias e possibilitavam, ao mesmo tempo em que exigiam, uma 

sistematização através de uma pesquisa acadêmica, as dificuldades vivenciadas por 

esses educadores no cotidiano das escolas onde trabalhavam. 

 Optar pela análise das trajetórias profissionais possibilitou identificar pontos 

comuns que levam os professores a desejarem coordenar o trabalho pedagógico 

nas escolas e a percepção destes educadores a respeito da sua edificação 

profissional, principalmente no que se refere ao processo de construção de sua 

formação. 

 Defini realizar o trabalho de campo com os professores que haviam feito parte 

do programa de formação Ensino Médio em Rede através de questionários, que 

apesar de serem respondidos por um número menor de participantes que o 
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esperado, trouxeram uma riqueza de informações que, de fato, possibilitaram uma 

análise consistente dos dados. 

 Com a publicação da Res. 88/07, que instituiu uma remuneração para o 

desempenho da função de professor coordenador, ao mesmo tempo em que cessou 

todos os educadores que ocupavam este posto de trabalho nas escolas, obrigando-

os a submeterem-se a um novo processo seletivo, saí a campo novamente para 

obter informações a sobre os impactos deste fato na trajetória dos professores 

coordenadores. Desta vez, usei o recurso das entrevistas. Percebi que muitos 

educadores viveram um período de grande angústia e abalo psicológico, sem saber 

como ficaria sua situação no ano letivo que se iniciava. Alguns tiveram que mudar os 

rumos de suas vidas profissionais, pois embora tenham continuado na educação, 

precisaram desempenhar funções diferentes, como retomar a docência na sala de 

aula ou optar pela Vice-direção de escola. 

 Contextualizando a proposta de investigação no cenário do Ensino Médio, 

procedi uma retomada histórica desse nível de ensino ao longo da educação 

brasileira que permitiu a constatação de que sempre houve uma ambigüidade 

quanto à sua finalidade: o preparo para o trabalho (cursos profissionalizantes) ou a 

seqüência aos estudos acadêmicos. 

 Notei que não são muitos os estudos relacionados ao Ensino Médio. 

Também não tive acesso às pesquisas referentes à coordenação pedagógica e à 

formação contínua dos educadores especificamente nesta etapa da educação 

escolar. Assim, acredito que este trabalho trará contribuições para investigações 

futuras. 

 Quanto ao Programa Ensino Médio em Rede, esse estudo não teve a 

intenção de avaliá-lo como bom ou ruim, e sim analisar a condição de formador dos 

professores coordenadores durante seu desenvolvimento, as dificuldades 

enfrentadas e as soluções adotadas. Notei que para alguns talvez tenha sido um dos 

únicos momentos em que puderam perceber-se como formadores de seus pares ou 

que conceberam o HTPC como espaço de formação dos educadores, apesar das 

adversidades do cotidiano. Porém, merecem destaque os problemas relatados pelos 

sujeitos durante esse programa de formação em serviço, tais como: falta de tempo 
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disponível para preparar as atividades, material insuficiente e entregue com atraso, 

formação deficitária oferecida pelos especialistas aos coordenadores, lacunas na 

formação básica que dificultavam a formação dos professores, tempo do HTPC curto 

para o grande volume de assuntos propostos, falta de considerar as particularidades 

de cada unidade escolar e outros. 

 No entanto, os relatos apontam para um esforço muito grande de alguns 

coordenadores para que o programa acontecesse de maneira satisfatória nas 

escolas, sendo que para isso, não mediram esforços para driblar as adversidades e 

cumprir com seus objetivos. 

Uma das hipóteses trazidas na pesquisa era de que para adequarem-se às 

exigências e imposições do programa, os coordenadores faziam o que Michel de 

Certeau chama de adoção de burlas, mecanismos e táticas, capazes de possibilitar 

o desenvolvimento das propostas dentro da realidade de cada escola. Essa idéia 

ficou confirmada com a análise dos depoimentos contidos nos questionários que 

demonstraram sutilmente que burlas aconteceram.  

A formação contínua foi discutida, permitindo uma crítica às modalidades 

historicamente adotadas e às nomenclaturas usadas para definí-las, tais como: 

cursos, treinamentos, capacitações e reciclagem. Esses termos aparecem nos 

dados fornecidos pelos coordenadores, mas também ainda são empregados até 

mesmo pela Secretaria de Educação.  

 Os entraves da coordenação pedagógica no Estado de São Paulo estão 

evidenciados, tanto no capítulo três que retoma o desenvolvimento da coordenação 

ao longo da história da educação brasileira, mostrando o desdobramento dessa 

função ocorrido a partir da Supervisão de Ensino, quanto nas análises das 

informações coletadas no trabalho de campo e discutidas no capítulo quatro.    

 Especificamente nos últimos doze anos, que é o tempo em que todas as 

escolas da rede estadual paulista contam com professores designados para 

acompanhar o trabalho pedagógico, nota-se uma grande indefinição quanto às 

atribuições desses educadores. Muitas são as resoluções que foram publicadas pela 

Secretaria de Educação para tentar definir melhor essa função, no entanto, não é 

possível observar alterações significativas no interior das escolas.  
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 Acredito que a falta de clareza quanto ao papel a ser desempenhado pelos 

coordenadores faz com que sejam sobrecarregados em sua rotina, o que os obriga a 

cumprir tarefas que não são suas e, na maioria das vezes, deixar o trabalho 

pedagógico em segundo plano. Suas rotinas exaustivas, baseadas principalmente 

no atendimento às urgências fazem com que sempre se encontrem apagando 

incêndios. Isso gera diversos problemas como a frustração por não conseguir 

acompanhar as situações de ensino e aprendizagem. 

 O enxugamento da máquina administrativa adotado pelos governos que se 

sucederam nos últimos catorze anos e afetaram significativamente a educação 

paulista, ficou evidente nos depoimentos que apontam a falta de funcionários nas 

escolas, o que obriga os coordenadores a ocuparem-se de tarefas pertinentes a 

outras pessoas, como: abrir e fechar portão, ser inspetor de alunos e realizar 

serviços de secretaria, dentre outros. 

 Após todas essas considerações, penso que a formação contínua em serviço 

é fundamental, pois possibilita a edificação coletiva dos educadores, de forma 

colaborativa, onde um é responsável pelo crescimento do outro. No entanto, isso só 

acontecerá se houver vontade e compromisso do grupo, formação de qualidade aos 

coordenadores e condições de trabalho adequadas. 

  Quando dei início a esse estudo, acreditei que conseguiria encontrar 

respostas para algumas indagações que permeavam minha realidade de trabalho 

como professora coordenadora. Hoje, mais amadurecida em algumas idéias e 

totalmente iniciante em outras, percebo que estou em um processo de aprendizado 

sobre esse trabalho tão importante que acontece no interior das escolas. 

 Percebo-me satisfeita com algumas das constatações confirmadas durante o 

trabalho de campo – que nada mais foi do que a sistematização e a legitimação das 

vozes que se pronunciam no dia-a-dia das escolas e das reuniões de 

coordenadores.  

No entanto, novos questionamentos surgiram ao longo deste percurso e sei 

que eles serão os motivadores de novos estudos. Por exemplo, explicitar e 

investigar com propriedade a identidade da Pedagogia, no que se refere à docência 

ou à prática pedagógica. Também penso ser relevante levatar elementos pertinentes 
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à questão do acompanhamento do currículo e da aprendizagem dos alunos, que 

pouco foram evidenciados no estudo. Analisando as respostas dos professores 

coordenadores, não se identifica referências ao currículo escolar.  

 Porém, este trabalho precisa ser concluído e eu o faço com a certeza e a 

esperança de ter acrescentado algumas contribuições à pesquisa acadêmica, no 

que se refere ao trabalho dos coordenadores pedagógicos, em especial dos que 

atuam junto ao Ensino Médio das escolas públicas paulistas.  
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http://www.rededosaber.sp.gov.br/contents/SIGS-CURSO/sigsc/upload/br/site_25/File/PropostaCurricularGeral_Internet_md.pdf
http://www.fnde.gov.br/
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1 – CARTA DE APRESENTAÇÃO 
 

 

 Meu nome é Sílvia Cristina Pantano dos Santos, sou aluna do Programa de Pós-

graduação da Universidade Metodista de São Paulo, em nível de Mestrado. Também trabalho 

como Professora Coordenadora Pedagógica na Rede Estadual de Ensino de São Paulo. 

 Estou realizando um trabalho de pesquisa que tem como foco o Programa Ensino 

Médio em Rede e concentro os estudos na condição de formador do professor coordenador. 

 Apresento um questionário que contém informações sobre a trajetória de cada 

profissional e dados de seu trabalho cotidiano como coordenador. 

 Desde já, gostaria de agradecer a disponibilidade e o interesse em contribuir para este 

estudo e ressaltar que todo material a ser analisado, em hipótese alguma trará a identificação 

do entrevistado. 

Para fins de organização do trabalho de campo e finalização do estudo, sugiro um 

prazo de quinze dias para a devolução do questionário respondido. 

 Também me coloco à disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas através do 

e.mail silvia.pantano@ig.com.br , celular ****-**** e telefones ****-**** e ****-****. 

 

     Abraço, 

      

       Sílvia. 
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2 – QUESTIONÁRIO 
 

 

01) Sexo 

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

 

02) Idade 

(  )menos de 25 anos 

(  ) de 25 a 30 anos 

(  ) de 30 a 35 anos 

(  ) de 35 a 40 anos 

(  ) mais de 40 anos 

 

03) Tempo de atuação no magistério 

(  ) menos de 5 anos 

(  ) de 5 a 10 anos 

(  ) de 10 a 15 anos 

(  ) de 15 a 20 anos 

(  ) mais de 20 anos 

 

 

04) Atuação como docente: 

 
 
 
NIVEL DE ENSINO 
 

SITUAÇÃO FUNCIONAL  
TEMPO DE 
ATIVIDADE 

 
ESCOLA 
PUBLICA 

 
ESCOLA 
PRIVADA  

EVENTUAL  
 
OFA 

 
EFETIVO 

 
Educação Infantil 

      

 
Ensino 
Fundamental 

      

 
Ensino Médio 

      

 
Ensino Superior 
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05) Atuação em outras atividades. 

Especificar:_____________________________________________________________ 

Quanto tempo?______________________ 

 

06) Qual sua graduação? 

______________________________________________________________________ 

Em que ano se formou?________________ 

 

07) Cursou complementação em Pedagogia? 

(   )sim 

(   )não 

Você considera esta formação necessária para o desempenho da formação de professor 

coordenador? Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

 

08) Há quanto tempo você atua como professor coordenador?_____________________ 

E na escola atual? _______________________________________________________ 

 

09) Conte-me como você se tornou professor coordenador e quais os motivos que o levaram a 

escolher este trabalho. 

___________________________________________________________________________ 

 

10) Qual é sua rotina diária na escola? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

11) E fora da escola, qual é sua rotina diária? Você leva trabalho da escola para casa? 

___________________________________________________________________________ 

 

12) Você trabalha nos finais de semana? Trabalho relativo à escola ou a outra atividade? 

___________________________________________________________________________ 

 

13) O que você entende por formação continuada?  

___________________________________________________________________________ 
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14) Considerando as condições da sua rotina de trabalho, você considera possível formar 

professores na escola? Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

 

15) Na Rede Estadual de São Paulo, os coordenadores são professores designados para esta 

função e uma das suas atribuições é a formação dos pares. Você acha que a experiência como 

professor basta para ser formador? Como você avalia esta situação? 

___________________________________________________________________________ 

 

16) Um momento marcante no trabalho dos coordenadores em que foi exigido que fossem 

formadores de professores, foi durante o Programa Ensino Médio em Rede. Você considera 

que conseguiu formar os professores durante o HTPC? O que dificultou este processo e o que 

facilitou? 

___________________________________________________________________________ 

 

17) Você acha que os temas abordados nas formações oferecidas aos coordenadores foram 

suficientes para prepará-los para ensinar os professores no HTPC? Justifique. 

___________________________________________________________________________ 

 

18)A formação básica diversificada (graduação) dos coordenadores é um dificultador para 

esse trabalho? Justifique. 

___________________________________________________________________________ 

 

19) Que estratégias você utilizou para desenvolver o programa em virtude da conturbada 

rotina do dia-a-dia na escola? 

___________________________________________________________________________ 
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3 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE INFORMAÇÕES 
 

 

Autorizo que Sílvia Cristina Pantano dos Santos, RG 24.342.387-1, mestranda do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, utilize as 

informações por mim fornecidas no questionário e entrevista sobre meu trabalho como 

Professor Coordenador, na elaboração de sua dissertação de mestrado. 

 

  NOME                                    RG                         ASSINATURA 

 

____________________________    ________________    ______________________ 
 
____________________________    ________________    ______________________ 
 
____________________________    ________________    ______________________ 
 
____________________________    ________________    ______________________ 
 
____________________________    ________________    ______________________ 
 
____________________________    ________________    ______________________ 
 
____________________________    ________________    ______________________ 
 
____________________________    ________________    ______________________ 
 
____________________________    ________________    ______________________ 
 
____________________________    ________________    ______________________ 
 
____________________________    ________________    ______________________ 
 
____________________________    ________________    ______________________ 
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4 - DADOS SISTEMATIZADOS A PARTIR DOS QUESTIONÁRIOS. 
 
 
DADOS COLETADOS A PARTIR DOS QUESTIONÁRIOS RESPONDIDOS PELOS 
COORDENADORES QUE ATUARAM NO PROGRAMA ENSINO MÉDIO EM 
REDE, NO PERÍODO DE 2004 A 2006. 
 
 
 
 
4.1) NUMERO DE PARTICIPANTES QUANTO AO SEXO 

 
SEXO NO  DE 

PARTICIPANTES 
 
Masculino  

03 

 
Feminino 

07 

 
Total  

 
10 

 
 
 

4.2) IDADE DOS SUJEITOS 
 

IDADE NO  DE 
PARTICIPANTES 

 
Menos de 25 anos 

 
0 

 
De 25 a 30 anos 

 
0 

 
De 30 a 35 anos 

 
01 

 
De 35 a 40 anos 

 
01 

 
Mais de 40 anos 

 
08 

 
Total 

 
10 
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4.3) TEMPO DE ATUAÇÃO NO MAGISTÉRIO 
 
 

TEMPO DE ATUAÇÃO NO  DE 
PARTICIPANTES 

 
Menos de 5 anos 

 
0 

 
De 5 a 10 anos 

 
0 

 
De 10 a 15 anos 

 
03 

 
De 15 a 20 anos 

 
03 

 
Mais de 20 anos 

 
04 

 
Total 

 
10 

 
 

4.4) CAMPO DE ATUAÇÃO 
 
NIVEL DE ENSINO NO DE 

PARTICIPANTES
ESCOLA 
PUBLICA 

ESCOLA 
PRIVADA 

 
Educação Infantil 

 
2 

 
1 

 
1 

 
Ensino Fundamental 

 
9 

 
9 

 
2 

 
Ensino Médio 

 
9 

 
9 

 
3 

 
Ensino Superior 

 
1 

  
1 

 
 
4.4.1) Categoria funcional 
 
 

SITUAÇÃO FUNCIONAL 

Efetivo Ocupante de 
Função Atividade 

6 4 
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4.5) ATUAÇÃO EM OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS  
 

ATUAÇÃO EM OUTRA ATIVIDADE NO DE 
PARTICIPANTES 

 
Desempenharam outra atividade 
profissional 

 
04 

 
Não desempenharam outra atividade 
profissional  

 
02 

 
Consideraram a Coordenação Pedagógica 
como outro campo de atuação 

 
 

02 
 
Não informado 

 
02 

 
Total 

 
10 

 
 
 
 
 
 

4.6) GRADUAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
GRADUAÇÃO NO DE PARTICIPANTES 
 
Biologia 

 
01 

 
Letras 

 
05 

 
Psicologia/Biologia 

 
01 

 
Educação Física 

 
01 

 
Química 

 
01 

 
Administração de Empresa/ Arte/ 
Matemática/ Pedagogia 

 
 

01 
Total 10 
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4.7) FREQUENCIA AO CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA OU 
PEDAGOGIA 

 
 

CURSOU PEDAGOGIA OU 
COMPLEMENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 
NO DE 

PARTICIPANTES 

Sim 05 
Não 05 
Total 10 

 
 
4.7.1 – OPINIÕES DOS SUJEITOS SOBRE A IMPORTANCIA DA 
FORMAÇÃO EM PEDAGOGIA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE 
COORDENADOR 
 
 
 
Situação 1 – Os coordenadores (5 dos analisados) que não cursaram a 
Pedagogia afirmam que essa formação não é necessária, pois: 
 
- a função de coordenador é um aprendizado constante, no dia a dia, com as 

situações que aparecem na Escola, as mais diversas possíveis ,nas quais  é 

necessário experiência, boa vontade e principalmente gostar daquilo que se 

faz e isso não aprendemos em livros e nem em banco de Universidade. (PC4) 

 

- quando há interesse, empenho e dedicação, podemos buscar o 

conhecimento para desenvolvimento de nossa função, e a formação 

acadêmica seja ela a qual for também não consegue suprir todas as 

necessidades, principalmente na função de professor o mais importante é a 

busca de conhecimento e informação para desempenharmos com qualidade 

a função e as tarefas que nos são destinadas. (PC3) 

 

- deste que o PC se comprometa com o trabalho e faça suas pesquisas e 

leituras sempre que houver necessidade e sempre que tiver tempo disponível. 

(PC6) 
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- no nosso grupo de coordenadores, há vários deles que não têm Pedagogia 

e, no entanto, desempenham com muita competência e criatividade esta 

função. (PC2) 

 

- tenho atuado sem essa formação, e penso que a Psicologia me deu 

estrutura para essa função. (PC1) 

 

 

Situação 2 – Quatro dos coordenadores (4 dos analisados) que cursaram 
a Pedagogia afirmam que essa formação é necessária, pois: 
 

- dá uma base das leis e dos referenciais teóricos, esclarecendo mais sobre 

educação. (PC7) 

 

- é sempre bom está se atualizando e se essa atualização ou especialização 

vier lhe acrescentar na sua atividade profissional, melhor ainda. (PC8) 

 

- conhecimento adquirido e prática melhor, contato com a teoria. (PC5) 

 

- Apesar de não ser uma exigência para o desempenho desta função, 

considero que os conhecimentos adquiridos durante esta formação são 

fundamentais para que o trabalho do coordenador seja desenvolvido 

efetivamente. (PC10) 

 

 

Situação 3 – Um dos coordenadores que cursou a Pedagogia afirma que 
essa formação não é necessária, pois: 
 

- no Estado infelizmente não atuamos só no pedagógico, pois exercemos 

varias funções ao mesmo tempo. (PC9) 
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4.8) TEMPO DE ATUAÇÃO COMO PROFESSOR COORDENADOR 

 
TEMPO DE ATUAÇÃO NO DE PARTICIPANTES

 
3 anos 

 
1 

 
4 anos 

 
2 

 
7 anos 

 
2 

 
8 anos 

 
3 

 
10 anos 

 
1 

 
11 anos 

 
1 

 
Total 

 
10 

 
 
 

4.9) CONTE-ME COMO VOCÊ SE TORNOU PROFESSOR COORDENADOR E 
QUAIS OS MOTIVOS QUE O LEVARAM A ESCOLHER ESTE TRABALHO. 
  

 

PC1 - Trabalhei em 2001 e 2002 na escola, como professor de Psicologia que estou 

como coordenador atualmente, me identifiquei muito com o trabalho realizado pela 

equipe da escola, apareceu uma vaga na coordenação e apresentei a proposta de 

trabalho ao conselho de escola, onde fui aprovado. 

PC2 - Na verdade eu não escolhi, mas fazia tempo que eu estava lecionando nessa 

escola e quando a coordenadora foi designada vice-diretora, convidaram-me para a 

função de coordenadora e eu aceitei. A partir daí, apesar das dificuldades, fui me 

adaptando ao trabalho e passei a gostar muito de exercer esta função.  

 

PC3 - Sempre tive vontade de conhecer a escola além da sala de aula, o que 

realmente me motivou a vontade e necessidade de aprender mais e ajudar os 

alunos e a escola. Quando apareceu a oportunidade aproveitei acho importante 

ressaltar que eu só aceitaria a função de PC nesta escola na qual atua há vários 

anos e conheço seu funcionamento, as necessidades e interesses do corpo docente 
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e discente.   O conhecimento da comunidade escolar é primordial para o 

desenvolvimento de um bom trabalho. 

 

PC4 - A princípio fui convidada pela Diretora. Titubeei bastante, pois adoro uma sala 

de aula, mas pela insistência dela, fiz o concurso, passei, apresentei minha proposta 

para os colegas, fui aprovada e lá estou até hoje. Foi uma experiência nova, pois 

nunca me imaginei fora de uma sala de aula, pois adoro ser professora, mas percebi 

o quão é importante para os colegas, a presença do coordenador, para mediar, 

passar experiências, ser o ombro de apoio, tentar ajudá-lo sempre que possível. E 

para o diretor, ser aquela secretária de luxo (a faz tudo) que substitui que está 

sempre presente, que responde por tudo, mas recebe como professora. Mesmo 

assim, continuamos insistindo, pois talvez um dia, sejamos reconhecidos pelo nosso 

valor. 

 

PC5 - Convite da direção e necessidade de aprender e aperfeiçoar. 

 

PC6 - A princípio por pedido da direção da escola, eu não tinha esta intenção, porém 

depois achei que poderia ser útil aos professores que confiaram em mim e aos 

alunos. 

 

PC7 - Prestei concurso e então, fui atuar, fiz complementação pedagógica e todas 

as capacitações para coordenador. Os motivos que me levaram a ser coordenador 

foram o interesse por atuar mais diretamente com todos os alunos da escola. Poder 

conversar e orientá-los melhor, além de poder esclarecê-los nos seus direitos e 

deveres de forma pedagógica. Atuar em projetos, capacitar e ser capacitada. 

Aprender mais. 

PC8 - Antes de me tornar coordenador, eu desenvolvi um trabalho, ministrando e 

coordenador um curso de Preparação ao Concurso Público para efetivar professores 

entre 97 e 98, dado pela APEOESP e na época eu era aluno de Pós Graduação da 

PUC e concorri à vaga , sendo aprovado, me tornando conhecido assim na rede 

pública, pois naquele ano, o curso do sindicado aprovou em torno de 81%. Em 99 

prestei a “provinha” de coordenador e fui aprovado, apresentei minha proposta e me 

tornei coordenado da EE-Marco Antonio Prudente de Toledo. 



115 
 

PC9 - Em 2003 fui vice-diretora durante 7 meses, mas não gostei. Eu me dava muito 

bem com a minha diretora e esta me convidou e incentivou para que eu fosse 

coordenadora já que eu não estava mais na vice, então resolvi enfrentar o 

desafio.Um dos motivos foi que eu gosto do vínculo com os alunos e professores. 

 

PC10 - Quando optei pela coordenação pedagógica, já era professora efetiva na 

unidade escolar há quatro anos. Com o surgimento da vaga para a função houve um 

movimento dos meus pares para que eu ocupasse o posto de trabalho. Encarei 

como sendo uma possibilidade de aprimorar meus conhecimentos e contribuir para o 

crescimento da equipe que vivia um período complicado na escola em virtude do 

trabalho realizado anteriormente. Percebi que trabalhar na coordenação consistia-se 

em um desafio que a sala de aula já não me proporcionava e acreditei tratar-se de 

uma chance de subir mais um degrau na carreira do magistério, apesar de não 

passar a ocupar um cargo efetivo, nem mesmo obter uma remuneração diferenciada 

do salário que já ganhava como professora. 

 
 

4.10) QUAL É SUA ROTINA DIÁRIA NA ESCOLA? 
 
 
PC1 - Atendimento aos professores, atendimento aos pais, atendimento de Redes 

enviadas pela diretoria de ensino, orientação aos alunos com dificuldades de 

aprendizagem, observação do projeto de recuperação e reforço. 

 

PC2 - Entro na escola às sete horas, faço a entrada dos alunos. A partir daí, começo 

a preparar material para htpc, cuido do que está programado como: o andamento da 

progressão parcial, projetos, e o que vai aparecendo: atendimento aos alunos, aos 

professores, aos pais, aos representantes de excursões, editoras, projetos e outros. 

As segundas, quartas e sextas feiras faço a reunião de htpc das 11h30 às 13h30 e 

às quartas- feiras, dou plantão à noite, para atender aos alunos do noturno, pois 

neste segundo semestre, ficamos com nove turmas e portanto perdemos a 

coordenadora da noite.  
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PC3 - Não há uma rotina, na verdade tudo o que está relacionado a alunos e 

professores e de responsabilidade do PC. Às vezes programamos as atividades do 

dia e situações adversas mudam os planos. Posso citar algumas das minhas 

atribuições: acompanhamento do trabalho dos professores em sala de aula, bem 

como todo o material utilizado como planos de aula, diários, metodologias e 

avaliação, levantamento da freqüência de alunos, atendimento e convocações a 

responsáveis, atendimentos e aconselhamentos a alunos, levantamento, distribuição 

e acompanhamento do processo de dependência e reclassificação de alunos 

preparação das reuniões de HTPC visando sempre à formação e informação do 

corpo docente, preparação de todo o material para a realização do Conselho de 

Classe, preparação de todo o material necessário para a reunião de pais, respostas 

a encaminhamentos da D.E. em todas as questões pedagógicas entre tantas outras 

coisas.Diante de tantas tarefas no dia a dia costumo trabalhar com prioridades como 

rotina de trabalho. 

 

PC4 - Trabalhar, trabalhar e trabalhar, ou seja, fazer a entrada de alunos, controlar 

ausências de professores, colocar eventuais em seus lugares, ser inspetor (temos 

falta de funcionários) fornecer materiais para professores, receber pais, conversar 

com alunos indisciplinados, ler redes, assessorar a secretaria, fazer HTPC (4 vezes 

na semana ), participar de reuniões na diretoria de Ensino, desenvolver e 

acompanhar projetos, apresentar resultados para a comunidade e Direção. 

 

PC5 – HTPC; atendimento a pais e professores; ajuda na resolução de problemas; 

se falta professor e não tem eventual, entro na sala e dou aula; às vezes sou 

inspetor de alunos. 

 

PC6 - Fazer a entrada dos alunos, verificar os professores que faltaram, colaborar 

na disciplina, atender a D.E., a direção, planejar os HTPCs, fazer atas, atender as 

dificuldades de alguns professores, ouvi-los quando necessário, etc. 

 

PC7 - Verificar alunos faltosos, cabuladores dentro e fora da escola. Disciplina, 

orientação pedagógico-comportamental, conversas com os pais, com os 

professores, orientação aos professores, htpc etc... 
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PC8 - Meu horário é meio complicado, depende do dia. Como na Unidade que 

coordeno só tem um coordenador, me divido para dar conta dos três períodos, mas 

geralmente, entro cedo, em dias de HTPC, preparado antecipadamente a minha 

pauta, todas as 4ª feiras, eu ministro curso de formação para o meu grupo, este 

bimestre estamos terminando as dez competências do Perrenoud. Assim sendo, o 

resto do dia é para atendimento de pais e fazer tarefas que não são atribuições do 

coordenador,  mas que na verdade, são feitas. 

PC9 - Tenho hora para entrar (6h50m), mas não tenho hora para sair, às vezes saio 

ás 17h e faço todas as funções, desde abrir o portão até ficar na sala quando há 

muitas faltas dos professores, pois á minha escola tem 22 salas no período da 

manhã, 22 à tarde e 17 à noite e tem dia que é uma verdadeira loucura. Ás 2ª e 4ª 

feiras tenho 2 HTPC seguidas, mas dificilmente consigo executá-las sem interrupção 

pois sempre tem alguém chamando devido a alguns problemas. 

 

PC10 - Minha rotina está concentrada em atender as urgências do dia-a-dia que 

variam desde as atividades burocráticas solicitadas pela diretoria de ensino, até 

resolver problemas de indisciplina em sala de aula, brigas entre alunos e 

atendimento aos pais. Infelizmente não me sobra tempo para realizar estudos no 

ambiente de trabalho e também não consigo assessorar de perto os professores em 

suas dificuldades, principalmente por ser a única coordenadora da escola e ser 

responsável por acompanhar um total de 26 turmas e cerca de 35 professores. 

 

 

4.11) E FORA DA ESCOLA, QUAL É SUA ROTINA DIÁRIA? VOCÊ LEVA 
TRABALHO DA ESCOLA PARA CASA? 
 
 
PC1 - Fora da escola, sempre que possível não levo serviço pra casa mas 

infelizmente a correria e o excesso de atividades na escola me vejo obrigado a 

completar meu trabalho em casa , principalmente serviços que são possíveis de 

serem realizados on line. 
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PC2 - Normalmente não, porque à noite, leciono no município de São Paulo, as 

segundas, terças, quintas e sextas feiras. 

 

PC3 - Fora da escola minha vida é de dona de casa com filho e marido, porém 

regularmente levo trabalho da escola para realizar em casa, mas não reclamo, pois 

é uma opção estar na coordenação, portanto preciso realizar com eficiência minhas 

tarefas e como conseguir isso, é minha responsabilidade. Quando não conseguimos 

dar conta, acredito que devemos deixar esta função. 

 

PC4 - Quase sempre trago trabalho para casa, pois às vezes o tempo é curto para o 

muito que se tem que fazer: mapões com notas para serem conferidos, textos para 

serem estudados e desenvolvidos em HTPC, fazer ofícios, pesquisas na internet, 

etc. 

 

PC5 - Além de trabalho, levo preocupação. 

 

PC6 - Normalmente não levo trabalho para casa, porém estou em licença prêmio e 

tenho alguns projetos para elaborar. 

 

PC7 - Vou para casa, às vezes faço massagem, vou ao Centro Allan Kardec, assisto 

a palestras, vou a bailes, recebo a família, faço visitas, às vezes cinema, teatro etc... 

PC8 - Algumas vezes sim, tento sempre evitar. Mas no caso dos cursos que ministro 

nos HTPCs, eu preparo em minha casa. 

PC9 - Costumo trazer todo o trabalho que precisa ser feito no computador, pois na 

escola é humanamente impossível de fazer devido à rotina do dia a dia. E se eu 

quiser me atualizar ou fazer uma boa HTPC tenho que fazer em casa. 

 

PC10 - Tenho uma rotina corrida dentro e fora da escola, além de me ocupar com as 

atividades familiares (casa, filho e marido), ainda preciso realizar as atividades  do 

mestrado que estou cursando. Em alguns dias, de acordo com a necessidade, 

preciso levar alguns trabalhos da escola para terminar em casa. 
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4.12) VOCÊ TRABALHA NOS FINAIS DE SEMANA? TRABALHO RELATIVO À 
ESCOLA OU A OUTRA ATIVIDADE? 
 

 

PC1 - Raramente, mas em alguns momentos trabalho nos finais de semana. 

 

PC2 - Sim. É quando posso preparar minhas aulas, estudar e realizar tarefas de 

cursos on-line, corrigir provas e atividades dos meus alunos e de vez em quando 

realizar alguma atividade em relação ao meu trabalho como exemplo, as inscrições 

dos alunos para o vestibular da Vunesp.  

 

PC3 - Sim, os trabalhos da escola que não foram realizados durante a semana. 

Utilizo também meus finais de semana para pesquisas e para leituras visando minha 

formação pessoal e profissional. 

 

PC4 - Faço trabalho voluntário com mais ou menos 200 crianças carentes, dando 

aulas, juntamente com outros voluntários ( dança, teatro, informática e artesanato). 

 

PC5 - Sim, no programa escola da família. 

 

PC6 - Não, meu trabalho aos finais de semana é para com a minha família. 

 

PC7 - Não. Faço alguns trabalhos relativos à rotina da casa. 

PC8 - Sim, eu trabalho em um Cursinho como professor de Literatura/ Gramática e 

aos Domingos, trabalho na Escola da Família( acordo feito desde a minha vinda 

como coordenador à essa escola com a direção ). 

PC9 - Normalmente no domingo entro na internet para preparar o meu HTPC para a 

2ª feira. 
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PC10 - Sim, principalmente se tenho algum prazo a cumprir. Estas atividades se 

dividem entre assuntos referentes à escola, mestrado e família. Não é muito 

diferente da rotina da semana. 

 

 

4.13) O QUE VOCÊ ENTENDE POR FORMAÇÃO CONTINUADA? 
 
 
PC1 - Entendo como um processo de formação contínua, se reciclando, se 

atualizando, assumindo a responsabilidade de sempre estar atualizado nas questões 

que obriga a função em que atuo. 

 

PC2 - É você está constantemente estudando, se atualizando e se preparando para 

sua profissão. 

 

PC3 - É a atualização, a aprendizagem constante, é estar atenta a novidades, novos 

conhecimentos, teorias e metodologias em relação à Educação.O mundo hoje 

“corre” depressa demais e precisamos estar sempre atualizados para desenvolver 

nossa função e auxiliar alunos e professores”. 

 

PC4 - É o aprendizado constante e necessário para atualização dos professores e 

coordenadores, uma vez que sempre há mudanças e o professor precisa se adaptar 

a estas mudanças, conhecendo-as. 

 

PC5 - A necessidade de aperfeiçoar e ampliar o conhecimento. 

 

PC6 - O profissional estar em constante estudo, se atualizando. 

 

PC7 - Estudar sempre, pois ninguém está formado. Tudo evolui, alterando-se de 

acordo com novas realidades. 

PC8 - Na verdade, todos os educadores, devem ter essa preocupação de se 

atualizar, o “aprender” é infinito e se você não estiver “antenado” com a realidade do 



121 
 

aluno, você fica perdido em sala de aula. Portanto, entendo como formação 

continuada, o processo do professor estar sempre se atualizando. 

PC9 - A formação continuada deve desempenhar um papel de reestruturação e de 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos bem como desempenhar um papel 

de produção de novos saberes onde o professor deve ser capaz de estar informado 

e preparado para responder de forma adequada a questões e desafios com que são 

confrontados no seu dia a dia. 

 

PC10 - Considero que a formação continuada é um processo de construção de 

conhecimento permanente, que acompanha o sujeito em todas as fases de sua vida 

e em todos os ambientes que ele freqüenta. Especificamente na escola, o professor 

está em constante formação, seja junto aos seus pares, nos momentos de estudos e 

troca de experiências, seja nas situações vivenciadas na sala de aula. 

 

 

4.14) CONSIDERANDO AS CONDIÇÕES DA SUA ROTINA DE TRABALHO, 
VOCÊ CONSIDERA POSSÍVEL FORMAR PROFESSORES NA ESCOLA? POR 
QUÊ? 
 
 
PC1 - É possível, mas tenho que ressaltar que tem sido muito difícil conciliar o 

tempo e as devidas formações. 

 

PC2 - Não é bem formar professores, mas ler e discutir com eles textos relativos à 

nossa rotina e pesquisar para auxiliá-los nas suas dificuldades, orientá-los para 

desenvolvimento de projetos e trazer sempre as atualidades da educação, isto é, o 

que está acontecendo na educação. 

 

PC3 – Sim, o excesso de trabalho não pode ser empecilho, pois devemos 

constantemente estar aberto à formação e a propiciar a formação, porém para que a 

formação possa ocorrer é necessário “estar aberto a esse processo”, pois para o 

sucesso da formação não basta só o interesse do formador são primordiais o 

interesse e envolvimento daquele que será formado, ou seja, o professor precisa 
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estar aberto, envolvido e disposto a passar por um processo de formação e aí a 

atuação do Professor Coordenador é fundamental, pois somente quem acredita no 

que diz e faz, é capaz de conquistar e conseguir o envolvimento de seu grupo de 

coordenação. 

 

PC4 - Não, pois como já disse anteriormente, o tempo na escola é muito curto e o 

professor, na maioria das vezes,  trabalha em duas ou três escolas, não sobrando 

tempo para nada. 

 

PC5 - Primeiro só auxiliamos a encontrar o caminho para aquele que realmente o 

deseja encontrar. “Você leva o cavalo para beber água, mas ele só bebe se quiser”. 

 

PC6 - Não, porque não temos tempo para o preparo adequado desta formação. 

 

PC7 - Possível é. Mas a rotina nos impede de produzirmos mais. 

PC8 - A verdade é que na escola os coordenadores não têm essa preocupação de 

“formar” professores, o tempo é curto e também não é a sua função principal, ele 

pode até capacitar, mas formar... Também atualmente temos uma carência e 

deficiência muito grande de coordenadores com uma boa formação, capazes de 

capacitar de verdade um grupo. 

PC9 - Não considero impossível, porém se quiser fazer tenho que me preparar em 

casa. 

 

PC10 - Tenho certeza de que a escola é um excelente ambiente para formação dos 

professores, principalmente pela proximidade com a realidade do trabalho, no 

entanto, acredito que a conturbada rotina que este ambiente proporciona dificulta 

que este trabalho se efetive. Penso que só será possível promover este processo se 

houver uma revisão do tempo disponibilizado para este fim e das atribuições do 

formador, justamente para que esta atividade não fique em segundo plano em 

detrimento das outras. 
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4.15) NA REDE ESTADUAL DE SÃO PAULO, OS COORDENADORES SÃO 
PROFESSORES DESIGNADOS PARA ESTA FUNÇÃO E UMA DAS SUAS 
ATRIBUIÇÕES É A FORMAÇÃO DOS PARES. VOCÊ ACHA QUE A 
EXPERIÊNCIA COMO PROFESSOR BASTA PARA SER FORMADOR? COMO 
VOCÊ AVALIA ESTA SITUAÇÃO? 
 
 
PC1 - Ajuda muito mas não é o único fator que contribui, penso que formação 

acadêmica sempre contribui também. 

 

PC2 - Não. Só a nossa experiência como educador não dá para formação dos 

pares, é necessário estudo e preparo para tal. É preciso participar de cursos que 

abordam todos os assuntos pertinentes ao nosso trabalho, ouvir palestras, assistir 

vídeos e outros. É claro que a experiência nos ajuda bastante.  

 

PC3 - Acredito que não é a formação acadêmica que basta para sermos formadores, 

ela é importante, mas o principal é o interesse, à vontade a experiência o 

conhecimento dos problemas e da comunidade escolar onde atua e a 

disponibilidade para destinar tempo muitas vezes de suas horas de lazer para 

primeiro aprender e depois se tornar formador. 

 

PC4 - Dependendo da experiência do professor coordenador como professor em 

sala de aula, acredito que o mesmo será um bom formador, mas mesmo assim, 

acho necessário que ele receba, sempre que possível, orientações da Oficina 

Pedagógica, que é a principal responsável por estas orientações e justo ela fica nos 

devendo, pois deixa muito a desejar. 

 

PC5 - A experiência nos auxilia, mas não pode ficar estagnada, é necessário sempre 

ir em busca de novos caminhos. 

 

PC6 - Depende de como você era enquanto professor, porque muitas vezes vemos 

PC só falando mal dos professores, e sabemos que como professor deixou muito a 

desejar. 
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PC7 - Temos condições de formarmos e sermos formados, mas deveria estar bem 

claro como devemos fazer isso. 

PC8 - Reafirmo o que disse na questão anterior, capacitar é uma coisa, formar, é 

outra. Capacitar os pares, já acho difícil, pelos motivos citados e mais ainda: alguns 

colegas coordenadores se tornaram assim, porque muitas vezes, não são efetivos, 

têm poucas aulas ou poucos pontos (como OFA) passam na “provinha” de 

coordenador, têm um bom relacionamento com os pares e pronto, isso basta. Mas 

na verdade, não entendem de leis, normas nem se preocupam em capacitar-se. É 

por isso que reafirmo: impossível formar pares, talvez no máximo, capacitar. 

PC9 - Não. Deveríamos ter um tempo na própria escola para estudarmos, 

prepararmos e executarmos nossa verdadeira função que é o pedagógico. 

 

PC10 - O coordenador não pode ser um professor dos professores, uma vez que a 

formação deve ocorrer mutuamente. Acredito que para formar um grupo de 

professores, é necessário muito estudo para haver uma fundamentação teórica 

capaz de contribuir e acrescentar subsídios aos educadores a fomação continuada 

precisa ser um fator presente para o coordenador, assim penso que basta ser 

professor, desde que seja um profissional comprometido com este processo. 

 

 

4.16) UM MOMENTO MARCANTE NO TRABALHO DOS COORDENADORES EM 
QUE FOI EXIGIDO QUE FOSSEM FORMADORES DE PROFESSORES, FOI 
DURANTE O PROGRAMA ENSINO MÉDIO EM REDE. VOCE CONSIDERA QUE 
CONSEGUIU FORMAR OS PROFESSORES DURANTE O HTPC? O QUE 
DIFICULTOU ESTE PROCESSO E O QUE FACILITOU? 
 
 
PC1 - Considero que sim, não foi perfeito esse trabalho, mas muitas coisas 

ajudaram sim, foram momentos onde os professores atuaram de forma mais 

integrada levando em conta o protagonismo juvenil. 
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PC2 - Este termo “formação do professor”, nos impõe uma responsabilidade muito 

grande pois, a nossa função não é bem clara para  a maioria dos diretores de 

escola, e a conseqüência disso é o desvio do nosso trabalho para outras atividades 

não afins, portanto nos sobra pouco tempo para praticarmos o que seria correto. O 

EMR a mim ajudou muito, pois o material foi muito bom e mesmo tendo pouco tempo 

para me preparar, tentei aproveitar o máximo que pude, estudando,discutindo e 

realizando as atividades juntamente aos professores. Só o horário das HTPCs foi 

muito pouco para darmos conta de tanto material. O curso ficou superficial. 

 

PC3 - Fiz o possível e o impossível e acredito que o sucesso do grupo existiu, mas 

isso só foi possível por uma dedicação pessoal e pela disposição de todos os 

professores em participar de forma efetiva e consciente realizando muitas atividades 

em casa. Gosto deste momento de formação, mas acredito que programas 

específicos como foi o Ensino Médio em Rede deveriam acontecer fora do trabalho 

para que pudéssemos contar com mais tempo para discussões, leituras, análises e 

trocas de experiências. Agora diariamente realizamos um trabalho de formação com 

nossos professores quando apresentamos problemas, orientamos, sugerimos 

leituras etc. 

 

PC4 - Sempre conseguimos atingir alguns objetivos propostos, mas não todos e 

nem para todos, pois o HTPC é de curta duração, muitos professores não 

participam, alguns só fazem um, em nossa escola, pois trabalham em outras 

escolas, faltou material, faltou boa vontade de muitos, houve desinteresse no meio 

do caminho pela falta de retorno. Houve mais dificuldades do que facilidades. 

 

PC5 - Sim e não; O horário de HTPC foi o que mais dificultou; Facilidade: O 

interesse de muitos professores. 

 

PC6 - É claro que o programa era bom, o material adequado, porém o que dificultou 

foi o tempo, o HTPC não era suficiente para que o programa se desenvolvesse 

adequadamente. 

 

PC7 - Considero que sim. Foi a melhor época como coordenadora. Dificuldades – a 

própria direção e o tempo curto – HTPC que não tinha a duração necessária. 
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PC8 - Olha, tenho cá as minhas queixas em relação a esse Programa: O material é 

de excelente qualidade, a proposta, ótima, o conteúdo, MARAVILHOSO, mas o 

processo aplicado e a metodologia, PÉSSIMA. Um dos entraves, o tempo e o outro, 

a cobrança, sem contar o despreparo das ATPs, das Diretorias que por sua vez, não 

estavam capacitadas à altura, para ministrar  ao coordenador um curso dessa 

magnitude. Cada um falava uma linguagem diferente. 

PC9 - O material do ensino médio foi muito bom, riquíssimo e de alta qualidade, 

porém eles queriam as atividades para ontem, por isso não conseguíamos fazer 

uma reflexão e ação pedagógica. Quando colocaram os professores representantes 

melhorou muito, principalmente porque eu escolhi a dedo os meus, para que os 

mesmos pudessem me auxiliar e executar as atividades propostas, e posso dizer 

que as três áreas atuarem muito bem e se não fossem ele não conseguiria resolver 

tudo, pois não tinha competência para a discussão das grandes áreas. 

 

PC10 - Acredito que algumas contribuições foram agregadas e que o HTPC foi um 

espaço de formação continuada significante durante o programa, no entanto, o 

principal dificultador deste processo, foi o tempo insuficiente em virtude do grande 

volume de atividades propostas, além da precariedade da formação oferecida aos 

ATPs (Assistentes Técnicos Pedagógicos) e Professores Coordenadores. O que 

facilitou foi o material de apoio que teve excelente qualidade. 

 

 

4.17) VOCÊ ACHA QUE OS TEMAS ABORDADOS NAS FORMAÇÕES 
OFERECIDAS AOS COORDENADORES FORAM SUFICIENTES PARA 
PREPARÁ-LOS PARA ENSINAR OS PROFESSORES NO HTPC? JUSTIFIQUE. 
 
 
PC1 - Os temas sim, mas a forma como foi aplicada deixou a desejar. 

 

PC2 - Não. Deveria haver um aprofundamento dos temas, para realmente podermos 

passar com segurança aos professores.  
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PC3 - Não, as capacitações foram apenas um norte, foi necessária uma dedicação 

pessoal realizando leituras, pesquisas preparando materiais para que pudéssemos 

adquirir o grau de preparo e segurança para oferecer formação de qualidade aos 

professores, além de driblar o fator tempo, aliás, esta foi à dificuldade encontrada, o 

tempo, pois as reuniões de HTPC não foram suficientes para estabelecer uma 

formação de qualidade, tínhamos assuntos tão importantes e necessários 

desenvolvidos no material e muitas vezes as discussões eram interrompidas por 

conta do tempo e dá necessidade cumprir prazos de entrega de atividades. 

 

PC4 - Os temas foram muito bem escolhidos, mas houve muitas dificuldades por 

parte do pessoal que tentou nos repassar e consequentemente, nossa para 

retransmitir. 

 

PC5 - Não, pois em muitas orientações técnicas do Ensino Médio em Rede, o 

conteúdo era imposto e nem sempre nos ouviam. 

 

PC6 – Os conteúdos sempre foram bons, ajudou muito, mas muitos temas não 

foram abordados no HTPC por falta de tempo, mais uma vez é a falta tempo o 

responsável negativo na formação dos professores. 

 

PC7 - Não, por isso busquei minha formação em outro curso – complementação 

pedagógica. Precisaríamos cursos específicos para coordenadores, com maior 

duração. 

PC8 - Para os colegas que não têm uma boa formação acho até que tenha ajudado, 

agora se você tem uma boa formação e, além disso, é preocupado com a sua 

atualização enquanto profissional da educação, algumas capacitações, deixam a 

desejar. 

PC9 - Não. Novamente digo se eu não me empenhasse e estudasse não 

conseguiria passar a metade do que foi proposto. 

 

PC10 - Os temas foram pertinentes, porém, precisavam ser mais bem aprofundados. 
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4.18) A FORMAÇÃO BÁSICA DIVERSIFICADA (GRADUAÇÃO) DOS 
COORDENADORES É UM DIFICULTADOR PARA ESSE TRABALHO? 
 
 
PC1 - Não, diversidades e formações diferentes sempre contribuem para as trocas 

profissionais. 

 

PC2 - Creio que não. O que falta são boas oficinas, bons cursos que nos ofereçam 

para este fim.  

 

PC3 - Não, volto a ressaltar que o empenho, a dedicação e a predisposição para a 

realização de um trabalho de qualidade são a melhor formação, porém, minha área 

de atuação é Linguagens Códigos e suas Tecnologias, disciplina de Português e por 

estar envolvida na área de humanas, isso possa ter facilitado o meu trabalho 

enquanto formador. 

 

PC4 - Não, pelo contrário é um facilitador, pois o aprender sempre será 

imprescindível para aquisição de novos conhecimentos. 

 

PC5 - Claro que não, se não há uma base, como dar seqüência? 

 

PC6 - Não, se o PC pudesse apenas atender as suas atribuições, ele teria mais 

tempo para se atualizar. 

 

PC7 - Não. O dificultador é a não formação específica para coordenadores. 

PC8 - O coordenador pedagógico deve estar sempre preocupado com a sua 

formação, a sua atuação, buscar novos métodos, ler muito independente da área 

que ele atue como professor, pois ainda não há formação de PC nas Universidades, 

cabe, portanto a nós, termos essa preocupação de busca, constante e isso faz a 

diferença no seu trabalho e na sua coordenação. 



129 
 

PC9 - Acho que sim. Eu por exemplo sou da área de educação física e tinha muita 

dificuldade em discutir sobre gêneros literários. 

PC10 - Considerando que as capacitações oferecidas não foram suficientes, nem 

todos estavam preparados para abordar alguns temas. Por exemplo, tinhamos 

professores de Física, Química, Educação Física e outras áreas que eram 

coordenadores e tinham que enfocar competência leitora e escritora e não tinham 

domínio suficiente para fazê-lo. 

 

 

4.19) QUE ESTRATÉGIAS VOCÊ UTILIZOU PARA DESENVOLVER O 
PROGRAMA EM VIRTUDE DA CONTURBADA ROTINA DO DIA-A-DIA NA 
ESCOLA?  
 
 
PC1 - Neste período muitas das atividades foram preparadas durante os finais de 

semana, muita diplomacia e flexibilidade na escola com os professores e nas 

HTPCs. 

PC2 - Eu lia o material, pesquisava mais sobre os temas, em casa, é lógico, 

esquematizava e deixava dois dias de HTPC para estudos. Mas as atividades do 

dia-a-dia iam ficando para trás, inclusive os projetos. 

PC3 - Durante o programa e em todas as situações no meu dia a dia costumo 

trabalhar com prioridades e o Programa Ensino médio em Rede foi uma das minhas 

prioridades. Além disso, pesquisei, estudei preparei material tudo fora do meu 

horário de trabalho, o que possibilitou que o desenvolvimento de minhas tarefas 

diário não fosse prejudicado. Na prática apesar do programa estar voltado para o 

Ensino Médio seus temas e leituras são importantes a todos os docentes até porque 

o professor pode alterar sua série de atuação a cada ano, portanto destinei um 

HTPC da semana para que todo o corpo docente participasse das atividades do 

Programa. Importante ressaltar aqui que tudo isso foi conseguido, apesar de todas 

as dificuldades, pelo desempenho e dedicação do corpo docente que assim como 

eu, não mediu esforços e realizou também muitas atividades fora de seu horário de 

trabalho em reuniões marcadas na escola ou em sua casa.  
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PC4 - Dividi o HTPC em quatro, dando oportunidade, de acordo com o horário, para 

que todos os professores do E.M. pudessem participar, mesmo sendo truncado para 

alguns. O pouco material foi reproduzido e o professor pôde levá-lo para casa e 

estuda-los e assim, começar a aplicá-lo nas salas que ministrava aulas. Os 

monitores das três áreas foram de suma importância neste trabalho. 

 

PC5 - Uma das experiências adquiridas é tentar atingir o objetivo, mas a forma clara 

sem deixar nada em aberto. Portanto, não preocupava em dar continuidade se 

houvesse algo em aberto. 

 

PC6 - Conscientizar os professores inscritos no programa que eles teriam que 

assumir o compromisso da realização das atividades mesmo que eu não estivesse 

no HTPC. 

 

PC7 - Usei a estratégia de estudar antes, em casa, acreditar para fazer acreditar. 

Utilizar essas informações na montagem de projetos. Projetar por área para que 

houvesse significado. 

PC8 - Conversei com os pares, expliquei todas as dificuldades e todos os entraves 

existentes, montamos uma estratégia de trabalho e terminamos o programa, mas 

priorizamos sempre a nossa realidade, pois toda Unidade Escolar, conhece as 

necessidades da sua clientela, do seu grupo de trabalho e dentro dessa realidade, 

fazíamos as tarefas, sem aquela preocupação de fazer por fazer. Ou “inventar” para 

enviar. 

PC9 - Estudar em casa, não deixar acumular atividades a ser entregue, fazer a parte 

de computador em minha casa, delegar as atividades aos professores 

representantes, dar e cobrar as atividades tanto aos professores como aos 

representantes, discutir com os representantes através de e.mail para tentarmos 

agilizar as ações e atividades. 

 

PC10 - Como o tempo disponível não era suficiente, e havia uma demanda enorme 

de outros assuntos a serem tratados, tive que organizar os trabalhos de modo a 
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cumprir as exigências mínimas do programa, tais com a postagem de atividades 

coletivas e sínteses. Embora o material propusesse que alguns trabalhos fossem 

realizados coletivamente e outros individualmente, foi preciso agrupar os 

professores de modo diferente da orientação. Sei que isso prejudicou as discussões 

e os estudos em grupo, mas ao menos não prejudiquei nenhum participante no que 

se refere à certificação do curso.  
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5 - ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 
 
 
 

1 – Trajetória profissional, incluindo formação acadêmica e campos de 

atuação. 

2 – Trajetória como Professor Coordenador. 

3 – Exigências da função e rotina escolar. 

4 – O Programa Ensino Médio em Rede e a formação dos professores. 

5 – Situação dos Professores Coordenadores em virtude da Resolução SE 

88/2007. 
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6 – TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS 
 
 
ENTREVISTAS REALIZADAS COM ALGUNS PROFESSORES 
COORDENADORES QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO EM 
REDE NO PERÍODO DE 2004 A 2006 E TIVERAM SUA DESIGNAÇÃO CESSADA 
COM A RESOLUÇÃO N. 88/2007. 
 
 
Entrevista 01 
 
PC8 

 

Qual sua trajetória profissional?   
 

Vamos começar falando de meu curso que não era voltado para a educação, era 

voltado para a indústria. É que eu casei muito novo, e todo mundo sabe que 

professor ganha pouco, sempre ganhou, eu não podia sustentar minha família, 

infelizmente, com o salário de professor. Mas era minha vocação, sempre foi.  Então 

eu fui fazer tecnologia, porque eu trabalhava na indústria e a indústria tinha um 

salário bem melhor nos anos 1970, isso em 1974/75. Então eu fui fazer tecnologia 

industrial, um curso que na época chamava engenharia operacional, depois você 

fazia complementação caso tivesse interesse para engenharia, que não foi o meu 

caso. Então eu comecei na tecnologia, e depois de formado eu fui trabalhar como 

professor de escolas técnicas. Nesse ramo de tecnologia eu trabalhei quase 10 anos 

trabalhei no SENAI, trabalhei nas ETEs Lauro Gomes e Júlio de Mesquita, em Santo 

André, e lógico, durante o dia eu era funcionário das metalúrgicas, das montadoras. 

Na verdade eu fiz minha opção para assumir minha carreira como professor, que eu 

sempre quis ser, eu só não tinha condição de sustentar minha família eu a mulher e 

três filhos pagando aluguel com salário de professor. Então nos anos 1990 depois 

de 25 anos de trabalho eu resolvi fazer letras que era tinha paixão, meu sonho: “ser 

professor de língua portuguesa”. Eu tinha muita dificuldade, então nos anos 1990, eu 

já tinha mais de 40 anos, retornei a universidade fiz o vestibular, que na época era 
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concorrido, não era um vestibular agendado como é hoje, era um vestibular onde 

você tinha que tirar bons resultados, eu prestei o vestibular de letras. Tudo na minha 

vida não veio fácil, ter que começar na área de exatas, a minha vida foi toda 

cronometrada, toda certinha, eu sabia que eu iria aposentar cedo, porque eu 

comecei muito cedo. Então quando eu comecei meu curso de letras eu já estava 

praticamente em fase de aposentadoria, tanto que eu terminei, se eu não me 

engano, em 1993/1994 e me aposentei em 1996. Eu não fui ministrar aula porque eu 

tinha dificuldades, tinha receio de ensinar errado aos meus alunos, eu tinha receio 

de meus alunos e naquela época era muito fácil conseguir aula na rede pública, 

você entrava na universidade hoje e amanhã você pegava aula. Na minha sala eu 

era o único que não tinha pegado aula ainda, e a classe falava: “ele é riquinho ele é 

engenheiro tecnólogo trabalha em empresa e na verdade ele não quer”. Eu deixava 

bem claro: “eu não quero porque eu não tenho condições de responder para meu 

aluno a diferença de um artigo definido para um artigo indefinido, eu quero ir pra sala 

de aula, mas eu vou me perder”.  E eu saí da graduação e entrei na pós-graduação 

eu vim para rede estadual, em 1996, já pós-graduado. Então a hora que eu entrei na 

sala o aluno percebeu o diferencial em relação aos outros colegas. E foi assim a 

minha trajetória. 

 

Depois disso como surgiu a oportunidade para a coordenação?  
 

Eu fiz curso em 1996, em 1997 a APEOESP estava precisando de professores para 

ministrar curso aos professores que iriam prestar o concurso para efetivação em 

1998. Ela já tinha alguns nomes e como a APEOESP prima pela qualidade ela 

queria alguns professores com uma boa formação. Então ela foi até a PUC-SP 

procurar professores de língua portuguesa da região e eles me indicaram, não 

somente eu, mas eu e mais algumas pessoas. Nós passamos por uma seleção, uma 

triagem, uma entrevista e um pequeno teste; eu fui o escolhido para dar o curso para 

os professores de língua portuguesa. Eles gostaram do meu trabalho e três meses 

depois eu estava coordenando o curso de preparação para concurso de 1998 no 

ABCD e adjacências. Esse foi meu primeiro contato com os professores da rede, eu 

tinha acabado de entrar na rede, em 1996, e em 1997 eu já estava assumindo um 

curso desse quilate, eu não sabia a importância, eu não tinha a vivência do que 
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significava ser efetivo na rede porque eu estava vindo da indústria eu não tinha essa 

noção. 

 

 

Nesse período você estava trabalhando como professor na rede? 
 

 

Eu estava trabalhando como professor na rede eu era professor de Língua 

Portuguesa. 

 

 

E quando você assumiu a coordenação na rede? 
 

 

Eu contei essa história para você sentir que eu já tive o primeiro contato com a 

coordenação de um curso. Quando em 1999 eu prestei a provinha para 

coordenador, exatamente com essa diretora que eu trabalho hoje, porque ela 

sempre admirou o meu trabalho, o meu desenvolver com o aluno em sala, o meu 

compromisso, a minha didática, ela me admirava como profissional. E ela falou, faz a 

provinha para coordenador, e foi ai que eu comecei, eu não comecei porque não 

pegava aula, até porque aula era fácil na época. Eu comecei porque eu tinha algo 

mais para oferecer, eu sabia que eu podia ser útil com o meu saber, para os meus 

parceiros, meus colegas. Então foi assim que eu comecei na coordenação e fiquei 

muito triste por ter que sair devido à nova legislação, fiquei desapontado. Depois de 

tanto trabalho, tanto envolvimento eu chorei bastante, fiquei muito mal, eu quase 

entrei em depressão no começo deste ano, dezembro e janeiro foram dois meses 

ruins e eu tenho proposta para a coordenação embora eu tenha o trabalho no 

administrativo minha vocação é o pedagógico eu sempre atuei no pedagógico. E 

minha atuação é pedagógica. 
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Na sua atuação, como coordenador, como você lida com a rotina e com a 
atribuição de formação de professores? 
 

 

É complicado porque você tem que chutar a bola, você tem que defender e você têm 

que fazer o gol. O coordenador tem que ter tudo isso. E as pessoas que me 

conhecem sabem que eu sou um professor muito crítico. Crítico no sentido de ser o 

melhor, o melhor para a escola, o melhor para o professor, o melhor para o aluno. 

Eu não aceito, por exemplo, participar de OTs (orientações técnicas) que não me 

acrescentam em nada. E quem participou de OTs como eu participei e outros 

professores da minha época, como é o caso do Circuito Gestão, o que vem agora é 

tudo repetido. Eu sempre procuro nos meus HTPCs realizar verdadeiras aulas eu 

preparo, eu elaboro. Para você ter idéia no ano passado, no primeiro semestre eu 

estudei todo o livrinho, no bom sentido não no sentido pejorativo, As Dez 

Competências de Ensinar e Aprender, do Perrenoud, eu levava para casa, 

preparava minha aula e no HTPC de quarta-feira era capacitação, no de segunda-

feira era avisos gerais para os pais e o de terça-feira era o trabalho por área. Eu 

sempre tive propostas diferenciadas para os professores e é isso que acontece e ao 

mesmo tempo você tem que dar uma acessória para a direção, tem que dar uma 

assistência para a sua comunidade. Eu nunca trabalhei menos de 10 horas na rede 

pública e nunca ganhei por essas duas horas a mais, nunca tive hora de almoço. 

Nunca deixei uma mãe sem atender, muitas vezes eu estava saindo para o almoço, 

a mãe chegava me procurando e eu esquecia de almoçar para atender essa mãe, 

porque essa é a função do coordenador, dar uma assistência para sua comunidade. 

 

 

Quais as contribuições do Programa Ensino Médio em Rede? 
 

 

Olha Silvia você me conhece muito bem, mas o entrevistado aqui sou eu. E você 

sabe que eu tenho repúdio em relação não a essa proposta, mas a maneira como 

essa proposta foi jogada para a rede, a maneira como colocaram isso, de certa 

maneira, imposta ao coordenador. O material era de excelente qualidade, excelentes 

profissionais envolvidos, porém despreparados. Eu ainda sou do tempo que o 
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contato físico ainda é mais importante do que o virtual, não me acostumei com esse 

negócio de passa palavra e você não ter resposta para suas dúvidas, para seus 

questionamentos. O material era excelente, mas não me acrescentou absolutamente 

nada, mas pelo contrário eu me senti voltando no tempo é aquilo que eu estava te 

contando antes quem passou pelo Ciclo Gestão e teve um contato bem de perto 

com excelentes educadores, excelentes técnicos pedagógicos, jamais iria aceitar um 

contato virtual, de “passa palavra”, a pessoa não sabia o que estava fazendo ali, 

então não me acrescentou nada apenas o material pedagógico, agora a formação 

em si não.  

 

 

Que estratégias você adotou para trabalhar o programa? 
 

 

Como eu coordenava e coordeno educadores todos com uma formação boa, eu 

nunca menti para o meu professor, eles sabiam da minha revolta de como o projeto 

era passado, mas em nenhum momento eu os induzi a não fazer. O que eu falava 

para eles era: “Vamos fazer o nosso melhor, temos que fazer, eu não concordo com 

isso, mas eu faço, eu faço porque a uma exigência, porque há uma certificação, e 

outra, quem fez o Circuito Gestão fui eu e não foram vocês”. Então, eu usei esse 

material da melhor maneira possível, usava os tópicos, usava os textos e recheava 

com a minha experiência e eles gostavam. 

 

 

Como você sente esse momento de transição que os coordenadores da rede 
estadual estão passando?   
 

 

Ora Silvia, haja vista o que aconteceu agora, a prorrogação da inscrição (para o 

processo seletivo de coordenadores). Porque foi prorrogado, porque tem Diretoria de 

Ensino que não tem 100 coordenadores inscritos, eu acredito que para ser 

coordenador precise de algo mais, não somente de acréscimo de salário, você 

precisa ter competência e agilidade e vocação para isso, não adianta você querer 

ser coordenador e você não ter vocação para isso. É doloroso você trabalhar dez 
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anos em uma comunidade e ter que voltar para sala de aula e não conseguir voltar 

para aquela comunidade que você tem o seu trabalho já feito. Como é que fica? Não 

estou criticando a Secretária, longe disso eu nem tenho competência para isso, ela 

deve ter os seus motivos, mas que foi uma situação desconcertante para a maioria 

dos coordenadores foi. 

 

 

Como fica a identidade desse profissional? 
 

 

Ele fica sem norte, ele fica aborrecido, chateado, ele fica sem referencial, ele tem 

que voltar pra sala e aula, mas ele não vai retornar para aquela comunidade, ele 

precisa concorrer de novo. Ele acabou de passar por uma prova de coordenação, 

não faz seis meses a resolução foi mudada, ele fica sem referencial.    

 

 

 

Entrevista 2 
 
 
PC9 
 
  
Qual sua trajetória profissional? 
 

 

Sou formada em Educação Física, me formei em 1987, esse mês estou fazendo 20 

anos de Estado. Comecei quando iniciou o Ciclo Básico, quando eu comecei a dar 

Educação Física para os pequenininhos, como sempre jogaram a gente de pára-

quedas e nós iniciamos dando aula para os pequenos sem nenhum embasamento. 

Estava saindo da faculdade e já comecei a dar aulas. Comecei dando aulas quando 

fui, em 1993, ser coordenadora do Ciclo Básico onde eu trabalhava com P1. Era 

apenas eu de P2 coordenando uns 10 professores, mais ou menos, de P1. Foi 

quando entrou Emília Ferreiro, o construtivismo, eu tive que estudar muito, porque 

eu tinha dificuldade e eu não tinha magistério, mas eu fui atrás de estudar e acho 
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que desempenhei o meu papel. Fiquei de 1993 a 1996, quando foi em 1996 houve 

as mudanças de escola, a escola primária ficava num prédio e as escolas de 

fundamental iriam para outro, então mudei de escola, foi quando sai da 

coordenação. Na escola eu comecei a dar aula no fundamental, me identifico muito 

mais para dar aula com o fundamental, embora eu gosto de lidar mais com os 

adolescentes. Em 2000 eu me efetivei, fui para Diadema, me efetivei em Diadema, 

numa escola enorme onde eu ficava numa quadra que era totalmente aberta, e tinha 

que negociar com os traficantes para poder dar aula. Eles falavam: você tem 20 

minutos de aula, os outros são nossos. Então eu marcava no relógio a hora que 

dava 20 minutos eu falava agora são vocês. Na época eu estava grávida da minha 

filha e teve um dia que eu passei mal, e eu falei para o cara: “Esse cheiro de 

maconha esta me matando”. Ele foi lá e pediu para o os “manos”, irem fumar um 

pouco mais longe porque, afinal, eu estava grávida e eles tinham que me respeitar 

porque eu dividia a quadra com eles. Mas ai eu fiquei meio ano só, fui removida 

depois no início, fiquei seis meses tive minha filha tirei licença prêmio, e em 2002 

vim para o Jorge Rahme, em 2003 eu fiquei na vice-direção durante seis meses, eu 

me dava muito bem com a diretora e ela pediu para eu ficar na vice-direção, mas 

assim, eu acho que a vice-direção faz um papel de inspetora de luxo colocando 

aluno para dentro e para fora, tomando conta de aluno, o professor colocando para 

fora você tendo que ficar lá conversando com eles, chamar os pais, e eu não estava 

me identificando com esse papel de inspetora de luxo e resolvi voltar para minha 

quadra. Fui para minha quadra e fiquei seis meses e novamente a diretora pediu que 

eu ficasse como coordenadora. Fiz concurso passei, passei pelo Conselho (de 

Escola), e aí fiquei e estou até hoje. “Até hoje”, estava na coordenação quando em 

dezembro fecharam e agora estou na vice-direção cobrindo os buracos de uma 

pessoa que esta em férias. 

 

 
Como você avalia o programa Ensino Médio em Rede? 
 

 

Antes de mais nada, eu acho que eu tenho que elogiar as apostilas, porque eram 

muito boas, então se você vinha com o HTPC preparado você até conseguia fazer 

um trabalho legal, porém a cobrança vinha lá de cima e muito rápido, você tinha que 
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entregar a atividade para ontem. Nisso eu senti maior dificuldade, porque na escola 

eu não tinha tempo para ficar olhando eu chegava na minha casa ia ler, então 

quando eu vinha para o HTPC eu estava preparada, eu sabia o que passar para os 

meus professores e cobrar. Porém eu acho que teve um fator muito gratificante que 

foi quando nos tivemos que indicar os professores que iriam nos auxiliar por área e 

eles foram tudo de bom, então todas as atividades que eu pedia para fazer eles iam 

e passavam para turma deles e faziam, também vinham sempre atrás de mim, nós 

conversávamos por e-mail: “Ó estou mandando isso, vê o que você acha?” Eu 

mandava para eles e dizia: “Acho que tem que acrescentar isso”, eles mandavam 

para mim e diziam: “Acrescenta isso”. Então todos os meus professores ganharam 

certificado, coisa que a noite aqui isso não aconteceu. Os professores da noite não 

tiveram certificado porque a professora que era coordenadora da noite ela 

trabalhava em outra escola. Ela não tinha tempo para ficar fazendo as coisas dela 

na casa dela e eu tinha, porque aqui na escola nem pensar eu pegava a atividade ia 

para casa preparava a atividade, postava, tudo em casa, não postei nada na escola 

se você verificar o horário que foi postado dez (da noite), 8h30 (da noite), sendo que 

meu horário era de manhã das 7 às 16 horas. Eu fazia todas as minhas coisas pós-

horário. Tenho o curso de pedagogia, mas acho que não foi isso que me influenciou 

o que me influenciou realmente foi ir atrás e não ficar perante os educadores em 

branco porque eles cobram e como eles vêem que eu vou atrás então eu tenho essa 

troca de feedback com eles.  

 

 
Como você sente esse momento de transição que os coordenadores da rede 
estadual estão passando?   
 

 

Primeiro acho que a secretária já errou por ter cessado todos os coordenadores, ela 

deveria pelo menos ter iniciado o ano letivo, ter aplicado essa prova e depois fazer 

uma nova nomeação. Porque agora todas as escolas estão sem coordenação, a 

minha escola, por exemplo, que tem 2880 alunos não tem coordenador diurno, não 

tem coordenador noturno, eu estou como vice-diretora mas ao mesmo tempo tenho 

que pensar sobre todas as lacunas, a diretoria cobra, quero isso, quero aquilo e 

você tem que fazer. Então acho assim, a hora que eu voltar eu vou estar 
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assoberbada de trabalho, tem muitos colegas meus que estão em sala de aula e 

quando se volta para a coordenação você perde um pouco daquele pique que você 

tem que ter com os professores, e mesmo os alunos eles te desafiam, quando você 

está na sala de aula e você volta para a administração, ele te desafiam. Então, eu 

fico um pouco triste com os meus colegas eu ainda estou assim, não sei que vou 

passar, de repente, no concurso, se vou passar na entrevista, mas estou aqui pra 

tentar ajudar e gostaria que todos os meus colegas estivessem do mesmo jeito que 

eu, pois eu gosto dessa parte administrativa, essa parte pedagógica, esse negócio 

de colocar aluno para dentro e para fora, inspetor de luxo, não. Mas eu gosto de 

lidar com o pedagógico, com projetos e tentar conversar com os meus professores. 

 

 

 

Entrevista 3 
 

 

PC1 
 

 

Qual sua trajetória profissional?   
 

 

Minha primeira formação foi licenciatura em Psicologia, depois eu me formei 

psicólogo, atuei como psicólogo de 1993 a 2003, comecei a trabalhar como 

professor no Estado em 1994 e entrei para coordenação em 2004. 

 

Como foi sua experiência na coordenação? 
 

Essa escola que eu atuei eu trabalhei em 2001 como professor de psicologia. Eu 

gostei muito da escola, do trabalho que o grupo faz e fazia ali e achei que eu podia 

contribuir mais. Então tive a oportunidade, porque saiu o coordenador, foi para a 

vice-direção, e resolvi apresentar a proposta lá, tinha um grupo que me conhecia, 

passei pelo Conselho de Escola, fui aprovado pela direção e comecei a fazer esse 
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trabalho, é um grupo que eu me identifiquei também, não fui lá sem nenhum motivo, 

eu sabia o que eu estava fazendo e o que eu queria fazer ali. 

 

 

Na sua atuação, como coordenador, como você lida com a rotina e com a 
atribuição de formação de professores? 
 
 

Olha a rotina é toda emergencial, é tudo uma caixinha de surpresas, uma hora 

aparece uma coisa, depois aparece outra, uma mãe um pai, eles não tem paciência 

de estar agendando, eles querem respostas imediatas e isso deturpa muito, nós 

temos problemas com aluno, o aluno tem problemas com o professor, e a gente tem 

que estar mediando isso e fazendo um trabalho com que diminua esses conflitos. 

Agora preparar um trabalho de formação realmente é mais difícil, porque toda a hora 

a agente esta sendo solicitado, é material, é vídeo, é atendimento a pai, professor, 

aluno, direção, supervisão é Diretoria de Ensino que toca muitos projetos, muitas 

vezes a gente não consegue nem dar conta dos projetos, não é fácil não. Essa é a 

situação que a gente vive lá. 

 

 

Como você avalia o programa Ensino Médio em Rede? 
 
 
Eu acho que no programa Ensino Médio em Rede a intenção era boa, a proposta 

era interessante e tinha um material muito bom, textos bem fundamentados. 

Cheguei a fazer projetos dentro da escola, práticos, junto com a equipe, de forma 

interdisciplinar, as pessoas interagiam, elaboraram projetos. O projeto eleição, na 

época, foi muito interessante, a questão da matemática estatística feita pelos 

próprios alunos, foi muito bom tudo isso enquanto prática. Mas eu não sei se isso 

fixa na escola, se isso continua eu não sei. Sei que naquele momento enquanto o 

curso existia foi importante, mas não acho que essa é uma coisa que mexeu a ponto 

de mudar as estruturas de funcionamento da escola em ensinar, essa é minha 

opinião. Mas que o curso era interessante era, acho até hoje. Mas ele foi muito 

truncado, corrido, exigências, tempo, não dava nem tempo muitas vezes de ler, a 
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maioria das atividades que eu lia era em casa porque na escola as questões 

emergências não me permitiam nem sequer ler na escola, eu tinha que ler em casa 

a noite deixar de falar com filho, muitas vezes ler textos para preparar, para ir num 

HTPC no dia seguinte. Não é muito agradável você fazer um serviço em casa 

sabendo que você ganha pouco e você está com uma carga horária excessiva, você 

vai ter que trabalhar mais. 

 

 

Como você sente esse momento de transição que os coordenadores da rede 
estadual estão passando?   
 
 

No pessoal (aspecto) causou algumas coisas desagradáveis, emocionalmente 

falando, passei umas férias muito ruins, instáveis, sem saber que ia virar tudo isso, 

não sabia para que escola ia. Há muito tempo não dava aula de biologia fiquei 

inseguro, muito inseguro com isso, tive insônia, tive pesadelos fiquei sonhando com 

escola. Isso é sinal de que atingiu a questão emocional, auto-estima, a gente se 

sente pior, desvalorizado, eu acho que era isso. E tem um ato positivo eu fui atrás de 

cursos de prestar concursos na área de psicólogo e quis sair da educação de vez, 

eu não falei isso para ninguém, mas agora eu estou falando, eu queria sumir da 

educação e nunca mais olhar para isso que é o descaso com as pessoas, com os 

profissionais e eu não acho isso respeitoso. E não vejo nenhuma mudança 

qualitativa na escola, ficar sem coordenador dois meses não acho que isso é 

qualidade, isso é mais uma questão de contenção de gastos, parar de pagar o 

coordenador e assim melhorar para se pagar os bônus. Eu não sei qual era a 

intenção, mas eu não acredito que seja para melhorar a qualidade porque os 

coordenadores que estavam na rede tinham competência para estar, não é uma 

prova de vinte questões que vai melhorar a educação ou a qualidade de ensino, não 

é um projeto, agora parece que ficou até pior, ficou mais centrado no diretor ele que 

escolhe, tem aquela coisa da amizade, sorte que eu tenho um bom relacionamento 

com a minha diretora e se eu passar na prova provavelmente eu volte, com 

segurança e estabilidade, e não sei também porque coordenador para tanto assim e 

acho que muita gente não gostou dessa guerra, o Conselho de Escola era uma 

situação que eu achava interessante por um lado, na primeira forma de escolher o 



144 
 

coordenador, porque não era só o diretor que controlava isso, tinha um grupo de 

professores que ajudava a escolher, alunos também participavam, pais. Não era 

uma coisa assim o diretor escolhe. Eu acho que ficou mais autoritário isso. Apesar 

de que eu não tenho problema com a direção em si, mas eu fico pensando em uma 

escola onde o diretor não goste do coordenador ele vai tirar o coordenador e nem 

sempre o coordenador tem razão, nem sempre somos os donos da razão de falar o 

que é melhor para a escola, tem que ter esse jogo de forças, pais, alunos, 

professores, direção, para decidir essa questão do coordenador, apesar de que 

vamos ver como é que vai funcionar daqui para frente eu não sei se vai ficar melhor, 

eu não acredito nisso, custo a acreditar  
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