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SILVA, Wellynton Rodrigues da. 2012. A formação continuada de professores 
na concepção de agentes formadores em Oficina Pedagógica do Estado de 
São Paulo. Dissertação (Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade). 
São Paulo: PUC-SP. 
 

RESUMO 

 
Esta pesquisa focaliza as ações de formação continuada de professores 

no âmbito das Oficinas Pedagógicas da rede estadual de ensino de São Paulo, 
na perspectiva dos agentes gestores das ações de formação de uma Diretoria 
de Ensino da cidade de São Paulo. A pesquisa tem por objetivo identificar e 
analisar as concepções dos agentes formadores, responsáveis pelos 
processos de tomada de decisões, planejamento, divulgação, implementação e 
consecução das ações formativas, além do recrutamento e seleção dos 
professores alvos dos cursos. Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa, 
realizada por meio de análise de legislação específica; entrevistas com os 
profissionais gestores das ações formativas dentro da referida diretoria de 
ensino e observação do ambiente e rotina de trabalho desses profissionais. 
Norteia à pesquisa a hipótese de que esses profissionais têm pouca ou 
nenhuma autonomia para decidir sobre o processo de formação dos 
professores. As relações que estabelecem com as escolas e professores 
destinatários de suas ações de formação são marcadas por concepções 
tradicionais de formação continuada de professores, tomando a forma de 
mecanismo de controle dos professores e suas ações. As decisões sobre a 
abertura ou não de cursos são tomadas considerando-se, sobretudo, a 
aplicação das disposições legais, tomando características de formalização 
burocrática, centralismo e uniformidade de orientações para culturas escolares 
e docentes distintas. Fornecem apoios teóricos à pesquisa autores como: 
Marin, Candau, Mizukami e Giovanni (para definição de formação continuada), 
Tardif (no que tange à compreensão da constituição dos saberes de base para 
a profissão docente), Barroso (por sua concepção de formação centrada na 
escola, que toma como princípio a afirmação da autonomia do professor e do 
significado do ambiente escolar para as aprendizagens do professor sobre a 
profissão), Viñao Frago (por sua análise da distância entre a cultura escolar 
administrativa dos gestores e supervisores da educação e acultura dos 
professores, ambas implicando modos específicos de ver a escola e tudo que 
se refere a ela)e Michel de Certeau (por sua contribuição com os conceitos de 
estratégias e táticas) que permitem observar, no cotidiano, o grau de 
autonomia desses agentes formadores. Os dados coletados são organizados 
em quadros-síntese, cujos resultados permitem a confirmação da hipótese e 
indicam que as concepções da Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo sobre formação continuada são tradicionais e enfatizam uma espécie de 
treinamento em serviço, porém, utiliza-se de uma nova roupagem, uma nova 
tecnologia de controle, essas formações são produzidas verticalmente e não 
conseguem atender a todos os professores da rede estadual de ensino. 
 
 
Palavras-chaves: Formação continuada de professores; Agentes formadores 
e gestores das ações de formação; Oficina Pedagógica do Estado de São 
Paulo; Política educacional. 
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SILVA, Wellynton Rodrigues da. 2012. The teachers’ continuous formation 
according to educational agents at Pedagogical Workshop of the state of São 
Paulo. Thesis (Master’s degree in Education: History, Politics, Society). São 
Paulo: PUC-SP. 
 

ABSTRACT 

 
This study focuses on teachers’ practices of continuous formation from 

São Paulo state public schools, at the scope of the Pedagogical Workshop of a 
Bureau of Education at the city of São Paulo, concerning the perspective of 
educational agents of formation practices. This research aims at identifying and 
analyzing these educational agents’ conceptions, responsible for the decisions, 
planning, publicizing, implementation and fruition of formation practices, besides 
recruitment and selection of teachers who were the object of these formation 
practices. This work is characterized as qualitative research, accomplished by 
means of analysis of the specific laws; interviews with the educational 
professionals of formation practices in the referred Bureau of Education; and 
observation of these professionals’ environment and work routine at the 
Pedagogical Workshop. The hypothesis that these professionals have had a 
little or any autonomy to decide about the process of teachers’ formation gives 
north to this study. The relationships they establish with schools and teachers 
addressed by the formation practices are marked by traditional conceptions of 
teachers’ continuous formation, shaped as mechanisms of control of teachers 
and their practices. The decisions about the proposal of courses are taken 
considering, specially, the enforcement of legal devices, characterized as 
bureaucratic formalization, centralism and consistency of orientations to distinct 
schools’ and teachers’ cultures. The theoretical support to this study is provided 
by: Marin, Candau, Mizukami and Giovanni (for the definition of continuous 
formation), Tardif(regarding the understanding of the constitution of base 
knowledge to the teaching profession), Barroso (because of his conception of 
formation centered at school, that has as a principle the affirmation of teacher’s 
autonomy and the meaning of the school environment for the teacher’s learning 
about the profession), Viñao Frago (for his analysis of the distance between the 
administrative culture of educational agents and supervisors and the culture of 
schools and their teachers, both implying specific ways of looking at the school 
and everything related to it) and Michel de Certeau (for his contribution with the 
concepts of strategies and tactics, that allow us to observe, at the school 
routine, these educational agents’ level of autonomy). The data collected were 
organized in tables, whose results allowed us to confirm the hypothesis and 
indicated that the conceptions of the Bureau of Education of the state of São 
Paulo about continuous formation are traditional and emphasize a kind of in-
service training, employing, however, a new character or control technology. 
Such formations are produced vertically and cannot reach the formation needs 
of schools and teachers from the state public schools. 
 
Keywords: Teachers’ continuous formation; Educational agents of formation 
practices; Pedagogical Workshop of the state of São Paulo; Educational 
politics. 
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Em termos sociológicos pode-se dizer que o trabalho  

modifica a identidade do trabalhador,  

pois trabalhar não é somente fazer alguma coisa,  

mas fazer alguma coisa de si mesmo,  

consigo mesmo. 

 

(Tardif, 2002, p. 56) 
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INTRODUÇÃO 

 
 
1. O interesse pelo tema 
 
 Em 1997 ingressei no magistério público paulista como Professor de 

Educação Básica II, para ministrar aulas de Língua Portuguesa e Inglesa. Em 

julho de 2008 assumi o cargo de Diretor de Escola na mesma rede e 

atualmente acumulo os cargos de Professor de Inglês e Diretor de Escola. 

Neste período acumulei uma boa experiência no magistério estadual paulista 

como professor de educação básica II e também como coordenador 

pedagógico e vice-diretor de escola, o que, de certo modo, enriqueceu a minha 

experiência e possibilitou tomar contato com questões importantes para a 

escola, professores e alunos e, em vários momentos, me tornou solidário nas 

lutas para obtenção de melhores condições de trabalho, melhores salários, 

material para trabalhar, melhores ambientes para atendimento aos alunos, etc. 

 Importante salientar que nestes anos em que estou a serviço do 

magistério paulista sempre tive uma inquietação muito grande relacionada com 

a formação continuada dos professores da rede. Após assumir o cargo de 

diretor de escola em julho de 2008, em conversa com os colegas e na 

observação de suas rotinas diárias, percebi que havia certo clamor, por parte 

de alguns professores, para que houvesse na rede estadual de ensino, uma 

política de formação continuada para atendê-los de forma contínua e com 

qualidade. Afirmo isso, baseado em minha percepção como professor e como 

diretor. Também sinto essa ansiedade no meu cotidiano e na minha vivência 

com os colegas, cada vez mais carentes de condições para realizar suas 

atividades cotidianas. Essa ansiedade é provocada, penso eu, pela 

necessidade do educador ter ferramentas que o ajudem em sua rotina diária, 

para dar conta das cobranças que se impõem à função docente a cada dia.  

Como gestor, no dia a dia da escola e dos professores, percebo essa 

inquietação por parte dos professores, principalmente, quando lanço um olhar 

mais crítico sobre a prática e formação docente do grupo que atua na escola 

que dirijo. São professores inseguros quanto a sua prática, inseguros com 

relação ao lugar que ocupam no grupo, descrentes em relação ao sistema e 

cansados com as cobranças incessantes. Alguns são professores 
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ingressantes, outros já possuem alguma experiência e outros já estão a um 

passo da aposentadoria, mas todos manifestam interesse em participar de 

cursos de formação continuada. Entretanto, a descontinuidade nas políticas e 

os cursos oferecidos, não parecem atender às necessidades dos professores, 

gerando certo desinteresse, desconfiança e descrença, tanto em relação às 

intenções da Secretaria de Educação, quanto em relação à ajuda dos cursos 

para lidar com seus anseios e inseguranças.  

 

2. Os cursos de formação continuada para os professores da rede 

estadual de ensino de São Paulo 

 

Em se tratando de cursos de formação continuada, o que esperam os 

professores? Essa é uma questão difícil de responder devido às várias facetas 

que permeiam a questão das necessidades formativas dos professores, no 

entanto, minha experiência e observação na escola, além da narrativa 

fornecida por GATTI (2008), encorajam-me a arriscar algumas considerações. 

Nas palavras de Gatti: 

 

O surgimento de tantos tipos de formação não é gratuito. Tem 

base histórica em condições emergentes na sociedade 

contemporânea, nos desafios colocados aos currículos e ao 

ensino, nos desafios postos aos sistemas pelo acolhimento 

cada vez maior de crianças e jovens, nas dificuldades do dia-a-

dia nos sistemas de ensino, anunciadas e enfrentadas por 

gestores e professores e constatadas e analisadas por 

pesquisas. (GATTI, 2008, p. 58). 

 

Diante disso é possível dizer que, dentre as várias coisas que os 

professores esperam que possam ser mudadas em sua vida profissional, que 

são objetos de suas queixas, é que os cursos de formação continuada possam 

atender as suas necessidades no dia a dia, no enfrentamento das questões da 

sala de aula, possibilitar oportunidades de lidar com as novas ferramentas 

tecnológicas e demais exigências que se apresentam na atualidade, além é 

claro, de certificá-los para possíveis evoluções funcionais na carreira docente. 

Continuando sua análise, a pesquisadora vai discorrendo sobre o como 

essa necessidade de atualização e de estudos pós-formação inicial ganhou 

relevo no cenário mundial e povoou os itinerários dos mais variados grupos de 
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profissionais, inclusive os da área da educação. Segundo a pesquisadora, essa 

preocupação com a formação continuada já povoava os debates, mas, 

 

(...) nos últimos anos do século XX, tornou-se forte, nos mais 
variados setores profissionais e nos setores universitários, 
especialmente em países desenvolvidos, a questão da 
imperiosidade de formação continuada como requisito para o 
trabalho, a ideia da atualização constante, em função das 
mudanças nos conhecimentos e nas tecnologias e das 
mudanças no mundo do trabalho. Ou seja, a educação 
continuada foi colocada como aprofundamento e avanços nas 
formações dos profissionais. Incorporou-se essa necessidade 
aos setores profissionais da educação, o que exigiu o 
desenvolvimento de políticas nacionais ou regionais em 
resposta a problemas característicos de nosso sistema de 
educacional. (GATTI, 2008. p. 58). 

 

Pensando no universo desta pesquisa, nos remetemos ao Estado de 

São Paulo, onde são várias as propostas políticas e vários os “pacotes” de 

cursos que surgem como resposta, na interpretação da Secretaria de 

Educação, à ansiedade dos professores em se instrumentalizarem e como 

meio de resolver os problemas da educação no Estado.  

Para analisar as ações de governo neste contexto da formação 

continuada, esta pesquisa focaliza o discurso oficial, as diferentes ofertas e 

ações de formação, a que se refere Gatti, fazendo menção às inúmeras ações 

colocadas sob o grande “guarda chuva” do termo formação continuada – o que, 

dificulta a conceitualização dessas ações formativas que acontecem depois da 

formação inicial. 

Ao longo de minha experiência como docente e como gestor em escolas 

públicas estaduais pude observar que os cursos são, muitas vezes, 

elaborados, apresentados, mas nem chegam a ser colocados em prática. 

Quando o são, não conseguem atender às necessidades dos professores. Na 

realidade, a maioria dos cursos nem pode ser classificada como cursos de 

formação continuada, de acordo com a literatura existente. A própria Gatti 

(2008) alerta para o fato que nesse conceito de formação continuada são 

colocadas todas as iniciativas elaboradas e concebidas para atualizar 

professores pelos sistemas de ensino do país. São em sua maioria oficinas e 

orientações técnicas que funcionam com carga horária mínima e conteúdos 

desarticulados, isto é, cursos rápidos, de apenas algumas horas, que na 
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maioria das vezes acabam sendo desprezados pelos professores, não tendo 

sequência e, portanto, não podendo ser classificados como um processo 

contínuo e duradouro que caracteriza a formação continuada. 

Além disso, no Estado de São Paulo, pelo tamanho da rede de ensino – 

mais ou menos 5500 (cinco mil e quinhentas) escolas, 231.606 professores1– 

há uma divisão em setores: CEI (Coordenadoria de Ensino do Interior) e 

COGSP (Coordenadoria da Grande São Paulo)2 – e ainda, dentro dessa 

divisão, existem outras instâncias intermediárias denominadas Diretorias de 

Ensino. Essas diretorias são órgãos administrativos, com forte apelo 

burocrático e com forte controle sistemático sobre as ações das escolas e seus 

funcionários. Na Diretoria de Ensino ficam lotados o dirigente regional, seus 

assessores, os agentes técnicos administrativos, os supervisores de ensino e 

os professores responsáveis pelas Oficinas Pedagógicas – os antigos ATPs 

(Assistentes Técnico – pedagógicos) ou, atualmente denominados PCOP 

(Professor Coordenador de Oficina Pedagógica)3. Em geral esses agentes, só 

reproduzem os pacotes de cursos de formação continuada para professores 

enviados pelos órgãos centrais: em âmbito federal, os projetos e cursos do 

MEC (Ministério de Educação) e, no âmbito da Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo, os cursos oferecidos através da CENP (Coordenadoria 

de Estudos e Normas Pedagógicas da SEE-SP) e, recentemente, pela Escola 

de Formação de Professores que agregou a CENP, cuja Escola de Formação 

de Professores “Paulo Renato Costa Souza”, conforme explica Mirisola (2012, 

p. 12), foi 

 

(...) instituída pelo Decreto nº 54.297, de 05 de maio de 2009, 
como parte integrante das ações do Programa Mais Qualidade 
na Escola, lançado em maio de 2009, pelo Governo do Estado 
de São Paulo, a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Professores do Estado de São Paulo “Paulo Renato Costa 
Souza” – EFAP – tem como objetivo ofertar cursos de 
formação continuada aos integrantes do Quadro do Magistério 
Público do Estado de São Paulo e, também, o Curso de 

                                           
1
 Para maiores informações, consultar: http://drhu.edunet.sp.gov.br/Arquivos. 

2
 Conforme Decreto 57.141 de 18 de julho de 2011, fica extinta a COGSP e CEI e, em seus 

lugares, cria-se a CGEB – Coordenadoria de Gestão da Educação Básica. 
3
 Com a nova reformulação da Secretaria de Educação do Estado de Paulo, através do Decreto 

57.141 de 18 de julho de 2011, assinado pelo Governador Geraldo Alckmin, estes agentes 
passam a ser denominados de PCNP (Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico), para 
consultar: www.al.sp.gov.br/legislacao/norma. 

http://www.al.sp.gov.br/legislacao/norma.
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Formação Específica do Concurso Público para Professores da 
Educação Básica II aos candidatos a ingresso no quadro 
efetivo do magistério oficial paulista. A EFAP assumiu todas as 
atividades que denomina de “treinamento e aperfeiçoamento 
do magistério” a serem desenvolvidas no âmbito da Secretaria 
da Educação do Estado de São Paulo. (MIRISOLA, 2012, p. 
12). 

 

Dessa forma, a EFAP passou a centralizar todas as ações de formação 

de professores e funcionários da Secretaria da Educação do Estado, inclusive, 

os cursos oferecidos como uma das etapas de ingresso ao magistério público 

paulista.  

 Por experiência própria e relatos dos colegas, vejo que há várias 

dificuldades para o professor investir em sua formação continuada: jornadas 

duplas, falta de dinheiro, critérios absurdos para participar dos projetos de 

formação. No Projeto Bolsa Mestrado do Estado de São Paulo4, por exemplo, 

existe uma série de exigências e critérios que emperram o ingresso de novos 

pesquisadores nos programas de mestrado e doutorado. Esclareça-se que o 

projeto não se estende a todos os docentes da rede, porque ficam alijados 

desse direito os professores que têm acúmulo de cargos na rede estadual, ou 

seja, aqueles professores que têm dois cargos de professor, ou um de 

professor e outro de diretor de escola ou supervisor de ensino, estes não 

podem se afastar para fazer uma pós-graduação. Exige-se do professor que 

ele permaneça em exercício na Secretaria de Educação após o término do 

curso, pelo período de no mínimo dois anos, no caso do mestrado e quatro 

anos, no caso do doutorado, sendo que um dos principais critérios para pleitear 

e ganhar o direito a fazer o curso é justamente a aprovação do projeto de 

pesquisa e ingresso em uma das instituições com cursos reconhecidos pela 

CAPES. Segundo o Decreto nº 53.277/08, disciplinado pela Resolução nº 

17/11, só poderá concorrer à bolsa, o professor titular de cargo, que esteja em 

exercício, que esteja há pelo menos cinco anos distante da aposentadoria, em 

se tratando de mestrado e nove anos, em se tratando de doutorado. Entre 

outras exigências, consta que, caso o funcionário não cumpra com os termos 

                                           
4
Instituído pelo Decreto 48.298, de 3 de dezembro de 2003, com base na Lei 11.498, de 15 de 

outubro de 2003, regulamentado pelo novo Decreto 53.277, de 25 de julho de 2008, ambos 
tratando da regulamentação e implementação do “Bolsa Mestrado”, atualmente, a matéria é 
disciplinada pela Resolução 17/2011, de 22 de março de 2011, para consultas: 
www.educacao.sp.gov.br/lise/sislegis/pesqorient.asp Ano2011.  

http://www.educacao.sp.gov.br/lise/sislegis/pesqorient.asp
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estabelecidos no decreto, o mesmo deverá devolver os valores pagos pela 

Secretaria de Educação. Este é só um exemplo das muitas e variadas barreiras 

que se apresentam para emperrar, indiscriminadamente, a formação 

continuada do professor da rede estadual de ensino do Estado de São Paulo. 

Na realidade a formação continuada é pensada “de cima para baixo”, 

como algo a ser oferecido aos professores e não como meio de incentivar um 

investimento pessoal feito a partir dos interesses dos professores. Esse fato 

pode e deve ser analisado profundamente e, aliás, a ação oferecida com esse 

apelo impositivo, talvez dificulte qualquer interesse por formação por parte dos 

docentes da rede estadual de ensino. Esse fator, aliado a outras condições de 

trabalho e sobrevivência faz com que o professor fique desmotivado e, de certa 

forma, negligencie sua própria formação. 

De acordo com Gatti (2008), a formação continuada atualmente se 

reveste de uma importância quase que central para os professores, entretanto, 

a formação continuada deve ser encarada como um investimento pessoal e 

depende muito do julgamento individual de cada professor, pois conforme as 

individualidades, cada um tem um projeto de vida pessoal e profissional que 

deve ser respeitado. Embora a SEE do Estado de São Paulo afirme a 

importância de uma política de formação continuada, com o discurso de tornar 

mais eficiente a ação e o trabalho do professor, esse governo desconsidera as 

condições de trabalho do professor de sua rede de ensino: sua sobrecarga de 

trabalho (o professor, às vezes, trabalha em várias escolas para compor sua 

jornada, além de muitos acumularem cargo na rede municipal e estadual de 

ensino, para aumentarem o seu salário), os baixos salários, a intensificação do 

seu trabalho, a falta de recursos das próprias escolas. Também esquece que o 

fato de ter professores bem formados não é necessariamente garantia de 

melhoria da qualidade do ensino, nem tampouco de melhoraria do 

desempenho e rendimento dos alunos, se a eles não forem previstas 

adequadas condições de trabalhos. Os pesquisadores mostram que a 

formação do professor é fator importantíssimo para muni-lo de ferramentas que 

o ajudarão em sua prática diária e em sua percepção do ofício de professor na 

atualidade, mas não é só isso que conta. Outras coisas também melhoram o 

trabalho do professor, dentre elas, em traços gerais, como aludido acima, 

melhores condições de trabalho, participação na tomada de decisão e na 
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gestão coletiva dos projetos que impactarão sua prática diária, sugerido por 

Barroso (1997), quando discute a formação centrada na escola. São essas 

boas condições de trabalho, mais as ações formativas que tomem a escola 

como locus de formação, aliada a uma política contínua e eficaz de formação 

que, talvez, possam promover o desenvolvimento profissional dos professores 

como processo constante e planejado.  

Os discursos dos governantes no Estado de São Paulo reiteram que 

professores bem formados dão melhores aulas e têm condições de transformar 

a vida de seus alunos e a educação, no entanto, ter essa suposta boa 

formação, talvez, não garanta nada, se a eles não forem dadas condições de 

trabalho. Também não há sustentação no discurso que afirma a formação 

inicial deficitária do professor para justificar ações de formação da Secretaria 

de Educação de São Paulo. Sobre formação inicial vale lembrar Reali & 

Mizukami (2007, p. 37) para quem a formação inicial é “(...) como o nome já 

diz, apenas preparação inicial. Ela não deveria ser sobrecarregada com uma 

carga que não lhe é compatível e para qual não está aparelhada”.  

 Além disso, afirmam as autoras, a importância dessa preparação inicial 

não deve ser subestimada. No cotidiano, o professor está tão envolvido com a 

rotina, a burocracia, o atendimento à comunidade e tantas outras coisas, que 

faz com que sua formação continuada fique para segundo plano. 

 Os professores vivem situações inusitadas todos os dias, especialmente 

as situações que, de certa forma, estão relacionadas com o atendimento aos 

alunos. São alunos que chegam à sala de aula com variadas necessidades, 

vivendo dentro de contextos heterogêneos, de mudanças rápidas e que pedem 

do professor uma atualização constante para atendê-los no dia a dia. As 

escolas mudam, as políticas mudam e o professor se vê, em certos momentos, 

impotente para atender às necessidades das escolas, dos alunos e das 

instâncias superiores. 

 Isso gera ansiedade no professor, que fica sem saber o que fazer; sua 

identidade é ignorada pelas políticas públicas, que lidam de forma abstrata com 

esse profissional, não dando especial atenção às suas necessidades e 

anseios. 

 Gatti (2008, p. 58), em artigo intitulado Análise das Políticas públicas 

para formação continuada na última década traz um panorama do cenário atual 
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das intenções e políticas públicas para formação continuada no Brasil. Afirma 

que o discurso pela formação continuada “(...) foi incorporado pelos 

profissionais da educação”, o que, de certo modo, exigiu o empenho dos 

governos regionais e federal, que se empenharam na criação de políticas para 

formação continuada “(...) em resposta a problemas característicos de nosso 

sistema educacional”. Em trabalho que coordenava, intitulado Professores do 

Brasil, Gatti (2009) traz um quadro interessante sobre a formação docente no 

Brasil e mostra o panorama das pesquisas no país sobre a formação inicial e a 

continuada. Em relação aos estudos sobre formação continuada, a 

pesquisadora destaca que “(...) há avanços a considerar, mas que eles são 

ainda modestos quando confrontados com as expectativas de elevar o nível de 

desempenho dos alunos dos sistemas educacionais” (Gatti, 2009, p. 208). 

 Isso nos dá indícios de que o foco das pesquisas em educação ainda se 

concentra no sentido de fotografar as políticas para educação, os sistemas de 

ensino e o nível de desempenho dos alunos. 

Já estudos publicados por André (1999 e 2004) indicam que, do total de 

pesquisas sobre formação de professores nos anos 1990, só 14,8% 

focalizavam a formação continuada e grande quantidade (76%) abordava a 

formação inicial. Além disso, somente 9,2% tratavam de identidade e da 

profissionalização docente. Nos periódicos analisados pela autora, a 

equivalência é praticamente a mesma: somente 26% dos trabalhos tratavam da 

formação continuada. Afirma ainda a autora que dez anos depois, o foco das 

pesquisas muda e passa a ser o professor e a construção de sua identidade.  

Já o levantamento mais recente feito pela pesquisadora entre 2000 e 

2008 tendo como base consultas à Biblioteca Digital Nacional da Capes, na 

base de Dados Acervus do Sistema de Bibliotecas da Unicamp e no Sistema 

Dédalos da Faculdade de Educação da USP, indicou que aumentou o número 

de pesquisas entre teses e dissertações explorando essa temática. Foram 

identificadas 30 produções entre teses e dissertações focalizando a formação 

continuada – um contingente ainda pequeno em relação aos trabalhos que 

tratam das questões da formação inicial e da construção de identidade 

docente. Outro dado importante é o fato de que as produções sobre formação 

continuada têm seu foco na formação em serviço devido às políticas de 
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incentivo ao desenvolvimento dessa modalidade e ao financiamento destas 

pelo setor público e privado.  

 Apesar de não ter a intenção de usar a legislação para afirmar a 

relevância desta pesquisa, cabe ressaltar que também a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei Federal n. 9394/96, assim como vários 

acordos entre o Governo Federal e as demais instâncias governamentais, 

reforçam a importância de políticas eficazes, tanto na formação inicial do 

professor, quanto em sua formação continuada, o que não diz muito, uma vez 

que nem sempre o que está na lei é o que acontece nas redes de ensino e na 

prática dos governantes, ou seja, “o discurso é um e a prática costuma ser 

outra”, mas é interessante registrar que a LDBEN, segundo Gatti (2008), 

contribuiu para se pensar em um novo cenário envolvendo a formação de 

professores de modo geral, pois teve a incumbência de redistribuir 

responsabilidades e dar respaldo às iniciativas de formação continuada nos 

sistemas de ensino regionais.  

Vale lembrar aqui também o Decreto Federal nº 6.755/2009, que institui 

a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica, obrigando os governos a assumirem a responsabilidade pela formação 

continuada dos professores das suas respectivas redes, nos níveis federal, 

estadual e municipal. 

Enfim, o que se pretende pôr em destaque aqui é que o discurso político 

gira em torno da questão da formação continuada de professores. Vários 

dispositivos legais regulam e disciplinam a questão, muito embora nem sempre 

as condições como essa formação acontece sejam adequadas. 

 Gatti faz uma análise de alguns artigos da LDBEN, em especial os 

artigos 67, 80, 87, sobre os quais afirma que: 

 

O artigo 67 estipula que os sistemas de ensino deverão 
promover a valorização dos profissionais da educação, traz em 
seu inciso II o aperfeiçoamento profissional continuado como 
uma obrigação dos poderes públicos, inclusive propondo o 
licenciamento periódico remunerado para esse fim (GATTI, 
2008, p. 64). 

 

 Em relação ao artigo 80, que determina que os governos deverão 

incentivar a formação à distância em todas as modalidades, a pesquisadora 
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afirma que fica implícita a “formação continuada”. Já nas disposições 

transitórias, no artigo 87, parágrafo 3, inciso III, encontra-se a seguinte análise 

de Gatti, (2008, p. 64): 

 

Fica explicitado o dever de cada município de realizar 
programas de capacitação para todos os professores em 
exercício, utilizando também, para isto, os recursos da 
educação à distância. 

 

 Sabemos que a formação continuada de professores é um direito 

previsto em lei, mas as intenções utilitaristas e de controle prevalecem sobre os 

interesses e necessidades dos professores. De certa forma, essa formação tem 

sido negligenciada e mesmo quando acontece, geralmente é oferecida através 

de políticas e ações desarticuladas, desvinculadas das necessidades dos 

professores, deixando de levar em consideração toda a pesquisa da academia 

e os alertas ali apresentados. Ou seja, o legislador tem conhecimento das 

pesquisas, porém, quando as utiliza, dá-lhes a interpretação que é interessante 

a sua administração e ideologia, escondendo as verdadeiras intenções de 

controle, considerando-as do ponto de vista próprio da cultura dos gestores e 

reformadores, que buscam resultados rápidos, sem levar em consideração a 

dinâmica da escola e sua cultura, conforme entendimento de Viñao Frago 

(2000). Tal procedimento ignora a tudo e a todos, prevalecendo uma só 

vontade, a dos reformadores e políticos, que insistem em “mudar a educação 

através do diário oficial”. 

A Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo tem 

oferecido cursos de formação continuada que são, alguns deles, produzidos na 

Diretoria de Ensino através das Oficinas Pedagógicas e, outros, a maioria, 

produzidos e originários de outras instâncias como: EFAP5 (Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento de Professores) órgão responsável pelas ações 

de formação do quadro do magistério paulista, Ministério da Educação, 

Universidades e outros Institutos.  

A maioria das ações é oferecida no sistema EAD (Educação à distância). 

Muitas vezes os cursos presenciais começam, mas são interrompidos sem 

                                           
5
Instituída pelo Decreto nº 54.297, de 05 de maio de 2009, como parte integrante das ações do 

Programa Mais Qualidade na Escola, lançado em maio de 2009, pelo Governo do Estado de 
São Paulo. 
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nenhuma explicação, demonstrando o descaso oficial com o professor. Outras 

vezes, os cursos são prejudicados pelas condições precárias em que 

trabalham os agentes formadores na Diretoria de Ensino, que também são 

professores e, muitas vezes, têm jornada dupla, acumuladas em dois ou mais 

sistemas de ensino (isso ficará evidenciado adiante em capítulo específico que 

trata da rotina desses profissionais). 

 Dentre as ações de “formação continuada” oferecidas nas escolas, 

temos as HTPCs – horas de trabalho pedagógico coletivo – que são oferecidas 

aos professores em horários específicos e garantidas por Lei. Estas horas 

fazem parte da carga horária semanal do professor e constituem, para efeito de 

pagamento de salário e jornada mensal, parte integrante da jornada global do 

professor. Estas horas são utilizadas e comumente interpretadas de maneira 

errada, desconsiderando-se o seu caráter formativo. Tem havido nos últimos 

anos esforços de gestores e professores coordenadores para que estas horas 

sejam utilizadas com o fim a que se destinam: a formação do professor, tendo 

a escola como lócus de formação. 

Ora, mas o que tem de novo na intenção dos coordenadores, gestores e 

SEE na organização de estudo nessas horas? Nada. O significado disso é que 

esse modelo praticado atualmente nas escolas repete a tendência atual 

instaurada na SEE de impor ações de formação “de cima para baixo”, sem 

levar em consideração as necessidades da escola, as condições de trabalho 

dos professores e seus saberes, desconsiderando também que o professor é 

um profissional com inteligência para refletir sobre sua profissão, sua prática e 

sobre a gestão da escola, podendo com isso intervir nos processos e buscar 

aprimorar sua atuação, além de colaborar para uma mudança geral no contexto 

da instituição e da educação. Na realidade, essas horas são marcadas em 

horários fixos, que o professor é obrigado a cumprir religiosamente (se ele tiver 

acúmulo e não puder frequentar essas horas, em certos casos, dependendo da 

gestão da escola em que ele trabalha, terá de pedir exoneração do cargo). As 

horas são conduzidas por um coordenador, também professor, que se afasta 

da sala de aula para assumir a função de professor coordenador pedagógico, 

nem sempre com formação adequada para isso. Da mesma forma, nem 

sempre o espaço é adequado para receber uma formação desse tipo e o 

material utilizado é, muitas vezes, repetição pura e simples do que o 
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coordenador viu na formação do Programa Ler e Escrever, por exemplo, 

desconsiderando o professor e suas inquietações diárias em sala de aula. 

Essas críticas e afirmações tomam corpo e forma em minha experiência 

ao longo dos meus 15 anos de magistério público, ora como professor, ora 

como professor coordenador pedagógico, ora como vice-diretor de escola e 

atualmente como diretor de escola. Além disso, essa concepção de formação 

considerando a escola como lócus de formação que é praticada pelas escolas 

sob orientação disciplinar da SEE equivoca-se, pois não basta considerar 

apenas a escola como prédio físico para que lá aconteçam as ações de 

formação, é preciso levar em conta a escola na sua integralidade, sua vida, seu 

grupo de profissionais, seus problemas, seus pontos fortes e fracos, para 

promover, para aquele grupo específico, uma reflexão da e para a escola, com 

todos os seus agentes.  

Em resgate do que já se faz em outros países, alguns autores como 

Canário (1997) e Barroso (1997), por exemplo, afirmam ser essa uma 

tendência que   deverá se estabelecer por sua verdade epistemológica e pelos 

bons resultados que apresenta com relação à formação continuada. 

 No âmbito das Diretorias de Ensino e suas Oficinas, vários são os 

cursos oferecidos, porém, há pouco conhecimento sobre eles. Existem 

pouquíssimos trabalhos sobre a atuação dos agentes formadores das Oficinas 

Pedagógicas nas Diretorias de Ensino e sobre a gestão dos cursos concebidos 

pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, oferecidos ou recebidos 

de outras instâncias. E esse é, justamente, o campo empírico da pesquisa aqui 

relatada. Pretende-se analisar a formação continuada dos professores do 

ensino fundamental I, na perspectiva dos agentes gestores das ações de 

formação. São as práticas e concepções desses agentes que se espera 

revelar. Perseguindo esse objetivo, se levará em consideração o ponto de vista 

dos gestores e reformadores e, para isso, partimos da análise de Viñao Frago 

(2000), pois é importante para esse trabalho mostrar o quanto as reformas 

educativas no Estado de São Paulo têm, de certo modo, desconsiderado as 

“culturas escolares” de que trata o pesquisador em seus estudos, e como 

essas reformas tornam-se uma maneira eficaz de controle sobre os docentes e 

as escolas. 
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 As reformas fracassam, segundo Viñao Frago (2000), não porque sejam 

de todo tidas como ruins, ou porque procuram alcançar objetivos não 

explicitados, ou até mesmo porque os professores se recusam a pô-las em 

prática, mas fracassam porque elas não levam em consideração a chamada 

“gramática da escola” ou a “cultura escolar”. Frago diz que ambos os conceitos 

têm similaridade, tratam do “(...) conjunto de tradições e regularidades 

institucionais sedimentadas ao longo do tempo, que governam a prática do 

ensino e aprendizagem”. O autor prefere denominar esse conjunto de tradições 

de “culturas escolares”, pois para ele, cada escola possui sua cultura própria e 

maneira de funcionar que a diferencia do restante, ou seja, escolas de 

educação infantil, de ensino fundamental e médio têm suas características 

próprias de funcionamento, a maneira como cada uma se organiza e funciona 

em sua rotina diária é completamente diferente. Existem “culturas escolares” no 

plural, afirma o autor, pois existe também a cultura escolar administrativa, 

aquela cuja concepção recai sobre os reformadores e supervisores de 

educação, que a tendo sob tutela e controle, implica um modo diferente de ver 

a escola e suas demandas. Trata-se de uma cultura que funciona através de 

 

(...) normas, mandados, instruções, propostas ou orientações 
mais ou menos prescritivas, também usando o artifício de 
vários meios de difusão e legitimação de suas ideias e a 
configuração de uma rede hierárquica de órgãos de gestão e 
supervisão. (VIÑAO FRAGO, 2000, p. 122) 

 

 São esses elementos de constituição de uma reforma que talvez se 

apresentem também no tocante às políticas de formação continuada de 

professores. Tem-se a impressão que essas práticas talvez existam e 

aconteçam com certa frequência, mesmo que de forma velada, nas entrelinhas, 

ou não, nas reformas e na maneira como se posicionam os reformadores e os 

gestores das políticas de formação continuada no Estado de São Paulo.  

Assim, este trabalho tratará a questão tendo como base as reflexões de 

Viñao Frago sob a maneira como se conduz o processo de reforma politica 

pelos reformadores, gestores e supervisores de ensino, com suas politicas 

sempre imediatistas, formalistas e artificialistas, sem levar em consideração o 

tempo da escola e dos professores e suas especificidades. 
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 O item a seguir apresenta resultados de levantamento bibliográfico 

realizado, que comprova a escassez de estudos sobre essa temática. 

 

3. A produção acadêmica brasileira sobre formação continuada de 
professores na perspectiva dos agentes gestores do processo (1996 – 
2009) 
 

Esse levantamento teve como objetivo principal apresentar balanço da 

produção acadêmica brasileira sobre a temática aqui em estudo, no período de 

1996 a 2009, pós promulgação da Lei 9394/96, que reafirma a importância e 

amplia a concepção de formação continuada de professores.  

A opção em delimitar esse período de tempo se deve à importância do 

debate sobre a formação continuada de professores que se estabelece após a 

promulgação dessa Lei e que define um marco importante no tratamento dessa 

temática, criando-se um novo cenário aos pesquisadores em Educação. Trata-

se de um seguimento importante da pesquisa educacional que lança um novo 

olhar sobre o professor, sua identidade, sua formação inicial/continuada, suas 

reflexões e suas práticas. 

Esta pesquisa bibliográfica foi realizada por meio de levantamento no 

site do Banco de Teses e Dissertações da CAPES (www.capes.org.br), com o 

uso do descritor: formação continuada de professores. Os dados coletados 

foram organizados em tabelas, com base nos seguintes critérios: data e local 

de realização das pesquisas, foco para o qual se voltam e perspectiva 

abordada: professores destinatários das ações de formação, formadores, 

gestores responsáveis pelo processo.  

Na Tabela 1, a seguir, tem-se um primeiro panorama dos estudos sobre 

a formação continuada dos professores realizados no país, ano a ano, de 1987 

a 2009: 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Tabela 1: Formação Continuada de professores – Banco de Teses e Dissertações da 
CAPES (1996 a 2009.) 

 

Ano Número de 
Dissertações  

Foco: agentes/ 
instâncias de 

tomada de 
decisões 

Número de  
Teses  

Foco: 
agentes/ 

instâncias de 
tomada de 
decisões 

1996 26 00 09 00 
1997 27 00 11 00 
1998 53 02 10 00 
1999 69 00 11 00 
2000 106 02 37 00 
2001 117   00   37    00 
2002 143 00 36 00 
2003 211 00 52 00 
2004 216 00 35 00 
2005 260 03 54 00 
2006 
2007 
2008 
2009 

304 
310 
355 
355 

03 
00 
01 
02 

60 
73 
76 
89 

00 
00 
00 
01 

Total 2552 13 509 01 

 

Como se pode observar nos dados da Tabela 1, a partir dos anos 2000, 

a produção anual de Dissertações sobre o tema Formação Continuada passa 

dos dois para os três dígitos, chegando a triplicar ao final da década. Com 

maior intensidade, as teses produzidas nesse mesmo período triplicam no 

início da década, chegando a um total anual oito vezes maior no ano de 2009. 

O levantamento realizado permite verificar, ainda, que de uma imensa 

quantidade de teses e dissertações defendidas, pouco se produziu sobre os 

agentes responsáveis pelo processo de gestão dessa formação, ou seja, os 

agentes responsáveis pela tomada de decisão sobre os cursos de formação 

continuada. Estudos sobre esses agentes e suas ações, aparecem muito 

pouco nos levantamentos realizados. 

Ao longo de todo o período investigado (1996-2009) apenas 13 

Dissertações (das quais 02 nos anos 1990) e 01 tese (em 2009) foram 

produzidas, focalizando os agentes responsáveis pelo processo de formação 

continuada e/ou instâncias de tomada de decisões sobre tal processo.    

Cumpre agora pôr em destaque as características dessas 14 pesquisas 

encontradas sobre processo de formação continuada de professores que 

focalizam especificamente os agentes gestores e/ou as instâncias de decisão 

desse processo. 
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Assim, as Tabelas 2, 3 e 4 a seguir, reúnem os dados relativos a: 

quando e onde foram realizadas essas pesquisas, a que temas específicos se 

voltaram, com que tipo de pesquisa. 

 

Tabela 2: Quando e onde foram realizadas as pesquisas sobre formação continuada 
de professores que focalizam agentes e instâncias de decisão (1996-2009). 
 

Data                                        Frequência Local                                     Frequência 

1996 – 2000                                 04 
2001 – 2005                                 04 
2006 – 2009                                 06  
 

São Paulo                                      06 
Rio de Janeiro                                03 
Paraná                                            03 
Mato Grosso                                   01 
Santa Catarina                                01 

Total:                                           14 Total:                                             14 

 

O exame dos dados da Tabela 2 suscita algumas considerações. 

As pesquisas mantêm a mesma evolução crescente no período de 1996-

2009, bem como a mesma concentração nos Programas de Pós-graduação 

dos Estados das regiões sul e sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e 

Santa Catarina), à exceção de um trabalho realizado no Estado de Mato 

Grosso. 

De forma geral verifica-se que, durante os anos que sucederam à Lei 

9894/96, a produção de teses e dissertações sobre a temática “formação 

continuada de professores” ganha relevância e aumenta ano a ano, 

principalmente no espaço geográfico sul/sudeste. 

No que tange ao tipo de pesquisa realizado, a Tabela 3, apresentada a 

seguir, sintetiza as características das pesquisas realizadas na forma em que 

foram apontadas por seus autores/pesquisadores nos resumos analisados. 
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Tabela 3: As pesquisas sobre formação continuada de professores que focalizam 
agentes e instâncias de decisão (1996-2009), segundo a caracterização do tipo de 
pesquisa realizada. 
 

Descrição do tipo de pesquisa p/ pesquisadores                     
Frequência                                                        

Análise documental                                                                               07 
Entrevistas                                                                                            07 
Pesquisa bibliográfica                                                                           04 
Abordagem qualitativa                                                                          04 
Estudo exploratório                                                                               01 
Análise de discurso                                                                               01 
Análise de cotidiano                                                                              01 
Questionários                                                                                        01 
Observação participante                                                                        01 
Análise de conteúdo                                                                              01 
Estudo de caso                                                                                      01 
Sem informações                                                                                   02 

Total:                                                                                                     31 
          Obs.: O total não se refere ao número de pesquisas (14), mas ao número de vezes que 

as alternativas foram mencionadas nos resumos das pesquisas. 
 

 A análise dos dados da Tabela 3 permite constatar que, na elaboração 

dos resumos das pesquisas, a descrição e a qualificação da metodologia pelos 

pesquisadores incidem, ora sobre metodologias específicas (estudo de caso, 

estudo exploratório, pesquisa bibliográfica, estudo de cotidiano),ora sobre 

abordagens metodológicas (abordagem qualitativa), ora sobre procedimentos 

para coleta de dados (entrevistas, questionários, observação participante, 

análise documental) e ora sobre procedimentos para análise dos dados 

(análise de conteúdo, análise de discurso).  

 Vale ressaltar que a caracterização mais frequente recai sobre a análise 

documental e sobre as entrevistas – ambas apontadas em 07 das 14 pesquisas 

analisadas. 

 Destaca-se também, o fato de que, em 02 resumos, as pesquisas não 

foram caracterizadas do ponto de vista metodológico. 

 Em relação aos focos/questões abordados nas pesquisas os dados 

reunidos na Tabela 4, a seguir, são reveladores de um conjunto diversificado 

de discussões levado a efeito pelas pesquisas sobre formação continuada de 

professores na perspectiva dos agentes responsáveis e instâncias de decisão. 
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Tabela 4: Focos específicos e questões abordadas nas pesquisas sobre formação 
continuada de professores que focalizam agentes e instâncias de decisão (1996-2009) 
 

Focos específicos/ questões abordadas                                                Frequência                                                       

Análise das propostas oficiais para formação continuada 
de professores                                                                                                   08 
Projetos de formação continuada de professores X propostas 
do Banco Mundial/OCDE                                                                                   05 
Orientação teórica/ Concepções de formação nas políticas 
públicas                                                                                                              04 
Distância entre propostas oficiais e necessidades formativas 
dos professores                                                                                                  03 
Visão histórica da formação continuada de professores                                    03 
Formação reflexiva                                                                                             03 
Fragmentação/instabilidade/descontinuidade das propostas 
de formação continuada de professores                                                             03 
Profissionalização/desprofissionalização docente                                              02 
Autonomia/desenvolvimento profissional docente                                              02 
Visão/concepções dos agentes sobre o processo de formação 
docente                                                                                                               02 
Parcerias universitárias/rede de ensino                                                              01 
Relação entre formação docente e prática pedagógica                                      01 
Modelos de formação continuada                                                                       01 
Pedagogia da competência                                                                                 01 
Uso das TICs                                                                                                       01 
Relações entre agentes e instâncias de decisão                                                01 

Total:                                                                                                                   41 
Obs.: O total não se refere ao número de pesquisas (14), mas ao número de vezes que as 

alternativas foram mencionadas nos resumos das pesquisas. 
 
 

Para análise da Tabela 4 um ponto que merece destaque é que os focos 

das teses/dissertações sobre o tema formação continuada são variados e vão 

desde a observação de casos isolados de professores em suas práticas 

diárias, até estudos mais amplos, que analisam as políticas que são 

implementadas nos âmbitos federal, estadual e municipal para cumprir com a 

obrigatoriedade dessa formação aos professores. Além disso, vale ressaltar 

que a escola, os alunos, as relações sociais, a formação dos agentes 

formadores (ATPs, supervisores, docentes universitários) também figuram 

como focos desses estudos, que apontam sempre para o discurso de que a 

formação continuada de professores é um dos elementos mais importantes 

para melhorar a qualidade da educação brasileira. 

Observa-se uma variedade de temas/focos abordados nas pesquisas 

analisadas, principalmente com ênfase na análise das políticas públicas para 

formação continuada de professores (mencionada em 08 dos 14 resumos de 

pesquisa analisados). Em seguida a incidência maior recai sobre a análise de 
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projetos financiados ou planejados por órgãos internacionais (como o Banco 

Mundial) e sobre o estudo de concepções/orientações teóricas que norteiam as 

políticas públicas para formação docente – focos mencionados, 

respectivamente, em 05 e 04 das 14 pesquisas.  

Outras temáticas foram ainda mencionadas com menor incidência (03 

vezes entre os 14 resumos), voltadas para questões relativas a: distância entre 

propostas e demandas/necessidades dos professores, sua fragmentação e 

descontinuidade, análises históricas e formação reflexiva.   

Todos os demais focos de estudo identificados foram mencionados 

apenas 02 vezes (profissionalização, desprofissionalização, autonomia, 

desenvolvimento profissional e concepções dos agentes sobre o processo de 

formação docente), ou ainda uma única vez (parcerias universidade/rede, 

relação formação e prática, modelos de formação, pedagogia da competência, 

uso das TICs e relações entre agentes e instâncias de decisão).     

 

__________________________ 

 

Esse é o panorama apresentado no levantamento bibliográfico realizado 

com o intuito de verificar a relevância desta pesquisa e em que ponto ela pode 

avançar no debate sobre formação continuada de professores, localizando-a 

em um cenário maior no intuito de verificar qual a importância de pesquisar as 

ações de formação continuada de professores, oferecidas nas Oficinas 

Pedagógicas, de uma Diretoria de Ensino da zona sul de São Paulo, na 

perspectiva dos agentes gestores dessas ações de formação. 

Apesar de estas análises estarem restritas ao exame dos resumos 

disponíveis no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, a tônica presente 

nos resumos parece apontar para a perspectiva segundo a qual há que se 

superar os antigos programas de formação que privilegiavam a reciclagem, o 

acúmulo de cursos e conhecimentos, e desconsideram as características 

pessoais e de contexto dos profissionais docentes, alvos desses programas.  

Além disso, em que pese a dispersão de focos e questões abordadas, 

os 14 resumos (quase todos desta última década) se referem quase sempre à 

visão sobre profissionalidade e formação docente calcada em conceitos como: 
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cooperação, partilha entre pares, autonomia profissional, reflexão do professor 

sobre sua própria experiência. 

Os dados e análises apresentados permitem ainda detectar, nas 

pesquisas realizadas nos programas de Pós-graduação em Educação no 

Brasil, de 1996 a 2009, tendências relativas à: aumento do número de 

pesquisas a partir dos anos 2000; concentração das produções nas regiões 

sudeste e sul do país; variação dos focos para os quais se voltam as 

pesquisas; incidência das pesquisas sobre o polo que realiza a formação 

(professores destinatários do processo e formadores), em detrimento das 

instâncias que gerenciam e organizam tal formação. 

 O primeiro aspecto que salta aos olhos nos resultados da pesquisa é o 

crescimento vertiginoso do número de teses e dissertações sobre formação 

continuada nos últimos anos. No entanto, constata-se pouquíssima incidência 

sobre o foco específico: agentes responsáveis pelo processo de formação 

continuada e/ou instâncias de tomada de decisões sobre tal processo.  

Vale ressaltar, então, que todos esses elementos mostrados nas 

pesquisas demonstram que os estudos voltados para esses agentes podem 

contribuir para o debate sobre as ações de formação continuada de 

professores. 

 

4. Que dizem as pesquisas voltadas para os agentes formadores/gestores 
da formação continuada de professores. 
 

 O exame dos resumos das 14 pesquisas identificadas no 

levantamento permitiu constatar dispersão de focos: escola, coordenador, 

assistente técnico pedagógico, políticas de formação – o que levou à seleção 

de 08 dessas pesquisas para exame mais detalhado. Assim, dentre os estudos 

específicos identificados, destaco aqui, as pesquisas de: Rheinheimer (2006), 

Silva (2007), Gomes (2009), Araújo (1998), Nogueira (2007), Souza (2004), 

Novello (2005), Belletati (2005). 

O quadro apresentado a seguir, sintetiza as informações obtidas com a 

leitura dos resumos dessas pesquisas. 
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Quadro: 1 - Resumos das teses e dissertações do Banco da CAPES. 
 

Pesquisa/Ano O que apontam 

Nogueira (2007), Investiga os cursos de formação continuada no Estado de Mato Grosso. A 

autora faz apontamentos sobre o retorno dos cursos na prática dos 

professores nas escolas e afirma que, apesar dos investimentos feitos pelo 

Estado, os cursos não têm dado o resultado esperado ou mudado os 

indicadores na qualidade de ensino naquele Estado.  

Silva (2007), Analisa os cursos de formação em serviço do Colégio Marista de Brasília. 

Identifica o caráter clássico da formação, cujos temas são propostos sem a 

consulta aos professores. Observa que os temas mais aproveitados pelos 

professores nessa formação são justamente aqueles que estão 

intimamente ligados a questões pedagógicas, à necessidade de maior 

conhecimento do conteúdo a ser ministrado e à relação professor-aluno. 

Afirma que os cursos de formação continuada devem possibilitar ao 

professor “refletir-na-ação e sobre-a-ação”, para agir de forma consciente 

e intencional, no cotidiano escolar. 

Rheinheimer (2006), Faz um levantamento sobre os cursos de formação continuada de 

professores da rede municipal de Balneário Camboriú – SC, no período de 

2003 a 2005. Constata que os cursos oferecidos seguem o que Candau 

(2003) classifica como sendo “cursos de formação continuada numa 

perspectiva clássica”. Verifica que os cursos oferecidos não são 

definidos/sugeridos/solicitados pelos professores, bem como constata que 

a formação continuada não consta no projeto pedagógico das escolas, 

chamando atenção para o fato de que os cursos de formação continuada 

não dão conta de resolver os problemas da educação. 

Novello (2005), Trabalha com o conceito de formação em serviço e afirma que esse 

conceito varia conforme o momento histórico e a concepção de educação 

vigente. Diz que há uma distinção entre formação continuada e aquela 

feita por meio de cursos, palestras, seminários, que são oferecidos em 

momentos pontuais e solitários. Afirma que a formação contínua é 

oferecida no próprio local de trabalho dos professores e que essa 

formação contínua contribui de forma consistente na mudança da prática 

docente, melhorando a segurança e autonomia do professor.  

Belletati (2005), Analisa as ações para a formação continuada de professores 

desenvolvidas por uma Diretoria de Ensino, ligada à Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo e constata que há falta de 

investimentos de infraestrutura geral, por parte da Secretaria de Educação, 

para que estes espaços possam realmente oferecer cursos que causem 

impacto na prática docente. 

Souza (2004), Observação e acompanhamento da formação continuada de professores 

na escola, nas reuniões de HTPC (hora de trabalho pedagógico coletivo) e 

na Universidade, acompanhando a formação dos ATPs (Assistentes 

Técnicos Pedagógicos) que são responsáveis por reproduzir os cursos nas 

Diretorias de Ensino no Estado de São Paulo. Ela constata que a formação 

centrada na escola e a integração com a Universidade podem caracterizar 

um tipo de formação continuada mais adequado, desde que o seu ponto 

de partida seja um problema real para o professor. 

Gomes (2009), Aponta para as dimensões políticas e pedagógicas da formação 

continuada de professores no século XXI. A pesquisadora faz um 

levantamento sobre a importância das políticas públicas para formação 

continuada no Brasil do século XXI, chamando atenção para o fato de que 

a formação continuada não pode, por si só, resolver todos os problemas 

da educação, porém, ela pode somada a outras ações, contribuir para dar 

ao professor ferramentas para repensar e melhorar a sua prática diária. 

Araujo (1998), Focaliza os cursos de formação continuada oferecidos na rede estadual de 

ensino do Estado do Rio de Janeiro e afirma que não têm contribuído para 

o desenvolvimento da autonomia profissional dos docentes. Diz que o 
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Estado tem gastado muito com os cursos e que estes estão voltados a 

disseminar novas técnicas para intervir na prática docente. Os cursos são 

organizados a partir dos objetivos definidos pelo nível administrativo 

central e não partem do diagnóstico das necessidades formativas dos 

professores. A pesquisa aponta para os professores das séries iniciais e 

ressalta que os projetos de formação continuada devem reorientar as 

ações destes cursos, levando em consideração as reais necessidades dos 

professores das séries inicias. 

Fonte: Banco de dados da CAPES. 

  

Uma análise dos resumos escolhidos para compor o quadro anterior já 

permite verificar que os mesmos trazem informações importantes sobre a 

formação continuada de professores, mas diferenciam-se da presente pesquisa 

uma vez que esta avança no sentido de buscar as concepções dos agentes 

formadores sobre o processo de formação continuada de professores instituída 

pela política do governo do Estado de São Paulo através de sua Secretaria de 

Educação. 

A nova forma de conceber o processo de formação continuada procura 

superar a chamada dicotomia teoria-prática propondo a articulação sistemática 

entre fundamentos e atividades do cotidiano dos professores. Nessa 

articulação são consideradas e afirmadas as vozes, experiências e histórias 

pelas quais os agentes (professores alvos do processo de formação ou 

gestores responsáveis pelo processo) atribuem sentido às suas práticas.  

 É em torno dessa linha de reflexão que são apresentados os apoios 

teóricos para esta pesquisa (ver Capítulo 1), tentando focalizar, conforme o 

Projeto de Pesquisa Coletivo do qual esta investigação faz parte:  

 
(...) as práticas e antecedentes de formação, formais ou explícitas e 
as camufladas no interior dos cursos e situações de formação 
continuada, seja nas suas proposições e políticas, seja nas 
implantações ou seus desenvolvimentos detectando a cultura 
veiculada e a que eles criam ou renovam (GIOVANNI, 2010). 
 

Trata-se de focalizar os cursos, ações e políticas de formação de 

professores, inicial e continuada, concebidas como trajetórias de formação e 

processos de socialização profissional e construção da identidade docente, nos 

quais podem ser identificados “(...) desdobramentos e continuidades desses 

processos, em especial em relação à inserção dos professores no âmbito da 

escola e das salas de aula” (Giovanni, 2010). 
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5. Delineando a pesquisa realizada 

 

Questões de pesquisa 

 A pergunta central – Qual a concepção de formação continuada que 

norteia as ações dos agentes formadores de professores atuantes em Oficina 

Pedagógica de uma Diretoria de Ensino da Secretaria de Educação do Estado 

de São Paulo? – desdobra-se em outras como: 

 

1. Quem são os agentes gestores responsáveis pelas ações de formação 

continuada de professores, na Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensino, 

campo empírico desta pesquisa? 

 

2. O que pensam tais agentes? Quais concepções de ensino e de formação 

de professores regem suas práticas? O que sabem sobre a realidade das 

escolas e professores? 

 

3. Como se vêem dentro processo educacional e como definem seu papel em 

relação ao coletivo dos professores, alvos do processo de formação?  

 

4. O que regula a ação desses agentes? Como são definidas as políticas para 

atuação desses profissionais? Que documentos têm norteado suas ações?  

 

5. Que grau de autonomia possuem em relação às decisões sobre as ações 

de formação continuada dirigida aos professores?  

 

6. Quantos e de que tipo são as ações de formação continuada que vêm 

sendo oferecidas aos professores do Ensino Fundamental I nesta Diretoria 

de Ensino? 

 

Objetivos 

1. Identificar e analisar documentos oficiais que estabelecem as diretrizes 
para formação continuada de professores no estado de São Paulo; 
 

2. Identificar os cursos de formação continuada oferecidos pela Oficina 
Pedagógica da Diretoria de Ensino em estudo, para os professores do 
Ensino Fundamental I; 
 

3. Identificar quem são os agentes formadores responsáveis pelo processo de 
gestão desses cursos, em uma diretoria de ensino da cidade de São Paulo; 
 

4. Analisar as concepções desses agentes diante do processo de formação 
dos professores colocados sob suas tutelas;  
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5. Analisar as relações que esses agentes estabelecem com as escolas e os 

professores; 
 

6. Analisar o grau de autonomia existente na função desses profissionais. 
 

Hipótese 

 Os agentes responsáveis pelos cursos e ações de formação continuada 

aos professores nas Diretorias de Ensino têm pouca ou nenhuma autonomia 

para decidir sobre o processo de formação dos professores. As relações que 

estabelecem com as escolas e professores são marcadas por concepções 

tradicionais de formação continuada de professores (de que falam CANDAU, 

2007 e MARIN, 2003). As decisões são tomadas considerando-se, sobretudo, a 

aplicação das disposições legais, tomando características de formalização 

burocrática, centralismo e uniformidade de orientações para culturas escolares 

e docentes distintas (às quais se refere VIÑAO FRAGO, 2000). 

 

Tipo de Pesquisa e campo empírico 

 A pesquisa ora apresentada, de cunho qualitativo, envolve: análise 

documental, observação em campo e entrevistas.  Trata-se de estudo 

exploratório analítico-descritivo das ações de formação continuada de 

professores, na perspectiva dos agentes gestores do processo, realizada em 

uma Diretoria de Ensino da zona sul da cidade de São Paulo.  

 

Procedimentos Metodológicos / Etapas de Pesquisa: 

Definição do universo da pesquisa 

 O universo da pesquisa foi demarcado em função do objeto a ser 

estudado – as ações dos agentes formadores de professores atuantes em 

Oficina Pedagógica – e do acesso do pesquisador à Oficina de uma Diretoria 

de Ensino da SEE/SP, localizada na zona sul da cidade de São Paulo, e aos 

agentes formadores de professores, lotados neste órgão – que concordaram 

em participar da pesquisa e estão diretamente ligados à gestão das ações 

formativas voltadas para o trabalho do professor do ensino fundamental I. 
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Definição da amostra 

 A amostra foi dimensionada seguindo critérios definidos dentro da 

Oficina Pedagógica na Diretoria de Ensino, com a seleção de agentes ligados 

ao processo de formação de professores do Ensino Fundamenta I e que 

trabalhassem diretamente na elaboração, planejamento e execução dos cursos 

com ênfase no processo de alfabetização, tendo em vista a ênfase da 

Secretaria sobre as formações voltadas para esse momento específico da 

escolaridade das escolas estaduais. Trata-se de etapa da escolaridade que 

tem demonstrado sofrível desempenho nas avaliações externas nos últimos 

anos, ou seja, desde 2007, segundo dados do próprio Governo, as ações de 

formação se justificam pelo diagnóstico elaborado à época, que indicou, 

através do SARESP – Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado 

de São Paulo – que os índices não estavam de acordo com o que se esperava, 

assim, o SARESP permite comparar, ano a ano, a evolução dos alunos em 

várias disciplinas, sendo a Língua Portuguesa, pelo quadro negativo 

apresentado em 2007 e nos anos seguintes, alvo de maior investimento para 

reverter o quadro apresentado.  

 Os principais problemas detectados pelo SARESP/2007 foram:  

 
 20% dos alunos de 4ª série não sabem ler ou escrever  

 21% dos alunos de 8ª série no nível abaixo do básico em Português  

 50% dos alunos de 8ª série no nível abaixo do básico em Matemática  

 71% dos alunos da 3ª série EM no nível abaixo do básico em 
Matemática 

 40% dos alunos da 3a série EM no nível abaixo do básico em Português 
(SÃO PAULO, 2007). 
 

Construção e Teste dos Instrumentos para coleta dos dados 

 Para nortear a coleta dos dados foram construídos e testados os 

seguintes instrumentos:  

 Roteiro para análise de documentos (Ver Apêndice 1); 

 Roteiro para entrevistas com os agentes gestores dos cursos de formação 

continuada para professores do ensino fundamental I da Oficina 

Pedagógica (Ver Apêndice 2); 

 Roteiro para observação do ambiente e rotina de trabalho dos agentes 

gestores a serem entrevistados (Ver Apêndice 3); 

 
Os testes dos roteiros incluíram:  
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 Exame e avaliação dos instrumentos por 02 pesquisadores experientes na 

área; 

 Entrevistas-testes com profissionais não constantes da amostra (para 

verificação da adequação e compreensão das perguntas, bem como 

treinamento do próprio pesquisador em situação de entrevista); 

 Análise-teste de um documento similar aos que foram alvos da pesquisa; 

 Realização de um período de observação para teste do roteiro. 

 

Coleta de dados 

A coleta dos dados incluiu: 

 Análise documental dos documentos orientadores do trabalho dos agentes 

gestores dos cursos de formação continuada alvos deste estudo na Oficina, 

com localização, leitura e registro das informações dos documentos nos 

próprios Roteiros; 

 Entrevistas com esses profissionais gestores (agendamento, realização, 

gravação em áudio e transcrição das entrevistas conforme procedimentos 

previstos nesse tipo de metodologia); 

 Observação do ambiente e rotina de trabalho desses profissionais. 

 

Vale lembrar que, em atenção aos princípios éticos da pesquisa com 

seres humanos estabelecidos pela Comissão interna da PUC/SP, tais 

procedimentos para coleta de dados foram previamente autorizados pelos 

indivíduos que compuseram o quadro de agentes entrevistados e observados, 

por meio de assinatura de Termo de Consentimento livre e esclarecido. 

 

Organização, análise e apresentação dos resultados 

Nesta etapa foram realizados os seguintes procedimentos: 

 Mapeamento dos dados coletados com a análise documental, entrevistas e 

observação da rotina dos agentes;  

 Organização e apresentação dos resultados em quadros-sínteses; 

 Análise dos resultados levando-se em conta os conceitos fornecidos pelos 

autores tomados como nortes teóricos: formação continuada, saberes 

docentes, cultura escolar, cultura dos professores, cultura dos gestores, 

estratégias e táticas; 

 Elaboração de trabalhos para divulgação em Congressos e similares6 

                                           
6
 Com base na revisão bibliográfica elaborou-se Resumo e Texto de um Pôster que foi aceito e 

apresentado no XI Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores e I Congresso Nacional 
de Formação de Professores: Silva, R.W & Giovanni L. M. 2011. Formação continuada de professores na 
perspectiva dos agentes gestores do processo: Balanço da produção acadêmica brasileira (1996 a 2009). 
Anais do XI Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores e I Congresso Nacional de 
Formação de Professores (Publicação em CD-ROM). 
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Vale destacar ainda que os procedimentos para coleta, organização e 

análise dos dados foram norteados pela leitura dos seguintes autores: Bogdan 

e Biklen (1994), Triviños (1987), Selltiz e outros (1965), Zago e outros (2003) e 

Giovanni (1998 e 1999). 

 

__________________________ 

 

Finalmente, resta acrescentar que, para apresentação da pesquisa, esta 

Dissertação foi organizada em três Capítulos, além desta Introdução. 

No Capítulo 1 são apresentados os apoios teóricos que nortearam a 

pesquisa, conceituando formação continuada e dimensionando as relações 

entre gestores e professores alvos das ações de formação continuada. 

O Capítulo 2 reúne as informações sobre o contexto da pesquisa. Neste 

capítulo o pesquisador descreve o momento atual e o espaço das Oficinas 

Pedagógicas nas Diretorias de Ensino, sua história e de seus agentes, bem 

como apresenta análise dos documentos que regulam a ação desses agentes. 

São ainda apresentados os dados coletados que revelam a força do discurso 

oficial nas percepções dos agentes e nas ações de formação. 

O Capítulo 3 apresenta os dados referentes às entrevistas com as 

agentes de formação e a observação de sua rotina em seu espaço de atuação 

– a Oficina Pedagógica. 

Encerram a Dissertação: as Considerações Finais, seguidas das 

Referências Bibliográficas e dos Apêndices. 
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CAPÍTULO 1 

 

APOIOS TEÓRICOS 

 

São apoios teóricos para realização desta pesquisa, além de autoras 

como: Marin (1995 e 1996), Candau (1996) e Giovanni (2003) – que permitiram 

conceituar formação continuada, também autores como: Barroso (1997) e 

Tardif (2002) – que explicitam as relações entre formação e situações de 

trabalho, além de Viñao Frago (2000 e 1996) que traz para as reflexões deste 

trabalho os conceitos de cultura escolar e cultura dos gestores, bem como 

Michel de Certeau (1994), com os conceitos de estratégias, táticas e relações 

de poder, para o estudo da autonomia dos agentes formadores das Oficinas 

Pedagógicas. 

Cada um desses autores/as traz para as reflexões sobre formação de 

professores, em especial a formação continuada, a abordagem que se volta 

para os professores como profissionais que possuem concepções sobre o 

próprio trabalho, são capazes de realizar reflexões sobre a própria prática e as 

condições que a cercam e de, a partir dessas reflexões, reformular a prática e 

transformar as condições nas quais ela se insere, inclusive, reagindo ao 

modelo normativo apresentado por gestores e reformadores. 

 Estes teóricos fornecem elementos para entender as relações entre as 

instâncias de tomada de decisões sobre as ações de formação continuada 

dirigidas aos professores e as escolas e professores destinários dessas ações. 

Trata-se de entender essas relações e aprofundar conhecimento sobre os tipos 

de ações oferecidas, concepções de ensino e formação docente subjacentes, 

papel dos agentes tomadores de decisão frente à elaboração, planejamento e 

execução dessas ações. 

 

1.1. Conceituando formação continuada 

 Muitos são os estudos enfatizando a importância da formação 

continuada dos professores. Balzan (2007, p. 99), por exemplo, em artigo no 

qual analisa o papel da pesquisa na formação em serviço dos professores, 
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encontra evidencias da função social da investigação e seu retorno em relação 

à qualidade do trabalho dos professores e afirma que: 

 

(...) se se pretende afetar a qualidade do ensino e da 
aprendizagem é preciso criar espaço para formação docente 
em serviço, ou seja, para formação continuada dos 
professores. Torna-se necessário criar oportunidades para os 
docentes refletirem sobre sua prática e adquirirem subsídios 
que os levem a reconstruí-la em direção ao sucesso escolar de 
todos os alunos. 

  

Já Candau (2007, 140), em estudo específico no qual focaliza a 

problemática da formação continuada de professores, seus modelos e as 

diferentes perspectivas a ela relacionadas, esclarece que a maioria das 

iniciativas voltadas à formação continuada de professores não toma a escola 

como lócus de atuação sobre o professor, ao contrário, segue uma concepção 

clássica de intervenção, segundo a qual o professor busca se atualizar em 

cursos fora do espaço escolar. São cursos de extensão, aperfeiçoamento, pós-

graduação, entre outros. Geralmente, alguns são feitos em universidades e 

outros, nas diretorias ensino, estes últimos oferecidos pela secretaria de 

educação. 

Segundo essa autora, nos estudos já realizados a respeito desses 

cursos evidencia-se que os mesmos não levam em consideração as 

necessidades dos professores, nem consideram o saber docente. Candau 

(2007) afirma que o lócus dos cursos de formação continuada deve ser a 

escola e que essas ações devem superar a concepção clássica de formação, 

sugerindo uma nova concepção na formação em serviço, observando as 

diferentes etapas de desenvolvimento profissional dos professores, tomando 

como referência fundamental o saber docente, reconhecendo e valorizando 

esse saber. 

Tal posicionamento acerca dos termos e concepções sobre formação 

em serviço está em consonância com o trabalho elaborado por Marin (2003, p. 

19) que aponta para a  

 

(...) multiplicidade de significados e a possibilidade de que, num 
processo educativo continuado, possamos utilizar mais de um 
termo e sua concepção, dependendo das circunstâncias e das 
necessidades. 
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 A autora faz uma análise crítica sobre o uso indiscriminado e muitas 

vezes inadequado dos vários termos utilizados para conceituar a formação em 

serviço dos professores, alertando que tais usos incorrem em descaracterizar a 

verdadeira intenção dessa formação. Para a autora, o uso de determinado 

termo pode levar a uma análise diferenciada quanto às concepções que trazem 

esses cursos, diz que são sobre esses conceitos que as ações e propostas de 

formação contínua são construídas, validando a importância do estudo sobre a 

questão. São vários os termos aos quais a autora se refere no seu texto: 

reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento, capacitação, educação 

permanente, formação continuada e educação continuada. 

 Com relação ao termo reciclagem, Marin (2003) diz que esse termo é 

inadequado, pois a reciclagem é o processo pelo qual se transforma objetos e 

materiais em outros objetos e materiais de maneira radical, “o material é 

manipulável, passível de destruição para posterior atribuição de nova função ou 

forma”, não cabendo seu uso no sentido de atualização pedagógica, nem tão 

pouco no sentido de formação contínua de professores, esse termo não pode 

expressar toda a dinâmica humana e complexidade envolvida na formação 

continuada dos professores. 

 Já sobre o termo treinamento a pesquisadora diz que não se pode 

rejeitar completamente seu uso. Entretanto, alerta para o fato de que seu uso 

pode em certo momento ser utilizado com significado de “tornar apto, capaz de 

realizar tarefas, de ter habilidades”, diz que seu uso poderia ser talvez bem 

colocado em algumas situações em que se precisasse trabalhar a formação 

continuada de professores de educação física, por exemplo, isso seria uma 

situação bem específica. Ainda sobre a questão, a autora diz que há 

inadequação no uso do termo em se tratando de formação continuada de 

professores uma vez que esse termo é limitado e expressa a formação como 

um processo mecânico. Devemos rejeitar tal uso, baseados na premissa de 

que o trabalho docente não pode ser visto como algo mecânico, mas algo 

dinâmico desempenhado por indivíduos que pensam, e espera-se que os 

cursos de formação continuada possam explorar esses aspectos da 

inteligência numa atividade que possibilite uma análise crítica e reflexiva. 

 Sobre o termo aperfeiçoamento Marin afirma que a análise sobre o 

mesmo leva-nos a conclusão que este se define pelo “tornar perfeito, emendar 
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os defeitos, completar o que estava inacabado”, em se tratando de 

profissionais da educação é inadequado nos dias de hoje pensar em tornar 

alguém perfeito através da educação, pois a própria ideia de educação não 

permite trabalhar com esse conceito pela própria complexidade que envolve a 

formação desses profissionais. A autora diz que “(...) a busca da perfeição para 

os homens é algo inatingível, resquício de visão de Homem à imagem dos 

deuses”. 

 Quanto à capacitação, a autora chama a atenção para o fato de que 

esse termo assume tanto um lado positivo quanto negativo. Positivo quando o 

mesmo é usado no sentido de tornar capaz, dando ênfase à profissionalização 

docente, ou seja, “(...) ações que contribuam para obter patamares mais 

elevados de profissionalidade” (p. 16), pois para exercer uma determinada 

função, o indivíduo deve se capacitar. Já o contrário acontece quando esse 

termo assume o sentido de convencer, persuadir. Segundo a autora, o 

professor jamais pode ser convencido, persuadido, sendo o seu uso nesse 

sentido inadequado para a formação do professor. 

 Marin coloca o grupo de termos educação permanente, formação 

continuada e educação continuada como formado por termos similares e 

que, apesar de apresentarem algumas nuanças, não são contraditórios, ao 

contrário, se completam e colocam como eixo da formação o conhecimento 

que se constitui no suporte das interações que possibilitam a superação dos 

problemas e das dificuldades, dando-se num processo dinâmico e contínuo. 

 A educação permanente, segundo a autora, “(...) é a educação como 

processo prolongado para toda a vida, em contínuo desenvolvimento”. Já 

formação continuada é o termo muito usado pelos pesquisadores brasileiros, 

e educação continuada é o termo mais completo por englobar e incorporar os 

demais além de vislumbrar todos os momentos de formação dos professores. 

 Para sustentar seus argumentos a autora se vale de teóricos como 

Greem, Scheffler, Perrenoud, Furter, Chantraine-Demailly e Nóvoa, na 

conceitualização dos termos já descritos. 

Também discorrendo sobre a formação de professores, mas analisando 

especificamente o processo de formação inicial a que são submetidos, Marin 

(2007, p. 162) afirma que os cursos não levam em conta as experiências e 

referências sobre a profissão que o professor já traz consigo desde criança, 
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que foram sendo constituídas nas relações com outros indivíduos, espaços e 

tempos de suas experiências anteriores ao curso de formação. Trata-se, 

segundo a autora, de um equívoco histórico que atinge o currículo dos cursos 

de formação inicial para o magistério, razão pela qual afirma que há 

necessidade de se levar em consideração no processo de formação, os vários 

elementos presentes na constituição dos professores, e recomenda: 

 

Precisamos adotar um paradigma com fundamento histórico e 
social para embasar nossos cursos, buscando levantar a 
história de vida, o processo de socialização, as expectativas, 
as crenças, os valores, as representações que os alunos têm 
no início do curso como subsídios para nosso trabalho. 
(MARIN, 2007, p. 162) 

 

 Ora, se isso é verdade e é necessário, do ponto de vista do processo de 

formação inicial, mais ainda o é, quando se considera o processo de formação 

continuada de professores. Nesse caso se está diante de diferentes 

profissionais, com percursos de formação e experiências diferentes e, portanto, 

com necessidades formativas a serem atendidas igualmente diversas. 

 Nessa mesma linha de reflexão destacam-se também as 

contribuições de Giovanni (2003) e Giovanni & Monteiro (2000) – importantes 

para definição das condições a partir das quais programas e ações de 

formação continuada podem se tornar bem sucedidos.  

Giovanni (2003) traz elementos para conceituar “formação continuada de 

professores no ambiente escolar”. Trata-se, segundo a autora, de “(...) 

reconhecer que aprendizagens profissionais não são um resultado necessário 

da situação de trabalho e do exercício da profissão” (p.213). Para que elas 

ocorram, “... alguns elementos e condições essenciais, sistemática e 

intencionalmente buscados, precisam estar presentes...”. São elas: 

 Consciência da “Intencionalidade do processo”; 

 Possibilidade de “Produção de conhecimento”; 

 Necessidade da “Dimensão coletiva”; 

 “Caráter prospectivo” desse processo; 

 Importância de se “Pensar, simultaneamente, formação de professores e 

gestão da escola”; 

 Ocorrência de “Aprendizagens e mudanças também para a escola”; 
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 Perspectiva de se “trabalhar sob a forma de projetos” (GIOVANNI, 2003, 

p.213-222). 

 Do ponto de vista metodológico, segundo Giovanni & Monteiro (2000), 

embora tal trabalho de formação continuada “(...) não tenha atingido uma 

resposta satisfatória e se constitua, ainda, em desafio a ser superado”, parte 

das dificuldades inerentes a esse processo pode ser enfrentada, com a adoção 

de metodologia abrangente, que articule, sistematicamente, fundamentos 

teóricos e atividades/situações do cotidiano dos professores:  

 

Nessa articulação são consideradas e afirmadas as vozes, 
experiências e histórias pelas quais os professores atribuem 
sentidos às suas práticas; os conceitos e procedimentos são 
aprendidos em meio às diferenças e ao diálogo com a própria 
experiência, com a experiência do outro e com a teoria. O 
princípio básico que rege cada uma das etapas do processo é 
o da “indagação-reflexão”: está sempre presente o esforço de 
influenciar a identidade profissional dos professores, ou seja, 
influenciar a percepção de si mesmo e o seu modo de se 
relacionar com o conhecimento, com a cultura, com os alunos, 
com seus pares e superiores, visando tornar seu ensino cada 
vez mais democrático e receptivo às diferenças, cada vez mais 
grupal, cada vez mais autônomo e questionador (GIOVANNI e 
MONTEIRO, 2000, p. 136). 

 

 Nessa proposta de ação, algumas etapas precisam ser respeitadas 

segundo as autoras: 

1 – o “Momento de refletir sobre o conhecido”; 

2 – o “Momento de oferecer / ensinar o novo”; 

3 – o “Momento de vivenciar o novo”; 

4 – o “Momento de aplicar em novos contextos os conhecimentos vivenciados”; 

5 – o “Momento de refletir sobre o novo fazer” (GIOVANNI e MONTEIRO, 2000, 

p. 136 - 141). 

 

Diante da realidade apresentada por todas essas autoras percebe-se a 

necessidade de políticas de formação continuada que atendam aos 

professores, seus saberes e necessidades formativas ao longo da carreira e 

processo de desenvolvimento profissional. 

Esse primeiro conjunto de estudos permite analisar as ações formativas 

oferecidas pelos agentes formadores no espaço da Oficina Pedagógica, 

conceituando-as e estabelecendo ligação com o forte controle exercido por 

esta Secretaria sobre os professores da rede estadual de ensino.  
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O item a seguir focaliza os saberes docentes e o que isso significa num 

cenário de formação de professores, em que, dependendo do caso e da 

concepção adotada, podem esses saberes serem ou não considerados num 

contexto mais amplo, para validar as políticas adotadas pela SEE de São 

Paulo. 

 

1.2.  Saberes docentes e formação continuada 

 

 Parece ser interessante iniciar este item retomando, por meio dos 

estudos de Tardif (2000), a definição de saberes docentes. Para esse autor, o 

saber docente está relacionado ao tempo e a fatores referentes à experiência 

profissional. O professor constrói seu saber com o passar do tempo, isso 

significa que um professor que acabou de entrar no magistério, talvez possua 

saberes diferentes dos professores que já estão lecionando há anos e que 

ambos possuam saberes diferentes dos professores que já estão em vias de se 

aposentar. A construção desses saberes acumula-se diariamente com a 

prática, com a experiência na lida com os alunos, com os colegas, com a 

comunidade, com os gestores e funcionários da escola e com suas regras, 

práticas, culturas. Esses saberes são aprendidos desde seu ingresso como 

aluno na educação básica, também se agrega a isso a maneira como esse 

docente via seu professor na época em que era aluno, além de valores e visão 

de mundo que lhe foi proporcionado pela educação que o mesmo recebeu em 

casa, tudo isso relacionado ao seu julgamento do que é ser professor. Logo, os 

saberes dos professores relacionam-se com o saber-fazer que o professor 

obtêm com o passar do tempo no enriquecimento de sua prática e com o 

saber-ser, que se refere à aglutinação de valores e postura que o diferencia de 

outros profissionais e que também está intimamente ligado ao tempo e 

contexto em que se constrói. 

 Retomando a epígrafe deste Projeto, segundo a qual “(...) o trabalho 

modifica a identidade do trabalhador, pois trabalhar não é somente fazer 

alguma coisa, mas fazer alguma coisa de si mesmo, consigo mesmo” (Tardif, 

2000, p. 56), cabe pensar que, conforme esse autor, se isso é verdade, o 

trabalho docente cria uma identidade que se incorpora ao indivíduo e o 

modifica, essa identidade ganha corpo com o passar do tempo em que o 
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indivíduo efetivamente exerce a função de docente, ou seja, esse trabalho 

modifica visivelmente o indivíduo, dando-lhe uma identidade que é específica 

de quem desenvolve o trabalho docente.  

Assim, a especificidade do trabalho docente confere aos professores 

características que lhes são particulares, fazendo com que esses profissionais 

se destaquem na sociedade, por sua situação profissional. 

 Quando se olha para um professor, logo se percebe os modos, jeitos, 

trejeitos, manias..., são elementos que vão se aglutinando paulatinamente à 

rotina e vida deste profissional e que se modificam no tempo e também no 

espaço escolar, já que a escola mantém características semelhantes, que lhe 

são próprias, em qualquer lugar do mundo.  

Com o tempo, o professor vai se apropriando e dominando o “saber-

fazer” progressivamente, ele não sai pronto da universidade, mas vai se 

formando no ofício, no dia-a-dia, assim como, segundo o autor, o “saber-ser” 

também se modifica com o tempo e a experiência, constituindo o “saber 

experiencial”.  

 Tardif (2000) afirma ainda, que o tempo é um dispositivo importantíssimo 

na aquisição e aglutinação de saberes para qualquer trabalhador, ou seja, sua 

consolidação exige “tempo, prática, experiência, hábitos, etc.” 

 Tardif discorre sobre esse “conhecimento base” da profissão docente, 

expressão entendida, segundo o autor, em “sentido restrito”, como os 

conhecimentos que são mobilizados por “professores proficientes” e que, 

segundo ele, incluem: 

 valores ligados à gestão da sala,  

 formação inicial, continuada,  

 currículo,  

 socialização escolar,  

 conhecimento das disciplinas a serem ensinadas,  

 experiência na profissão,  

 cultura pessoal e profissional,  

 aprendizagem com os pares, 

 convivência com os alunos 
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 Os estudos desse autor reiteram a importância da formação continuada 

na formação dos professores, entretanto, a formação continuada não pode ser 

reduzida ou confundida com o processo pelo qual o professor vai se 

profissionalizando, inclusive com a experiência. Nem a formação continuada 

pode ser concebida desde a perspectiva de que é necessário suprir as 

deficiências do professor, ou seja, não pode ser compensatória, mas tida como 

parte integrante do trabalho docente, da mesma forma que não pode ser 

reduzida às aprendizagens do professor sobre a profissão.  

Segundo Tardif (2000), os saberes docentes não se resumem a saberes 

eruditos e codificados. Esses saberes são aqueles que pertencem aos 

professores, fazem parte de um contexto que inclui sua identidade, sua história 

de vida pessoal e profissional, precisam ser estudados para entendimento e 

compreensão de como ocorre o trabalho docente e quais as implicações no dia 

a dia das salas de aula (alunos) e, consequentemente, no cotidiano da escola. 

Esses saberes se constituem independentemente da formação inicial ou 

continuada.  

Para esse autor é difícil avaliar os saberes dos professores através dos 

alunos, se estes aprenderam ou não através das avaliações externas, pois 

existem vários fatores implicados na relação professor/aluno, 

ensino/aprendizagem, além de ser o trabalho do professor um trabalho 

intelectual marcado pela interação com outro “ser intelectual”. Assim, ele não 

pode ser medido como um trabalho de produção industrial. A natureza do 

trabalho docente é complexa e deveria ser focalizada por outro prisma. 

Um ponto que se estabelece nesta pesquisa é a observância de como 

se dá o enfrentamento dessa questão pelos agentes formadores, o respeito e a 

observação dos saberes docentes e as necessidades formativas desses 

profissionais. Não se trata de considerar que somente os saberes devam ser 

levados em conta nas políticas de formação continuada, mas nessa 

concepção, eles passam a ser referências para se pensar na profissão 

docente, suas necessidades e emergências.  

Outro ponto a ser explorado diz respeito à forma como o governo vem 

avaliando e controlando o trabalho dos professores através das avaliações 

externas e quais as implicações que isso traz aos professores da rede pública 

estadual de ensino e também aos agentes formadores da Oficina Pedagógica. 
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Até que ponto a natureza da função docente (que inclui os saberes dos 

professores) é levada em conta nas políticas de formação continuada do 

governo do Estado de São Paulo. 

Barroso (1997) é outro autor, cujos estudos apontam para a importância 

da formação contínua, em especial, a formação continuada que toma como 

eixo central a escola e o exercício da profissão docente.  

Por sua concepção de formação continuada de professores como 

formação centrada na escola, isto é, formação que toma como princípio a 

afirmação da autonomia do professor e do significado do ambiente escolar para 

as aprendizagens do professor sobre a profissão, esse autor se torna 

importante para as intenções do Projeto de Pesquisa aqui apresentado. 

A formação centrada na escola tem como premissa a afirmação de que 

o ambiente escolar tem significado central para as aprendizagens do professor 

sobre a profissão. Trata-se, segundo Barroso (1997), de uma formação focada 

no lugar em que emergem as necessidades de superação das dificuldades e 

dos problemas da profissão. 

Nesse entendimento, a formação não pode ser reduzida às 

aprendizagens do professor sobre a profissão, ela deve superar essa 

concepção para ampliar e tornar possível a efetivação de uma formação como 

um processo amplo, que possibilite a reflexão sobre todos os aspectos que 

envolvem os docentes e suas práticas, inclusive, a gestão da escola. 

Segundo esse autor, o processo de formação contínua de professores 

depende, tanto do compromisso assumido por cada professor com seu próprio 

desenvolvimento pessoal e profissional, quanto do reconhecimento de que a 

escola pode e deve ser tomada como eixo de sua formação. Sua proposta de 

uma “formação centrada na escola” ou de “formação-ação”, integra situações 

de formação continuada e situações de trabalho e se pauta nas ideias de 

“aprendizagem profissional autodirigida” ou “formação pela experiência”, 

partindo do pressuposto de que, ao vivenciar situações que integram formação 

e ação profissional, “(...) o profissional muda, mudando o contexto em que 

trabalha (...)” (Barroso, 1997). 

Barroso põe em relevo a interdependência entre “(...) os princípios e 

modelos da formação contínua de adultos e as teorias das organizações e da 

administração”. Para esse autor a formação contínua teve influência e foi 
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condicionada por mudanças e interesses das organizações do trabalho. O 

autor buscou articular as situações de trabalho com a formação contínua para 

perceber a interdependência existente entre “os modos de ensinar” e “os 

modos de organizar e gerir a escola”. Divide a evolução da formação contínua 

em duas grandes fases7, que segundo ele permitem, 

 

(...) descrever a evolução das relações entre a formação e as 
organizações tomando como referencia a articulação existente 
entre as concepções de formação e os modos de organização 
da actividade produtiva e dos contextos de trabalho. (Barroso, 
1997, p. 63). 

 

 Ele designa a primeira fase como sendo da “marginalidade à mediação”. 

Essa fase estava centrada no individuo e em suas necessidades individuais de 

formação, fora do contexto organizacional do trabalho, e isso perdura até o 

momento em que se procura aliar as necessidades do individuo às 

necessidades das organizações. Já na segunda fase, a qual ele denomina 

como sendo “da mediação à integração” intensificam-se as relações entre os 

tempos e os espaços de formação e os tempos e os espaços de trabalho, isso 

induz à formação centrada na organização de trabalho dos participantes, 

desenvolve-se a “formação-ação”, a formação experiencial, a autoformação e 

outras práticas que tiram partido do reconhecimento da “inteligência informal” 

desenvolvida pelos trabalhadores e da sua autonomia enquanto atores 

organizacionais.  

É justamente essa formação, que liga a formação contínua ao 

desenvolvimento das organizações que ele chama, como muitos outros 

pesquisadores, de “formação centrada na escola”. Essa situação permite, 

segundo o autor, fazer uma reflexão sobre a necessidade de pensar, tanto a 

formação dos alunos “como parece ser o seu fim primeiro” nas escolas, quanto 

a formação dos professores e a gestão escolar – e de todos os agentes que lá 

trabalham, o que a torna uma “organização qualificante”. 

Essa concepção transforma a escola no lugar onde “emergem” as ações 

de formação dos seus profissionais, o lugar com a finalidade de “identificar 

                                           
7
 Vale observar que, embora Barroso (1997) se refira à evolução da formação continuada de 

professores em Portugal, guardadas as diferenças e características culturais, de tempo e 
espaço, elas podem ser identificadas também em outros países – como o Brasil, por exemplo. 
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problemas, construir soluções e definir projetos”. Permite uma reflexão na 

prática sobre os problemas num contexto global da escola em todas as suas 

dimensões – uma reflexão pela qual, não são só detectados os problemas de 

formação individual dos professores, mas se obtém uma visão panorâmica, 

multidimensional, que se estabelece em relação com o meio em que a escola 

está inserida e que, de certa forma, afeta a escola e o grupo de profissionais 

que nela atuam.  

Segundo Barroso, essa formação “(...) não fica só confinada a uma 

relação pedagógica na sala de aula”, como defendem outras correntes. Ao 

contrário, para ocorrer essa integração entre “(...) o lugar de aprender e o lugar 

de fazer, é preciso, também, que sejam criadas condições para que se produza 

uma outra relação entre o saber e o poder nas escolas”. 

O autor sugere, então, que nesse modelo/concepção, sejam 

identificadas lideranças individuais e coletivas para tocar as mudanças 

necessárias para formação focalizando as inovações e o desenvolvimento da 

escola. Segundo o autor, citando Rui Canário “(...) os indivíduos mudam, 

mudando o próprio contexto em que trabalham”.  

Ou seja, a formação centrada na escola tem aí função relevante, pois a 

mesma só se realiza concretamente em um cenário onde “os sujeitos queiram 

mudar e possam mudar”. Para isso, devem ser criados mecanismos e uma 

“dinâmica organizacional” que permitam aos professores realizar as suas 

“aprendizagens em ação”. O que está por trás desta perspectiva de formação 

centrada na escola é justamente a relação formação – gestão – mudança, que 

nos deixa sem saber exatamente o que vem primeiro em questão de prioridade 

ou classificação. Para o professor aprender através da escola em suas 

situações de trabalho, o autor alerta para algumas questões que devem 

permear as reflexões sobre como deve se dar essa formação dizendo que “(...) 

é preciso que a própria organização ‘aprenda’ a valorizar a experiência dos 

trabalhadores e a criar condições para que eles participem na tomada de 

decisão” (Barroso, 1997, p. 74), assim como também é importante que a escola 

mude “(...) para que através dela se possa mudar as modalidades e 

dispositivos da formação”. 
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O autor também alerta para que sejam evitadas duas coisas: 

 

 Não assumir uma perspectiva “gerencialista” e normativa da formação 
contínua de adultos, vendo nela, unicamente, uma das componentes de 
uma “tecnização da mudança organizacional” (de que fala FRIEDBERG, 
1994: 328-329) à semelhança de “gestão por objetivos”, dos “círculos 
de qualidade” e de outras técnicas de gestão; 
 

 Não assumir uma perspectiva “voluntarista” da formação contínua de 
adultos, julgando que todos os profissionais se deixam atrair pela 
“bondade dos seus princípios”, caindo na “ilusão pedagógica” de mudar 
a sociedade (e as organizações) porque se mudam as práticas de 
formação. (Barroso, 1997, p. 75). 

 

 Barroso afirma que “(...) a formação centrada na escola não deve ser 

vista como uma modernização das políticas e práticas de formação, mas sim 

como um dos instrumentos de uma estratégia mais geral de mudança 

organizacional...”, deve ser entendida como uma “ação política” que organiza 

sua “racionalidade e legitimidade” em função dos agentes que a praticam e 

“das características dos seus sistemas de ação concreta”. Da mesma forma 

não se trata de reduzir a formação ao espaço físico da escola, mas trata-se de 

centrar a formação nos problemas, perfis, prioridades e condições da 

instituição e de seu grupo de profissionais.  

É importante acrescentar que, para Barroso, a principal finalidade da 

formação centrada na escola é: 

 

(...) animar e estruturar o processo de mudança. A formação 
deve permitir que os próprios professores disponham de um 
conhecimento aprofundado e concreto sobre a sua 
organização, elaborem um diagnósticos sobre os seus 
problemas e mobilizem as suas experiências, saberes e ideias 
para encontrar e aplicarem as soluções possíveis. (Barroso, 
1997, p. 75). 

 

 Desta forma, um grande projeto integrado e coletivo de mudança deverá 

ser concebido por todos os atores que circulam e trabalham na escola. O 

objetivo de trazer esse autor para esse trabalho não é afirmar gratuitamente e 

ingenuamente que essa é a formação que dará cabo dos problemas de 

formação continuada dos professores no Estado de São Paulo, mas é mostrar 

que existem outras concepções de formação que, ao que parece, são mais 
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completas e dão conta de integrar questões, tanto de cunho individuais, quanto 

as de natureza coletiva, gerencial, social e política. Trata-se de oferecer novas 

maneiras de se pensar a formação continuada de professores, não pela 

concepção do reformador de que fala Viñao Frago (2000), mas por uma 

concepção mais ampla e que dê voz e oportunidade ao professor de construir 

sua própria formação no ambiente onde emerge a maioria dos problemas 

relacionados à sua carreira profissional, tendo esse professor (em tese) 

condições de mudar sua vida profissional e também o ambiente em que atua.  

  

1.3. Relações entre as instâncias de decisão, escolas e professores. 

 

Finalmente, outro autor que constitui leitura básica para esta pesquisa é 

Viñao Frago (2000). 

Segundo esse autor, não se considera a história nos debates para 

elaboração das políticas para educação, ou seja, a maioria dos debates para 

produzir reformas assume o caráter “a – histórico”, desconsiderando todo 

passado, parecendo, na maioria das vezes, reinventar a escola, como se ela já 

não tivesse uma história e uma cultura estabelecidas. O resultado disso recai 

numa superficialidade das políticas e reformas que se estabelecem nas 

escolas, num processo em que as mesmas políticas são pulverizadas e somem 

(ou são desconsideradas) na mesma velocidade que aparecem e, quando se 

estabelecem, são também, de certa forma, adaptadas pelos docentes às suas 

práticas diárias, dentro das salas de aula, com ressalvas e fragmentariamente. 

 Isso tudo forma um arcabouço, no qual ficam, de um lado, os 

professores, suas práticas e sua cultura desrespeitadas e, de outro lado, ficam 

os gestores, que se dizem especialistas, tentando propor (impor) mudanças, 

aos professores e às escolas, sem considerarem a cultura da escola, suas 

práticas e regularidades (a que o autor denomina “gramática escolar”).  

 Viñao Frago analisa as funções diretivas das instituições, dos agentes e 

instâncias que são responsáveis pela gestão de processos de reformas e 

intervenções sobre a educação, que eles veem, às vezes, como mudança geral 

na educação e que, na realidade, segundo o autor, são aspectos que só 

contribuem para desestabilizar o trabalho do professor e outros profissionais 

que atuam na escola, criando um clima instável e desestimulador.  
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O autor se propõe a analisar as relações entre as instâncias 

responsáveis pela elaboração das políticas públicas e as consequências e 

repercussões derivadas das mesmas, sobre a ação dos docentes e da escola, 

chamando a atenção, como já foi esclarecido, para os riscos de não se 

considerarem a “cultura escolar” e a “cultura do professor”. 

Segundo Viñao Frago (2000) há, nesse processo de relação entre 

escolas e instâncias de tomada de decisão, uma pluralidade de culturas: a da 

própria escola, a dos professores, a dos alunos e, inclusive, a cultura das 

instâncias onde se elaboram e são implementadas as ações políticas para 

implantação das reformas e intervenções em educação (incluindo as voltadas 

para a formação continuada de professores – foco desta pesquisa). A cultura 

dessas instâncias é diferente da “cultura escolar” – cujas características os 

gestores não consideram na formatação e implantação de suas políticas e 

ações, observando-se aí uma oposição, ou um jogo de poder entre duas 

culturas com pontos de vista e preocupações diferentes: 

 

(...) a cultura dos reformadores e gestores da educação – 
políticos, administradores, supervisores – e a dos professores. 
Uma oposição que exige uma análise mais detalhada de 
ambas a fim de captar o jogo de relações possíveis entre as 
culturas escolares, as reformas e as inovações, ou se se 
preferem, a natureza tradicional e às vezes mutante da 
instituição escolar (Viñao Frago, 2000, p. 123). 

 

 Na realidade, a escola e os professores têm recebido com grande 

preocupação, nos últimos tempos, uma infinidade de mudanças que prometem 

resolver os problemas da educação, mas em nenhum momento os professores 

são ouvidos sobre suas necessidades e sobre as necessidades da escola. Os 

cursos que são oferecidos pelas instâncias superiores são, via de regra, 

pacotes que nem sempre são recebidos com bons olhos pelos professores e o 

resultado disso é um boicote às ações que são apresentadas por estas 

instâncias, ou uma falsa “aceitação”, pelos professores, cujas reações incluem, 

muitas vezes, certo cinismo e descrença.  

 A leitura deste autor leva à constatação de que, uma das características 

das políticas reformistas apresentadas por estas instâncias é um alto grau de 

formalismo, intensificação burocrática, controle demasiadamente sufocante, 
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assim também como um alto grau de centralismo, quase sempre autoritário e 

vertical, que descaracteriza a pretensão dos reformadores em atingir os 

professores com simpatia, pelo contrário, gera uma antipatia que contribui para 

a negação às reformas apresentadas, quando não, reagem com um certo 

boicote, que se transmuta em várias “micro ações” dos professores em suas 

salas de aula. São questões como artificialidade, formalismo, conformação, 

repulsa, descontinuidade, antipatia, individualismo, colaboração e cooperação 

entre outras que deveram ser descortinadas e analisadas à luz das reformas 

produzidas pela “cultura dos gestores” que impactam a “cultura escolar” e a 

“cultura dos professores”, no enfrentamento de seu ofício diário e contínuo no 

âmbito da instituição escolar.  

A leitura dos textos de Viñao Frago (2000 e 2001) permite entender as 

relações que se estabelecem entre os gestores (reformadores), e os 

professores, em aspectos que sugerem um trabalho de cooperação ou 

oposição, nas mudanças e reformas que se apresentam no seio escolar, 

partindo quase sempre de cima para baixo, sem que seja ouvida a grande 

massa de professores que está no “chão da escola”, impregnada de situações 

urgentes e fulcrais, que lançam aos professores desafios diários para 

realização do ofício de ensinar e, ao mesmo tempo, atender às demandas cada 

vez maiores de exigências que lhes são impostas com o intuito de controlar 

suas ações, “medindo” seu desempenho através do sucesso dos alunos nas 

avaliações externas, que em nada contribuem para a qualidade do ensino, ou 

para melhorar as condições gerais de trabalho do professor.  

Analisar essas relações entre as instâncias superiores de tomada de 

decisões e as escolas/professores permite verificar como andam as reformas e 

como se dá o processo de diagnóstico das necessidades do professorado em 

relação aos tipos de cursos de formação continuada oferecidos a esse corpo 

docente.   

Outro fator importante que o autor analisa (e que merece ser 

considerado nesta dissertação) diz respeito ao curto período de tempo tomado 

para análise das políticas de reforma da educação e das mudanças que 

provocam: 
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(...) Os sistemas educativos, as instituições docentes estão 
submetidos a mudanças que guardam uma estreita relação 
com processos e mudanças sociais, cujos efeitos ou 
consequências só se apreciam em longos períodos de tempo 
dilatados, inclusive, superiores ao século. Três claros exemplos 
seriam os processos de feminização, escolarização e 
alfabetização (...) (VIÑAO FRAGO, 2000, p. 119).  

 

 Para o autor, em toda proposta de reforma podem ocorrer mudanças 

concretas e aceitas sem resistência, mas pode haver também adaptações e 

efeitos, atitudes e comportamentos não previstos, muitas vezes até contrários 

às propostas iniciais. E isso está ligado ao fato, constatado pelo autor de que 

não existe uma só cultura escolar – razão pela qual ele próprio prefere falar, no 

plural, em culturas escolares, referindo-se, por exemplo, à cultura escolar 

administrativa, à cultura dos gestores e supervisores da educação, à cultura 

dos profesores que implicam em modos específicos de ver a escola e tudo que 

se refere a ela. O ponto de vista dos gestores está ligado ao que o autor 

denomina de tutela e controle das instituições e dos docentes (VIÑAO FRAGO, 

1996). 

Para Viñao Frago (1996) essa cultura escolar administrativa, ou seja, 

daqueles profissionais responsáveis pela gestão e supervisão da educação, se 

apóia em normas, instruções, propostas, diretrizes ou orientações prescritivas e 

no uso de diversos meios para a difusão e legitimação das idéias que 

defendem ou representam. Daí as características dessa cultura e seus 

agentes, apontadas pelo autor: 

 Tendência à uniformidade, centralismo e formalismo burocráticos; 
 

 Concepção mecanicista em relação às escolas, cujos agentes – 
professores e equipe técnica – só têm que ler e executar o que lhes é 
ordenado;   
 

 Preferencia pelas macro-reformas ou reformas estruturais de aplicação 
programada e não flexível;  

 

 Maioratenção para as atividades administrativas e burocráticas dos 
professores – ou documentos que dão conta de sua tarefa; 
 

 Visão técnico-racional da distribuição e usos do tempo escolar – como uma 
sequência de atividades: linear, impessoal e programada, quase 
independente do contexto; 
 

 Um presentismo a-histórico que desconsidera as tradições e práticas da 
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cultura escolar.  (VIÑAO FRAGO, 1996).  
 
 
 
1.4 Relações de poder e “táticas” cotidianas de agentes formadores 

 

 Michel de Certeau (1994) é, sem dúvida, outro autor importante para 

compor o arcabouço teórico desta pesquisa. 

 É no seu trabalho A Invenção do Cotidiano – Artes de fazer que se 

buscará elementos teóricos para compreender as práticas cotidianas dos 

agentes formadores da Oficina Pedagógica, em destaque neste trabalho. Trata-

se de captar em que momento esses agentes lançam mão de expedientes que, 

em prol de sua sobrevivencia, são usados como recursos para reagir ao 

controle massivo, formal e contundente da Secretaria de Educação. Por meio 

dessas práticas diárias, se buscará indícios de autonomia desses agentes em 

relação ao poder formal, quase incontestado, personificado e assumido pelo 

governo estadual e seus representantes, neste caso, a Secretaria de 

Educação. 

 É a apropriaçãodos conceitos de “estratégia” e de “táticas” que nos 

interessa para uso sistemático neste trabalho de pesquisa.  

 Neste livro Certeau faz uma crítica às Ciências Sociais que não foram 

capazes de criar formalismos para registrar as minúcias do dia a dia que são 

usadas pelos indivíduos “comuns” para se apropriarem das tradições, 

linguagem, símbolos, arte e artigos de troca que compõem uma cultura. 

 Certeau alonga o conceito de “consumo” através da expressão 

“procedimentos de consumo” que, eventualmente, se transforma em “táticas de 

consumo”, pelas quais o indivíduo pode, de uma maneira mais ativa, se tornar 

o protagonista de suas opções frente ao que lhe é imposto diariamente. 

 Certeau (1994) investiga não só o produto, mas as operações dos 

usuários – maneiras diferentes que marcam socialmente o desvio por uma 

classe, ou seja, aqueles desvios que não têm espaço para aparecer ou se 

tornar visível. Ele analisa e conceitua estratégias – norma / poder e táticas – do 

fraco / sujeito. 
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 Estratégia para Certeau seria: 

 

(...) O cálculo (ou manipulação) das relações de forças que se 
torna possível a partir do momento em que um sujeito de 
querer e poder (uma empresa, um exército, uma cidade, uma 
instituição científica) pode ser isolado. (CERTEAU, 1994, p. 
99).  
 
 

 Logo se entende que uma estratégia é uma entidade que é reconhecida 

como uma autoridade. Essa estratégia pode se manifestar por vários meios, 

físicos (espaços, escritórios, matriz) e também através do que aí é produzido 

para ramificar seus tentáculos de poder e controle, como leis, por exemplo. A 

estratégia está diretamente ligada a um lugar próprio (físico) e ao tempo, 

tradições históricas e culturais que a torna relativamente inflexível 

determinando o seu funcionamento. 

 A estratégia tem por objetivo se perpetuar através do que ela cria, ou 

seja, se define pelo que cria. 

 Ao definir o conceito de “tática”, Certeau se pronuncia nomeando tática 

como: 

 

(...) a ação calculada que é determinada pela ausência de um 
próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a 
condição de autonomia. A tática não tem por lugar senão o do 
outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é imposto tal 
como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem meios 
para se manter em si mesma, à distância, numa posição 
recuada, de previsão e de convocação própria: a tática é 
movimento “dentro do campo de visão do inimigo”, como dizia 
von Büllow, e no espaço por ele controlado. Ela não tem 
portanto a possibilidade de dar a si mesma um projeto global 
nem de totalizar o adversário num espaço distinto, visível e 
objetivável. Ela opera golpe por golpe, lance por lance. 
Aproveita as “ocasiões” e delas depende, sem base para 
estocar benefícios, aumentar propriedade e prever saídas. O 
que ela ganha não se conserva. Este não-lugar lhe permite 
sem dúvida mobilidade, mas numa docilidade aos azares do 
tempo, para captar no voo as possibilidades oferecidas por um 
instante. Tem de utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas 
particulares que vã abrindo na vigilância do poder proprietário. 
Aí vai caçar. Criar ali surpresas. Consegue estar onde ninguém 
espera. É astúcia. (CERTEAU, 1994, p. 100 – 101). 
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 Certeau diz que “(...) a astúcia é produto do fraco, assim como a tática”, 

pois é através destas que o fraco pode reagir ao poder a que “se acha 

amarrada a sua visibilidade” (p. 101). 

 O motivo de lançar mão de uma citação tão longa é o de sinalizar o 

desejo de captar, através desta narrativa, elementos que possam nomear 

aquelas práticas que se pretende ler no cotidiano dos agentes formadores, pois 

são esses dois conceitos estratégia, e mais precisamente tática, como já foi 

dito anteriormente, que interessa nessa investigação, além da verificação dos 

espaços por onde esses agentes circulam e através deles, por eles e com eles 

se apropriarem de momentos (tempo) e espaços (ações relatadas) em que 

lançam mão de astúcias para edificarem seus espaços de ação e criação, 

projetando, uma “autonomia relativa” que se renova à medida que os agentes 

são colocados frente a novas situações de controle advindas do lugar próprio 

do poder, como medida de sobrevivência.  

A citação acima traduz exatamente aquilo que se quer observar na rotina 

dos agentes formadores: verificar de que maneira eles reagem ao forte controle 

exercido pelo governo do Estado através da Secretaria de Educação, que 

detém o poder e que determina e regula a ação desses agentes formadores. 

 Através desse autor pretende-se analisar o nível de autonomia dos 

agentes formadores de professores da Oficina Pedagógica, inseridos na linha 

de fogo entre a SEE e as escolas. Esses agentes precisam desenvolver um 

trabalho de atendimento aos professores jurisdicionado às Oficinas 

Pedagógicas e, ao mesmo tempo, precisam dá conta de atender aos mais 

variados pedidos e solicitações da SEE, que são muitos e impositivos, 

recebidos através do Diário Oficial (discurso oficial) onde diz: cumpra-se! 

 É importante perceber que enquanto a tática se contenta em classificar, 

calcular e tabular, a estratégia se incube do cálculo ou manipulação das 

relações de forças. Além disso, existe pela estratégia, uma preocupação de 

ocupar todos os cantos, de observar e controlar a tudo e a todos, de dividir os 

espaços em compartimentos para melhor vigiar, já a tática age no improviso, 

no momento da ação propriamente dita, sem planejamento prévio, sem uma 

preocupação ulterior, a reação é momentânea, instantânea e preza pela 

sobrevivência. 
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 Certeau está atrás de esboçar uma teoria das práticas cotidianas através 

de uma lógica operatória. Na prática, uma lógica às avessas, uma lógica da 

teimosia, da sobrevivência, buscando captar essa lógica do informal, que utiliza 

suas táticas conforme as estratégicas dos outros, do instável, que sem ponto 

fixo de existência, se corporifica em uma “arte de fazer”, arte da sobrevivência, 

pois não se deixa aprisionar totalmente pelo discurso normativo. São essas 

minúcias do cotidiano dos agentes formadores que se pretende pôr em relevo 

usando-se os conceitos de Michel Certeau. 

 

____________________________________ 

 
 

O conjunto de leituras até aqui apresentado já permite problematizar a 

temática em estudo. 

O que esta pesquisa se propõe é verificar de que forma estão sendo 

desenvolvidas as ações de formação de professores de ensino fundamental I, 

na perspectiva dos agentes responsáveis pelos cursos oferecidos pela Oficina 

Pedagógica aqui analisada.  Trata-se de analisar esta instância considerando 

as relações entre a “cultura predominante nas concepções e rotina desses 

profissionais gestores” e o contato que relatam ter com a cultura das 

instituições escolares e a cultura dos professores. 
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CAPÍTULO 2 

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSOR  

NA OFICINA PEDAGÓGICA. 

HISTÓRIA, ESPAÇO E DISCURSO OFICIAL. 

 

2.1 A Diretoria de Ensino como espaço de reprodução e controle das 

políticas para educação no Estado de São Paulo. 

 

 Antes de fazer uma descrição sumária da Diretoria de Ensino campo 

empírico desta pesquisa, fotografar os ambientes e localizar a mesma no 

espaço geográfico cumpre apresentar retrospectiva, focalizando a criação das 

Diretorias de Ensino e, para isso, recorre-se à pesquisa de Riscal & Gandini, 

(2006, p.5403) que, em artigo resultante de imersão a arquivos e documentos 

oficiais, apresenta dados importantes sobre a maneira pela qual o Governo do 

Estado instituiu, por uma necessidade de “descentralização” e controle de 

pessoal, as Diretorias de Ensino no Estado de São Paulo. Essa é uma 

abordagem interessante, pois aponta para as mudanças que mostram como o 

Governo, através da Secretaria de Educação, montou sua estrutura 

administrativa visando um controle total do seu de pessoal, além de 

racionalizar os seus serviços, criando e extinguindo cargos, divisões, 

departamentos e outros setores de articulação técnica, pedagógica e 

administrativa. Neste trabalho, as pesquisadoras põem em foco as grandes 

mudanças decorrentes da estruturação e organização do sistema de ensino do 

Estado de São Paulo, momento em que são concebidas as políticas que criam 

as então chamadas Delegacias de Ensino como órgãos “intermediários –

meios” da Secretaria de Educação, com o intuito de fortalecer a política do 

Estado que pretendia “(...) racionalizar, descentralizar e controlar melhor os 

serviços na área da educação” (RISCAL & GANDINI, 2006, p. 5403). 

 Para essas pesquisadoras, as tentativas de “racionalização” dos 

serviços na Secretaria de Educação tomam corpo no período entre 1925 a 

1930, no qual os então inspetores foram distribuídos por vários distritos e 

contavam com um número muito grande de funcionários, gerando certa perda 
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de controle sobre esse pessoal. Como forma de organizar e controlar esses 

profissionais, os mesmos foram obrigados a responder por suas ações para as 

Inspetorias Regionais, com o que, tiveram “cerceadas sua autoridade”.  

Segundo as autoras, nessa época, o controle desse pessoal não era tão 

contundente, havendo uma espécie de “frouxidão” em que esse pessoal 

transitava mais ou menos livres, agindo conforme suas vontades e interesses 

individuais, ou seja, as regras não estavam muito bem colocadas e definidas, 

além de haver interesses e indicações políticas que dificultavam as ações de 

controle e institucionalização das Delegacias de Ensino. Assim, nesse período 

as coisas funcionaram mais ou menos soltas, sem uma definição clara de 

papéis e as ações se desenrolavam de maneira desarticulada e sem 

padronização de procedimentos. 

Já no período que perdurou entre 1930 e 1932, conforme essas mesmas 

autoras, “(...) foram restabelecidas as Delegacias de Ensino... ainda em 

número insuficiente... e... com organização duvidosa” (RISCAL & GANDINI, 

2006, p. 5403). O inspetor geral nessa época precisava morar na região em 

que tivesse a Delegacia de Ensino e era denominado Delegado Regional de 

Ensino, sendo esse profissional responsável pela ligação entre os inspetores e 

a administração central. 

 De 1932 a 1934 já existia um grande número de delegacias e os 

inspetores já se encontravam centralizados neste setor. Nos anos de 1933 e 

1934 é criada a nomenclatura Diretoria de Ensino: 

 

(...) através do Código de 21 de abril de 1933, a Directoria 
Geral de Ensino, até então existente, teve inicialmente seu 
nome alterado para Departamento de Educação. Três meses 
depois, com o Decreto 6.020 de 10 de agosto de 1933 a 
repartição passa a ser chamada novamente de Directoria Geral 
de Ensino. O decreto 6.425, de 9 de maio de 1934, sete meses 
mais tarde, retira o adjetivo Geral e a repartição passa a 
chamar-se  Directoria de Ensino (RISCAL&GANDINI, 2006, p. 
5403) 

 

 Segundo essas pesquisadoras, o código 21 “(...) estabeleceu alterações 

profundas na administração do ensino primário”, unificando alguns setores da 

educação e subordinando outros ao, então Departamento de Educação. Já 

com o Decreto de 5 de julho de 1935, 
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(...) ficou estabelecido que a Diretoria do Ensino seria a 
repartição da Secretaria de Educação e Saúde Pública, 
encarregada da organização técnica e fiscalização do ensino 
pré-primário, primário, secundário e normal, quer público, quer 
particular, à exceção do Instituto de Educação, subordinado à 
Universidade de São Paulo e as escolas particulares 
fiscalizadas pelo Governo Federal.  Sua superintendência 
ficava a cargo de um Diretor, nomeado em comissão, pelo 
Governo do Estado e tendo como órgãos subordinados a 
secretaria da Diretoria do Ensino, cinco chefias de serviços e 
os serviços de inspeção escolar e orientação do ensino 
(RISCAL & GANDINI, 2006, p. 5403). 

 

 Com essas ações fica evidente que a intenção da administração central 

era “(...) garantir à Diretoria de Ensino o estatuto de único órgão responsável 

pela organização e fiscalização do ensino em São Paulo...”, que se “(...) 

tornaria responsável pela institucionalização da ação dos seus servidores como 

serviço público, com base na autonomia das funções administrativas e no 

caráter público dos cargos” (RISCAL & GANDINI, 2006, p. 5404). 

Com isso, a inspeção desempenhava papel importantíssimo na 

reprodução das políticas de educação, garantindo que o que se estabelecia no 

âmbito central fosse seguido fielmente por todas as instancias ligadas à 

Secretaria de Educação. A partir daí, a Diretoria de Ensino começa a 

desempenhar papel importante no cenário educacional, inclusive, na 

fiscalização e implementação das políticas e organização de reuniões com 

Delegados de Ensino, a fim de discutir e propor alterações e soluções para 

problemas administrativos e pedagógicos. 

 A nomenclatura Diretoria de Ensino foi substituída novamente por 

Delegacia de Ensino em 1976, por força do Decreto nº 7.510, de 29 de janeiro 

de 1976, que reestruturou o Sistema de Ensino Paulista, no governo do então 

Senhor Paulo Egydio Martins. Com este Decreto, – que foi recuperado pelo 

pesquisador, para oferecer ao leitor de forma clara, uma leitura mais geral e fiel 

– são criadas também a COGSP (Coordenadoria de Ensino da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo), a CEI (Coordenadoria de Ensino do 

Interior), o Departamento de Recursos Humanos – DRHU, e a CENP 

(Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas). 

 Segundo o texto oficial (Decreto nº. 7. 510, de 29 de janeiro de 1976, 

Capítulo IV, Seção I), as atribuições da COGSP e da CEI estavam mais 
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focadas na administração e supervisão pedagógica. No corpo do texto oficial 

essas atribuições foram assim distribuídas: 

I. implementar o Plano de Educação proposto pela secretaria de Educação; 

II. coordenar, controlar e avaliar a execução das atividades de ensino nos 

diferentes níveis administrativos do sistema; 

III. assegurar a execução dos programas de supervisão e de orientação 

educacional nos vários níveis administrativos do sistema; 

IV. assegurar a execução das normas e diretrizes relativas ao Ensino de 1º e 

2º Graus, Educação Pré-Escolar, Ensino Supletivo e Educação Especial; 

V. analisar de forma contínua as necessidades de aperfeiçoamento e 

atualização do pessoal docente, técnico-pedagógico e administrativo do 

sistema escolar; 

VI. diagnosticar permanentemente as necessidades e fornecer subsídios para 

o planejamento dos recursos humanos, materiais e financeiros para o 

sistema escolar; 

VII. colaborara na determinação das especificações relativas à construção, ao 

equipamento e ao mobiliário das escolas do sistema escolar; 

VIII. detectar problemas particulares do sistema escolar que devam merecer 

estudos especiais por parte da Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas. 

A partir da publicação desta nova legislação – Decreto nº. 7. 510, de 29 

de janeiro de 1976, Capítulo V, seção I – as atribuições do Departamento de 

Recursos Humanos – DRHU – configuram-se da seguinte forma: 

I. planejamento e controle de recursos humanos; 

II. política salarial; 

III. seleção e movimentação de pessoal; 

IV. treinamento e desenvolvimento de recursos humanos; 

V. legislação do pessoal; 

VI. promoção, progressão e evolução pessoal; 

VII. cadastro e expediente do pessoal; 

VIII. exames supletivos. 

 
É importante salientar que no conjunto de atribuições pertinentes à CEI / 

COGSP e DRHU percebe-se forte apelo às atividades administrativas e de 

controle, isso se evidencia pelo uso dos termos como: implementar, coordenar, 

assegurar, analisar, diagnosticar, colaborar, com relação à CEI e COGSP, que 

servirão para fornecer subsídios para detectar situações mais ligadas ao 

funcionamento do sistema de ensino. Já nas atribuições do DHRU 

encontramos tarefas como: planejamento e controle de recursos humanos; 

seleção e movimentação de pessoal; entre outros, diferentemente da CENP, 

que recebe as atribuições essencialmente pedagógicas, como se pode 
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constatar a seguir, mas que também tem certo viés de controle, através do 

corpo de supervisores das Delegacias de Ensino. 

A CENP, órgão recém-criado pela secretaria de Educação através deste 

Decreto – Decreto nº 7. 510, de 29 de janeiro de 1976, Capítulo V, seção I –

recebeu os seguintes encargos: 

I. formular diretrizes para a elaboração, execução, coordenação, controle e 

avaliação do pleno escolar; 

II. desenvolver estudos e elaborar modelos de referência da Escola de 1º e 2º 

Graus, Educação Especial, educação Pré-escolar e do Ensino Supletivo; 

III. desenvolver estudos que tenham por objetivo a experimentação, o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento de materiais didáticos, de novas 

metodologias de ensino e de supervisão; 

IV. elaborar normas de funcionamento e supervisionar as unidades escolares 

que tenham por objetivo a experimentação pedagógica e o 

desenvolvimento de novas metodologias de ensino; 

V. desenvolver estudos para a fixação de diretrizes das atividades 

relacionadas à Orientação educacional nas unidades de ensino do sistema 

escolar; 

VI. diagnosticar, em consonância com o Departamento de Recursos Humanos 

e as Coordenadorias de Ensino, as necessidades de aperfeiçoamento e 

atualização do pessoal docente, técnico-pedagógico e administrativa da 

área pedagógica; 

VII. elaborar critérios para o dimensionamento de recursos humanos 

necessários às atividades docentes, técnico-pedagógico e administrativa 

da área pedagógica. 

Por fim, dentre as prescrições relativas ao rol de atividades atribuídas as 

Delegacias de Ensino – e isso muito nos interessa – através deste Decreto nº 

7. 510, de 29 de janeiro de 1976 – Capítulo IV, seção V, subseção V, Artigo 77 

– estavam: 

I. coordenar e supervisionar o planejamento e a execução de atividades 

administrativo-pedagógicas nas unidades escolares estaduais de 1º e 2º 

Graus, Educação Pré-Escolar, Educação Especial e de Ensino Supletivo; 

II. supervisionar, prestar assistência técnica e fiscalizar as escolas municipais 

e particulares de ensino de 1º e 2º Graus, Educação Pré-Escolar, 

Educação Especial e Ensino Supletivo; 

III. acompanhar o funcionamento das instituições auxiliares das escolas bem 

como a obtenção e aplicação dos recursos; 

IV. assegurar a execução dos serviços da Assistência ao Escolar; 

V. verificar o cumprimento dos Regimentos escolares dos estabelecimentos 

estaduais, municipais e particulares; 

VI. realizar os trabalhos necessários ao controle das atividades administrativas 

e pedagógicas da sede, das escolas e das instituições auxiliares; 
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VII. analisar propostas de novas habilitações profissionais e emitir parecer 

sobre as mesmas; 

VIII. diligenciar junto ao órgão local do Ministério da Educação e Cultura sobre 

diplomas e certificados encaminhados para registro. 

Analisando tais atribuições, constata-se que, das 08 previstas no texto 

oficial, 06 são de natureza administrativa e de controle... com destaque para os 

termos utilizados: fiscalizar / acompanhar o funcionamento / realizar os 

trabalhos necessários ao controle de atividades / verificar o cumprimento dos 

Regimentos escolares / diligenciar. 

Quanto aos dispositivos onde consta essencialmente a atenção ao 

pedagógico, os termos aparecem ligados a outras atividades administrativas 

como: coordenar e supervisionar o planejamento e a execução de atividades 

administrativo-pedagógicas nas unidades escolares estaduais de 1º e 2º Graus, 

Educação Pré-Escolar, Educação Especial e de Ensino Supletivo; e, analisar 

propostas de novas habilitações profissionais, além de emitir parecer sobre as 

mesmas. 

Percebe-se uma distribuição relativamente grande de atribuições a 

serem desenvolvidas no âmbito das Delegacias de Ensino, dentre elas cabe 

destaque para as de “(...) supervisionar, prestar assistência técnica e fiscalizar 

as escolas...” lotadas em seu raio de ação, assim como “(...) realizar os 

trabalhos necessários ao controle das atividades administrativas e pedagógicas 

da sede, das escolas e das instituições auxiliares”. Também merece destaque 

o item que atribui aos agentes a tarefa de “(...) verificar as condições para 

autorização e funcionamento dos estabelecimentos estaduais, municipais e 

particulares...”  

Vale assinalar que, segundo essas fontes e outras fontes oficiais 

consultadas8, não há mudanças de nomenclatura durante o período de 1935 a 

1976, embora tenha acontecido em outros governos, reorganização da SEE de 

São Paulo, sem alteração da nomenclatura das Delegacias de Ensino, mas 

intensificando suas ações de controle sobre o trabalho das escolas e dos seus 

funcionários e professores. 

Em 1981, no governo do Senhor Paulo Salim Maluf, houve uma 

reestruturação geral da Secretaria de Educação que não altera a nomenclatura 

                                           
8
Para consulta às fontes, acessar: www.al.sp.gov.br/portal/site/internet/integraDDILEI 

http://www.al.sp.gov.br/portal/site/internet/integraDDILEI
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das DEs, mas na leitura do Decreto 17. 329, de 14 de julho de 1981, percebe-

se, ainda, um forte apelo técnico atribuído às ações das DEs sobre as escolas, 

funcionários e professores. São apontadas as divisões técnicas que traçarão as 

diretrizes de funcionamento dos setores das DEs, reafirmadas as atividades 

destas instituições como meramente administrativas e de controle (elaborar 

listas, controlar pessoal em exercício, etc.), sobre o funcionamento das escolas 

e sobre as ações dos professores. 

Importante: não há alusão à formação de professores, nem se atribui a 

nenhum órgão da Delegacia de Ensino essa responsabilidade. 

Em ordem de hierarquia, as Delegacias de Ensino aparecem como 

penúltimo setor ou divisão de serviços, sendo seguidas, por ultimo, das 

secretarias de escola. Observe-se que a escola, com suas atribuições diárias 

não é colocadas em destaque. Não lhe é atribuído valor pelo trabalho 

pedagógico que realiza, mas somente as dimensões administrativa, técnica e 

de controle de pessoal da escola, bem como atividades administrativas das 

secretarias de escola figuram no texto. 

No ano de 1995, o governador Mário Covas promove nova 

reestruturação na Secretaria de Educação através do Decreto 39. 902, de 1º de 

janeiro de 1995 e subordina as Delegacias de Ensino à CENP, para efeito de 

desenvolvimento de Ensino e Normas Pedagógicas. Quanto ao Sistema de 

Administração de Pessoal, subordina-o ao Departamento de Recursos 

Humanos. Hierarquicamente, as põe subordinadas à COGSP na Grande São 

Paulo e à CEI, no interior do Estado. Reforça o caráter administrativo e de 

controle de pessoal e vida funcional, bem como determina que as mesmas 

devem trabalhar em colaboração com os órgãos centrais da SEE, fornecendo 

dados e informações solicitados pelos setores aos quais as DEs estão 

subordinadas, ou seja, a todos. 

Essa reestruturação impõe a responsabilidade aos órgãos centrais em 

“treinar o pessoal das DEs” e não trata, no texto, especificamente do tema de 

formação de professor, ou a quem seria instituída essa responsabilidade. 

Nesse momento, as ações de formação estavam sendo planejadas, 

organizadas e implantadas pelo Departamento de Recursos Humanos e pela 

CENP. O fato das DEs serem subordinadas à CENP, não significa que fossem 

também fortalecidas em suas atribuições pedagógicas e formativas, para 
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atender às demandas pedagógicas das escolas e de formação dos professores 

e funcionários – já que eram elas o contato imediato das escolas com as 

instâncias superiores. A leitura e analise do texto sugerem que o interesse era 

intensificar o controle, a racionalização dos serviços, predominando o sentido 

da racionalidade técnica que separa aqueles que planejam e aqueles que 

executam as ações. 

 Somente em cenário mais próximo, a partir de 1999, com o Decreto 43. 

948, de 09 de abril de 1999, assinado pelo Governador Mário Covas, que 

comanda sua segunda reorganização da Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo, há a mudança de nomenclatura em que é substituída novamente a 

denominação Delegacia de Ensino por Diretoria de Ensino. Suas atribuições 

continuam inalteradas. Permanecem sendo o elo de ligação entre as escolas e 

os órgãos centrais da SEE, controlando, através de ordens dos órgãos a que 

estão subordinadas, as ações de escolas e pessoal lotado sob sua jurisdição. 

 A partir de então, segundo Menezes & Santos (2000),as Diretorias de 

Ensino intensificaram sua ação tornando-se “(...) unidades de administração 

direta subordinadas à Secretaria da Educação de São Paulo”. Essa mudança 

concedeu maior autonomia financeira e administrativa a estas instâncias 

intermediárias, num movimento de descentralização e enxugamento da 

máquina e do sistema de ensino. Nesse movimento de racionalização e 

contenção do que se considerava “desperdício de mão de obra”, as 143 

Delegacias de Ensino foram transformadas em 89 Diretorias de Ensino, que 

recebem o nome da região em que estão inseridas, tendo também ocorrido o 

que se denominou uma “distribuição racional das escolas jurisdicionadas às 

mesmas” 9. 

 Em 2011 foi a vez do Governador Geraldo Alckmin investir em nova 

reorganização da SEE. Através do Decreto 57. 141, de 18 de julho de 2011, o 

Governo de São Paulo executa uma grande reformulação em todos os órgãos 

da SEE, incluindo aí os setores das Diretorias de Ensino, que continuam a usar 

essa mesma denominação e, dentro da divisão dos órgãos centrais, as 

                                           
9
 Informações colhidas pelos pesquisadores Menezes & Santos (2006)na análise do Decreto 

43.948, de 09 de abril de 1999 – Constituição Estadual Paulista. Para tanto, apresentaram a 
seguinte citação bibliográfica: Dicionário Interativo da Educação Brasileira – EducaBrasil. São 
Paulo: Midiamix Editora, 2002, http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=262, 
visitado em 26/2/2012. 
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Diretorias passam a ocupar, hierarquicamente, a divisão de serviços técnicos e 

de serviços outros, em que são subdivididos os setores das Diretorias em 

Núcleos e, dentro desses núcleos, o Núcleo Pedagógico passa a figurar como 

órgão de controle das ações das escolas e dos professores na implementação 

do currículo oficial, ao lado do núcleo financeiro/administrativo e do núcleo de 

atendimento aos alunos. Ou seja, o caráter dos serviços nas Diretorias 

reafirma-se novamente numa dimensão técnica, assim como os serviços que 

são prestados aos funcionários e população em geral.  

Com este Decreto, são criadas ainda, a Escola de Formação e 

Aperfeiçoamento de Professores como marco importante para Secretaria de 

Educação no que tange à formação de professores e funcionários da rede 

estadual de ensino, o Centro de Referência em Educação “Mário Covas” – 

CRE, da Escola de Formação, e o Grupo de Cooperação Técnica e Pesquisa 

que, no texto, ganham “status” de Departamento. Já a Escola de Formação 

figura como Coordenadoria e é a grande aposta do Governo para formação 

continuada de professores e funcionários, retratada em Mirisola (2011). 

Esta Coordenadoria centraliza todas as ações de formação, planejando, 

implementando e impondo suas ações aos professores e funcionários da rede 

estadual de ensino. Cabe ressaltar que a CENP e todas as ações ali 

desenvolvidas foram agregadas à Escola de Formação de Professores, 

inclusive os profissionais que lá atuavam. 

 

2.2 A criação das oficinas pedagógicas na Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo 

 

 Atualmente as Oficinas Pedagógicas figuram como sendo o “braço” mais 

importante das Diretorias de Ensino em termos de formação continuada, 

aperfeiçoamento e atualização pedagógica dos professores de educação 

básica, pois é lá que emergem as formações (mesmo sendo reproduções dos 

projetos da SEE) que acontecem de maneira mais próximas das escolas, 

oferecidas aos professores de modo geral, com exceção das formações 

oferecidas diretamente pela Escola de Formação de Professores, a maioria via 

EAD (Educação à Distância). 
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É nas Oficinas Pedagógicas que as ações de formação de professores 

se desenvolvem, apesar dos problemas de estrutura presentes em todos os 

setores da Diretoria de Ensino, como: falta de pessoal, material insuficiente 

para atendimento à demanda de professores, intensificação do serviço, forte 

controle e cobrança da central, falta de liberdade para trabalhar, distância física 

das escolas e professores, salas inadequadas. Essas são informações 

fornecidas pelos agentes formadores nas entrevistas e reforçadas através da 

observação da rotina dos agentes formadores – que serão mais adiante 

retomadas.  

Esse setor da Diretoria é o único a oferecer um trabalho de auxílio ao 

professor no tocante à sua formação e ao manejo de questões relacionadas ao 

trabalho pedagógico e talvez, no auxílio a outras questões do dia a dia.  

Neste momento, cabe realizar uma retomada do surgimento das Oficinas 

Pedagógicas e sua evolução. Para tanto busca-se apoio em Souza (2008), em 

trabalho no qual a autora, para analisar o perfil dos ATPs na Secretaria de 

Educação de São Paulo, dedica um capítulo para recompor a história das 

Oficinas Pedagógicas.  Em sua pesquisa sobre a legislação específica, Souza 

(p. 66)10 constata que o surgimento das oficinas pedagógicas data de 

1987,com sua criação concebida pela SEE/CENP11. Em sua análise a autora 

destaca que há vários aspectos que são apontados como justificativa para a 

criação dessas oficinas, entre os principais estaria o fato de colocar as “... 

Delegacias de Ensino como locais para a reflexão e a troca de experiências 

entre professores”.  

A pesquisadora constata, ainda, que a concepção de formação 

continuada à época já era a de “(...) complementação de uma formação inicial 

deficitária” e que a redação do documento analisado por ela (SÃO PAULO, 

SEE/CENP, 1987, p. 2.) – destaca que: 

 

 

                                           
10

Para aprofundamento ler Capítulo específico sobre a história das Oficinas Pedagógicas na 
SEE-SP em: SOUZA, Valéria. O perfil e a atuação do Assistente Técnico-Pedagógico na rede 
de ensino público do Estado de São Paulo. Mestrado em Educação: História, Política, 
Sociedade – PUC-SP. São Paulo. 2008. 
11

 SÃO PAULO. 1987. Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e 
Normas Pedagógicas. Oficina Pedagógica: Informações Básicas. São Paulo: SEE/CENP. 
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Os cursos de formação de professores têm deixado lacunas 
que, infelizmente, dificultam a realização de um trabalho 
pedagógico satisfatório, tanto para o professorado como para o 
corpo docente. A melhoria da prática docente pressupõe uma 
orientação pedagógica segura e a utilização de recursos e 
materiais didáticos que apoiem e instrumentalizem o professor 
no desenvolvimento dos conteúdos curriculares. (SOUZA, 
2008, p. 66) 

 

 Partindo desse pressuposto verifica-se que a concepção da Secretaria 

de Educação para a formação continuada era a de que a mesma pudesse 

suprir as lacunas deixadas pela formação inicial que, na interpretação da 

mesma, encontrava-se, já nesse momento, em situação de causar prejuízos 

aos professores da rede e, consequentemente, a toda a comunidade escolar. 

Destaca que as Oficinas, na visão dos legisladores, viriam para “diminuir a 

distância entre os professores e a CENP”, órgão central que era responsável 

pela formação do quadro do magistério paulista. Para a Secretaria esse 

distanciamento entre as escolas e a CENP tinha que ser corrigido, pois isso 

trazia dificuldades na implantação de políticas para a educação e 

implementação de ações que articulasse o planejamento e execução do fazer 

pedagógico. Essa manobra estava pautada na “(...) racionalidade técnica que 

reforçou, durante décadas, a dicotomia entre os que concebem o trabalho 

pedagógico e os que executam”(Souza, 2008, p. 66). 

 Outro aspecto importante encontrado no texto de criação das Oficinas 

Pedagógicas e que ela põe em destaque seria o fato de as Oficinas serem 

espaços de troca entre os professores e de socialização de conhecimentos e 

experiências, nos quais os professores poderiam discutir coletivamente os mais 

variados assuntos e problemas do seu cotidiano, em busca de encontrar 

coletivamente soluções para eles. Na leitura do texto oficial, já citado 

anteriormente, a autora aponta dois níveis de funcionamento das Oficinas 

Pedagógicas, que se põe aqui em destaque para melhor entendimento da 

dinâmica de funcionamento das Oficinas: 

 Serviço de aperfeiçoamento e atualização dos educadores, por meio de 
cursos de capacitação (convênios com as Universidades ou oferecidos 
pela própria Delegacia); troca de experiência entre os professores por área 
ou componente curricular por meio de encontros; criação e produção de 
material didático-pedagógico, a partir da troca de experiências entre os 
professores e entre professores e equipe de monitores; projetos especiais 
apontados como exemplo confecção de jornal e exposições de arte ou de 
ciências; 
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 Serviço de empréstimo consulta e orientação técnica por meio de 

empréstimo de livros e textos didáticos; empréstimo de fitas de vídeo 
(Projeto Ipê, Projeto de 1º Grau ou Fitas Comerciais); orientação técnica 
sobre utilização do material pedagógico e quanto à localização de material 
didático-pedagógico em outras instituições.(Souza, 2008, p. 67). 

 

Através de leitura atenta e análise desses dois parágrafos pode-se 

afirmar que os objetivos das Oficinas Pedagógicas quando de sua criação 

eram, conforme aponta Souza (2008, p. 68): 

 Promover cursos e encontros para capacitação, aperfeiçoamento e 
aprimoramento dos professores da rede estadual de ensino; 

 
 Favorecer a troca de experiências e reflexão entre os docentes sobre sua 

prática e outros assuntos pertinentes a sua ação; 
 
 Favorecer a discussão sobre metodologias alternativas para os diversos 

componentes curriculares; 
 
 Oferecer orientação técnica e recurso didático que apoiem e 

instrumentalizem o professor na sua atividade docente; 
 
 Dinamizar o trabalho pedagógico através de projetos especiais, tais como: 

confecção de jornal, exposições, banco de texto, etc.; 

 

 A pesquisadora relata que, com relação aos recursos humanos, à época, 

as oficinas deveriam ser compostas por “(...) monitores de área ou componente 

curriculares, supervisores de ensino, um responsável pelo acervo e material 

pedagógico da Oficina, e um auxiliar administrativo” (Souza, 2008, p. 68). 

Segundo Souza (2008, p. 68), outro aspecto interessante a ser 

ressaltado é a importância dada ao atendimento aos professores com ênfase 

no material pedagógico e ao acervo oferecido aos mesmos nas oficinas ou 

encaminhado às escolas, o que sugere que havia uma preocupação da 

Secretaria de que os professores soubessem lidar com o acervo e com o 

material que lhe era oferecido. Essa preocupação, nas mentes e mesas dos 

reformadores do órgão central, tinha o objetivo de sistematizar conhecimentos 

e treinar o professor quanto ao uso eficiente desse material e dos recursos 

disponíveis nas oficinas e nas escolas, numa concepção de formação 

continuada, marcada pela racionalidade técnica. 

Assim, nada melhor do que criar um setor em que esse movimento de 

aperfeiçoamento e capacitação fosse oferecido tendo como base as 
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orientações da Secretaria de Educação, que planejava todas as ações de 

formação através da CENP, o órgão responsável pela criação e execução dos 

cursos voltados aos docentes da rede estadual de ensino. 

 

2.3 Em busca de uma identidade entre nomenclaturas – a evolução de 

uma função: de Monitor a Assistente Técnico-Pedagógico, a Professor 

Coordenador de Oficina Pedagógica e Professor Coordenador de Núcleo 

Pedagógico 

 

 Neste momento cumpre-se o papel de recuperar, de maneira sucinta, o 

surgimento dos “agentes de formação” na estrutura de pessoal do sistema 

educacional paulista, datando e destacando o momento em que a Secretaria 

muda a nomenclatura para nomear a função desses agentes. Para esse 

trabalho recorro à pesquisa de Souza (2008), realizada com base na análise da 

legislação, em que a pesquisadora apresenta um panorama sobre a evolução 

desse indivíduo no cenário educacional paulista, em especial nas Diretorias de 

Ensino e suas Oficinas Pedagógicas. 

 Primeiramente esse “agente formador” aparece denominado como 

“Monitor” que, juntamente com o Supervisor, começa a trilhar um novo 

caminho nas Oficinas Pedagógicas com a função de reproduzir e oferecer 

cursos, materiais e orientações aos professores da rede estadual de ensino. 

Como já aludido no item anterior, isso aconteceu no momento em que as 

Oficinas surgiram na rede de ensino (1987), por conta da necessidade de 

“racionalizar as ações de formação e munir os professores de ferramentas 

metodológicas e materiais pedagógicos diferenciados”, aumentando assim sua 

eficiência e eficácia na ação de educar e, de certa forma, como já narrado, 

complementando a formação inicial dos professores que, na concepção da 

Secretaria de Educação, era deficitária.  

Se estes profissionais desempenharam bem ou não sua função e quais 

eram suas concepções sobre educação, ensino e formação não é o objetivo 

desta pesquisa averiguar. Fica isso para futuras investigações por outros 

pesquisadores. O que se propõe a fazer aqui é retomar o surgimento desses 

“agentes formadores” na rede educacional paulista, datando o momento em 

que a Secretaria muda a nomenclatura para nomear a função desses agentes. 
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 Nos estudos de Souza (2008) a Resolução SE nº 57, de 10 de março de 

1995, aparece como a legislação específica que cria a função de Assistente 

Técnico-Pedagógico, agente que se torna responsável, a partir de então, 

pelas ações de formação nas Diretorias de Ensino e que, segundo a Portaria 

Conjunta COGSP/CEI/CENP/DRHU de 31 de março de 1995, em seu artigo 5º, 

passa a desempenhar as seguintes atividades: 

 
I. Colaborar na difusão das Diretrizes pedagógicas da Secretaria de 

Educação;  
 

II. Auxiliar na elaboração, acompanhamento e avaliação das atividades de 
natureza pedagógica presentes no plano da Delegacia; 

 
III. Prestar assistência e apoio técnico-pedagógico aos integrantes das 

unidades escolares no processo de elaboração e implementação de seu 
projeto educacional; 

 
IV. Realizar reuniões de estudos que promovam o intercambio de experiências 

regionais e/ou locais; 
 

V. Selecionar e divulgar materiais de apoio pedagógico aos docentes; 
 

VI. Auxiliar no diagnóstico das necessidades de aperfeiçoamento e 
atualização dos professores e especialistas, sugerindo medidas para 
atendê-las; 

 
VII. Acompanhar e avaliar parceria com entidades de reconhecida idoneidade 

para atuar no processo de aperfeiçoamento e atualização dos professores 
e especialistas. 

 

A pesquisadora chama a atenção para o fato de que a criação e 

regulamentação da ação do ATP, não a legitima pela ação concreta da 

Secretaria em criar um cargo a mais no magistério público paulista e sim, uma 

função12.  

Segundo Souza (2008), a legislação estabelece que o ATP seria 

responsável pelo diagnóstico das necessidades de formação e pela execução 

dos programas de formação, não lhe cabendo o planejamento e a criação de 

cursos no âmbito da Diretoria de Ensino. Isso permite supor, conforme ressalta 

                                           
12

 A função em designação não confere estabilidade e, no caso dos ATPs, quanto a sua 
situação funcional, são todos designados pelo Dirigente Regional de Ensino e podem ser 
cessados a qualquer momento, sob orientação ou a pedido do superior hierárquico, no caso 
dos ATPs, o Supervisor de Ensino responsável pela oficina pedagógica juntamente com o 
Dirigente Regional de Ensino.  É o que acontece, até o momento nas Oficinas Pedagógicas 
que, frequentemente se vêem esvaziadas desses profissionais, que vivem sempre em trânsito, 
assumindo outros cargos nas escolas. 
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a autora, que a intenção da Secretaria não era dar autonomia para esses 

agentes criarem e executarem os cursos que fossem de interesse deles ou dos 

professores, baseados em seus diagnósticos das necessidades docentes de 

sua região. Nessa concepção da Secretaria, diagnosticar não significa planejar, 

criar e intervir, mesmo considerando que o diagnosticar sugere um estudo a ser 

apropriado por alguém para, a partir desse estudo (dados), montar uma ação 

de intervenção. Nas oficinas isso não aconteceu, pois os agentes figuram de 

maneira passiva, nessa intermediação entre as necessidades dos professores 

diagnosticadas e o planejamento e disseminação dos cursos já elaborados pelo 

órgão central, ou seja, não há espaço para ação autônoma desse profissional, 

as ações são executadas sob imposição do órgão central, reproduzindo-se os 

pacotes criados pela Secretaria de Educação.  

Outro ponto que merece atenção na análise desse documento é o 

reforço e a importância dados pela Secretaria à técnica (o fazer com 

propriedade),com o fim básico de racionalizar os serviços e controlar o pessoal 

lotado nas Diretorias de Ensino – o que está presente até na própria 

nomenclatura da função: Assistente Técnico-Pedagógico. Sem dúvida, 

segundo a pesquisadora, esse agente teve papel importante na execução e 

reprodução dos cursos lançados pela Secretaria e oferecidos aos professores 

da rede de ensino e também eram responsáveis, juntamente com os 

supervisores de ensino, pela gestão pedagógica das Diretorias de Ensino do 

Estado de São Paulo.  

Mas também é importante salientar que devido a sua aproximação com 

a equipe técnica de supervisão criou-se certa “desconfiança” e “antipatia” entre 

os professores da rede em relação a esses profissionais, pois sua presença 

indicava, para os professores, a presença de alguém fiscalizando o trabalho, 

impondo regras e controlando o trabalho dos professores. 

Segundo Souza (2008), a ação dos ATPs pouco influenciou no 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem no Estado de São Paulo, pois os 

resultados dos alunos da rede estadual de ensino continuaram ínfimos frente 

às ações de avaliação impetradas pela Secretaria de Educação. Um dos 

entraves da ação política de formação de professores da SEE/SP, no âmbito 

das Delegacias, seria a alta rotatividade dos ATPs, bem como o conflito entre 

os ATPs e os supervisores de ensino, que tinham concepções diferenciadas 
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sobre a condução do processo de formação dentro das Diretorias de Ensino 

não ocorrendo a tão esperada cooperação entre os grupos. 

Finalmente, em 2007, a Resolução SE – 91, de 19 de dezembro de 2007 

cria a função de Professor Coordenador de Oficina Pedagógica– PCOP – que 

passaria a atuar nas Oficinas Pedagógicas nas Diretorias de Ensino de todo o 

Estado. Essa nomenclatura substituiu a de ATP, mas a mudança deu-se só na 

denominação da função, pois os profissionais continuam, praticamente, com as 

mesmas atribuições, ou seja, professores da rede atuando e desempenhando a 

função de Professor Coordenador de Oficina Pedagógica.  

As Oficinas Pedagógicas, criadas oficialmente em 1987 para 

desempenharem um papel nas Diretorias de Ensino com foco no apoio técnico 

pedagógico, não mudaram de direção nesses 20 anos que se passaram, já 

que, por força da Resolução SE 91/2007– Artigo 1º teriam a incumbência de:  

 

I – definirem procedimentos organizacionais e de funcionamento dos diferentes 

níveis e modalidades de ensino da educação básica; 

 

II – implementarem as propostas curriculares dos ensinos fundamental e médio; 

 

III – avaliarem o desenvolvimento de ações e apoio educacional (Resolução 

SEE-SP, n. 91, de 19 de dezembro de 2007). 

 

 Atualmente, passados mais quatro anos, com o Decreto 57. 141, de 18 

de julho de 2011, os PCOPs passam a ser denominados PCNPs – Professor 

Coordenador de Núcleo Pedagógico Escolar – mantendo-se as mesmas 

atribuições e organização do módulo das Oficinas. 

 Tais atribuições deixam clara a verdadeira função das Oficinas – trata-se 

de função ligada às idéias de: procedimentos organizacionais e de 

funcionamento/implementação das propostas curriculares / avaliação de ações. 

Mesmo nas competências discriminadas a seguir, a própria palavra formação 

não aparece! 

 

De acordo com o Artigo 2 da Resolução SE – 91/2007, os PCOPs, 

nesse contexto, atuariam como: 

 

I – Especialistas das seguintes áreas/disciplinas: 

 a) Linguagens e Códigos, compreendendo as disciplinas de Língua 

Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação Física; 



75 

 

 

 b) Ciências da Natureza e Matemática, compreendendo as disciplinas de 

Ciências Físicas e Biológicas, Física, Química, Biologia e Matemática; 

 c) Ciências Humanas, compreendendo as disciplinas de História, Geografia e 

Filosofia. 

II – Implementadores de ações de apoio pedagógico e educacional que 

orientarão as equipes escolares na condução de procedimentos que dizem 

respeito à organização e funcionamento dos diferentes níveis e modalidades de 

ensino (Resolução SEE-SP, n. 91, de 19 de dezembro de 2007). 

 

 Trata-se , como se vê, de uma terminologia moderna, ligada sempre à 

ideia de controle. Assim, é possível constatar que, desde a criação da função 

de Monitor (em 1987), passando pelos ATPs e PCOPs (em 1995 e 2007, 

respectivamente), até chegar aos PCNPs (2011), essa função não está voltada 

para a formação continuada dos professores, mas para servir de ferramenta 

para a “racionalização” do sistema de ensino, controle e implementação do 

currículo junto às escolas e aos professores. 

Fica estipulado também na Resolução SE – 91/2007, o número de 

PCOPs que cada Oficina deve ter, respeitando-se o máximo de 16 PCOPs, 

dependendo da região e necessidades específicas de cada Diretoria. Ou seja, 

levou-se em consideração para elaboração desse documento:  

 

 a necessidade de assegurar um fluxo coerente de diretrizes pedagógicas 

entre todos os órgãos que atuam na assessoria, gerenciamento e sustenção 

das medidas necessárias à melhoria da qualidade de ensino da rede 

estadual; 
 

 a importância da Diretoria de Ensino como a principal instancia gestora 

responsável pela articulação pedagógica entre a unidade escolar e os 

diferentes órgãos da administração centralizada; 
 

 a complexidade, amplitude e diversidade dessa área de atuação que 

demanda para sua efetiva operacionalização, a disponibilidade de 

professores de diferentes áreas curriculares que possam atuar nas oficinas 

curriculares, particularmente, subsidiando os Supervisores de Ensino das 

Diretorias na área da assistência técnico-pedagógica  (Resolução SEE-SP, n. 

91, de 19 de dezembro de 2007). 

  
 Nesse momento optou-se por destacar uma parte do texto oficial que 

trata das atribuições das Oficinas Pedagógicas e PCOPs, pondo em relevo 

que, as ações de pensar (criar, conceber), planejar, produzir e ministrar cursos 

e ações de formação continuada continuam sem figurar de maneira clara nos 

documentos oficiais que norteiam a formação continuada de professores na 
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rede estadual de ensino. O documento apenas sugere que a atuação desses 

“agentes formadores” seria a de implementar as ações estabelecidas pelo 

órgão central, neste caso especial, a Escola de Formação de Professores, 

reproduzindo os cursos e as formações enviadas por esse setor. Isso, de certa 

forma, sugere que essas oficinas e esses profissionais têm pouca ou nenhuma 

autonomia para criar ações de formação internas, de forma descentralizada no 

âmbito da Diretoria de Ensino – o que se confirma nas análises das entrevistas 

e da observação da rotina dos agentes nas Oficinas narradas no Capítulo 3, a 

seguir. 

Esses documentos reforçam uma concepção de racionalidade técnica e 

de controle, em que os PCNPs estão sempre sob o comando de uma equipe 

de supervisores, que tem a função de fiscalizar e controlar as ações desses 

agentes que, por sua vez, se desdobram em ações de controle das ações de 

gestores escolares e de professores. Ou seja, as ações de formação são 

planejadas de forma centralizada e, de certa forma, o trabalho dos agentes 

atuantes nas Oficinas Pedagógicas, se resume a cumprir e reproduzir as 

determinações dos órgãos centrais da Secretaria de Educação.  

A Diretoria de Ensino através da Oficina Pedagógica funcionaria, então, 

ao que parece, como um órgão reprodutor das ações centralizadas, de um 

lado, para garantir um fluxo coerente de informações e diretrizes pedagógicas 

entre o que sai da Secretaria e o que chega à escola, principalmente para 

assegurar a implantação (através dos docentes), do currículo único do Estado 

de São Paulo e, de outro lado, para oferecerem (reproduzirem) outras ações 

de formação criadas no âmbito da Secretaria de Educação, voltadas 

especificamente para capacitação dos docentes da rede para lidarem com 

novas ferramentas tecnológicas e o uso eficaz por professores e alunos do 

material enviado para as escolas, inclusive o uso de livros, apostilas e outros 

materiais para auxilio ao professor na disseminação do currículo.  

Há que se destacar aqui que, apesar de todo controle existente sobre a 

ação desses agentes, os dados das entrevistas e da observação do cotidiano 

da Oficina revelam que, em certa medida, tais agentes esboçam reações de 

resistência, ousando criar alguns espaços de autonomia (sempre relativa), no 

sentido de propor ações alternativas de formação de professores, ainda que, 
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para isso, necessitem enfrentar toda uma burocracia e percurso de 

autorizações e homologações. 

Percebe-se que a política para educação no Estado de São Paulo, no 

tocante à formação continuada de professores, implementada pelas Oficinas 

Pedagógicas e seus agentes de formação (na realidade multiplicadores ou 

reprodutores), se caracteriza por uma série de ações desvinculadas das 

necessidades das escolas e professores. Sempre que surge uma nova 

proposta de currículo, ou outra abordagem metodológica, um novo aparato 

tecnológico, imediatamente se muda tudo por meio dos mecanismos legais 

como Leis, Decretos, Resoluções, entre outros, utilizando-se do diário oficial, 

sem considerar o trabalho já produzido nas escolas, os atores envolvidos, num 

movimento ao qual se refere Viñao Frago (2000), em que a cultura do 

reformador se reveste de uma “(...) crença messiânica, na possibilidade de uma 

ruptura mais ou menos completa com a tradição do passado (...)”, de que “(...) 

as práticas e a realidade existentes serão rechaçadas, e substituídas pelas que 

se propõe”. E o principal, tais mudanças ocorrem sem que se faça um estudo 

de aplicação das leis que mudarão a vida de todo o pessoal da educação, 

incluindo aí os alunos que são as maiores vítimas dessa enxurrada de 

mudanças que acontece, quase que anualmente, na Secretaria de Educação 

de São Paulo, sem levar em consideração a “cultura escolar” existente com 

suas práticas e rotinas diárias, sem levar em consideração o tempo da escola 

de que fala o mesmo autor, sem perceber que o tempo do reformador 

(legislador) é diferente do tempo da escola e dos professores. 

Logo, as vontades e ideologias dos reformadores estão sempre à frente 

dos interesses de docentes e alunos e, por conta disso, aumenta-se o fosso 

entre os que planejam (reformadores) e os que executam as ações 

(professores), e cresce aí também certa repulsa e resistência por parte de um 

grande número de professores em compartilhar das ideias e contribuir na 

implantação de algumas ações planejadas e impostas pela Secretaria de 

Educação. 
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2.4 O que dizem os documentos norteadores das ações de formação 

continuada de professores do ensino fundamental I na rede de ensino 

paulista 

 

 Diante da necessidade de buscar e analisar fontes documentais que 

ajudassem a compor um repertório seguro para análise das concepções dos 

agentes gestores das ações de formação de professores na Diretoria de Ensino 

alvo do estudo optou-se por escolher documentos que tratassem de evidenciar 

a política do Governo do Estado de São Paulo, privilegiando ações de 

formação continuada de professores da rede estadual de ensino, assim como 

documentos que trouxessem elementos sobre a orientação dos agentes 

gestores dessas ações e das instâncias intermediárias que formam o quadro 

principal da formação descentralizada dos docentes da rede.  

Os documentos selecionados para análise e aqui apresentados são: as 

04 Resoluções que fazem parte da legislação oficial do Estado de São Paulo, 

explicitando a política estadual para formação continuada de professores no 

âmbito das Diretorias de Ensino. São eles: 

 

Resolução SE – 62, de 9 de agosto de 2005 – que dispõe sobre procedimentos para 
implementação das ações de formação continuada, nas modalidades Curso, e 
Orientação Técnica no âmbito da secretaria da Educação; 
 
Resolução SE – 91, de 19 de dezembro de 2007 – que dispõe sobre as Oficinas 
Pedagógicas no âmbito da Secretaria da Educação; 
 
Resolução SE – 37, de 13 de abril de 2010 – que dispõe sobre as ações de 
acompanhamento realizadas pelos Professores Coordenadores das Oficinas 
pedagógicas – PCOPs, nas unidades escolares; 
 
Resolução SE – 86, de 19 de dezembro de 2007 – que institui, para o ano de 2008, o 
Programa “Ler e Escrever”, Ciclo I das Escolas Estaduais de Ensino Fundamental das 
Diretorias de Ensino da Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana de São 
Paulo. 

 

 Após consulta à Supervisora e à Coordenadora responsáveis pela 

Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensino alvo deste estudo sobre quais 

documentos seriam importantes para mapear as ações dos PCNPs, no intuito 

de entender suas demandas e intervenções, as profissionais em questão 

indicaram a análise das chamadas “Planilhas de sondagem” – uma espécie de 

diagnóstico da hipótese de leitura e escrita em que se encontram os alunos 
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(conforme a definem Ferreiro e Teberosky13), onde se pode ver a evolução dos 

alunos, por escola, documento que também serve como elemento “justificador” 

e norteador para planejar e articular ações de formação, desde o órgão central 

da Secretaria até as Oficinas Pedagógicas. Além disso, essas planilhas servem 

de parâmetros para intervenções dos PCNPs nas escolas em que, segundo 

avaliações deles, os alunos apresentam problemas de ensino-aprendizagem. 

Segundo as PCNPs contatadas no momento da observação do cotidiano da 

Oficina, a planilha é “(...) um raio X do que acontece na escola em termos de 

ensino-aprendizagem” e é através dela que esses profissionais afirmam poder 

“(...) planejar ações, traçar metas, objetivos, e principalmente, verificar se a 

formação dada na Oficina Pedagógica está chegando aos professores nas 

escolas através dos Professores Coordenadores de escola que fazem os 

cursos de formação na Diretoria de Ensino um dia na semana, durante todo o 

ano”14. 

Entretanto, na prática, esse documento sugere uma forte conotação de 

controle sobre as ações dos professores coordenadores nas escolas e também 

dos professores nas salas de aula. Enfim, a análise desse material (Planilhas 

de Sondagem) revela sua finalidade: 

a) Explicitar, por escola, número e porcentagem de alunos segundo suas 

hipóteses em relação à linguagem escrita, distribuídas entre: pré-

silábicas, silábicas sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico-

albética e alfabética; 

 

b) Comparar as escolas da Diretoria e sua evolução em relação ao 

desempenho dos alunos em cada nível. 

                                           
13Emilia Ferreiro e Ana Teberosky definiram, em seu livro Psicogênese da Língua Escrita, cinco 
níveis estruturais da linguagem escrita, pelos quais toda criança passa até que se aproprie da 
complexidade do sistema alfabético: 
• Nível 1: Hipótese Pré-Silábica; 
• Nível 2: Intermediário I; 
• Nível 3: Hipótese Silábica; 
• Nível 4: Hipótese Silábico-Alfabética ou Intermediário II; 
• Nível 5: Hipótese Alfabética. 
Ver a respeito: FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto 
Alegre: ArtMed, 2008 
14

Atualmente vem sendo promovida a formação referente ao curso Ler e Escrever a todos os 
coordenadores de escola do Ensino Fundamental I, todas as terças-feiras, num total de 4 a 8 
horas de formação por semana. 
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Assim, além de ter uma radiografia do que se passa na escola em 

termos de rendimento dos alunos (nesse aspecto específico), a Planilha 

permite, segundo a Supervisora entrevistada: 

 

(...) visualizar e avaliar se as ações de formação oferecidas aos PCs na 

oficina Pedagógica estão sendo levadas – na íntegra –aos professores e às 

salas de aula. (...) Se a escola não estiver fazendo o que se pede nas 

formações, os resultados serão negativos e indicará à necessidade de 

intervenção dos PCNPs nas escolas e nas salas de aula dos professores. 

 

Essa é a ideia que permeia a concepção dos “agentes formadores”, com 

relação ao planejamento de novas ações de formação e em relação às visitas 

às escolas. Trata-se da prática de “avaliar o professor pelo resultado dos 

alunos”. Em outras palavras, isso significa avaliar somente pelo resultado final, 

todo um processo de ensino-aprendizagem vivido por professores e alunos, 

envolvendo aí fatores como: formação, percurso profissional, condições de 

trabalho... dos professores, bem como: percurso escolar, condições pessoais, 

contextos familiares, condições de trabalho em casa e na escola... dos alunos. 

Em suma, o fato dos alunos irem mal nas avaliações ou nas sondagens não 

significa, necessariamente, que o professor esteja trabalhando mal, já que 

existem vários outros fatores que determinam o sucesso do aluno e que não se 

resumem à formação oferecida aos professores pelo Coordenador Pedagógico, 

que também é professor, que assistiu a uma formação dada por um PCNP, que 

também é um professor afastado da sala de aula – o que resulta num 

verdadeiro “telefone sem fio”, em que coordenadores funcionam como 

“multiplicadores” de idéias que, em tese, devem ser “repassadas” aos 

professores. Certamente essa planilha não deveria ser o instrumento para 

medir a competência do professor e, menos ainda, para nortear as decisões no 

que tange à formação continuada dos professores.  

 Após decidir quais fontes documentais seriam utilizadas na pesquisa, 

elas foram localizadas e foi possível dar início à leitura das mesmas, com a 

coleta e organização das informações para a produção dos quadros-síntese, 

apresentados a seguir. O objetivo foi o de sistematizar as informações e obter 

uma radiografia que traduzisse o discurso oficial corrente na educação paulista 

com relação à formação continuada dos professores do ensino fundamental I, 
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em especial no que tange a ações relacionadas à tarefa primordial desses 

professores: a alfabetização e a fluência na leitura e na escrita. 

 O Quadro 2, a seguir, tem a finalidade identificar os documentos 

analisados, suas finalidades e destinatários.  

 
Quadro 2: Características dos documentos analisados 
 

DOCUMENTO 
DATA DE PUBLICAÇÃO 
LOCALIZAÇÃO/ORGÃO 

EMISSOR 

FINALIDADE DO DOCUMENTO 
DESTINATÁRIOS 

Resolução SE – 62, de 9 de 

agosto de 2005. 
Governo do Estado de São 
Paulo; Secretaria da Educação; 
Secretário da Educação. 

Dispõe sobre procedimentos para implementação das ações de 
formação continuada, nas modalidades Curso, e Orientação Técnica 
no âmbito da secretaria da Educação. Destina-se aos “agentes 
formadores” das Diretorias de Ensino. 

Resolução SE – 91, de 19 de 

dezembro de 2007. 
Governo do Estado de São 
Paulo; Secretaria da Educação; 
Secretário da Educação.  

Dispõe sobre as Oficinas Pedagógicas no âmbito da Secretaria da 
Educação. Destina-se aos “agentes formadores”, estabelecendo 
diretrizes sobre as oficinas Pedagógicas. 

Resolução SE – 37, de 13 de abril 

de 2010. 
Governo do Estado de São 
Paulo; Secretaria da Educação; 
Secretário da Educação.  

Dispõe sobre as ações de acompanhamento realizadas pelos 
Professores Coordenadores das Oficinas pedagógicas – PCOPs, nas 
unidades escolares, e dá providências correlatas. Destina-se aos 
“agentes formadores” indicando os procedimentos para que os 
mesmos possam fazer os acompanhamentos e visitas às escolas 
jurisdicionadas à Diretoria de Ensino. 

Resolução SE – 86, de 19 de 

dezembro de 2007. 
Governo do Estado de São 
Paulo; Secretaria da Educação; 
Secretário da Educação.  

Institui, para o ano de 2008, o Programa “Ler e Escreve”, Ciclo I das 
Escolas Estaduais de Ensino Fundamental das Diretorias de Ensino 
da Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana de São Paulo. 
Destina-se aos “agentes formadores”, assim como toda à rede de 
ensino Paulista para implementação do Programa “Ler e Escrever”. 

  

Os documentos analisados seguem uma linha cronológica que se inicia 

em 2005 e se estende até 2010. São cinco anos de legislação tratando de 

política para “formação continuada de professores” e, paralelo a isso, tratando 

da regulamentação e regulação dos agentes formadores de professores, além 

de ações voltadas à leitura, escrita e alfabetização, que é o caso de que trata a 

última Resolução a compor o Quadro 2. 

 Todos os documentos do Quadro 2 são de circulação pública ou de 

domínio público15. Em suas apresentações os documentos dispõem sobre as 

Oficinas Pedagógicas e seu funcionamento, com exceção da Resolução que 

trata da instituição do Programa Ler e Escrever na rede de ensino do Estado de 

São Paulo, mas que traz sua contribuição e importância para esta pesquisa, 

pois as formações desse Programa são realizadas sob a responsabilidade dos 

                                           
15

Para acesso a qualquer um dos documentos citados no quadro, acesse: 
www.educacao.sp.gov.br, no link: legislação. 

http://www.educacao.sp.gov.br/
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“agentes formadores” da Oficina Pedagógica e fornecem subsídios aos 

professores e alunos na preparação e “treinamento” para as avaliações 

externas (SARESP, IDEB). Deste Programa emergem vários outros projetos de 

formação, que também são trabalhados pelos “agentes formadores”. 

Os documentos baixam normas, regras e procedimentos para disciplinar 

a ação e atribuição da Oficina Pedagógica e seus “agentes formadores” em 

relação ao que o governo do estado classifica por “formação continuada de 

professores”.  

Embora as Resoluções tenham o caráter imediatista para definição de 

diretrizes e normatização de procedimentos, não têm a força de uma Lei. 

Entretanto, na rede estadual de ensino elas têm funcionado como ferramentas 

rápidas para imposição de políticas de governo a todas as pastas agregadas 

ao Governo Estadual. Elas têm um peso muito grande na vida de todos os 

funcionários públicos estaduais, estipulando diretrizes, regras e normas, às 

vezes baseadas em algum Decreto Estadual, mas nem sempre estão 

ancoradas em Decretos ou Leis, às vezes são editadas alterando um ou outro 

artigo de outra Resolução anteriormente editada. 

Percebe-se que as Resoluções são, na verdade, a maneira mais rápida 

de se atingir a rede de ensino, pois são elaboradas por um grupo de técnicos, a 

pedido do Secretário da Educação, que assina as mesmas. Estas Resoluções 

vêm para resolver algum problema urgente apontado na rede e que não pode 

esperar pela elaboração de uma Lei, um Decreto, que são dispositivos legais 

de tramitação mais demorada. Com exceção do Decreto, as Resoluções não 

trazem, nem o nome do Governador à época de sua promulgação, nem o do 

Secretário. Nos últimos anos, baseado em minha experiência profissional, 

como professor e gestor de escola, tenho observado que o governo estadual 

tem lançado mão dos Decretos e Leis com menor frequência para 

regulamentar a política para educação em São Paulo e, em contrapartida, tem 

feito uso constante das Resoluções que, no fundo, causam o mesmo impacto 

de Leis e Decretos sobre as ações do funcionalismo que trabalha na pasta da 

SEE. 

Analisando os assuntos tratados percebem-se políticas sempre 

emergenciais da Secretaria de Educação para atacar os problemas 

relacionados ao ensino. Verifica-se aí o que Viñao Frago (1996) chama de 



83 

 

 

tendência à uniformidade, centralismo e formalismo burocrático. Às vezes, 

sobre um mesmo assunto, pode-se elaborar e soltar várias Resoluções, em 

períodos curtos de tempo e isso dificulta, tanto o trabalho dos agentes 

formadores, quanto o dos professores que são o público alvo desses agentes, 

pois não há uma continuidade nas ações, prejudicando sua consolidação, a 

rotinas dos profissionais nas escolas e nas Oficinas, desrespeitando-se o 

tempo de maturação que deve ser dado para que uma reforma ou ação possa 

fazer efeito. 

 O Quadro 3 seguinte traz as referências dos documentos aos 

componentes: leitura, escrita e alfabetização e foi criado para visualizar em 

quais momentos esses componentes aparecem nos textos oficiais, já que são 

as Planilhas de Sondagem (que dizem respeito, especificamente, aos 

processos de aprendizagem da leitura e da escrita) que, segundo a 

Supervisora e Coordenadora, servem de parâmetros para as intervenções dos 

PCNPs nas escolas.  

 
Quadro 3: Referência aos cursos com ênfase na Leitura e Escrita 
 

 
DOCUMENTO 

 
REFERÊNCIA À LEITURA, ESCRITA E ALFABETIZAÇÃO 

Resolução SE – 62, de 9 

de agosto de 2005. 
Não há referência. 

Resolução SE – 91, de 19 

de dezembro de 2007. 
 

Há referência aos professores de Língua portuguesa que poderão integrar o quadro 
da Oficina Pedagógica e atuar como PCOP, assim como professores 
alfabetizadores que também comporão o quadro da Oficina Pedagógica 
dependendo da necessidade da Diretoria de Ensino. 

Resolução SE – 37, de 13 

de abril de 2010. 
Não há referência. 

Resolução SE – 86, de 19 

de dezembro de 2007. 
 

Há referência à aprendizagem e recuperação da leitura e escrita dos alunos de 
todas as séries do Ciclo I do Ensino Fundamental. Também faz referência quanto 
ao compromisso da Secretaria em alfabetizar todos os alunos de até oito anos do 
Ensino Fundamental, usando para isso o Programa Ler e Escrever, que tem nos 
projetos abaixo seu apoio para alcançar as metas delimitadas. 

 Programa Ler e Escrever na 1ª série do Ciclo I; 

 Programa Ler e Escrever na 2ª série do Ciclo I; 

 Projeto Intensivo no Ciclo na 3ª série – PIC 3ª série; 

 Projeto Intensivo no Ciclo na 4ª série – PIC 4ª série. 

 

 

 A análise do Quadro 3 permite constatar que, das quatro Resoluções 

trazidas para análise neste trabalho, 02 têm preocupação em outorgar um peso 

maior aos componentes de Língua Portuguesa e Alfabetização. Isso sinaliza o 

reforço do trabalho da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo em 
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relação aos componentes que privilegiem a leitura e escrita, pois são esses os 

componentes que têm maior espaço no âmbito das avaliações externas e, por 

conta disso, dentro das ações de formação continuada de professores na 

Oficina Pedagógica, fato que fica comprovado nos depoimentos dos agentes 

formadores, quando apresentam as ações consideradas “de sucesso” da 

Diretoria de Ensino. Ao serem indagados a esse respeito eles respondem que 

são as ações do “Programa Ler e Escrever” e cursos ligados ao componente 

de Língua portuguesa. 

Obviamente que isso sinaliza para um movimento de intensificação das 

ações de “formação continuada” para “melhorar” – no julgamento da Secretaria 

– a formação e atuação dos professores alfabetizadores, no caso do Ensino 

Fundamental I e dos professores de Língua Portuguesa, no caso dos que 

atuam no Ensino Fundamental II e Médio, visando, é claro, melhores resultados 

nas avaliações externas.  

O Programa Ler e Escrever tem o objetivo de melhorar a leitura e escrita 

dos alunos da rede, seu foco é a alfabetização. 

Na observação da rotina dos “agentes formadores” constata-se que o 

foco começa mudar um pouco, pois como parte do próprio Programa Ler e 

Escrever, algumas ações começam envolver e a trazer também os conteúdos 

da disciplina de Matemática – são ações denominadas Projeto EMAI – 

Educação Matemática para os Anos Iniciais. Segundo o “agente formador” 

responsável pela Oficina Pedagógica:  

 

“(...) foi detectado que nas últimas provas do SARESP, as crianças 

apresentaram grandes dificuldades para resolver as questões de 

Matemática, assim, surgiu a necessidade de se criar cursos de 

Matemática para os professores do Ensino Fundamental I, para que os 

mesmos possam reverter essa situação indesejada pela SEE, junto aos 

alunos nas suas escolas de origem”.  

 

Trata-se de “cursos” do órgão central reproduzidos pela Oficina 

Pedagógica através dos “agentes formadores”, dirigidos aos PCs das escolas, 

que serão os “multiplicadores” das informações recebidas nos cursos, 

reproduzindo-as nas escolas, para os professores que, por sua vez, se 

encarregarão de reproduzi-las aos alunos da rede. 
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Em que pese a necessidade de ações voltadas para o ensino da 

Matemática e da Alfabetização em Língua Portuguesa, a forma adotada pela 

Secretaria, seguindo a “lógica dos multiplicadores” para a divulgação das idéias 

trabalhadas nos cursos é totalmente inadequada. Pesquisas específicas sobre 

formação continuada de professores vêm confirmando essa inadequação e 

apontando como negativo o critério de seleção dos participantes como 

“agentes multiplicadores” de cursos (ver, por exemplo, as pesquisas de Onofre, 

2000 e Mediano, 1997). 

As ações apresentadas na Resolução SE – 86/2007 são exatamente 

aquelas às quais se referem as responsáveis pelas ações de formação da 

Diretoria em estudo. Também é essa Resolução, como já explicitado 

anteriormente, que vai disciplinar todas as ações de “formação continuada”, 

existentes na Oficina Pedagógica que atende aos PCs e aos professores que 

atuam no Ensino Fundamental. 

Apesar disso, 02 dos 04 documentos não fazem referência à leitura e 

escrita, nem à alfabetização, mesmo porque estes documentos disciplinam 

outras questões de ordem mais burocrática e técnica, como o funcionamento 

dos cursos, as oficinas técnicas e as ações de acompanhamento dos “agentes 

formadores” às escolas estaduais. 

  O Quadro 4, a seguir, constitui um mapeamento de como o 

Governo regula a ação dos agentes formadores em seu ofício e atribuições 

diárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

Quadro 4: Referência aos formadores das Oficinas Pedagógicas 
 

 
DOCUMENTO 

 
REFERÊNCIA AOS FORMADORES DA OFICINA PEDAGÓGICA 

Resolução SE – 62, de 9 

de agosto de 2005. 
 

O texto não faz uma referência clara sobre os formadores, mas deixa subentender 
que está falando dos agentes quando põe em seu Artigo 3º, II, parágrafo 3º que: “a 
homologação do curso dar-se-á mediante parecer favorável emitido pelo(s) 
responsáveis(s) por seu acompanhamento e avaliação”. E ainda considera a 
possibilidade da Diretoria juntamente com os agentes formadores certificar os 
cursistas que tiverem frequência acima de 80% e convocar professores dentro do 
horário de trabalho para fazer as Orientações Técnicas, e orienta os agentes para 
que ao convocarem o pessoal docente, não comprometer o trabalho nas escolas. 
 

Resolução SE – 91, de 19 

de dezembro de 2007. 
 

No artigo 1º Lê-se que: 
 As oficinas Pedagógicas, a partir de 2008, no âmbito da Secretaria da 

Educação, serão constituídas por Professores Coordenadores... 

 Esses professores (coordenadores) atuarão em todas as áreas/ disciplinas para 

atendimento as necessidades da Secretaria; 

 Esses profissionais trabalharam na implementação das ações e propostas 

curriculares do ensino fundamental,  

 Definirão procedimentos organizacionais e de funcionamentos das diversas 

modalidades de ensino; 

 Avaliarão as ações de avaliação de apoio educacional. 

 Esses Coordenadores serão professores especialistas de todas as áreas do 

conhecimento; 

 As Diretorias de Ensino poderão contar com mais 1 professor coordenador dos 

componentes de Língua Portuguesa, Alfabetização e Matemática. 

Resolução SE – 37, de 13 

de abril de 2010. 
 

Faz referência aos deslocamentos que os PCOPs poderão fazer entre a Diretoria e 
às escolas jurisdicionadas a mesma, para acompanharem o trabalho desenvolvido 
nas escolas e eventualmente darem orientação técnica, principalmente para as 
escolas com baixo IDESP. 
 

Resolução SE – 86, de 19 

de dezembro de 2007. 
 

Não faz referência. 

 

 

 Analisando o Quadro 4 constata-se que somente um dos quatro textos 

não faz referência nenhuma aos “agentes formadores”, mas os demais vão, de 

certa forma, tratar de questões ligadas ao PCNPs. Alguns, de forma mais 

explícita, outros, com inferências que podem ser lidas nas entrelinhas, de 

maneira mais generalizada. Por exemplo, quando usam frases como: “(...) 

responsáveis por seu acompanhamento e avaliação...” (curso), vemos que se 

trata do Supervisor, PCNPs ou Dirigente Regional de Ensino, ou ainda gestores 

das ações de formação no âmbito da Diretoria de Ensino. As informações de 

que o Supervisor, o PCNPs e o Dirigente sejam responsáveis pela convocação 

de professores no âmbito da Diretoria de Ensino para fazer Cursos e 

Orientações Técnicas são comprovadas também no discurso das 

entrevistadas, como se verá adiante. 
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 Podemos fazer outra constatação: ambas as Resoluções que tratam 

sobre a composição de um programa regulador aos PCNPs, não se chocam, 

mas se complementam, uma vez que, como já explicitado acima, uma trata da 

questão de um modo mais geral e a Resolução SE – 91, trata especificamente 

do trabalho desse profissional, seu recrutamento e seleção, estipulando os 

componentes curriculares que ocuparão lugar na Oficina, a quantidade de 

PCNPs, etc. Duas tratam de normatizar quais professores especialistas podem 

ocupar as funções de PCNPs e orientam o trabalho que esses agentes terão 

frente à Oficina Pedagógica.  

Vale assinalar que a seleção do PCNP acontece anualmente, por prova 

organizada em nível de Diretoria de Ensino, e só podem se inscrever 

professores efetivos ou “temporários”, especialistas em suas disciplinas e 

áreas, que forem aprovados nas provas para contratação de professor que 

acontece anualmente no Estado de São Paulo16. 

A Resolução SE – 37 vai se reportar também à quantidade de 

deslocamento que esses agentes podem ter no mês, da Diretoria de Ensino às 

escolas para orientação aos professores e no oferecimento de Orientação 

Técnica. Tais deslocamentos podem chegar até o limite de 180 vezes, no 

conjunto da Oficina, respeitadas as saídas mensais de cada PCNP em no 

máximo 10 vezes. No entanto, como se verá na análise dos dados da 

observação, tais deslocamentos não acontecem com essa frequência, ou seja, 

raramente acontecem. 

 Tentando aprofundar a questão do trabalho dos agentes e de que 

maneira ele deve interagir com os professores e PCs da rede escolar foi 

elaborado o Quadro 5, apresentado a seguir. 

 
 
 
 

                                           
16

Trata-se de prova seletiva e classificatória organizada pela Secretaria de Educação, dirigida 
anualmente a todos os professores contratados (não efetivos). São provas em que o candidato 
tem que acertar no mínimo 50% das questões para aprovação. Sem a aprovação nesta prova, 
o professor não pode ser designado para exercer as funções PCNP, Coordenador de escola 
nem Vice-diretor de escola. Além desta prova, existe prova específica para seleção de PCNP e 
Coordenadores de escola que acontecem todos os anos, sem a quais, o professor não pode 
apresentar proposta para trabalhar nas Oficinas no caso dos PCNPs e nem nas escolas, no 
caso dos Coordenadores de escola. 
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Quadro 5: Procedimentos/práticas de formação segundo: documentos oficiais, 
observação da rotina e depoimentos das agentes nas entrevistas 

 
PROCEDIMENTOS/PRÁTICAS DE FORMAÇÃO 

QUE DIZEM OS DOCUMENTOS QUE DIZEM OS AGENTES E SUA ROTINA 

 
Resolução SE – 62, de 9 de agosto de 2005. 

No artigo 3º quando deixa implícito que os agentes 
devem mandar os pedidos de autorização dos 
cursos descentralizados juntamente com o plano 
do curso, fruto de uma necessidade dos 
professores detectada pelos agentes formadores 
para CENP avaliar e autorizar o funcionamento.  
No artigo 4º diz que esses agentes juntamente com 
a unidade executora poderão certificar os cursistas 
que tiverem frequência e avaliação satisfatória.  
No artigo 8º a redação possibilita o entendimento 
de que esses agentes juntamente com a Diretoria 
de Ensino poderão convocar os professores para 
fazer Orientação Técnica no horário de trabalho, 
desde que não prejudique o bom andamento das 
escolas. 
 

 

 Todos os cursos ou formação que foram concebidos 

no âmbito da oficina Pedagógica pelos “agentes 

formadores” devem ser autorizados e homologados 

pela Dirigente e pelo órgão central; 

 Os agentes certificam controlam a frequência dos 

cursistas e os certificam juntamente com o órgão 

central; 

 Mediante autorização superior e justificativa para a 

Dirigente Regional de Ensino, fazem convocação de 

um professor por escola para participar de Orientação 

Técnica na Diretoria de Ensino. Devido a falta de 

professores, essas convocações são prejudicadas e 

segundo eles, não tem sido usado esse recurso para 

tirar professor da sala de aula, pois a Secretaria não 

gosta de ver professor fora da sala de aula; 

 Não fazem a leitura e diagnóstico das necessidades 

das escolas e professores de maneira rotineira para 

criar cursos; 

 
Resolução SE – 91, de 19 de dezembro de 2007. 

No artigo 1º, incisos I, II e III, onde diz que esses 
agentes dentro da Diretoria de Ensino serão 
responsáveis pela orientação geral aos professores 
quanto a: organização e definição para 
funcionamento dos diversos níveis de ensino, 
implementação do currículo, avaliação e controle 
das ações desenvolvidas nas escolas. 
 

 

 Fazem o acompanhamento do material didático 

distribuído às escolas pela FDE, e verificam as faltas e 

sobras dos livros e materiais didáticos; 

 Controlam as atividades dos professores através das 

sondagens realizadas com os alunos no final de cada 

bimestre; 

 Organizam as formações para reprodução os cursos 

do órgão central de acordo com o nível de ensino, 

 Orientam e controlam as ações das escolas para 

garantir a implementação do currículo único do Estado 

de São Paulo; 

 Que fazem pouco atendimento aos professores em 

suas necessidades devido a distancia geográfica que 

separa os professores e a Diretoria de Ensino. 

 
Resolução SE – 37, de 13 de abril de 2010. 

No artigo 1º quando diz que os agentes têm a 
função precípua de acompanhar as unidades 
escolares na implementação do currículo, 
“avaliando seu andamento e orientando os 
docentes de modo a assegurar o cumprimento das 
metas estabelecidas pela unidade escolar em sua 
proposta pedagógica”. 

 

 Acompanham as ações das escolas e professores na 

implementação do currículo oficial do Estado de São 

Paulo; 

 Não fazem acompanhamento, nem orientam as 

escolas na elaboração da Proposta Pedagógica; 

 Fazem o acompanhamento e avaliação da implantação 

do currículo oficial. 

 

 Na leitura do Quadro 5 pode-se verificar que a ação do PCNPs na 

prática está diretamente ligada ao controle das ações para implementação do 

currículo oficial paulista, muito mais do que propriamente ao atendimento ao 

professor, tanto na Oficina Pedagógica, quanto na escola. Logo se conclui que 

não são os professores e suas demandas, a razão da existência do PCNP e 
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sim, as várias mudanças nas políticas educacionais elaboradas e lançadas 

pelo Governo do Estado, como o novo currículo, o controle e avaliação das 

ações dos professores nas escolas através das “sondagens dos alunos”, 

preparando-os para o SARESP que, por sua vez irá gerar o IDESP e que, 

dependendo dos resultados, irão produzir outras políticas e ações por parte do 

governo estadual, afim de “resolver o mal desempenho dos alunos apontados 

nas avaliações externas” (Entrevista com a Supervisora). 

Na observação, o “agente formador” afirmou que as visitas às escolas 

“(...) têm sempre um foco naquilo que não está sendo feito com relação às 

orientações dadas por eles na formação aos PCs, ou o que está dando certo 

para ser socializado aos outros nas próximas formações, e que as outras 

visitas só acontecem quando dá tempo”.  

Além do mais, dizem as duas agentes entrevistadas, “(...) temos que 

atender às demandas do órgão central que são muitas e acabam tomando 

quase todo nosso tempo”.  

Na observação verificou-se que os agentes ficam muito tempo fazendo 

serviço burocrático e organizando pautas e materiais para as formações, 

inclusive, reproduzindo o material das formações da “formadora externa” 

encaminhada pelo órgão central. Segundo o “agente formador” presente no 

momento da observação, essa formadora externa, 

 

(...) envia a pauta quase sempre atrasada, e o trabalho de reproduzir e 

organizar o material fica por conta dos agentes da oficina pedagógica, que 

têm que se virar para dar conta de reproduzir e organizar o material que será 

usado nas formações... 

 

Vale ressaltar que a Oficina em pauta tem seu quadro defasado. No 

início de 2012, dos seis agentes que a Oficina deveria em tese ter, só havia 

um, os demais tinham assumidos outros cargos e funções. Esse é um fato 

comum, por vários motivos, em especial pesam as questões salariais e a 

distância entre a Diretoria e as escolas.  

Os PCNPs são agentes que, muito distante de serem só formadores de 

professores, têm a função de “levar a cabo” e reproduzir as políticas da 

Secretaria da Educação, servindo como “braço” e reforço ao corpo do Governo 

na tarefa de implementar as grandes mudanças entre os professores, que são, 
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na leitura do governo, “resistentes às mudanças”. Analisando dessa forma, o 

PCNPs reproduz os cursos criados com “pseudo” rótulo de “formação 

continuada”, “atualização”, “orientação técnica” e outros termos, com o objetivo 

de “ajustar a prática do professor aos interesses da Secretaria”.  

Essa leitura permite perceber claramente, tanto nas entrevistas, quanto 

na observação em campo, certo descompasso entre o que dizem os 

documentos e o que revela a prática diária dos “agentes formadores” –  o que, 

de certa forma, descaracteriza os objetivos elencados em alguns documentos. 

Ou seja, se no documento consta uma coisa e a prática apresenta outra, 

evidencia-se que, apesar de o Governo afirmar que as ações desses agentes 

está voltada para o atendimento aos professores no tocante às suas 

necessidades, isso fica prejudicado e não se sustenta pelas ações que, 

efetivamente, eles conseguem realizar.  

O que os agentes fazem na Oficina é, na verdade, reproduzir as ações 

do órgão central, ajudar ativamente na implementação do currículo oficial e 

controlar as ações dos professores através das sondagens – o que reforça as 

intenções de controle e o caráter centralizador e impositivo da SEE/SP, 

evidenciando, obviamente, o que diz Viñao Frago (2000) sobre a cultura dos 

reformadores, que tende à uniformização de procedimentos e práticas e à 

centralização e controle das atividades dos docentes. 

Embora o discurso oficial se pronuncie dizendo que o PCNP tem a 

função de orientar o professor frente às suas necessidades diárias, isso fica 

seriamente comprometido. Na verdade o interesse é “conformar” o professor 

para que cumpra fielmente o que se estipula, sem resistência às ações 

centralizadoras da Secretaria. Então, o discurso oficial resulta, na prática, em 

controle sobre os professores, as escolas e os próprios PCNPs. Isso ficou 

comprovado na observação da rotina dos PCNPs. As entrevistas e a rotina 

diária desses agentes fornecem elementos que comprovam esse rígido 

controle da Secretaria de Educação. 

Através de cursos (centralizados ou descentralizados) os PCNPs vão 

avaliando e controlando o fazer docente e, através de mapas e planilhas, vão 

pensando em outras ações para mudar cenários considerados desfavoráveis.  

Em que pese o discurso desses “agentes formadores” de que os cursos 

e ações oferecidos, em especial, os vinculados ao Programa Ler e Escrever, 



91 

 

 

constituem sucesso entre os PCs, as ações dos agentes formadores estão 

longe de se apresentarem como algo que possa produzir um efeito positivo na 

resolução dos problemas dos docentes da rede. 

O que se produz na Oficina Pedagógica está longe de ser considerado 

como formação continuada, não no sentido em que defendem alguns 

estudiosos da questão como Barroso e Candau. Esse conjunto de “formações” 

que acontecem na oficina não levam em conta “a escola como lócus da 

formação” como sugerem esses dois autores. Candau (2007) toma como base 

três teses para repensar a formação continuada, dizendo que esse conjunto de 

argumentos já começam a definir um consenso entre os estudiosos que são: 

 O locus a ser privilegiado é a própria escola; isto é, é preciso descolar o locus 

da formação continuada de professores da universidade para a própria escola 

de primeiro e segundo graus; 

 

 Todo o processo de formação continuada tem que ter como referência 

fundamental o saber docente, o reconhecimento e a valorização do saber 

docente; 

 

 Para um adequado desenvolvimento da formação continuada, é necessário ter 

presentes as diferentes etapas do desenvolvimento profissional do magistério; 

não se pode tratar do mesmo modo o professor em fase inicial do exercício 

profissional, aquele que já conquistou uma ampla experiência pedagógica e 

aquele que já se encaminha para a aposentadora; os problemas, as 

necessidades e desafios são diferentes e os processos de formação 

continuada não podem ignorar esta realidade promovendo situações 

homogêneas e padronizadas, sem levar em consideração as diferentes etapas 

do desenvolvimento profissional. (Candau, 2007, p. 143). 

 

 

Diante disso, não se pode dizer que o Governo de São Paulo, através 

das ações centralizadas de “formação”, esteja seguramente investindo na 

formação continuada do seu do quadro do magistério. Existem ações sendo 

realizadas, entretanto, estão distante de se aproximarem de ações como as 

sugeridas por Candau (2007), ou propostas por Barroso (1997), ou ainda 

descritas por Giovanni (2003), como vimos no Capítulo 1. Tais autores 

sugerem que a formação continuada deve levar a formação para dentro da 

escola, não necessariamente para o espaço físico escolar, mas para uma 

reflexão sobre esse espaço, sobre os acontecimentos todos que envolvem os 
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professores, alunos, e comunidade escolar, fazendo emergir um diagnóstico 

seguro dos problemas daquela escola específica, um planejar coletivo em 

busca de se criar um projeto amplo para solucionar os problemas, com isso, os 

docentes estariam tomando a escola e a própria prática como seu núcleo de 

formação, estudando soluções que lhes sejam próprias e que passem a 

compor uma memória dessa escola. 
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CAPÍTULO 3 

 

O DISCURSO DOS AGENTES FORMADORES SOBRE SUAS 

PRÁTICAS 

 

3.1 O espaço físico em que circulam os agentes: o contexto da pesquisa 

 

O objetivo neste momento é localizar melhor o leitor em relação aos 

espaços pelos quais circulam os agentes gestores das ações deformação de 

professores da Oficina Pedagógica e Diretoria de Ensino sob estudo e, para 

tanto, faz-se uma descrição do espaço físico onde se consolidam as ações de 

formação dos professores de educação básica I, coordenados pelos PCNPs – 

Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico– da diretoria em questão.  

Antes, gostaria de esclarecer que as diretorias de ensino são instituições 

intermediárias que se encontram entre a Secretaria de Educação e às escolas, 

sendo subordinadas, exclusivamente à primeira e têm, na figura do Dirigente 

Regional de Ensino – profissional que é designado pelo Secretário de 

Educação – seu comandante maior. Cabe a esse profissional planejar, 

organizar, coordenar, gerir e fiscalizar todas as ações dentro da Diretoria de 

Ensino e as escolas a ela jurisdicionadas, para garantir que seja mantida, na 

íntegra, a política educacional do governo do Estado de São Paulo. 

 Como já me referi anteriormente, conforme o momento da criação das 

Diretorias de Ensino, essas instituições “intermediárias de controle, reprodução 

e reforço das políticas e práticas da Secretaria de Educação do Estado de São 

Paulo” estão localizadas em prédios separados da administração central, 

gozam de uma autonomia relativa em sua gestão e o dirigente regional que 

gerencia as ações e todo o pessoal técnico-administrativo e pedagógico é 

designado pelo Secretário de Educação do Estado, que tem a competência 

para designar todos os dirigentes regionais, assim como cessá-los, caso seja 

necessário.  

Atualmente a Secretaria de Educação de São Paulo conta com 91 

Diretorias de Ensino distribuídas por todo o Estado. Nas designações dos 

dirigentes percebe-se um forte apelo político e o processo de designação 
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acaba ficando prejudicado pela falta de transparência na escolha desses 

dirigentes. Vale à pena dizer, ainda, que todo esse processo permanece muito 

distante de professores, gestores e comunidade escolar, inclusive, o que 

prejudica o conhecimento do funcionamento em relação ao recrutamento e 

seleção dos profissionais que ocupam tal função, uma vez que os dirigentes 

não ocupam um cargo efetivo de dirigente e sim, uma função designada, já que 

não existe concurso para ocupar o cargo de Dirigente Regional de Ensino. 

 A Diretoria de Ensino a que se encontra vinculada a Oficina alvo deste 

estudo está localizada na zona sul de São Paulo, região que concentra escolas 

muito heterogêneas, muitas inseridas em regiões consideradas de extrema 

vulnerabilidade, onde se espalham vários bolsões de pobreza e alto índice de 

violência. 

 Muitas dessas escolas situam-se há mais de 30 quilômetros da Diretoria 

de Ensino, o que, de certa forma, dificulta muito o deslocamento dos 

professores e outros agentes da escola que necessitam dos serviços da 

instituição, principalmente os professores que precisam se deslocar para fazer 

os cursos oferecidos pela Oficina Pedagógica, bem como também dificulta o 

trabalho dos PCNPs que precisam fazer visitas às escolas. Os pais e alunos 

também sentem a mesma dificuldade para se deslocar até a diretoria, o que 

prejudica todas as ações de atendimento a comunidade escolar. 

 Atualmente compete a esta diretoria o auxílio, a coordenação, 

fiscalização e controle de 91 escolas, todas distantes da diretoria. 

 A Diretoria está funcionando em prédio de antiga escola estadual, com 

uma infraestrutura ultrapassada e prejudicada para os dias de hoje. Apesar de 

ter passado por reforma, há vários problemas estruturais, inclusive na 

distribuição dos departamentos e salas de aula para atendimento nas 

formações de professores e funcionários. Percebe-se que não houve 

planejamento na ação para receber a Diretoria de Ensino e todos os 

departamentos que a compõem. Ou seja, mesmo com a reforma existe muita 

reclamação por parte de quem lá trabalha diariamente. 

 Existem nessa Diretoria dois setores físicos interligados. Em um deles 

funcionam os departamentos e oficinas, salas de projetos, setor de informática 

e sala de videoconferência e, no outro, o Gabinete da Dirigente Regional de 
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Ensino e o Planejamento – setor de cuida da demanda escolar (matrícula de 

alunos) e compatibilização geral das matriculas escolares. 

 De modo geral, as salas são amplas, mas devido à demanda de serviço 

e ao número de funcionários, algumas salas têm problemas para alocar a todos 

os funcionários e estes dificuldades para organizarem-se com o excesso de 

papel que manuseiam todos os dias, sendo o trabalho burocrático o grande 

quinhão desta Diretoria de Ensino. As salas reservadas à Oficina Pedagógica 

são bem iluminadas, porém não são confortáveis para realização de cursos e 

os recursos disponíveis, às vezes, deixam a desejar. 

 

3.2 As concepções dos agentes formadores no “fronte” da Oficina 

Pedagógica 

 

Com intuito de facilitar a apresentação dos dados obtidos nas entrevistas 

com os agentes responsáveis pela formação continuada de professores de 

ensino fundamental I em uma oficina pedagógica da zona sul da cidade de São 

Paulo optou-se por construir quadros que permitissem sistematizar as 

concepções e perspectivas expressas por esses “agentes formadores” 

(PCNPs) com relação aos cursos oferecidos por esta Oficina aos professores 

jurisdicionados à Diretoria e que compõem parte do professorado paulista.  

Por tratar-se de quadros que retratam o comportamento e opinião 

individuais dos entrevistados, procuramos criar espaços distintos para 

exposição das idéias e proposições também individuais de cada entrevistado, 

buscando-se traçar um paralelo e buscar elementos de aproximação ou 

distância entre eles, em relação aos temas tratados. A construção dos 

instrumentos buscou levar em consideração o perfil destes PCNPs, que aqui 

chamaremos de “agentes formadores” e suas concepções sobre as ações de 

formação de professores propostas pela Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo através da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores 

(EFAP),bem como as implementadas e idealizadas pela Oficina Pedagógica, 

voltadas ao atendimento dos professores de educação básica I. 

O interesse nesses cursos específicos deu-se devido à cobrança desse 

componente em avaliações externas como o SARESP, por exemplo, ocupando 

um espaço muito importante nessa e outras avaliações (como a Prova Brasil, 



96 

 

 

por exemplo), avaliações essas que servem para medir o IDESP (Índice de 

Desenvolvimento da Educação de São Paulo) no Estado de São Paulo, 

inclusive para implementar a política por resultados (mérito) deste Estado que 

está sendo intensificada pelo órgão central e que, de uma maneira ou outra, 

tem interferido efetivamente no trabalho docente no âmbito escolar, assim 

como nas instâncias intermediárias como a Diretoria de Ensino. 

Foram criados 08 Quadros, com a intenção de organizar os dados para 

análise e responder às questões norteadoras da investigação. São eles: 

 

Quadro 6– Perfil das entrevistadas; 

Quadro 7– O trabalho na Oficina Pedagógica;  

Quadro 8 – A rotina na visão das entrevistadas e autonomia; 

Quadro 9 – A rotina observada na Oficina Pedagógica; 

Quadro 10 – Os cursos e ações oferecidos; 

Quadro 11– Frequência das ações realizadas na Oficina Pedagógica; 

Quadro 12 – A Oficina Pedagógica avaliada pelos agentes;  

Quadro 13 – Os professores e sua formação na visão dos entrevistados. 

 

Todos esses quadros foram gerados a partir da configuração dos dados 

coletados nas entrevistas, previstos já, em parte, na própria construção dos 

Roteiros norteadores das entrevistas (Ver Apêndices 2 e 3). 

Em relação ao processo de escolha dos sujeitos da pesquisa vale 

lembrar aqui que eles foram selecionados, não de forma aleatória, mas 

obedecendo a critérios previamente estabelecidos pelo pesquisador e sua 

orientadora. Os indivíduos escolhidos, além de terem aceitado participar da 

entrevista, têm um percurso dentro da Oficina Pedagógica, o que lhes dá 

condições de elucidar e levantar questões presentes nesse trabalho, 

esclarecendo a rotina e o processo de implementação dos cursos enviados 

pela Secretaria de Educação, pela CENP – os ditos centralizados, e os cursos 

criados e implementados pela própria Oficina, aos quais chamaremos de 

descentralizados. Por tais razões é que se optou por entrevistar duas 

profissionais específicas dessa Oficina: a supervisora responsável pela Oficina 

Pedagógica do Ensino Fundamental I, II e Médio e a agente que coordena os 

trabalhos na Oficina Pedagógica do Ensino Fundamental I. Os demais agentes 
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estavam, à época da recolha dos dados, engajados nas rotinas mais 

administrativas, burocráticas e de sistematização de dados como planilhas e 

gráficos a serem trabalhados nas formações e nas reuniões entre pares, além 

se encarregarem da organização do material para uso nas formações (tirar 

cópias, montar e grampear apostilas, entre outros afazeres), como também se 

encarregavam da logística das formações (como verificar se havia café e 

açúcar para serem servidos aos cursistas; se havia cópias dos formulários para 

preenchimento por todos os cursistas e depósito de seus gastos com 

conduções em suas contas correntes; avisos diversos a serem dados durante 

as formações) – o que os fazia transitar muito entre os setores. 

Vale salientar que a Oficina Pedagógica do Ensino Fundamental I nesse 

momento da entrevista estava composta de uma Coordenadora, três PCNPs, 

sendo um de Matemática, um de Educação Física e uma PCNP de Educação 

Especial, além da Supervisora que orienta e supervisiona as atividades na 

Oficina dos Ensinos Fundamental I, II e Médio. 

Devido ao excesso de trabalho de ambas as profissionais selecionadas, 

houve certa dificuldade no agendamento das entrevistas. Vencida a etapa do 

agendamento, as entrevistas aconteceram em clima tranquilo. O clima das 

entrevistas foi descontraído, às vezes beirando a informalidade. Tanto uma 

quanto a outra entrevistada ficaram totalmente à vontade para falar sobre as 

suas ideias, concepções, angústias. Falaram muito sobre as ações de 

formação e responderam a todas as perguntas, algumas com certa hesitação, 

mas sempre de modo generoso e elucidativo. 

 Vale destacar, ainda, que as entrevistas aconteceram em salas 

diferentes, ambas com boa iluminação, mesas e cadeiras em número suficiente 

para sentarmos, oferecendo certo conforto e privacidade. O clima na Diretoria 

de Ensino estava tranquilo, assim como as entrevistadas também assumiram 

uma postura tranquila no dia da entrevista e diante das perguntas feitas. Uma 

das entrevistadas tem acúmulo de cargos e chegou atrasada à entrevista, mas 

não a cancelou, colocando-se à disposição para a entrevista e respondendo a 

todas as questões formuladas. A outra entrevistada estava numa reunião antes 

da entrevista e após a entrevista, já havia agendado compromisso com um 

profissional da saúde, no entanto, nenhum compromisso precisou ser 

cancelado ou reagendado. 
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 O Quadro 6, a seguir,  foi elaborado com a intenção de fazer uma 

síntese das informações sobre a vida profissional das agentes entrevistadas e 

com isso traçar um perfil que retrate o percurso das mesmas, sua vida 

acadêmica e profissional dentro do magistério público, assim como dados 

sobre ações de formação de professores em que se envolveram durante esse 

percurso profissional. Além disso, o Quadro 6 traz um panorama do percurso 

dessas agentes, desde que se formaram até os dias atuais, cursos, ocupações 

profissionais, sexo, idade, experiência profissional, jornada de trabalho. 

 

Quadro 6:  Perfil das entrevistadas. 

 
            Agentes Entrevistadas 
 
Aspectos 

Supervisora de Ensino 
Professora Coordenadora da 
Oficina Pedagógica – Ciclo I 

Sexo/Idade. 
 

 51 anos - Feminino  32 anos - Feminino 

Tempo de: 
 Experiência no Magistério, 

 
 Experiência com formação de 

professor, 
 

 Experiência na função atual, 

 

 28 anos de magistério 
 
 

 10 anos com formação de 
Gestores e professores. 
 

 10 anos 

 

 Cinco anos de magistério 
 

 Três anos com formação de 
professores. 
 
 

 Dois anos e meio como 
Coordenadora da Oficina 
Pedagógica. 

Formação: 
 Licenciatura, 

 
 

 Pós-graduação, 

 

 Pedagogia 
 
 

 Gestão Escolar 

 

 Educação Física 
Pedagogia 
 

 Alfabetização 

 Atividade Física Adaptada e 
Saúde 

Jornada de trabalho e situação 
funcional. 
 

 40 horas semanais 

 Concursada, Efetiva. 

 52 horas semanais 

 Concursada, Efetiva. 

Outras atividades. 
 

 Voluntariado – formação de 
professores. 

 Acúmulo de cargo – Professor 
de Educação Básica II – 
Educação Física. 

Outras experiências com formação 
de professores. 
 

 Trabalho voluntariado como 
Chefe de Departamento de 
Educação Cristã – com a 
Formação de Professores de 
Educação Básica – Jovens e 
Adolescentes.  

 Não tem nenhuma outra 
experiência fora da Oficina 
Pedagógica com formação de 
professores. 

Acúmulo de cargo e/ou função. 
 

 Não  Sim – Professora de 
Educação Básica II – 
Educação Física. 12h aula. 

 A análise dos dados do Quadro 6 permite responder à pergunta de 

pesquisa: “Quem são os agentes gestores responsáveis pelas ações de 

formação continuada na Oficina Pedagógica?”. 
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Os dados traçam o perfil de profissionais experientes, cujos percursos 

de formação acadêmica estão mais ou menos equiparados, demonstrando que 

ambas às agentes possuem formação em nível de pós-graduação latu sensu. 

Ambas são efetivas no quadro do magistério paulista, sendo que a Supervisora 

tem uma larga experiência como professora e também como Supervisora, não 

acumula cargo ou função. A Coordenadora possui uma experiência menor no 

magistério, entretanto, tem uma formação acadêmica mais alargada e possui 

acúmulo de cargo e função (professora efetiva em dois cargos, afastou-se de 

um, para assumir a coordenação da Oficina Pedagógica). A experiência da 

Supervisora com formação de professores e gestores é bem maior do que a da 

Coordenadora. A Supervisora além do trabalho desenvolvido na Oficina 

Pedagógica trabalha como voluntária desenvolvendo formações para 

professores de educação básica, jovens e adolescentes.  

Em relação à idade, percebe-se uma diferença de quase vinte anos 

entre as entrevistadas. Essa diferença pode, de certo modo, interferir na 

maneira como elas percebem suas funções e a própria formação de 

professores, principalmente no tocante aos “saberes docente”. Uma (a 

Supervisora), bem mais experiente, nascida em contexto diferente, com 

experiência na supervisão, o que sugere um modo diferente de ver as coisas, 

de analisar e direcionar o olhar para a escola e seus professores. A outra 

(Coordenadora), mais jovem, com uma maneira diferente (talvez menos rígida) 

de ver e conduzir suas tarefas. É o que se verá nos quadros que seguem. 

 

3.3 A voz dos agentes formadores e sua rotina  

 

 Adiante, o Quadro 07 traz os elementos extraídos dos depoimentos e 

reunidos na tentativa de retratar o trabalho na Oficina Pedagógica, tal como 

visto e descrito pelas agentes entrevistadas, valorizando-se os aspectos 

relativos à concepção das ações de formação continuada de professores, seus 

trabalhos, suas contribuições, as ações importantes do ponto de vista das 

agentes, as dificuldades na efetivação das ações, a autonomia para elaboração 

e execução das ações de formação e a penetração das mesmas nos grupos de 

professores atendidos por essa oficina. 

 



100 

 

 

Quadro 07: O trabalho na Oficina Pedagógica 
 

Agentes                          
 Entrevistados                   

 
Aspectos 

Supervisora de Ensino 
Professora Coordenadora da Oficina 

Pedagógica 

 
O trabalho com 
formação de 
professor. 
 

 
Divide seu trabalho com formação de 
professores em 3 etapas: de 2002 à 
2007 atuou na formação de 
professores com o Programa Letra e 
Vida, voltado essencialmente para os 
professores do Ciclo I. De 2007 à 2010 
trabalhou com a implementação do 
Programa Ler e Escrever, também 
voltado para os professores do Ciclo I. 
De 2010 a 2011, assumiu a 
Coordenação de todas as modalidades 
de ensino da Oficina Pedagógica: Ciclo 
I, Ciclo II e Ensino Médio, desenvolve 
um trabalho voltado para 
implementação do Currículo do Estado 
de São Paulo. Trabalhou 3 anos com a 
formação dos gestores na 
implementação do Programa Ler e 
Escrever. 

 
Trabalhou 2 anos sozinha na formação 
dos professores do Programa Letra e 
Vida. Assumiu a coordenação da 
Oficina Pedagógica em meados de 
2009, é responsável pela elaboração 
de cursos e orientações técnicas e 
também participa das formações junto 
com a formadora da CENP, junto ao 
Programa Ler e Escrever. Responsável 
pelas convocações dos professores em 
nível de Diretoria de Ensino, além de 
coordenar as visitas às escolas para 
auxílio aos gestores, coordenadores e 
professores verificando se o currículo 
está realmente sendo implementado ou 
não nas escolas pelos professores, 
visitas essas que não acontecem como 
deveria, segundo a entrevistada. 

 
Importância das 
ações oferecidas 
na Oficina 
Pedagógica. 
 

 
Fundamentais para formação dos 
professores do Ciclo I. A formação dos 
professores com o Programa Letra e 
Vida e o Programa Ler e Escrever na 
Diretoria contribuíram para formação 
pessoal, e na ação docente junto ao 
alunado. Essa formação mudou 
resultados negativos que existiam nas 
escolas da Diretoria, melhorando o 
IDESP, assim como obteve melhores 
resultados no SARESP. O Professor 
passou a refletir sobre sua ação em 
sala de aula. Isso repercutiu bons 
resultados. Além disso, contribuiu para 
que muitos professores e Diretores 
também obtivessem bons resultados 
nas provas da Secretaria de Educação 
como mérito e prova para os 
professores das categorias temporárias 
para participação no processo anual de 
atribuição de aulas. Foi a banca que 
mais aprovou professores, por causa 
dos cursos oferecidos na Oficina 
Pedagógica, cursos esses que têm 
seu foco para o currículo do Estado 
de São Paulo. 

 

 
Boa. O trabalho de formação com os 
professores coordenadores nem 
sempre dá bons resultados porque as 
HTPCs dificilmente acontecem nas 
escolas como deveriam. A formação 
com os professores diretamente na 
Diretoria surte um bom efeito, uma vez 
que já atinge diretamente o professor, 
coisa que fica difícil com o professor 
coordenador, pois quase nunca chega 
à ponta, no professor. O trabalho fica 
ajustado – coordenado – entre o que é 
trabalhado com o professor 
coordenador e os demais professores, 
quando essa formação acontece na 
Diretoria com ambos, o trabalho acaba 
se complementando. 
 
 
 
 
 

Penetração dos 
cursos nas 
escolas: 
 
 Ações bem 

sucedidas, 
 
 

 Boa. Positiva. 
 

 
 

 Programa Letra e Vida, 

 Programa Ler e Escrever, 

 PIC
17

 
 

 Boa. 
 
 
 

 Programa Ler e Escrever, 

 PIC 

 Curso – Leitura, escrita e produção 
de texto – da Diretoria. 

                                           
17

 Programa Intensivo no Ciclo - Projeto do Programa Ler e Escrever. Destina-se a alunos de 3ª 
série (4º ano) que não atingiram plenamente as expectativas de aprendizagem e aos alunos da 
4ª série (5º ano) que não foram aprovados para cursar a 5ª série (6º ano). 
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 Ações que não 
atingem os 
objetivos, 

 
 

 Aquelas que recrutam os professores 
fora do seu horário de trabalho, e 
aquelas que não certificam os 
professores. 

 

 
 

 Ações que recrutam os professores 
fora do seu horário de trabalho, e 
que não os certificam. 

O que emperra as 
ações: 

 Da 
Oficina 
Pedagógi
ca, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dos 
Professores 
Coordenadore
s de Oficina 
Pedagógica, 

 
 
 

 
 

 Falta de pessoal para completar o  
módulo da Oficina Pedagógica, 

 Pouco tempo destinado para formação 
dos professores, 

 Exagero na demanda de projetos da 
Secretaria de Educação, 

 Tempo para leitura e aprofundamento 
de textos e produção de pautas, 

 O dia a dia do professor e a 
sobrecarga de trabalho que ele tem 
que dificulta sua saída da escola, 

 A sobrecarga dos agentes que 
trabalham na Oficina Pedagógica, 

 Falta de acompanhamento e busca de 
“feedback”, dos professores nas 
escolas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pouco pessoal, 

 Demanda exaustiva para 
atendimento à secretaria de 
Educação através de seus 
múltiplos projetos e convocações, 
às formações na Diretoria de 
Ensino para os professores PEB I, 
à Diretoria, e às escolas em geral, 
principalmente as do Ciclo I. 
 

 
 

 
 

 Falta de pessoal para completar o 
módulo da Oficina Pedagógica, 

 Grande número de professores para 
atender – ter que escolher quais 
professores devem fazer os cursos – 
deveria ser para todos, 

 Sobrecarga de trabalho dos PCOPs 
na Oficina Pedagógica, 

 Muitos projetos da Secretaria de 
Educação para atender, 

 Muitas convocações da secretaria de 
Educação para atender, 

 Dificuldade no acompanhamento das 
escolas, na devolutiva das 
formações, 

 Distância das escolas com relação a 
Diretoria de Ensino, 

 Trabalho por metas, resultados 
rápidos para atingir IDESP, 
SARESP, 

 Dificuldade para convocar os 
professores em seu horário de 
trabalho – não tem ninguém para 
substituí-lo na escola, 

 
 

 Pouco pessoal, 

 Muita demanda da secretaria para 
atender, 

 Dificuldade de deslocamento da 
Diretoria de Ensino às escolas para 
acompanhamento das ações em 
nível de escola, 

 Os muitos projetos da Secretaria da 
Educação CENP – que não se 
conversam e têm que ser trabalhos 
pelos PCOPs e Oficina Pedagógica 
obrigatoriamente,  

 Pouca formação oferecida pela 
secretaria de Educação, 

 
O que facilita: 
 Na Oficina 

Pedagógica, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na ação dos 
Professores 
Coordenadore
s da Oficina 
Pedagógica. 

 

 A credibilidade do trabalho da 
Oficina Pedagógica do Ciclo I junto 
aos professores, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 A mesma resposta anterior. 

 

 O relacionamento estabelecido 
entre a Oficina Pedagógica, seus 
agentes e os professores 
jurisdicionado à Diretoria de 
Ensino, assim como o diálogo com 
a CENP e órgão Central, 

 Os resultados apresentados por 
esta Oficina ao longo desses anos 
de trabalho com a formação de 
professores, 

 

 O relacionamento estabelecido 
entre os PCOPs e os professores 
das escolas, 

 Interação entre os pares, 
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Autonomia de 
trabalho na 
Oficina 
Pedagógica. 
 

 

 Tem autonomia para mexer em 
cursos que são criados pela Oficina 
Pedagógica, mas não têm autonomia 
para mexer em cursos que são 
enviados pela Secretaria da 
Educação (pacotes) através da 
CENP, e há uma série de critérios 
para se criar os cursos na Oficina, 
que também dependem de 
aprovação da CENP e homologação 
da Dirigente Regional de Ensino. 

 

 Tem autonomia para elaborar, 
planejar e implementar cursos a nível 
de Diretoria de Ensino, entretanto, 
não tem autonomia para mexer nos 
cursos enviados pela CENP, e em 
nenhum dos Programas de 
implementação do Currículo, por 
exemplo o Letra e Vida, o Ler e 
Escrever, o PIC, etc. Os cursos 
elaborados na Oficina  dependem de 
autorização da CENP – setor de 
projetos – eles são apreciados e 
dependendo, são ou não 
autorizados. Além disso, deverão ser 
homologados pela Dirigente Regional 
de Ensino, para que a Oficina possa 
certificar os docentes que fizerem os 
cursos. Todos os cursos que vêm da 
CENP são cumpridos na íntegra pela 
Oficina Pedagógica de maneira 
obrigatória. A oficina tem autonomia 
para convocar professores, recrutar, 
selecionar, dentro dos critérios 
específicos que são estabelecidos 
pela Secretaria de Educação – 
CENP – através de Resoluções e/ou 
Decretos. No caso do Ciclo I, os 
PCOPs se utilizam da Resolução 
62/05 para fazer as convocações. 

 

 A análise do Quadro 7 permite verificar que as agentes dividem suas 

atuações em momentos distintos, de acordo com a demanda que se apresenta 

para determinados períodos na Oficina Pedagógica, em consonância com as 

diferentes políticas de formação da Secretaria de Educação: Letra e Vida(2002 

à 2007), Ler e Escrever (2007 à 2011). É interessante observar que esses 

projetos têm “vida útil” de cinco anos, sendo que, na observação, o PCNP 

esclareceu que: 

 

Esses projetos passam por uma licitação a cada cinco anos, e dependendo 
do sucesso ou não do projeto nas avaliações externas, ele é ou não 
interrompido ou prorrogado por mais cinco anos, eles (PCNPs), não têm 
nenhuma influência na escolha dos projetos, só ficam sabendo quando o 
órgão central comunica e avisa do início das ações de formação para aquele 
determinado projeto, por eles (órgão central) escolhido.(PCNP Observado em 
sua rotina). 

 

 Isso demonstra o “caráter a-histórico das reformas”, de que fala Viñao 

Frago (2000), pelo qual se desconsidera todo o trabalho efetivamente 

realizado. Da mesma forma, as decisões são tomadas sem levar em conta o 

tempo de maturação de cada reforma, num movimento centralista, formal e 
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vertical, sem dar voz aos professores e comunidade escolar em geral, sobre se 

o que está sendo feito e oferecido, está ou não de acordo com as 

necessidades da escola e de seus agentes, porque o tempo que a SEE toma 

para avaliar seus projetos é pequeno para analisar sua eficácia em um sistema 

tão grande como o paulista. Talvez isso se justifique numa política estadual 

para a educação, como a paulista, que está baseada em metas e resultados 

rápidos, como se verá mais adiante. 

Na divisão do trabalho das agentes, o destaque vai para as ações da 

Supervisora, que vivenciou momentos diferentes em que a rede estadual de 

ensino priorizava o Projeto Letra e Vida, voltado para os professores do 

Fundamental I, ou seja, com ênfase na alfabetização, tendo na fase posterior, 

se envolvido com o Projeto Ler e Escrever, que também tem as características 

do projeto anterior, mas num nível de implementação (dada a sua função de 

Supervisora), que inspeciona as escolas da rede, enveredando-se por um 

caminho mais técnico, administrativo, burocrático e de fiscalização e controle, 

verificando e reforçando a implementação das políticas para educação nas 

escolas. Esteve diretamente ligada à formação dos gestores escolares quando 

da implementação do Programa Ler e Escrever, uma vez que essa ação, pela 

sua abrangência, deveria envolver, além dos professores, a equipe gestora das 

escolas, dando conta de responder pelas cobranças da SEE no âmbito de sua 

função de Supervisora. 

Já a Coordenadora divide seu trabalho em dois momentos. Momento em 

que esteve à frente da Oficina Pedagógica, tocando sozinha as formações do 

Letra e Vida, e o momento em que assumiu a coordenação da Oficina 

Pedagógica, tocando todas as ações de formação por esta oferecidas, sendo 

ela responsável pela convocação dos professores e pela participação nas 

ações de formação ali desenvolvidas. 

Ambas reconhecem a qualidade na implantação das ações de formação 

oferecidas pela SEE através da Oficina Pedagógica e consideram boa a 

penetração das ações nas escolas. Entretanto, embora seus discursos não 

sejam contrários, tomam caminhos diferentes, pois uma das agentes – a 

Supervisora – avalia as ações de formação considerando-as como 

fundamentais para os professores, já a outra – Coordenadora – analisa as 

ações como sendo apenas “boas”. A Supervisora focaliza os pontos positivos 
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das ações, enaltecendo-as como sendo alavancas para impulsionar a política 

do estado “baseada em metas”, fundamentais para “garantir bons resultados 

nas avaliações externas” – e acrescenta: “(...) coisa que o governo de São 

Paulo vem defendendo há mais de uma década”. Já a Coordenadora analisa 

as ações como sendo “de boa penetração”, mas que “(...) não são eficientes 

pois não trabalham diretamente com o professor e sim com o PC da escola”. 

Trata-se da realização das ações num movimento multiplicador, reforçando o 

que dizem as pesquisas de Onofre (2000) e Mediano (1997), já citadas neste 

trabalho, que apontam como negativo o critério de seleção dos participantes 

como “agentes multiplicadores” de cursos. A Coordenadora enfatiza que o 

trabalho com os PCs nem sempre dá bons resultados devido à “limitação dessa 

metodologia dos multiplicadores”, já que, segundo ela, “(...) o trabalho seria 

mais eficiente se fosse diretamente com os professores e coordenadores 

juntos”.  

As ações apontadas como bem sucedidas pelas agentes são as 

referentes aos cursos cujo conteúdo volta-se para a alfabetização em Língua 

Portuguesa – e, na sequencia: Letra e Vida (SEE – CENP), Ler e Escrever / 

PIC (SEE – CENP – EFAP) e Leitura, escrita e produção de texto (Oficina 

Pedagógica). Todos os cursos elencados têm o objetivo de “melhorar o 

desempenho dos alunos nas avaliações externas da Secretaria de Educação 

de São Paulo” no discurso de ambas. Quanto às ações que não são bem 

sucedidas o destaque vai para aquelas que recrutam os professores fora de 

seu horário de trabalho, isso devido aos acúmulos dos professores da rede que 

para aumentar seus salários, aumentam suas jornadas diárias. Também 

destaque-se que não são bem aceitos os cursos que “não certificam os 

docentes”, pois, de certa forma, a certificação em cursos tem relevância para 

evolução funcional no plano de carreira estipulada pela política do mérito da 

SEE. 

As agentes são unânimes quando falam dos fatores que emperram suas 

ações na Oficina Pedagógica, vale destacar alguns elementos que elas 

enfatizaram e que foram comprovados na observação: 
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 Falta de pessoal para completar o módulo da Oficina Pedagógica; 
 

 Grande número de professores para atender – ter que escolher quais 
professores devem fazer os cursos – deveria ser para todos; 
 

 Sobrecarga de trabalho dos PCOPs na Oficina Pedagógica; 
 

 Muitos projetos da Secretaria de Educação para atender, que não se 
conversam e que têm que ser trabalhados pelos PCOPs da oficina 
obrigatoriamente; 
 

 Muitas convocações da secretaria de Educação para atender; 
 

 Dificuldade no acompanhamento das escolas, na devolutiva das formações; 

 
 Distância das escolas com relação à Diretoria de Ensino; 

 
 Trabalho por metas, resultados rápidos para atingir IDESP, SARESP; 

 
 Dificuldade para convocar os professores em seu horário de trabalho – não 

tem ninguém para substituí-lo na escola; 

 
 Pouca formação oferecida pela Secretaria de educação. 

 
 

 Na observação, a rotina revelou um trabalho que não está totalmente 

articulado com as demandas da Secretaria de Educação, existem alguns 

conflitos internos, um pouco diferente do relato da Coordenadora entrevistada 

que assegurou que existia “um ótimo relacionamento com o órgão central e a 

formadora externa”. Mas as coisas não são bem assim. Existe um descompasso 

na consecução das atividades e certos entraves de ordem operacional e 

relacional dentro da Oficina, entre os agentes internos e os externos contratados 

pelo órgão central. Sobre essa relação entre os agentes externos e os internos, 

o agente observado na Oficina assim se pronunciou: 

 

(...) as pautas para formação chegam sempre atrasadas apesar de eu e outros 
agentes da Oficina já termos conversado com a mesma (formadora externa) 
por diversas vezes, ela parece ignorar as necessidades e o tempo dos agentes 
e da Oficina para se organizarem, o resultado disso é que eu e os demais 
temos que correr para dar conta de organizar todo o material para que a 
formadora externa possa dar a formação, além de cuidar de toda parte 
operacional (café, convocações, organização da sala), deixando-nos exausto. 
Outra coisa “chata” é que a formadora externa não entende a questão de não 
podermos convocar os professores para fazer as formações fora da escola (na 
oficina), por exemplo, por ela, se convocaria os professores, ela não entende 
que nós (agentes), não podemos fazer isso porque a própria Secretaria não 
quer, pois, não tem professor para substituir, além do mais, a Secretaria quer 
os professores em sala de aula. Também há muitas convocações da SEE e 
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que não são respeitados os horários dos PCNPs, nem suas agendas. Há 
dificuldade para visitar as escolas pela distância entre a Diretoria de Ensino e 
as escolas, e nós não temos ajuda de custo, e também pelo excesso de 
trabalho na Oficina que dificulta as saídas, além do módulo da Oficina que está 
sempre incompleto. (Agente observado em sua rotina) 

 

 Neste ponto, observa-se o desrespeito da Secretaria de Educação para 

com o trabalho desses profissionais, que enfatiza a política “centralista” e 

“autoritária” e vê os profissionais da Oficina, bem como os professores nas 

escolas, como meros “tarefeiros”, simplesmente reprodutores de ações e 

materiais criados e enviados pelo órgão central. Não se leva em consideração a 

ação de pensar, planejar e executar projetos que deveria ser atribuída aos 

professores e suas escolas, reforçando a distancia entre os que planejam e os 

que executam, os que pensam e os que fazem. 

 Por outro lado, retomando o trabalho das agentes na Oficina Pedagógica 

revela-se que na visão das entrevistadas há uma boa relação e credibilidade 

das mesmas frente aos professores jurisdicionados à Diretoria de Ensino. 

Revelam que essa relação se construiu paulatinamente e que os professores: 

 

(...) gostam de fazer cursos na Oficina, pois conseguem passar nas várias 

“provas” anuais criadas pela SEE/SP para selecionar e classificar os 

professores para atribuições de aula, anuas e periódicas e na “prova de mérito” 

para evolução funcional (Entrevista com a Supervisora). 

 

Ambas mencionam também que há “um bom diálogo entre elas e a 

CENP, atual EFAP”, entretanto, observam que há sim conflitos, como 

confessado também pelo próprio agente formador no momento da observação 

da rotina. A esse respeito cabe ressaltar que, ao longo de todos esses anos de 

existência da Oficina Pedagógica, esse pessoal sempre, ou quase sempre, 

esteve ligado à Equipe de Supervisão e isso talvez explique a resistência de 

alguns professores em relação à aproximação desses profissionais de suas 

salas de aula e à percepção expressa pelas entrevistadas, de que os 

professores as vêem como “agentes fiscalizadores e controladores de seu 

trabalho”. 

 Com relação à autonomia das agentes, percebe-se que as mesmas têm 

uma “autonomia relativa”, já que as elas não conseguem “mexer no horário, no 

conteúdo, nem na forma dos projetos criados e impostos pelo órgão central”, o 
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que fazem é lançar mão de “táticas” às quais se refere Michel de Certeau 

(1994), tentando de certa maneira fugir do excesso de controle da Secretaria da 

Educação.  

As respostas de ambas sugerem essa “autonomia relativa”, pois só 

conseguem certa “liberdade” para planejar ações em nível de Oficina, mas que 

devem passar pelo julgamento e aprovação do chefe imediato da Diretoria de 

Ensino (hierarquicamente chefe delas), para homologação e também pela 

autorização pelo órgão central, ou seja, dependendo do julgamento dessas 

instâncias, os projetos podem ou não acontecer. Tais “táticas” funcionam como 

uma reação ao controle fechado da SEE, que não dá condições às agentes de 

pensarem, planejarem e executarem ações mais próximas das realidades das 

escolas por elas atendidas. O que se percebe é um excesso de burocracia que 

serve como entrave na elaboração de projetos “descentralizados”, que funciona 

como uma “estratégia” da SEE, no sentido de dificultar o desenvolvimento de 

ações autônomas pela Oficina pedagógica. Ou seja, o poder personificado e 

assumido pela Secretaria de Educação cria empecilhos que começam dentro da 

própria Diretoria de Ensino, para a atuação autônoma das agentes, como uma 

“estratégia” para manter o “controle” de todas as ações de formação, no sentido 

de assegurar a “uniformidade”, o “centralismo” e o “formalismo” nas ações, 

quase todas vindas de cima para baixo como parte de uma estratégia do poder 

em manter o controle sobre tudo e todos (CERTEAU, 1994). 

 Aquele que possui uma “autonomia relativa”, segundo Certeau, a possui 

em relação a alguma coisa. A autonomia desses agentes está diretamente 

relacionada à alguns fatores que a limitam, que a cerceiam. Não pode ter 

autonomia um individuo que não tem boas condições de trabalho, num ambiente 

onde haja um controle excessivo sobre suas ações, em que não se tenha tempo 

para pensar, planejar, estudar, ou melhor, para criar. Ou ainda, como se refere o 

autor, tempo para não fazer nada, para aguardar os “insights”, deixar aflorar a 

criatividade, dispor de uma liberdade que, embora conduzida pela ética, permite 

ao agente agir sobre o seu objeto de trabalho de forma completa, sem avaliação 

de terceiros, pois o seu limite está em sua ética que deve permear seu 

discernimento durante todo o processo de criação. 

 Ao contrário, a autonomia relativa dos agentes formadores está 

diretamente relacionada a: 
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 Criação dos cursos na Oficina pedagógica está diretamente relacionada à 

homologação da Dirigente Regional de Ensino e a autorização do órgão central, 

percebe-se um excesso de burocracia que emperra essas ações, que raramente 

ocorrem; 

 

 Convocação dos professores deve ser comunicada e justificada a Dirigente de 

Ensino para que mesma autorize, e deve obedecer a critérios estipulados pelo 

órgão central que regula esse tipo de ação, ou seja, a SEE no plano do 

discurso, autoriza essas convocações, mas na prática, não quer que se 

convoque os professores e que não os tire das salas de aula para estudar, alega 

que não tem professor para substituir, ficando esse tipo de ação prejudicada; 

 

 Visitas às escolas devem ser comunicadas e detalhadas a Dirigente, e 

dependendo, a mesma pode não autoriza, desse modo, são raras as visitas às 

escolas. Vale salientar que os PCNPs não têm ajuda de custo para se deslocar 

até as escolas, embora a SEE tenha um documento que autorize e regule a 

quantidade de vezes que esse agente podem se deslocar até as escolas para 

fazer o trabalho de orientação e “fiscalização” das ações dos professores com 

relação a implementação do currículo; 

 

 Designação ou cessação da função de PCNP depende da aprovação da 

Dirigente de Ensino. Qualquer deslize do PCNP, se ele não tive trabalhando 

conforme as ordens da Dirigente, ela o cessa da designação, e ele volta para 

sala de aula; 

 

 O estudo e formação para eles dentro da oficina Pedagógica dependem do 

tempo de que dispõem para atender as cobranças da SEE e demandas deles 

próprios na Oficina e das escolas; 

 

 Certificação dos cursistas professores da rede pelos agentes (oficina) depende 

da prévia homologação do curso pela Dirigente Regional de Ensino, e 

autorização do órgão central. 

 

 A análise dos dados do Quadro 07 nos permite antecipar a resposta à 

questão de pesquisa deste trabalho, diretamente relacionada à autonomia 

desses agentes formadores dentro da Oficina Pedagógica em sua rotina diária: 

não existe essa autonomia em sua totalidade – o que suscita algumas 

considerações; 

 Esses agentes têm uma “autonomia relativa” em relação ao desenvolvimento 

das ações de formação e às situações já elencadas; 

 

 Utilizam-se de “táticas” cotidianas, das quais fala Certeau (1994), para conduzir 

seus trabalhos no âmbito da Oficina Pedagógica; 
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 Consideram que são boas as ações de formação no âmbito da Oficina 

Pedagógica, mas muito limitadas pelas cobranças e forte controle do órgão 

central, o que é agravado, tanto pela adoção do modelo de “multiplicadores” do 

curso (de que fala ONOFRE, 2000 e MEDIANO, 1997), quanto pelo fato de que 

não tomam a escola como locus da ação de formação (conforme sugerem 

BARROSO,1997e CANDAU, 2007),raramente considerando suas necessidades 

e as necessidades dos professores que nela trabalham; 

 

 Ambas as entrevistadas afirmam que, apesar de toda dificuldade encontrada 

pelos agentes formadores, eles conseguem manter um bom relacionamento 

com os professores e consideram que existe uma credibilidade que os favorece 

para realização das ações formativas; 

 

 As ações menos prestigiadas e procuradas pelos professores são aquelas em 

que o professor é convocado fora do seu horário de trabalho e aquelas que não 

os certificam; 

 

 Ambas as agentes trabalham de forma exaustiva para atender as demandas 

oriundas de todas as partes: SEE, Delegacia, da própria Oficina Pedagógica e 

as demandas dos professores lotados nas mais diversas escolas. 

 

O conjunto de depoimentos elencados a seguir ilustra essas 

considerações: 

 

(...) Nós temos autonomia para criar os cursos na Oficina, porém, eles têm que 
ser homologados pela Dirigente e autorizados pela CENP, não é só fazer o 
curso e pronto (...) (Coordenadora). 
 
(...) as pautas saem da CENP, mas eu mudo toda ordem aqui quando sou eu 
que vou dar a formação... (Agente formador observado). 
 
(...) considero boa a proposta, existe uma proposta de melhoria, mas não 
existe um pensar no professor, então assim, eu coloco por que é bom? Mas eu 
não dou condições para que esse bom seja executado, feito da melhor forma 
possível. A Diretoria tem, oferece, mas eu não tenho uma demanda, é pra 
atender todas as escolas, a gente não tem nem espaço físico, não tem PCOP 
para dá o curso, ao mesmo tempo, não tem professor que se interessa, então 
dentro de uma realidade, 50.000 alunos, eu tenho 20 professores fazendo 
curso, eu não atinjo nada. Quem que eu atinjo? Ninguém. Esses, mas (pausa), 
é, isso angustia. A Secretaria impõe muitas coisas, vamos fazer isso por que é 
bom, vamos fazer isso porque é bom, e poucos são os momentos que a gente 
tem que discutir se realmente foi aquilo (...) (...) É preciso tá atualizando o 
material, ai envolve outras questões, a gente ver que os projetos precisam ser, 
é, reformulados... (Coordenadora). 
 
(...) a correria aqui é tremenda, porque a gente vai para um lado, e não 
consegui desenvolver o trabalho, toda hora aparece uma coisa nova e tem que 
correr. (Supervisora). 
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(...) A formação, ela é muito importante. Os Programas que são criados, 
também extremamente importantes, mas eles poderiam ser, é... (pausa). 
Digamos, um pouco mais, é... (pausa), restritos, no sentido de que eles são 
muitos. Reduzido o número de projetos, para que um projeto, dois ou três 
projetos fossem mais prioritários, atendendo, por exemplo, a formação, porque 
muitas vezes, como eu já disse, nós gastamos muito tempo com diversos 
projetos, quando a Secretaria poderia priorizar uma linha de formação, de 
ação, já que nós temos um grande Programa como o Ler e Escrever, e nossa 
demanda seria muito mais voltada, é, para o desenvolvimento dessa ação, e o 
que acontece é isso: nós temos que deslocar, muitas vezes, o nosso tempo, 
que nós gastaríamos com, a, com visitas, com ações pontuais, com retornos, 
com acompanhamentos, é, desenvolvendo outros projetos paralelos da 
Secretaria de Educação, então, o que precisaria, a Secretaria priorizar os seus 
projetos, até mesmo para que a Diretoria também tivesse autonomia, já que eu 
disse que realmente nós temos, mas pra desenvolver também aquilo que 
realmente ela necessita. Que muitas vezes nós gastamos muito tempo 
atendendo determinados projetos, mas nós verificamos que a nossa demanda, 
ela é muito grande em outro aspecto. Precisaria ser atendida.(Supervisora) 
 
(...) se quer que o professor modifique sua prática, então eles precisam 
modificar a deles também, não tem que ser duro, enrijecido, eu falo você faz e 
pronto. E são poucos os momentos que tem pra isso (reflexão) acontecer, 
quando acontecem. E dentro de uma escola também, porque queira ou não, o 
Coordenador sai daqui com uma pauta para trabalhar lá (escola), porque ele 
vai ser cobrado por esse tipo de trabalho por nós e pela SEE. E aí, onde que 
entra as demandas da escola?(...) (...) a gente tem que levar tudo isso em 
consideração, e como PCOP a gente sempre solicita que eles (PCs) atendam 
da melhor forma possível, a necessidade da escola e o que a gente trabalhou, 
porque passa também por esse víeis.  Eu tenho uma necessidade, eu tenho 
uma pauta trabalhada, como eu adéquo essa pauta a minha necessidade? O 
problema é quando não adéqua, e não faz (Coordenadora). 
 
(...) as ações são bem sucedidas, como eu já disse (...) (...) Por outro lado, nós 
sofremos com o excesso de cobrança e demandas da SEE, com muitos 
projetos... (Supervisora). 
 
A demanda da Secretaria. Embora, ela tenha assim um foco, tenha objetivo 
com alguns projetos, ela tem uma demanda muito grande de projetos, e pra 
atender todos os projetos, nós nos dividimos e muitas vezes nós não 
conseguimos, por exemplo, realizar as visitas às escolas que nós gostaríamos 
pra tá constantemente dando um “feedback”, um retorno, porque eu acredito 
na formação com acompanhamento. A formação sem acompanhamento 
muitas vezes ela cai apenas na informação (Supervisora). 
 
(...) dependendo do caso, eu vou a Dirigente também, falar não, isso precisa 
mudar. Ai chamamos a formadora da CENP e ela costuma ouvir, enfim, há um 
bom diálogo, não tem problemas de relacionamento... (Supervisora). 
 
Poderia mudar a forma de conduzir algumas coisas, por exemplo: não vir 
sempre de cima para baixo, porque o maior interessado é a escola, mas eu 
vejo também que é uma tentativa de melhorar a educação que está sendo 
oferecida. Mesmo que não sendo da melhor forma possível no sentido de vim 
como uma obrigação, olha tem que fazer, é assim, você vai ter que seguir 
isso, eu acho que esse é o lado negativo. Eu acho que a Secretaria poderia 
ouvir mais (pausa), como teve aí, a reunião com do Secretário. Qual a 
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demanda da rede pra poder propor as suas ações e não simplesmente lançar 
um monte de ação, e olha, vamos executar, vamos executar e vamos 
executar. Sem refletir nada, sem fazer nenhuma avaliação dos impactos 
dessas ações (Coordenadora) 
 
(...) nós percebemos que devido o HTPC muitas vezes não acontecer na 
escola, por vários fatores, por ter outros, é (pausa), trabalhos a serem 
realizados, nós trabalhamos com formação 8h semanais na Diretoria. Toda 
terça-feira os Coordenadores vêm pra cá. 8horas semanais dariam 32horas 
por mês, para 8 horas mês em HTPC de formação de 2h, é muito complicado. 
Porque uma pauta se desdobra em 300 pontos, vamos dizer assim. E não dá 
conta? Um Coordenador da escola, não dá conta. Então é assim, oferecendo 
cursos aqui de formação continuada, se o professor vem, se agente tem 
adesão dos professores, de certa forma o conteúdo que o PC trabalharia em 
HTPC, nós também estaríamos oferecendo aqui. Então o trabalho, ele acaba 
sendo casado, do PC na escola, e aqui. Porque agente ver que os conteúdos 
que agente trabalha aqui, não chegam à ponta, poucos são aqueles que 
chegam, por que essa coisa do PC reproduzir na escola não dá certo (...) (...) 
mas é difícil chegar, é, como a gente gostaria que chegasse, se enviar 
professor, a gente tá lutando pra que isso, a CENP mude alguma coisa, que 
ofereça algumas horas, para o Coordenador e algumas horas para o 
professor. Para até mesmo tirar um pouco da sobrecarga do coordenador, 
porque agente sabe que não é fácil. (Coordenadora). 
 
(...) eu acho que a Secretaria em si, eles possuem muitos projetos, e eles não 
se conversam, às vezes vem uma convocação (da Secretaria), e ai você tinha 
algo programado para acontecer (na agenda do dia), então o tempo acaba 
sendo escasso, porque elaborar uma pauta de formação num é em uma hora, 
demanda você estudar, vê o que teve, o que precisa ser fechado, tem as 
visitas em escolas a serem realizadas, e a Sul 2, tem 63 escolas, que 
atendem o Ciclo I, então é complicado atingir todas, e ai quando você vai a 
uma escola, você não tem tempo de voltar e dá a devolutiva. Você não tem 
tempo de voltar, porque você tem outras demandas para atender, também 
isso acaba prejudicando, eu acho assim, é uma sobrecarga de trabalho muito 
grande, é uma cobrança, se os resultados não foram atingidos faltou algo, a 
gente é cobrada nesse sentido (Coordenadora). 
(...) Eu digo que aqui é uma relação muito boa entre todos (...) (...) a 
Supervisora responsável pelo programa Ler e Escrever, a nossa Dirigente e a 
formadora da CENP. (Coordenadora). 

 

 Outro fator importante a ser destacado nesse Quadro 07 é que existe 

uma motivação forte e positiva por parte das “agentes formadoras”, 

evidenciando que, o que fazem, fazem com prazer, se empenham e acreditam 

no seu trabalho, apesar das limitações impostas por suas condições de trabalho 

e pela Secretaria de Educação. 

 O Quadro 08, apresentado em seguida, busca descrever a rotina dos 

agentes entrevistados, tentando vislumbrar a situação em que se encontram 

para realizar seu trabalho, o tempo que conseguem dispensar à formação de 

professores nesta Oficina Pedagógica. Com tais informações busca-se 
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encontrar indícios de autonomia nas ações de formação planejadas por esses 

agentes, nos cursos centralizados e descentralizados e como elas se portam 

diante da rotina descrita. 

 

Quadro 08: A rotina na visão das entrevistadas e a autonomia dos agentes 

 
Agentes 

 
Aspectos 

Supervisora de Ensino 
Professora Coordenadora da oficina 

do Ciclo I 

 

 
Rotina descrita 

 

 
Esclarece que não é Coordenadora 
exclusiva da Oficina Pedagógica. Além da 
rotina da Oficina Pedagógica, que recebeu a 
incumbência de coordenar a pedido da 
Dirigente Regional de Ensino, o seu cargo 
oficial é Supervisora de Ensino e portanto, 
sua rotina acaba sendo dupla no sentido de 
atender o expediente de Supervisora e 
somado a isso, as funções de Coordenadora 
da Oficina Pedagógica. Dentro o rol duplo de 
atividades desenvolvidas, listamos: 
 
Como Supervisora de Ensino: 

 Atender escolas que estão no seu grupo – 
cada supervisor tem uma quantidade de 
escolas para supervisionar – e outras que 
a Dirigente determinar por situações 
emergenciais, 

 Verificação de expediente diário para que 
nada fique atrasado e todas as redes (e-
mails) solicitados sejam devidamente 
respondidos dentro dos prazos, 
especialmente os que soa solicitados 
pelos órgãos centrais, 

 Quinzenalmente participa de reunião com 
a Dirigente regional e demais supervisores 
para interações sobre acontecimentos e 
procedimentos a serem adotados na rede, 

 Despachar documentos para as escolas – 
escalas de férias, regimento interno, plano 
gestão, entre outros – que dependem do 
parecer dos supervisores para 
homologação da Dirigente, 

 Eventualmente, atende-se alguns pais, 

 Participar de formação de Supervisores na 
Escola de Formação, referente o Programa 
Ler e Escrever 

 Visitar, vistoriar, supervisionar e despachar 
documentos de escolas particulares, 

 Atender a comunidade geral no dia de 
plantão – todo supervisor tem um dia de 
plantão na semana – em que além do seu 
expediente, atender todas as ocorrências 
das escolas jurisdicionadas nessa Diretoria 
de Ensino,  

 Eventualmente, participar de apuração 
preliminar – processos montados que 
necessitam de oitivas e outros 
procedimentos que ficam a cargo dos 
supervisores, 

 Visitas as escolas da Diretoria para 
verificação de merenda, infraestrutura, 

 
Dentre a rotina descrita a entrevistada 
destaca que tem um cronograma de 
atividades mensal que é previamente 
elaborado com os pares e com a 
Supervisora responsável pela Oficina 
Pedagógica. 
 
Destaque para as seguintes ações: 

 Elaboração de pautas, 

 Visitas às escolas da Diretoria de 
ensino – quando dá para visitar, 

 Acompanhamento, leitura e montagem 
de quadros elaborados com base nas 
sondagens feitas nas escolas pelos 
professores e coordenadores 
pedagógicos, 

 Preparação dos espaços e material 
para vídeo conferencia e aulas dos 
cursos que estão em andamento, 

 Verificação se tem café para os 
cursistas e toda parte operacional que 
envolve o recebimento dos mesmos, 

 Gravação de escolas nas visitas para 
usar em cursos, 

 Estudo com os pares – quando dá – 

quase sempre esse momento fica 
prejudicado devido ao atendimento de 
cobranças da CENP e Secretaria, para 
aprofundamento e preparação de 
aulas, além de aprofundamentos em 
questões de atendimento à demanda 
de cursos a serem ou não oferecidos 
aos docentes, 

 Esclarece a entrevistada que muita 
coisa não acontece, e o calendário 
deixa de ser cumprido devido ao 
excesso de cobrança da CENP e 
Secretaria, que também têm 
calendários, mas parece que os órgãos 
não se conversam. Tudo é muito 
“atropelado”, e as cobranças e pedidos 
são sempre de última hora em caráter 
de urgência, 

 Em época de SARESP, os trabalhos 
se intensificam porque toda a 
responsabilidade de organizar a 
correção das provas do 3º ano fica a 
cargo da Oficina Pedagógica, então os 
PCOPs é que organizam tudo para que 
os Professores Coordenadores das 
escolas possam vir a Diretoria de 
Ensino e fazer as correções das 
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prestações de contas, se os dias letivos 
estão sendo cumpridos e outros, 

 Verificar GDAE, que é o sistema de 
gerência de atribuição, férias, entre outros, 

 Além dessa rotina, tem outras que são 
temporais como: SARESP, atribuição de 
aulas, reuniões extraordinárias, como ela 
diz, vive muitas vezes “apagando 
incêndios”. 
 

Como Coordenadora da Oficina 
Pedagógica: 

 Coordena todas as atividades da Oficina 
Pedagógica englobando todas as 
modalidades: Fundamental I, II e Ensino 
Médio, 

 Reunião quinzenal com os PCOPs para 
traçarem o Plano de Ação da quinzena, 

 Elaboração e alteração com os PCOPs de 
pautas, 

 Organização operacional da Oficina 
Pedagógica – questões de café, para 
atendimento aos professores nos cursos,  

 Participação nos cursos de formação 
conduzidos pelos formadores da CENP, 

 Acompanhamento das aulas e dos cursos 
que acontecem na Diretoria de Ensino, 

 Acompanhamento das ações nas escolas, 

 Leituras dos quadros avaliativos das 
escolas – sondagens – para possíveis 
visitas às escolas, 

 Participação nas reuniões extraordinárias 
para traçar metas referente aos cursos de 
formação que serão ou estão acontecendo 
na Oficina Pedagógica, 

 Costuma levar coisas para fazer em casa 
pois não consegue dá conta durante seu 
dia normal de trabalho com as oito horas 
trabalhadas. 

provas, 

 Eventualmente, trabalha na elaboração 
de cursos, para os professores PEB I, 

 Participação efetiva em todas as ações 
de formação da Oficina Pedagógica do 
Ciclo I, tanto em relação aos cursos 
centralizados quanto aos cursos 
descentralizados. 

 
 
 
 

 

 
Participação na 
formação 

 

A entrevistada descreve sua participação da 
seguinte forma: 
 

 Elaboração de pautas e plano de ação 
juntamente com os PCOPs, 

 Acompanhamento semanal das ações e 
aulas do Programa Ler e Escrever com a 
formadora da CENP e os PCOPs da 
Oficina Pedagógica, 

 Participação eventual nos cursos, aulas e 
ações desenvolvidos pelos PCOPs, 
quando não acompanha, já sabe 
previamente o que irá acontecer via pauta 
enviada anteriormente pelos PCOPs 
decididas em reunião, 

 Participação na implementação do 
currículo da Secretaria de Educação, via 
Oficina Pedagógica nas escolas 
jurisdicionada à Diretoria de Ensino, 

 Vale salientar que leva serviço para casa 
devido a intensificação das cobranças da 
Secretaria de Educação e CENP e seus 
múltiplos projetos, os quais a Supervisora 
ressente-se por não conseguir dá conta 
dos que gostaria que acontecesse na 

Em resposta, a Coordenadora da Oficina 
Pedagógica disse que: 
 

 Elabora com os pares pauta e 
calendário para as ações mensais de 
formação,  

 Elabora, planeja e executa cursos e 
aulas na Diretoria de Ensino de forma 
eventual, 

 Participa de reuniões com os pares e 
a Supervisora da Oficina Pedagógica, 
nessas reuniões são traçadas metas 
para os períodos futuros, 

 Ministra os cursos elaborados por 
ela, 

 Participa efetivamente da elaboração 
e implementação dos cursos, 

 Organiza a Oficina para receber os 
professores. 
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Oficina Pedagógica por conta dessas 
cobranças e ações desarticuladas da 
Secretaria. 
 

 
 

 

Autonomia 

 
 Elaborações de formação em nível de 

Diretoria de Ensino, desde as mesmas 

sejam autorizadas pela CENP, e 

homologadas pela Dirigente Regional de 

Ensino, 

 Não há autonomia para mexer nos 

cursos elaborados e planejados pela 

Secretaria de Educação através da CENP, 

esses são cumpridos na integra, há um 

espaço de conversação entre a Supervisora, 

Dirigente e CENP, mas as solicitações de 

ajustes nem sempre são atendidas, 

principalmente no tocante a horário e 

estrutura do curso, diz que grande parte do 

tempo deles é tomado pelas solicitações da 

Secretaria de Educação através da CENP,  

 Há autonomia só para mexer nos cursos 

criados na Diretoria, 

 

 

 Autonomia para criar cursos e 

Orientações Técnicas em nível de 

Diretoria de Ensino, desde autorizados 

pela CENP e homologados pela 

Dirigente Regional de Ensino, 

 Autonomia para convocar 

professores dentro de critérios 

específicos para esse fim, priorizando-

se os efetivos, 

 Não existe autonomia para mexer 
nos cursos e Programas elaborados e 
enviados pela CENP.  Nesses cursos só 
existe a possibilidade de cumpri-los na 
íntegra, embora os PCOPs e a 
Coordenadora da Oficina Pedagógica 
tenham um canal para sugerir e solicitar 
mudanças, além de um bom 
relacionamento com o pessoal da 
CENP, no entanto, esse bom 
relacionamento não se reverte em ações 
que beneficiem os professores em suas 
solicitações, a própria entrevistada diz 
que não se pensa muito nas reais 
necessidades do professor. 

 

 
  A análise do Quadro 08 remete a algumas considerações que têm 

estreita relação com o Quadro 7 anterior. Fica evidente a intensificação do 

trabalho destas “agentes formadoras”. Se, por um lado, elas têm que usar de 

vários expedientes para concluir suas atividades, aquelas inerentes ao 

funcionamento da Oficina Pedagógica e suas demandas, por outro, têm de 

responder a uma série de outras atividades e cobranças que são enviadas pela 

Secretaria de Educação através dos órgãos centrais. Chama atenção a 

demanda de trabalho que recai sobre a Supervisora de Ensino que tem de 

“levar serviço para casa, pois no seu horário de trabalho não consegue dar 

conta” – o que não é muito diferente da rotina relatada pela Coordenadora da 

Oficina, que também extrapola o nível desejável de trabalho, principalmente 

durante o período de aplicação das provas do SARESP, ocasião em que essas 

agentes são responsáveis por toda movimentação do PCs das escolas para 

correção das provas e alocações de pessoal. 

Também é importante ressaltar que o calendário da Secretaria de 

Educação nem sempre é compatível com o calendário da Oficina Pedagógica, 

prevalecendo o da Secretaria e suas demandas, enquanto que o da Oficina e 
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suas demandas são atropelados e deixados de lado, com isso, as agentes 

deixam de realizar tarefas importantes, segundo elas, como: 

 

 Fazer visitas periódicas as escolas, aquelas estipuladas na Resolução 91 já 
analisada nesta pesquisa; 
 

 Estudar com os seus pares, de maneira contínua, além de aprofundar 
estudos sobre o diagnóstico da necessidade de criação ou não de mais 
cursos e OTs, preparação de aulas; 
 

 Elaborar cursos, só faz isso eventualmente, quando tem tempo; 

 

 Esse cenário desfavorável faz com que as agentes acabem utilizando no 

seu cotidiano, “táticas”, que vão de certo modo ajudá-las a estruturar seu 

trabalho e sua rotina. Essas táticas compõem-se de elementos importantes em 

suas rotinas, elas não acontecem de maneira planejada, pois na maior parte do 

tempo, se mostram em momentos distintos, representadas, às vezes, como 

“atos falhos”, “insights”, em resistência a uma determinada imposição 

estratégica da Secretaria de Educação. É no espaço das ações cotidianas que 

elas acontecem, segundo Certeau (1994), como uma reação à imposição e à 

“estratégia” utilizada pelo lugar próprio do poder, no caso a Secretaria de 

Educação. Na observação, esses momentos foram tanto comprovados quanto 

relatados pelo agente observado e pelas agentes entrevistadas. Obviamente 

que nenhum deles disse que estava usando essas “táticas”, mas elas estavam 

lá, tanto no âmbito do discurso, quanto em suas práticas. Os excertos de 

depoimentos a seguir, são exemplos dessas táticas: 

 
Eu mudo a ordem das coisas e incluo outras nas pautas eu recebo do órgão 
central para as formações que eu faço (...) (...) esse trabalho é para fazer 
hoje, mas não vou fazer, deixa aí, amanhã se der eu faço... (Conversa com 
agente observado). 
 
(...) Nós temos autonomia para criar os cursos na Oficina, porém, eles têm que 
ser homologados pela Dirigente e autorizados pela CENP, não é só fazer o 
curso e pronto (...) (Coordenadora). 
 
(...) a gente tem que levar tudo isso em consideração, e como PCOP a gente 
sempre solicita que eles (PCs) atendam da melhor forma possível, a 
necessidade da escola e o que a gente trabalhou, porque passa também por 
esse víeis.  Eu tenho uma necessidade, eu tenho uma pauta trabalhada, 
como eu adéquo essa pauta a minha necessidade? O problema é quando 
não adéqua, e não faz (Coordenadora). 
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Eu não saio para fazer as visitas na escola conforme eles mandam 
(Secretaria), não recebo ajuda de custo e a demanda aqui é grande para 
atender... (Agente observado). 
 
(...) Olha, eu não gosto de ficar, técnica, assim, vamos seguir etapas, vamos 
fazer isso, por que eu acho que eu preparo aula, é claro, eu tenho alguns 
recursos que eu posso utilizar (...) (...) então eu não fico me prendendo, muito 
certinha não, eu até peço desculpa pra todo professores por que é meio 
bagunçado, bagunçado assim dentro do eu proponho, às vezes quem está de 
fora, fica vendo aquela bagunça, nossa mais eles só ficam batendo papo, não 
fecha nada, não discute nada, mas na realidade eu faço o que dá para fazer 
no momento e aquilo que o momento e o grupo pede. (Coordenadora). 
 
Quando eu cheguei à Oficina para trabalhar com Educação Especial a gente 
tinha muita classe especial, pouca sala de recurso, não ia material, quando eu 
cheguei aqui ficava fechado dentro de uma sala, primeira coisa que eu fiz foi 
mandar tudo para as escolas, porque tinha muito material aqui, existe verba 
especifica, foi a vontade de querer que a educação de qualidade fosse 
oferecida a todos que me fez fazer isso. E foi isso que eu fui buscar também 
depois que eu entrei no ciclo I. Eu precisei me aprimorar para poder 
proporcionar uma formação de qualidade para que fosse atingido mais 
professores, acho que isso que a gente busca, assim, estava incomodada de 
ficar na escola, eu não consigo me contentar com a mesmice. 
(Coordenadora). 

 
 Como se pode constatar no Quadro 8, as agentes – Supervisora e 

Coordenadora – têm pouca autonomia para trabalhar com ações de formação, 

entretanto, suas ações são intensas no âmbito da Oficina Pedagógica, e 

também em relação à Diretoria de Ensino. É o caso da Supervisora de Ensino, 

que diz trabalhar “(...) no auxílio à implementação do currículo oficial paulista”. 

Há uma evidente deterioração da rotina e do trabalho das agentes por conta da 

intensificação e precarização das condições de seu trabalho, o que resulta em 

uma penetração limitada nas escolas e num atendimento às escolas e 

professores, fragilizado pelas políticas impositivas, desarticuladas, imediatistas 

e instantâneas, que busca o resultado rápido, medido através de provas 

externas, numa avaliação baseada no rendimento dos alunos, mesmo que isso 

signifique o esmagamento dos profissionais da rede estadual de ensino e da 

cultura escola, de que fala Viñao Frago (2001). 

 Verificando os registros do Quadro 8, logo se percebe que o raio de 

ação das agentes é limitado pela ação direta e centralizada da Secretaria de 

Educação, quase em relação a tudo. Resta pouquíssimo espaço para a ação 

efetiva das agentes sobre a formação continuada dos professores da rede. As 

agentes quase sempre reproduzem para os Professores Coordenadores das 



117 

 

 

escolas (e estes para os professores nas escolas), aquilo que é enviado da 

Secretaria. Nenhum deles, desde o “fronte da Oficina” até à linha de frente da 

sala de aula, participa da tomada de decisão sobre os cursos, são os 

reformadores e suas concepções “messiânicas” e “a-históricas”, de que fala 

Viñao Frago, que prevalecem, desconsiderando o ontem, o agora e o amanhã 

de todos que atuam nas e com as escolas. 

Há, no entanto, os momentos em que os agentes formadores nas 

Oficinas, abrindo mão das “táticas” esboçadas e concretizadas no cotidiano 

(que dão conta de transformar – embora muito pouco – a sua realidade), 

sucumbem à pressão e continuam a servir de meros repassadores das 

decisões da Secretaria. 

Esse panorama retrata a situação “precária” das agentes em relação a 

uma rotina e um trabalho sob constante pressão, restando-lhes pouco tempo 

para reflexão sobre sua prática e sobre a sua função, prejudicando a 

autonomia para pensar, planejar e criar. Fica difícil ter autonomia trabalhando 

sob estas condições e isso responde à pergunta de pesquisa sobre a 

autonomia dos agentes, confirmando-se a hipótese de que os agentes 

responsáveis pelos cursos e ações de “formação continuada” aos professores 

nas Diretorias de Ensino têm pouca autonomia para decidir sobre o processo 

de formação dos professores. As relações que estabelecem são marcadas por 

concepções tradicionais de formação continuada de professores (de que falam 

CANDAU, 2007 e MARIN, 2003). A tais concepções acrescenta-se a utilização 

do critério de seleção dos participantes como “agentes multiplicadores” dos 

cursos (modelos de que falam ONOFRE, 2000 e MEDIANO, 1997). 

As decisões são tomadas considerando-se, sobretudo, a aplicação das 

disposições legais, tomando de fato características de formalização 

burocrática, centralismo e padronização de orientações para culturas escolares 

e docentes distintas (às quais se refere VIÑAO FRAGO, 2000), sobressaindo-

se sobre todos, a política dos reformadores que, num movimento sempre 

vertical, hierarquiza as ações de acordo com suas prioridades e desconsidera 

as demais, em especial, as necessidades dos professores em relação à 

formação continuada. 

 Para retratar a rotina observada na Oficina Pedagógica foi elaborado o 

Quadro 09. Trata-se de reunir informações que descrevam o dia a dia dos 
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agentes responsáveis pelas ações de formação, suas ações, o atendimento 

aos professores, o trabalho com os pares, o momento de preparação das 

ações, a realização das atividades dos cursos, a observação das aulas, as 

oficinas, o material, os documentos utilizados, as avaliações realizadas. 

Espera-se contemplar objetivos específicos num movimento que permita 

triangular o que foi observado no funcionamento da Oficina Pedagógica, com o 

que foi descrito e narrado pelas agentes de formação em suas entrevistas e 

com o que prescrevemos documentos oficiais orientadores das ações de 

formação e agentes por elas responsáveis. 

Optou-se por observar a rotina de todos os PCNPs em seus ambientes 

de trabalho – Oficina Pedagógica – nas formações e em suas rotinas diárias. 

 
Quadro 09: A rotina observada na Oficina Pedagógica 
 
Aspectos 

 
Dias 

 
Rotina Observada Anotações/destaques 

1
º
 dia 

 

Observação da oficina Pedagógica – 13 de março de 
2012. 

 Cheguei a Oficina às 8h da manhã e fui 
recebido pelo único PCNP que se encontrava na Oficina, 
o mesmo já se encontrava com o material pronto para 
formação do Ler e Escrever, e também a formadora da 
Escola de Formação já se encontrava na sala onde iria 
acontecer a formação aos PCs das escolas que são 
agrupados em dois grupos, pois não há espaço físico 
para agrupar os PCs de todas as escolas que atendem a 
modalidade de ensino do tipo Fundamental I. 
 Iniciada a formação, a formadora fez os 
cumprimentos de praxe e iniciou a aula indicando um 
livro para que os PCs procurassem no acervo das 
escolas intitulado “O real, o possível e o necessário”. A 
formadora fez uma retomada dos conteúdos trabalhados 
na aula anterior e pediu que lessem os relatórios 
elaborados como atividade solicitada na aula passada. 
Foram feitas algumas leituras e o conteúdo tratava de 
“conteúdos de leitura”, em que eles colhiam relatos de 
como as professoras estavam trabalhando os 
“conteúdos de leitura” com os alunos em sala de aula, 
era uma espécie de relatório. Toda aula aconteceu 
envolvida pelos “conteúdos de leitura”, “leitura 
compartilhada” e outros conceitos relacionados às 
práticas de leitura em sala de aula.  
 Não houve questionamentos sobre outras 
coisas, também não se criou espaços para o debate de 
necessidades e situações especificas de cada escola, a 
pauta é fechada e cumprida nas quatro horas de 
formação, e desta pauta, gerasse outra para se trabalhar 
nos HTPCs nas escolas. O lanche dos PCs aconteceu 
às 10h onde se serviram de bolachas, café e chá. Em 
determinado momento é passada uma lista de 
frequência e uma ficha que os PCs preenchem para 
receber uma ajuda de custo referente à condução de 
ônibus que eles utilizaram para se deslocar até a 
Diretoria de Ensino, há muita reclamação dos PCs com 

 Formação dada pela formadora da 
CENP, sem nenhuma interferência 
dos agentes formadores da Oficina 
pedagógica; 
 

 Espaço inadequado para as 
formações, número grande de 
professores ocupando uma mesma 
sala (falta de carteiras, pouca 
circulação de ar – ambiente muito 
quente); 
 

 Aula com ênfase nos conteúdos de 
Leitura e Escrita; 
 

 Pauta extensa e fechada, sem 
aberturas para discussões, a não 
ser sobre o conteúdo exposto e de 
forma muito rápida, atividades e 
relatórios para fazer na escola, 
para posterior devolutiva; 
 

 Aula regida de forma clássica, com 
utilização de “slides”, e 
computador; 
 

  Reclamação da maioria dos PCs 
em relação à distância das escolas 
e a Diretoria de Ensino – Oficina 
Pedagógica para as formações; 
 

 Controle da frequência dos PCs 
efetuado pelos Agentes formadores 
da Oficina pedagógica; 
 

 Dito pelo PCNP que o Projeto do 
Ler e Escrever é fruto de licitação, 
e que ele foi desenvolvido pela 
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relação a distancia da Diretoria de Ensino e suas 
residências e escolas na periferia, segundo eles, isso 
atrapalha muito além do trânsito da cidade de São 
Paulo, mais precisamente na zona sul que é, segundo 
eles, terrível. A formação terminou por volta das 12h e 
todos trataram de ir embora, com exceção de alguns 
PCs e vice-diretores que trouxeram documentos para 
entregar nos setores da Diretoria, ou iam resolver outros 
problemas das escolas. 
 À tarde, de forma muito rápida, pois o PCNP 
estava acompanhando a formação e atendendo a várias 
outras coisas, ele disse-me que o projeto do Ler e 
Escrever é fruto de licitação, e que ele foi desenvolvido 
pela Thelma Weiss, e que ela tem uma equipe que 
planeja todas as ações, de material as formações dos 
professores e as avaliações, inclusive, a inclusão das 
sondagens foi criação dessa equipe. O PCNP disse-me 
que o que existe para educação em São Paulo é uma 
Política de Governo, e não uma Política de Estado, 
mudou o governo, muda tudo, inclusive essa licitação 
que proporcionou a implantação do Programa Ler e 
Escrever na rede estadual de ensino.  
 Pude perceber que o PCNP não se sente à 
vontade com a formadora do órgão central, poucas 
vezes o PCNP entrou na “sala de aula” onde acontecia a 
formação para fazer alguma coisa. Essa formadora é 
contratada pelo órgão central para fazer as formações 
as Diretorias em Ensino e não se reportam nem a 
Dirigente Regional de Ensino, nem à Supervisora da 
oficina nem aos PCNPs, ela se reporta diretamente à 
escola de Formação de professores. Ela só atua na 
Oficina do Fundamental I, não trabalha na Oficina que 
atende as demais modalidades de ensino. 
 O PCNP até o momento em que fiquei, atendeu 
algumas ligações (nada importante) e verificou e-mails, 
verificou se o café e os acompanhamentos dava para 
todos e atendeu algumas estagiárias. Deixei a Oficina 
por volta das 15h. 

Thelma Weiss, e que ela tem uma 
equipe que planeja todas as ações, 
de material as formações dos 
professores e as avaliações, 
inclusive, a inclusão das 
sondagens foi criação dessa 
equipe. 
 

 Crítica do PCNP – da oficina 
Pedagógica – a política para 
educação no Estado de São Paulo, 
onde diz que o que existe para 
educação em São Paulo “... é uma 
Política de Governo, e não uma 
Política de Estado, mudou o 
governo, muda tudo, inclusive essa 
licitação que proporcionou a 
implantação do Programa Ler e 
Escrever na rede estadual de 
ensino”; 

 

 Pude perceber que o PCNP não se 
sente à vontade com a formadora 
do órgão central, poucas vezes o 
PCNP entrou na “sala de aula” 
onde acontecia a formação para 
fazer alguma coisa.  

 

 Ação da formadora só na Oficina 
do Fundamental I, não trabalha na 
Oficina que atende as demais 
modalidades de ensino. 

 

 O PCNP até o momento em que 
fiquei, atendeu algumas ligações, 
verificou e-mails, verificou se o café 
e os acompanhamentos eram 
suficientes pra todos e atendeu 
algumas estagiárias.  

2ºdia 

 
Observação da Oficina Pedagógica – 28 de março de 
2012. 

Cheguei à Oficina Pedagógica do Fundamental I 
por volta das 9h da manhã. Às 10h da manhã chegou o 
PCNP e me recebeu de maneira afetuosa e atenciosa. 
Nesse horário também chegou duas estagiárias 
encaminhadas para concorrer à bolsa oferecida pelo 
Governo Estadual para ocuparem salas de aula como 
estagiárias do Projeto Bolsa Alfabetização. Neste 
projeto, segundo o PCNP, o Governo cobre os custos 
com a formação dessas estudantes, em troca, elas 
trabalham auxiliando o professor titular da sala. O 
trabalho do Agente Formador neste momento foi de 
orientar as estagiárias para escolher uma escola para 
trabalhar, feito isso, o Agente usou o computador e as 
incluiu nas salas escolhidas, e também esclareceu que 
as mesmas não podiam faltar na escola, que não havia 
vinculo empregatício e que o diretor podia convocar para 
trabalhar, pois elas não tinham os mesmos direitos do 
professor de sala. Ao mesmo tempo em que atendia as 
estagiárias, também atendia ao telefone para solucionar, 
segundo ele, problemas das escolas. 

Cabe ressaltar que neste dia o módulo de 
pessoal da Oficina estava completamente defasado e 
incompleto, só com um PCNP para atender toda 
demanda das escolas, da Diretoria e da SEE, enquanto 
que o módulo é de cinco PCNPs. Fui informado de que 

 Horário flexível do Agente formador 
para chegar e sair da Diretoria de 
Ensino, segundo ele, o importante 
é que ele cumpra as oito horas de 
trabalho diário, “... ninguém fica 
controlando nossos horários, por 
isso que é cargo de confiança, a 
Dirigente designa pessoas que ela 
confia”; 
 

 Atendimento prestado de forma 
tranquila e afetuosa às estagiárias 
que foram se filiar ao bolsa 
alfabetização; 

 

 Módulo incompleto e defasado, 
composto neste dia só por 1(um) 
Agente formador para dar conta de 
toda rotina e atender todas as 
cobranças da Secretaria de 
Educação, da Diretoria de Ensino e 
das escolas.  

 

 Que não existe nenhum tipo de 
formação acontecendo na Oficina 
pedagógica neste momento, que 
seja criação desta Oficina; 
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foi feito processo seletivo (prova de seleção) para 
selecionar possíveis candidatos a ocupar a função de 
PCNP nesta Diretoria. 

Não há no momento, cursos ou ações de 
formação acontecendo nesta Oficina Pedagógica. 

Fui informado pelo PCNP de que existem duas 
coisas importantíssimas para tomadas de decisão na 
Oficina: os índices ou indicativos do SARESP (Sistema 
de Avaliação e Resultado Escolar do Estado de São 
Paulo) e o Mapa de Sondagem de língua portuguesa, 
produzidos pela escola e sistematizado em planilhas 
pelo PCNP para visualizar a quantidade de alunos em 
cada hipótese: pré-silábica, silábica sem valor sonoro 
convencional, silábica com valor sonoro convencional, 
silábico-alfabética, e alfabética. Essas sondagens são de 
lista de palavras e de texto (frase). 

Segundo o PCNP, as visitas às escolas só são 
agendadas para quem tem mais de 50% dos alunos não 
alfabéticos, nos demais casos eles não visitam, e sem 
Agentes na Oficina, essas visitas ficam comprometidas, 
assim como as visitas às escolas com baixo IDESP 
(Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo) 
e também baixo IDEB (Índice de Desenvolvimento da 
educação Básica). 

Verifiquei que a Supervisora da Oficina 
Pedagógica está em férias, apesar disso, ela tem vindo 
a Diretoria, em especial na Oficina, para responder as 
questões e demandas do Programa Ler e Escrever, em 
visita neste dia, a mesma quis saber como tinha sido a 
formação com a Formadora da CENP, o que foi 
prontamente informada das ações e dos acontecimentos 
pelo PCNP. 

Percebi que há uma diferenciação entre o 
lanche que é oferecido aos PCs das escolas e aos 
Supervisores das outras Diretorias que vão a esta 
Diretoria fazer alguma formação ou reunião, para eles, 
há um lanche melhor. 

Segundo o Agente, as reuniões com os PCs das 
escolas na Diretoria realizadas por eles são para tratar 
do acompanhamento do rendimento dos alunos: 
como estava, como está e como deverão trabalhar 
para mudar os dados e a realidade atual. 

Os dados são coletados, entretanto, a chamada 
à Diretoria é para refletir sobre os dados e planejar 
ações para melhorar o quadro atual, ou seja, se não está 
bom, é porque a escola e os professores não estão 
trabalhando como deveria e não estão seguindo 
corretamente as orientações da Secretaria e dos 
PCNPs. Importante explicar que o grande trabalho fica 
por conta das escolas e seu corpo de professores e 
funcionários, incluindo-se aí a gestão da escola, 
independente de se ter ou não recursos, e indiferente a 
sua realidade e o contexto em que está inserida. 

Fui informado pelo PCNP de que há algumas 
discussões com a formadora da CENP que não entende 
a questão dos acúmulos dos professores, visitas as 
escolas e o que acontece na escola e na Oficina – falta 
de profissionais. Para ela era para se tirar o professor da 
escola, e segundo o PCNP, ela não entende muito bem 
o que acontece nas escolas, o por quê de não tirar o 
professor da escola, não há professor para substituir, e 
existem outras questões profundas, motivo pelo qual não 
se tem o quadro completo na Oficina Pedagógica, 
salário e distância entre a Diretoria e as escolas figuram 
entre elas. 

O PCNP me informou que as visitas às escolas 
têm suas especificidades e que giram em torno de três 

 

 Fala do Agente formador 
enfatizando a importância do 
SARESP e Mapas de Sondagem 
como ponto de partida para 
elaboração de ações na Oficina e 
na Secretaria de educação, ele 
próprio põe dessa forma: “(...)duas 
coisas são importantíssimas para 
tomadas de decisão na SEE e 
Oficina Pedagógica: os índices ou 
indicativos do SARESP (Sistema 
de Avaliação e Resultado Escolar 
do Estado de São Paulo) e o Mapa 
de Sondagem de língua 
portuguesa, produzidos pela escola 
e sistematizado em planilhas pelo 
PCNP para visualizar a quantidade 
de alunos em cada hipótese: pré-
silábica, silábica sem valor sonoro 
convencional, silábica com valor 
sonoro convencional, silábico-
alfabética, e alfabética. Essas 
sondagens são de lista de palavras 
e de texto (frase), e vai indicar a 
necessidade de intervenção por 
parte dos agentes das Oficinas...”; 
 

 Diferenciação entre o lanche 
oferecido aos professores – PCs –
em curso e os supervisores das 
outras Diretorias em reunião ou 
formação – o lanche dos 
Supervisores de escola é bem mais 
elaborado; 

 

 As reuniões entre os Agentes 
formadores e os PCs das escolas 
são para tratar, segundo o agente, 
de questões de rendimento escolar 
dos alunos, como estava, como 
está e como deve ficar; 

 

 Os dados são coletados, 
entretanto, a chamada à Diretoria é 
para refletir sobre os dados e 
planejar ações para melhorar o 
quadro atual, ou seja, se não está 
bom, segundo o agente “(...) é 
porque a escola e os professores 
não estão trabalhando como 
deveria e não estão seguindo 
corretamente as orientações da 
Secretaria e dos PCNPs...” “(...) o 
grande trabalho fica por conta das 
escolas e seu corpo de professores 
e funcionários, incluindo-se aí a 
gestão da escola...”, isso tudo 
independente de se ter ou não 
recursos, e indiferente a sua 
realidade e o contexto em que está 
inserida. 

 

 Fui informado pelo PCNP de que 
há algumas discussões com a 
formadora da CENP que não 
entende a questão dos acúmulos 
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objetivos básicos, geradas no dia a dia e que requerem 
a ação dos PCNPs. 

1. Visitar a escola para orientar o Coordenador 
Pedagógico, quando se trata de resolver 
questões relacionadas com a ação desse 
profissional perante o grupo de professores; 

2. Visitar a escola para conversar com o Diretor 
de escola, que na leitura dos PCNPs, tem 
dificultado o trabalho do PC da escola no 
desenvolvimento de ações para sanar 
problemas de aprendizagem e formação do 
grupo de professores desta “X” escola; 

3. Visitar a escola só para se apresentar ao grupo 
de professores para que eles conheçam os 
PCNPs e o trabalho da Oficina, que a maioria 
não conhece. 
 
Percebi que o foco da Oficina é o Professor 

Coordenador. O trabalho está voltado para 
implementação do currículo, assessorando o trabalho do 
PC nas ações de implementação do Currículo Oficial, e 
os cursos de formação estão diretamente ligados ao 
Currículo do Estado de São Paulo, num movimento em 
que se forma o PC na Oficina para que ele multiplique 
isso na escola com o grupo de professores, e para isso 
ele deve seguir uma pauta fechada que se encaminha 
desde a oficina até a escola, sem liberdade para se 
trabalhar questões da escola, pois a pauta de quatro 
horas deve ser enxugada para duas horas de HTPC com 
os professores nas escolas. 

Percebi também que os mapas produzidos são 
para verificar e medir o desempenho ou falta deste, na 
disciplina de Língua Portuguesa, mais especificamente 
para se trabalhar questões de leitura e escrita, visando 
bons resultados no SARESP e demais avaliações 
externas. 

No decorrer do dia o PCNP atendeu outras 
estagiárias e atendeu telefonemas, enquanto mexia no 
computador, lendo e-mails e outros. Também organizou 
café para reunião que iria acontecer no dia seguinte e 
solicitou algumas xerox. Também pediu para eu o ajudar 
a separar algumas pautas, o que fiz de pronto. 
Terminada a observação, me despedi por volta das 
14h30min e o PCNP ficou no computador fazendo a 
leitura de e-mails e outras atividades que não tive 
acesso. 

dos professores, visitas as escolas 
e o que acontece na escola e na 
Oficina – falta de profissionais. O 
PCNP diz que “(...) para ela, era 
para se tirar o professor da escola, 
ela não entende muito bem o que 
acontece nas escolas, o por quê de 
não tirar o professor da escola, que 
não há professor para substituir, e 
existem outras questões profundas, 
motivo pelo qual não se tem o 
quadro completo na Oficina 
Pedagógica: o baixo salário e a 
distância entre a Diretoria e as 
escolas figuram entre elas”. 
 

 Segundo Agente formador existem 
três objetivos específicos para que 
os Agentes se desloquem até as 
escolas: 

 

 Orientação aos Coordenadores de 
escola para tratar da atuação deste 
profissional perante o grupo de 
professores; 
 

 Tratar com Diretores que dificultam 
o trabalho do PC oferecendo 
resistência ao desenvolvimento das 
ações orientadas nas formações – 
segundo o agente – alguns 
diretores não concordam com 
alguns procedimentos;  
 

 Visitar escola para se apresentar 
ao grupo de professores; 

 

 Trabalho voltado para 
implementação do currículo; 

 

 Foco de formação no PC da escola 
como agente “multiplicador”; 

 

 Trabalho burocrático e 
administrativo: atendimento ao 
telefone, leitura de e-mails, tirar 
cópias, entre outros. 

 
3º dia 

 

Observação da Oficina Pedagógica – 23 de abril de 
2012. 

Cheguei à Diretoria de Ensino por volta das 
9h30min, dirigi-me à OP (Oficina Pedagógica), tive que 
aguardar a entrada do PCNP responsável pela OP, que 
chegou por volta das 10h. Depois dos cumprimentos de 
praxe iniciamos as atividades do dia.  

O Coordenador esclareceu que dentro das 
atividades do dia, a principal seria tirar xerox da pauta 
para formação do dia posterior, referente à aula da 
formadora da CENP, que segundo o PCNP, vem sempre 
atrasada, apesar de ter solicitado várias vezes para que 
a formadora enviasse a pauta com antecedência. 
Também estava sendo preparado material (kit) do 
Projeto EMAI (Educação Matemática nos Anos Iniciais), 
para entrega aos PCs, isso tinha sido prometido aos 
PCs em formação anterior pelo PCNP. Também estava 
programado para este dia a finalização e sistematização 
da planilha do mapa de sondagem enviado pelas 
escolas, segundo o PCNP, estava faltando umas 

 Execução de trabalhos 
administrativos e burocráticos 
como reprodução de cópias e 
atendimento ao telefone, 
 

 Organização da pauta para 
formação da formadora externa, 
segundo o agente formador da 
oficina, a formadora “(...) ela 
sempre envia a pauta atrasada, eu 
já solicitei várias vezes para 
mandar com mais antecedência, 
mas ela não envia, e isso prejudica 
o meu trabalho...”; 

 

 Preparação de material para 
formação dos PCS com o projeto 
EMAI (Educação Matemática para 
os anos Iniciais); 
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escolas para finalizar o fechamento da sondagem 
bimestral, e que essa sondagem dava-lhe um panorama 
de como estava à aprendizagem dos alunos e a situação 
individual/coletiva de cada escola.   

À medida que o dia avançou, a Oficina foi 
sendo povoada por sua demanda de usuários. O PCNP 
atendeu estagiárias do Projeto Bolsa Alfabetização, 
orientou quanto aos procedimentos burocráticos e legais 
e as encaminhou para as escolas escolhidas pelas 
mesmas.  

Especialmente neste dia, em decorrência das 
chuvas da noite anterior, a sala da OP estava com água 
cobrindo boa parte do piso (chão), algumas cortinas 
totalmente molhadas e escorrendo, segundo o PCNP, 
aquele aguaceiro era fruto de uma calha entupida que 
ficava sobre a janela da sala da Oficina Pedagógica. O 
curioso é que não apareceu nenhum funcionário para 
secar a sala, só apareceu um funcionário por volta das 
10h30min, já a limpeza das mesas de trabalho foi feita 
pelo PCNP com flanela e desinfetante. 

Percebi que as questões relacionadas à 
Legislação são encaminhadas e tratadas com a 
Supervisora responsável pela OP, já o PCNP, trata de 
questões pedagógicas. 

Saímos para almoçar por volta das 12h30 e 
retornamos às 13h40. 

Iniciado o trabalho da tarde, verifiquei que 
foram feitas algumas ligações telefônicas e também 
atendidas algumas ligações. 

Perguntei ao PCNP se havia material 
pedagógico e recursos suficientes para montar as 
formações e oficinas. Em resposta, disse-me que não 
tem recursos suficientes para trabalhar, ou disponibilizar 
material para todos os professores que frequentam as 
OT e formações, que às vezes pede para os professores 
trazerem das escolas determinado material que precisa 
ser trabalhado na Oficina em dia de formação, e a isso 
ele chamou de “jeitinho brasileiro”. Disse-me que dispõe 
de material de multimídia como Datashow, 
computadores entre outros, que segundo ele, são 
materiais básicos, já os materiais mais elaborados como 
”flipshart”, o agente precisa verificar a disponibilidade. 

O resto do dia o trabalho correu voltado para 
atender o cronograma das atividades que deveriam ser 
feitas neste dia, no final tudo foi cumprido conforme o 
planejado. Deixei a Oficina às 16h. 

 

 Finalização da alimentação de 
dados para sistematização dos 
quadros de sondagens enviados 
pelos PCs para os agentes criarem 
os gráficos e tabelas da situação 
de cada escola e depois da 
diretoria no geral. Segundo ele, 
estava faltando algumas escolas 
para enviarem, ele estava 
aguardando; 

 

 Atendimento e orientação de 
estagiárias; 

 

 Problemas de ordem estrutural – a 
sala da oficina estava toda 
molhada e o PCNP teve que fazer 
limpeza das mesas, não tinha 
pessoas da limpeza para fazerem 
isso; 

 

 As questões de legislação são 
tratadas pela Supervisora, 
enquanto o PCNP trata de 
questões pedagógicas, 
administrativas e burocráticas 
(preenchimentos, devolutivas e 
outros); 

 

 Não há recursos e material 
pedagógico suficiente para 
trabalhar com os cursistas, em 
muitos casos, segundo o agente, o 
pessoal é solicitado para trazer das 
escolas, 

 

 Recursos materiais disponíveis: 
Datashow, computadores, lousas, 
canetões, outros mais elaborados, 
ele (agente) precisa verificar a 
disponibilidade; 

 
 

 
4ºdia 

 
 
 

Observação da Oficina Pedagógica 16 de maio de 
2012. 

Chegue a Diretoria de Ensino às 10h da manhã, 
me dirigi a OP – oficina pedagógica – fui recebido pelo 
PCNP, coordenador da OP do Ensino Fundamental I. O 
PCNP esta elaborando planilha com os nomes e e-mails 
dos coordenadores de escola pra, segundo ela, facilitar 
a comunicação entre a OP e os PCs. 
 Inicialmente tivemos uma conversa rápida 
sobre as ações de formação que estão acontecendo no 
âmbito da OP da Diretoria de Ensino Sul 2 e que estão 
sendo, de certa forma, gerenciadas pela OP. A principio, 
o coordenador disse que estão acontecendo, além das 
formações do Programa Ler e Escrever, às terças-feiras, 
as formações sobre “Sistema de Escrita”, que se iniciará 
no próximo dia 17 de maio, em duas escolas polos, sob 
o comando de uma vice-diretora de escola e uma 
coordenadora de escola, que foram ou tiveram, segundo 
ele, uma “pequena formação” para formar os 
professores – um de cada escola – dos anos iniciais, em 
especial os dos terceiros anos, que serão convocados e, 

 Trabalhos burocráticos e 
administrativos: criação de planilha 
com relação de todos os PCs da 
escolas sob jurisdição da Diretoria 
de Ensino; 
 

 Início de nova ação de formação 
com ênfase na Língua portuguesa, 
que será dada por uma vice 
diretora e uma coordenadora de 
escola, segundo o modelo do 
“multiplicador”, é um projeto do 
órgão central diretamente ligado ao 
Ler e escrever que deverá ser 
multiplicado entre todos os 
professores da rede; 

 

 Inclusão da matemática no rol de 
prioridades da secretaria de 
educação com a criação do EMAI 
(matemática para series iniciais) 
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será publicado efetivo exercício a estes professores. 
Estes professores serão formados por estas pessoas 
citadas e serão responsáveis por multiplicar essa 
formação nas escolas de origem. A pauta com todo o 
conteúdo programático da OT (oficina técnica) foi 
“elaborado previamente e enviado já pronto” pela CGEB 
(Coordenadoria Geral de Educação Básica), órgão 
central da SEE (Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo), e foi reproduzida pela OP. Segundo o 
PCNP, esse material foi totalmente elaborado pela 
equipe que faz a formação do Programa Ler e Escrever 
lotados no órgão central da SEE. A ideia é que essa 
formação possa chegar a todos os professores das 
escolas e que sejam discutidas em HTPCs, e colocados 
em prática em regime colaborativo para garantia da 
implementação do currículo oficial do Estado de São 
Paulo. 
 Outra ação que está acontecendo dá conta da 
disciplina de matemática, e tem também o caráter de 
garantir o currículo oficial. Trata-se do Projeto EMAI 
(Estudo da matemática nos anos iniciais) que está sob 
responsabilidade do coordenador da OP, essa formação 
acontece aos PCs das escolas que são responsáveis em 
disseminar os conteúdos das formações aos professores 
das escolas em HTPCs. Segundo o Coordenador, essa 
ação surgiu por iniciativa da SEE, que percebeu através 
das avaliações, em especial o SARESP, que havia uma 
defasagem nos conteúdos de matemáticas que 
precisariam ser sanadas. Feita essa leitura, a SEE 
iniciou os estudos para dá conta do problema 
apresentado e montou uma Comissão composta por 
PCNPs de várias Diretorias para elaborara um plano de 
ação para criar um Projeto que desse conta de 
solucionar os problemas apontados nas avaliações 
externas, na disciplina de matemática, daí surgiu esse 
Projeto que é concebido no âmbito da SEE/CGEB, “sem 
a participação dos professores das escolas”, o 
coordenador disse que essa Comissão se reúne e 
dependendo do número de solicitações para se mudar 
algo no curso, pode ou não ser mudado, mas que ele 
próprio “não tem autonomia” para mudar o conteúdo do 
curso, pois já veio pronto do órgão central, e só pode 
mudar por solicitação de várias diretorias e não só da 
Diretoria Sul 2. Como é o próprio coordenador que 
ministra o curso, ele mesmo faz a avaliação e verifica se 
há ou não reclamações por parte dos professores 
participante, que segundo ele, não há tantas 
reclamações a ponto de ter que mandar sugestões à 
Comissão responsável pelo curso. 
 Nesse intermédio, o coordenador atendeu uma 
estagiária do Projeto Bolsa Alfabetização – projeto da 
SEE – que paga o curso dos estudantes de Pedagogia e 
em troca, eles auxiliam um professor na escola dos anos 
iniciais, sendo a mesma encaminhada para escola 
indicada pela mesma. 
 Também está presente na OP nesse dia uma 
PCNP de Educação Especial, responsável pelo 
mapeamento dos alunos com necessidades especiais, e 
que também auxilia as escolas no trato com essas 
crianças. 
 Durante a observação nesse período matutino, 
o coordenador atendeu algumas ligações e cuidou mais 
do burocrático, além das ações já elencadas 
anteriormente. Encerrou-se o período e saímos todos 
para almoçar às 12h30. Retornamos às 13h40 e seguiu-
se a rotina normal da OP. O clima relacional correu de 
maneira tranquila e harmoniosa entre os PCNPs, mas 

que deve ser multiplicado através 
dos PCs das escolas entre todos 
os professores da rede através das 
HTPCs, esse projeto foi criados por 
observação do baixo rendimento 
dos alunos nos conteúdos de 
matemáticas no SARESP; 
 

 Não houve participação dos 
professores na elaboração e 
planejamento do EMAI; 

 

 O agente formador não tem 
autonomia para mudar o conteúdo 
deste curso; 

 

 Tem autonomia para fazer avalição 
do curso e sua penetração na 
escola, também pode enviar ditas e 
sugestões para a Comissão que 
criou o curso; 

 

 Atendimento a estagiária; 
 

 Presença de outra Agente 
formadora, ligada a área de 
Inclusão (Educação Especial); 

 

 Algumas situações em que o 
agente formador ao atender as 
ligações de Diretores e 
professores, age com certo 
“gracejo”, fazendo algumas piadas, 
as vezes, de mal gosto; 

 

 Disputa de material usado pelos 
PCNPs por outros funcionários da 
Diretoria de Ensino, que 
precisavam de um computador que 
estava sendo usado pelo PCNPs 
na Oficina pedagógica; 
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em alguns casos em que atende aos telefonemas das 
escolas, o coordenador faz alguns comentários do tipo:  
“... a professora coordenadora está com síndrome do 
pânico... vou mandá-la para você cuidar...” dirigindo-se à 
PCNP de Educação Especial, e também ao ler um e-
mail dirigido a ele por um diretor que estava com dúvida 
sobre o envio de professor em atendimento a 
convocação para a formação OT do curso de “Sistema 
de Escrita”, comenta: “... e é diretor de escola hein!”, 
referindo-se com certo descaso sobre a dúvida do 
Diretor e disse que iria responder com um simples “Não”. 

Não apareceu na OP a supervisora que é 
responsável por supervisionar esta OP, segundo 
comentários dos próprios PCNPs, a mesma está em 
outras atividades externas. 

O telefonema que o coordenador recebeu neste 
dia, era para tirar dúvida no preenchimento de 
documentos e outros, e o mesmo, geralmente 
encaminhava para outras pessoas, fornecendo telefones 
e e-mails para que a pessoa pudesse entrar em contato 
para sanar suas dúvidas. Também teve discussão sobre 
plano de carreira em faculdades públicas e particulares. 
Nessa discussão foram tratadas as situações em que os 
professores são submetidos a trabalhar nas 
universidades com salas super cheias e passarem os 
finais de semana trabalhando e corrigindo provas e 
trabalhos. 

Teve uma discussão sobre o material de 
informática que foi solicitada por pessoas de outro setor 
que não tinham computadores na sala, insistiram para 
que a OP cedesse, o coordenador não autorizou, o 
solicitante disse que iria falar com a Dirigente e que a 
mesma iria mandar buscar. A negativa do coordenador 
da OP foi de que se tirassem o computador da OP, o 
mesmo não seria mais colocado no setor, o que causaria 
prejuízos ao trabalho dos futuros PCNPs. Houve um 
momento de tensão, e o computador ficou 
momentaneamente na OP, até decisão da Dirigente. 
Depois disso, a discussão na OP foi se iriam ou não 
pegar o computador, e se fossem, deveria pegar o mais 
fraquinho que estava sendo usado pela PCNP de 
Educação Especial, e ficar com o mais potente. Por volta 
das 16h, todos, inclusive eu, deixamos o setor. 
Intencionava voltar no dia 17 de maio para continuar a 
observação, mas não foi possível porque os PCNPs 
informaram que naquele dia iriam visitar escolas. Existe 
essa liberdade limitada a um número posto em 
legislação para que os PCNPs possam sair da Oficina e 
visitar determinadas escolas. Em conversa com o PCNP 
sobre como se dá essas saídas, se alguém controla, ele 
disse que por ser um cargo de confiança, a Dirigente 
confiar na palavra deles, e na responsabilidade deles no 
cumprimento da legislação e não há um controle tão 
rígido das saídas, apesar deles comunicarem que estão 
se ausentando para visitar escolas. O PCNP esclareceu 
que apesar de ter o Comunicado da (Resolução - 
verificar) SEE 90 estipulando um número de saídas dos 
PCNPs, eles não são obrigados a sair para as visitas, 
não recebem ajuda de custo para os deslocamentos. Os 
PCNPs da Oficina Pedagógica que atende ao Ensino 
Fundamental I dizem que é necessário sair para 
acompanhar as ações dos PCs e professores para ver 
as ações de formação estão efetivamente chegando ao 
aluno, e para isso, quando vão às escolas, os PCNPs 
entram nas salas de aula para observar o trabalho do 
professor. Esclareceu que quando sai para visitar as 
escolas, sai em nome da Diretoria de Ensino, que devem 
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se portar bem e saber o que estão falando, não podem 
fazer as coisas de qualquer jeito, pois isso pode 
comprometer a Diretoria e a Dirigente de Ensino, e isso 
ela não aceita. O PCNP disse que só fica na Oficina 
Pedagógica quem quer, aqueles que não querem, 
podem sair no momento que quiser. 

 

 
5ºdia 

 

Observação da Oficina Pedagógica em 18 de maio de 
2012. 

 Cheguei a Diretoria às 13h, fui recebido pelo 
coordenador da Oficina Pedagógica. Na ordem do dia 
estava à elaboração da pauta para realização da 
formação do Projeto EMAI, para a próxima terça-feira. A 
formação tem como base o conteúdo do Projeto, 
entretanto, há uma parte na pauta que é elaborada 
(criada) pelo PCNP para reforçar os conteúdos do 
projeto. Segundo o formador, há necessidade de se criar 
exercícios e outras atividades para ajudar as professoras 
que vêm à formação, a se apropriar dos conteúdos que 
estão na pauta do dia.  Existe todo um trabalho 
intelectual do PCNP para elaborar estes exercícios, o 
que demanda certo tempo para que o mesmo possa 
criar (autonomia para criar).  
Fui solicitado para ajudar a buscar material para 
preparar a formação dos professores, esse material 
estava em um setor que tira Xerox das atividades e 
pautas, entretanto, esse material vem sem grampear, 
ficando a cargo de o PCNP grampear, separar e 
organizar o material que será distribuído na formação. 
Cabe ressaltar que enquanto o formador criava suas 
atividades, respondia a outras solicitações e demandas.
 Nesse intermédio, o coordenador fez 
atendimento a uma coordenadora e orientou a mesma a 
trabalhar as ações de matemática que constam da 
formação do Projeto EMAI. 
 Entre as atividades do dia, elaborou e-mail 
convocando os professores para participarem da 
formação da próxima semana, para ser mais preciso, a 
formação da terça-feira. Cabe ao PCNP convocar os 
professores para as formações, no entanto, as 
convocações precisam ser autorizadas pela Dirigente de 
Ensino, que é a pessoa para quem os PCNPs se 
reportam para dentro da Diretoria de Ensino. O PCNP 
deve explicar o porquê está intentando tirar o professor 
da sala de aula para fazer essa ou aquela formação. 
Pelo PCNP foi dito que embora exista uma legislação 
específica para convocar os professores Res. 43 e 58 
ver anos, a posição da SEE é que não se tire o professor 
da sala de aula, ou seja, a Resolução permite que se 
convoque o professor, mas na prática, segundo posição 
da SEE, é para não tirar o professor, ou seja, pode-se 
tirar, mas não se deve tirar o professor da sala. No 
entendimento da SEE, tirando o professor da sala de 
aula causa-se prejuízo ao aluno. Percebi que o transito 
de pessoas pela Oficina Pedagógica é livre, qualquer 
pessoa, de qualquer setor, pode entrar e sair da Oficina. 
Especialmente nesse dia, não apareceu muitas pessoas 
na Oficina, tão pouco o PCNP atendeu a chamadas 
telefônicas.  
 Percebi que nas conversas entre os PCNPs 
sobre algumas questões, principalmente relacionadas à 
Educação especial – DM, DA, DV etc. – os 
coordenadores de escola, segundo o coordenador da 
Oficina, não sabem nada, e o que a PCNP falar na 
formação, os PCs vão tomar como certo, que ela não se 
preocupe com as suas formações, pois vai ser tranquilo 

 Elaboração da pauta para 
formação dos PCs das escolas, 
com o projeto EMAI; os 
conteúdos são enviados pelo 
órgão central, mas a pauta quem 
organiza é o agente formador; 
 

 Organização do material a ser 
reproduzido para a formação; 
 

 Atendimento a coordenadores de 
escola (uma coordenadora), 
 

 Atividades administrativas e 
burocráticas; 
 

 Convocação de professores; 
segundo o agente formador, a 
Secretaria não quer que tire os 
professores das escolas; 

 

 Desrespeito com os PCs de 
escola no momento em que diz 
para Agente formadora de 
Inclusão, que os PCs das 
escolas não sabem nada e tudo 
o que ela falar, eles vão comprar 
como verdade absoluta; 

 

 Na elaboração de sua pauta, o 
Agente formador disse: “(...) já 
está bom, geralmente os 
professores conhecem pouco 
sobre o tema, é um ou outro que 
conhece (...)”; 
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pela falta de formação e conhecimento dos PCs. A maior 
parte da ou praticamente a tarde inteira o PNCP ficou 
elaborando a pauta da formação da terça-feira, da 
semana que vem, e os comentários sobre a pauta é que 
já estava bom, geralmente os professores não sabem 
muito sobre o tema, tem um ou outro que conhece.  
Falar um pouco sobre a ociosidade etc. Às 17h encerrei 
minhas atividades do dia na Oficina Pedagógica. 

 
6º dia 

Observação da Oficina Pedagógica em 22 de maio de 
2012. 

 Nesse dia de observação fui participar da 
formação do Projeto EMAI (Ensino da matemática para 
Séries Iniciais), e foi comandado pelo PCNP da Oficina 
Pedagógica responsável pela área de Matemática. 
 O encontro iniciou às 8h30min, foi feito os 
cumprimentos de praxe e dada às boas vindas aos PCs 
e vice-diretores de escolas que estavam presentes. A 
aula toda aconteceu pautada em exercício de 
matemática para as séries iniciais, o PCNP distribui o 
material do projeto que já vem pronto para ser 
reproduzido pelas escolas e passados aos alunos. O 
PCNP usou Datashow e computador na sala, o clima 
rolou amável entre todos e não se captava movimentos 
de motim ou revolta.  

Aconteceram várias atividades para que os PCs 
resolvessem e depois o PCNP corrigia algumas, ele só 
queria que eles entendessem a dinâmica dos exercícios 
e como a resolução podia ser de outra forma para atingir 
o aluno. 

O trabalho do PCNP deu-se sempre procurando 
tirar dos PCs outras formas de se trabalhar os conteúdos 
apresentados no Projeto, e houve interação dos PCs 
que se mostraram muito disponíveis e à vontade com o 
PCNP, havia uma empatia entre eles, e também entre os 
pares, pois estavam dispostos em grupos de seis, ou 
sete indivíduos, em certos momentos havia muita 
conversa e precisava da intervenção do PCNP para 
abrandar os ânimos.  
 Saíram para o café às 10h30, após muita 
reclamação pela demora no café, o formador justificou-
se dizendo que iria ter uma palestra de um grupo de 
saúde do servidor público – esse grupo faz parte da 
política do governo para diminuir os afastamentos por 
doenças do trabalho, são fonoaudiólogos, nutricionistas, 
fisioterapeutas entre outros que atendem em grupo na 
Diretoria de Ensino – retornaram às 10h50min. 
 Após o retorno o PCNP fez uma avaliação se 
era importante o Projeto para escola e se era importante 
trabalhar nas HTPCs, alguns PCs reclamaram que as 
pautas já estavam muito cheias e que ficava difícil 
colocar mais uma coisa para trabalhar, mesmo assim a 
maioria achou interessante e importante para trabalhar 
nas escolas com os professores. 
 Por fim, a pauta foi totalmente trabalhada até às 
11h30, ocasião em que o Grupo de saúde entrou e 
começou sua palestra. Percebi que não havia 
empolgação dos PCs, em certos momentos percebi que 
parecia que não estavam gostando da palestra que 
falava sobre nutrição. 12h15min acabou a palestra e 
todos os PCs retornaram para suas escolas de origem. 
Aproveitei, agradeci ao PCNP e retornei para meus 
afazeres profissionais, encerrando a minha visita neste 
dia. 

 Formação do EMAI – Aula nos 
moldes tradicional com o uso de 
slides e computador, porém 
expositiva sob o comando do 
Agente formador da oficina 
pedagógica; 
 

 Avaliação dos procedimentos e do 
conteúdo do curso; 
 

 Interação entre os cursistas e o 
PCNP; 
 

 Foi inserido na formação atividade 
de um grupo de saúde da diretoria 
de Ensino, os PCS não sabiam 
dessa palestra e alguns 
reclamaram, porém não foram 
ouvidos, assim como reclamaram n 
atraso do café. 
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 A análise da rotina descrita no Quadro 9 evidencia que há um 

descompasso entre o que apontam as entrevistadas em seus depoimentos e a 

prática apresentada nesse momento da observação. Tal descompasso talvez 

se dê pela configuração atual da Oficina Pedagógica: módulo incompleto e 

totalmente desconfigurada em relação a sua formação original existente no 

momento das entrevistas, anteriormente à realização da observação. 

 Isso confirma o que disseram as entrevistadas, especialmente a 

Supervisora:  

 

(...) todo começo de ano é um novo recomeçar na Diretoria de Ensino e na 

Oficina pedagógica. Todo ano muda tudo, ou quase tudo, todo o trabalho que 

tratamos de organizar perde-se, e temos que recomeçar do zero... (Entrevista 

com a Supervisora). 

 

Segundo a entrevistada, as ações de formação, que já são poucas, são 

interrompidas, os agentes formadores assumem outros cargos e outras 

funções e deixam a Oficina Pedagógica. Os que ficam, segundo o agente 

observado:  

 

(...) ficam sem norte e sem conseguir manter a qualidade dos serviços e 

isso acontece devido ao excesso de atividades e cobranças do órgão 

central que acontecem de forma simultânea com as ações administrativas 

e burocráticas desenvolvidas na Oficina Pedagógica. 

 

De fato, tais demandas, no período de observação, apresentaram-se 

ocupando um grande espaço no tempo dos agentes formadores.   

Quanto às ações de formação apontadas pelas entrevistadas e 

identificadas na observação, confirmaram-se como sendo apenas aquelas que 

centralizadas e que têm como base o Programa Ler e Escrever. Apenas essas 

continuam acontecendo, as demais, deixaram de acontecer, evidenciando o 

descaso com a continuidade das políticas para formação dos professores da 

rede. Somente permanecem no dia a dia da Oficina as ações que estão 

pautadas no “treinamento” dos professores e na multiplicação de formações 

específicas para subsidiar os professores a tornarem os alunos aptos a terem 

sucesso nas avaliações externas. 

 É interessante ressaltar que as relações com a formadora da CENP, no 

momento das entrevistas, diferem das relações mantidas no momento da 
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observação, havendo certo distanciamento entre a formadora externa e os 

formadores locados na Oficina pedagógica. Isso pode indicar que as relações 

estão pautadas em afinidades pessoais e não exatamente nas ações. Isso 

pode ser analisado como um dispositivo que indica aproximação ou 

distanciamento entre o órgão central e a Oficina Pedagógica e seus agentes. 

No momento em que a Oficina está povoada por agentes que se afinam com a 

formadora externa e vice versa, o trabalho acontece mais integrado, já quando 

ocorre o contrário, como comprovado na observação, o trabalho acontece num 

movimento em que cada um ocupa o seu espaço, sem se misturar, há então 

pouca integração nas ações e nas relações pessoais. 

 Para não fugir ao que está sendo abordado é importante chamar a 

atenção para a maneira como os professores são vistos pelos agentes e as 

relações estabelecidas entre eles. Enquanto nas entrevistas as agentes 

trataram de ser mais políticas com relação à maneira como elas se referiam 

aos professores, afirmando que havia “uma boa relação entre elas e os 

professores..., que havia credibilidade.... que legitimava o trabalho delas e da 

oficina....”, não se referindo, em nenhum momento, aos professores de maneira 

depreciativa, na observação, nota-se uma interpretação confusa e inadequada, 

demonstrando até um certo descrédito em relação à ação do professor na 

escola, com a ideia de que “(...) o professor não sabe de nada ou conhece 

pouco do conteúdo que ministra”, e isso, segundo os agentes, justifica a 

necessidade de se criar cursos, e o pior, o que for oferecido nesses cursos 

“está bom”, demonstrando com isso, um desconhecimento total dos saberes 

docentes de que fala Tardif (2000) e um desrespeito às etapas da 

profissionalidade e necessidades formativas docentes de que fala Candau 

(2007), além de demonstrar também certo artificialismo nas ações de que fala 

Viñao Frago (1997). 

Ressalte-se que, em termos de “formação continuada” para professores, 

a importância vai para os projetos decorrentes do Programa Ler e Escrever. 

Mesmo quando a Oficina está funcionando de maneira precária, só com um 

“agente formador” em seu módulo, as ações do Programa Ler e Escrever são 

colocadas em prática. Existe um apelo muito forte para que essas ações não 

parem de acontecer, pois são elas, segundo os agentes e a Secretaria de 

Educação, que garantem o sucesso dos alunos nas avaliações externas e, com 
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isso, também são garantidas e legitimadas perante a sociedade, a política de 

bônus da Secretaria de Educação:  

 

(...) pois a escola que consegue bater sua meta no IDESP, os seus 

professores e funcionários conseguem receber até 2,9 salários em forma 

de bônus” (Conversa com Agente observado).   

 

É esse o desenho que configura a “política de formação continuada de 

professores” no Estado de São Paulo. 

 Na prática, o que significa isso? Muda o governo, muda tudo e é por isso 

que há, como afirma Viñao Frago (2000), preferência pelas macro-reformas, 

desconsiderando-se tudo o que já havia sido feito, dando maior atenção às 

atividades burocráticas dos professores, à documentação que atesta suas 

tarefas (planilhas de sondagem por exemplo),  

 Os materiais de que dispõe os agentes são insuficientes e obsoletos, 

mesmo assim, ainda há disputa por esse material com funcionários de outros 

setores da Diretoria de Ensino. As salas não são arejadas, o mobiliário é 

inadequado e em pouca quantidade. As ações de formação acontecem e 

atendem em média quarenta professores por vez, que ficam apertados na “sala 

de aula” reservada para esse fim. Essa quantidade de professores já havia sido 

motivo de crítica pela Coordenadora da Oficina Pedagógica no momento da 

entrevista: 

 

(...) fica prejudicado o trabalho com esse número de professores, pois a 

formação corre o risco de ficar só na informação, o que não é formação... o 

ideal seria a formação com número reduzido de professores, isso sim 

favoreceria o debate e a reflexão(...) (Coordenadora). 

 

 As visitas às escolas não ocorrem para auxiliar os professores, mas para 

(...) verificar se estão fazendo o trabalho conforme determinação nas 

“formações” dos PCs realizadas na Oficina Pedagógica... Ou seja, trata-se de 

verificar se estão fazendo bem o trabalho de reproduzir e multiplicar as ações, 

como num efeito dominó, onde todas as peças têm que se ajustar para o 

sucesso do jogo. Essas visitas são completamente negligenciadas e, quando 

acontecem, terminam por reforçar o que, no passado, já acontecia com os 

Monitores e ATPs, que pela proximidade com os Supervisores, eram vistos 
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pelos professores como “fiscalizadores, reguladores do trabalho deles em sala 

de aula” (Entrevista com a Coordenadora). 

 Sem pretender criar uma verdade absoluta sobre a autonomia destes 

agentes, mas partindo do princípio que a autonomia deve possibilitar ao 

indivíduo liberdade para criar, e que esta liberdade para criar deve ser 

favorecida pelas condições de trabalho de que dispõem os indivíduos (em 

especial: estabilidade funcional e tempo para pensar no trabalho e sua 

natureza, elaborar e planejar) os elementos até aqui apresentados, originários 

da análise dos documentos, das entrevistas e da observação parecem 

suficientes para indicar que a autonomia desses agentes é muito prejudicada, 

razão pela qual, lançam mão do uso e aplicação em seu cotidiano de várias 

“táticas de sobrevivência”, como afirma Certeau (1994). 

 Essas “táticas” ou “astúcias”, como diz o autor, são percebidas nas 

ações cotidianas, como um “malabarismo” constante, como movimentos 

realizados intuitivamente no espaço de ação. Essas ações se confundem ou 

são diluídas nas narrativas apresentadas, nas quais os entrevistados se 

expressam, ora fazendo o jogo do poder, ora tirando proveito dele; ora 

caminhando junto com a situação de pressão, ora reagindo a ela, mas de uma 

forma ou de outra, há sempre sinais de reações reveladas nas minúcias que, 

por sua vez, desvelam certo “nível de liberdade” em relação ao controle dos 

reformadores ou instâncias superiores.  

 O que se pode constatar, segundo Certeau é a fusão de dois ou mais 

elementos culturais antagônicos (a cultura dos gestores/reformadores e a 

cultura dos agentes/professores) num só espaço, continuando, porém, 

perceptíveis apenas alguns sinais de suas origens diversas, em que cada um 

ocupa o seu espaço/lugar, sendo que, do lado do reformador encontra-se o 

lugar do empoderamento, de onde emergem as ações legitimas ou formais, e 

no espaço de ação dos agentes, a transfiguração do empoderamento (poder) 

nas “(...) táticas e astúcias dos agentes formadores, que buscam a todo custo 

sobreviver às imposições, limites e ao controle quase que ilimitado do poder” 

(CERTEAU, 1994), que neste caso é personificado pelo Governo do Estado de 

São Paulo através da Secretaria de Educação.  

Esse espaço narrado, onde as ações se desenrolam e se revelam são 

os espaços marcados pelos acontecimentos diários, o espaço das ações e das 
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relações mutáveis onde o poder age de um lugar próprio, em cadeia fazendo-

se perceber por vários canais, diferentemente das “táticas”, desses agentes 

que são quase imperceptíveis, mas que se mostram no cotidiano das ações. Já 

o poder (SEE) se manifesta impregnando a todos, se personifica infiltrando 

seus tentáculos em todos os lugares, inclusive no espaço mutável (Oficina e 

escolas) e não é limitado aos limites físicos. O espaço concebido por Viñao 

Frago (2000) é tratado como construção material, o espaço é a construção, o 

prédio, ou seja, é o lugar da materialidade da coisa, do arquivo.  

Para Certeau esse espaço é construído nas ações narradas, no 

movimento, na circulação. Ele se revela no modo como as pessoas 

vivem/apoderam-se dele. Assim, para Certeau, o espaço “é o lugar praticado 

pelo sujeito”. Espaço é movimento, deslocamento. Tem a ver com as práticas 

do sujeito, está ligado às “táticas” cotidianas para transitar de um ponto a outro. 

Na perspectiva de Certeau, esse espaço é o espaço dos acontecimentos, das 

ações, é aí que se percebem as correlações de forças entre os que têm o 

poder (um lugar próprio) e aqueles que sobrevivem ou reagem a ele nos seus 

espaços de ação. 

  O Quadro 10, a seguir, foi confeccionado com o objetivo de tentar 

identificar e descrever as ações de formação continuada de professores que 

são oferecidas aos professores do Ensino fundamental I, não deixando de 

juntar a esse grupo, outras ações que ocorrem na mesma Oficina Pedagógica 

para formação de professores. Põe-se em destaque, tanto às ações, quanto à 

forma como essas ações são disseminadas ao grupo de professores 

jurisdicionado a esta Diretoria, além de indicar: a forma de recrutamento e 

seleção dos docentes, a voz do professor no processo de planejamento e 

elaboração das ações, as formas de avaliação, a avaliação pelo grupo de 

professores. Com isso, espera-se retratar como essas ações são conduzidas e 

vistas pelos agentes formadores, assim como de que maneira eles percebem e 

avaliam que as mesmas chegam aos professores alvos dessas ações. 
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Quadro 10: Os cursos/ações oferecidos 

 
Entrevistadas                          

 
Aspectos 

Supervisora de Ensino 
Professora Coordenadora da 
Oficina Pedagógica – Ciclo I 

 
Ações em 
andamento 
implementadas 
para os 
professores. 

 

Destaca-se entre as ações 
desenvolvidas na Oficina Pedagógica: 
 

 Programa Ler e Escrever, que é 
o grande programa da Secretaria de 
Educação para o Fundamental I. 
Deste Programa saem outras ações 
como o PIC (Programa Intensivo de 
Correção de Ciclo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entre as ações de formação 
continuada da Oficina Pedagógica 
da Diretoria de Ensino Sul 2, 
destaca-se: 
 

 O Curso de Leitura, Escrita e 
Produção de Textos, esse 
produzido pela Oficina Pedagógica, 

 O curso oferecido pela Secretaria 
de Educação juntamente com a 
Fundação Santillana: A criança de 
6 anos no Ensino Fundamental I, 

 O Plano de Ação – Reflexão 
sobre Leitura e Escrita, com 
convocação de professor, 

 O Programa Ler e Escrever que é 
voltado para formação dos 
Professores Coordenadores – PC, 
deste grande Programa da 
Secretaria de Educação formam-se 
também os professores que estão 
atuando com salas de PIC 
(Programa Intensivo de Correção 
de Ciclo) considerado como curso, 
pois há convocação para os 
professores e certificação, 

 Curso de Didática da Matemática, 
específico para o Fundamental I. 
 

Destaque para o 
melhor. 
 

Dentre as ações de formação continuada 
oferecidas pela Diretoria de Ensino na 
Oficina Pedagógica o destaque vai para 
O Programa Ler e Escrever. Esse 
Programa busca atingir todos os 
Professores Coordenadores e tem seu 
foco voltado para Leitura e Escrita, 
fazendo com que o professor volte-se 
para sua ação em sala de aula num 
movimento de reflexão/ação. 
 

Dentre as ações oferecidas 
destaca-se o PIC (Programa 
Intensivo de Correção de Ciclo), 
que está vinculado, ou é parte 
integrante do Programa Ler e 
Escrever. O PIC tem o foco na 
Leitura e Escrita, mas trabalha com 
projeto que envolve outras 
disciplinas, por exemplo: 
matemática. 

Recrutamento e 
seleção dos 
professores. 

 

 Para a formação do Programa e 
Escrever que é um curso voltado 
especificamente para o Professor 
Coordenador, convoca-se pela 
Resolução 62/05, e o curso é voltado 
para todos os PCs, a escola que não 
tiver PC, o Diretor ou o Vice-Diretor 
deve comparecer, pois é convocação, 

 Para o curso do PIC são convocados 
os professores da 3ª série PIC e 4ª 
série PIC, 

 Para os cursos de matemática os 
critérios são os seguintes: 

 - professores das séries finais do 
Fundamental I, 

 - 1 ou 2 professores por escola, 

 - ou professores que estão atuando 
nas séries finais deste Ciclo, 

 Para o curso de Leitura, Escrita e 
Produção de Texto, os critérios são os 
mesmo, 

Quanto à seleção, se é solicitado 
pela Secretaria de Educação há 
critérios: 

 A prioridade são os efetivos, e 
não os OFAs – contratados, se 
sobrar vagas, oferece-se a esta 
categoria, 

 O Curso de Leitura, Escrita e 
Produção de Textos limitamos a 1 
por escola, 

Também há critérios para os cursos 
que são elaborados na Oficina 
Pedagógica para que seja 
contemplado pelo menos 1 
representante de cada escola. 
 
A entrevistada lamenta não poder 
atender todos os professores, pois 
é um contingente muito grande. 
Essa limitação dá-se devido espaço 
físico, pessoal para atendimento e 
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Há critérios, os professores são 
selecionados por conta da demanda que 
é muito grande e não se consegue 
atender a todos. 
Os professores são recrutados através 
de redes (e-mails) que são enviados a 
escola para que eles façam a inscrição 
neste ou naquele curso, a partir daí, há 
uma seleção para atendê-los, também 
levando em conta que primeiro são os 
efetivos que são selecionados, depois os 
contratados seguindo uma ordem de 
classificação, com exceção os cursos em 
que há a obrigatoriedade do professor 
comparecer seja ele efetivo ou não, caso 
do PIC. 

formação, 
O recrutamento é feito através de 
redes (e-mails) enviadas pela 
Oficina Pedagógica ou pela própria 
Secretaria de Educação através da 
CENP para que os professores se 
inscrevam neste ou naquela curso, 
daí, para selecioná-los observa-se 
todos os critérios e podendo ser 
inscritos de 30 a 40 professores por 
turma, não mais que isso. 
 
 
 

Formas de 
avaliação. 
 

As avaliações das OTs - Orientações 
Técnicas – são feitas no final de cada 
aula com os PCs, professores ou 
diretores no final de cada OT. Eles fazem 
uma auto-avaliação da avaliação. 
Para o Programa Ler e Escrever há uma 
avaliação semestral, e é feita uma auto-
avaliação por todos os PCs do trabalho 
da Oficina e dos cursos durante aquele 
semestre, além das avaliações dos 
professores que são feitas através dos 
resultados dos alunos, mostradas nos 
mapas de sondagem enviados a Oficina 
Pedagógica pelas escolas, em que 
através destes se constroem gráficos 
para avaliar até que ponto a formação da 
Oficina Pedagógica está chegando à 
ponta, ou seja, no aluno. 
A entrevistada cita que o SARESP é uma 
grande avaliação do serviço deles, pois 
reflete o seu trabalho de formação junto 
aos professores do Fundamental I, 
através do Programa Ler e Escrever 
oferecido aos Professores de Educação 
Básica I, e que é o “carro chefe” da 
formação continuada para professores 
do Fundamental I. 
Basicamente a avaliação dos 
professores é feita através de relatórios e 
desempenho dos alunos apresentados 
no SARESP. Existe um controle 
sistemático das ações desenvolvidas nas 
escolas que são narradas através dos 
mapas de sondagem. Através disso, 
pode-se avaliar o professor e sua ação 
com os alunos, assim como eles estão 
trabalhando a proposta colocada pela 
Secretaria de Educação. 
Fazem-se algumas visitas às escolas 
para avaliar se o trabalho feito nas 
formações está efetivamente sendo 
colocados em prática nas escolas. 
 

Nas formações que a CENP faz 
para os formadores há avaliações, 
e nestas avaliações os formadores 
avaliam o que está bom e o que 
está ruim e precisa ser mudado, 
nem sempre são atendidos, 
algumas propostas de mudança 
oferecidas pelos formadores das 
Diretorias ainda estão em avaliação 
pelo Órgão Central e esperam-se 
mudanças. 
Nos cursos oferecidos para os 
professores na Oficina Pedagógica 
há um momento de avaliação onde 
todos têm a oportunidade de se 
pronunciar sobre os pontos 
positivos e negativos da formação e 
o que deve mudar. Questiona-se se 
as atividades propostas mudaram 
ou não a ação dos professores na 
escola ou se precisam ser 
reformuladas. 
São oferecidos textos ou tarefas 
para serem discutidos em aula 
posterior, onde eles devem 
apresentar um relatório do que deu 
certo ou não. Há um momento de 
discussão onde todos se envolvem 
e narram suas experiências sobre o 
material trabalhado na formação e 
em sala de aula com os alunos. 
Nesse momento discute-se 
conteúdos vagos, aprofundamento 
de atividades e conteúdos, 
metodologias, estratégias, etc. 
A entrevistada diz que tem 
percebido uma falha muito grande 
na formação básica do professor. 
 
 
 

Aceitação dos 
cursos pelos 
professores. 
 

Cita dois momentos: 
O primeiro é marcado por muita 
resistência onde os professores se 
perguntavam por que fazer determinado 
curso, no que isso mudaria a sua vida 
profissional, isso se deu há algum tempo 
no lançamento do curso Letra e Vida. 

A entrevistada acredita que 70% 
dos professores que frequentam os 
cursos aceitam bem as ações e os 
cursos oferecidos, vindo até a 
oficina para realmente buscar algo 
que possa ajudar a modificar a sua 
prática. A aceitação deles é bem 
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Já o segundo momento é marcado por 
uma concorrência muito grande para 
frequentar os cursos oferecidos pela 
Oficina Pedagógica, tanto os cursos 
oferecidos e encaminhados pela CENP, 
quanto os oferecidos e elaborados pela 
própria Oficina Pedagógica. Isso é fruto 
de um trabalho sério que resulta em uma 
grande aceitação dos professores e em 
resultados bons para a formação 
profissional dos professores, onde a 
banca do Fundamental I foi a que mais 
aprovou professores nas provas de 
mérito e a de seleção de professores 
temporários para atribuição de aulas. 
 

ativa. Há envolvimento, 
empolgação, fazem as atividades, 
conversam, socializam. Aqueles 
que vêm, dentro desta margem dos 
70% realmente vêm com vontade 
de aprender, de buscar algo novo, 
bom para ele, sua prática e seus 
alunos. A entrevistada tem feito um 
registro reflexivo em que as 
professoras têm relatado que as 
ações de formação têm mudado a 
vida delas, a forma de ver os 
alunos. Salienta que costuma ter 
certo cuidado quanto a essas 
narrativas reflexivas que expõe a 
fala do professor e talvez não seja o 
real a ser registrado, entretanto, é o 
que ela tem para trabalhar como 
avaliação do seu trabalho e da 
Oficina Pedagógica. Diz que ainda 
há muitos professores que 
frequentam os cursos só pela 
certificação, para uma possível 
evolução funcional dentro do plano 
de carreira, sem levar em 
consideração a importância da 
formação continuada como 
ferramenta para sua 
profissionalização. 
 

Possibilidades de 
ouvir as sugestões 
dos professores. 

 

Segundo a entrevistada, procura. São 
enviados questionários aos professores 
para que eles enviem sugestões de dias 
em que eles querem fazer o curso. Já o 
curso do PC é feito tomando-se em conta 
o dia de HTPC das escolas, não se faz 
curso com PC nos dias em que as 
escolas – a maioria – estiverem com 
HTPC programada. Na realidade, essa 
consulta é para saber se vai ter ou não 
demanda para realizar o curso naquele 
dia, não se abre o curso se não tiver 
demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faz-se pesquisa de quais dias as 
escolas fazem HTPC – a maioria – 
e daí planeja-se o dia do curso do 
PC com o Programa Ler e Escrever.  
Mas não há como ouvir sugestões 
para mudanças em horários, dias, 
conteúdos dos cursos enviados 
pela CENP, eles devem acontecer 
naquele formato enviado. Já com 
relação aos cursos criados no 
âmbito da Diretoria de Ensino pela 
Oficina Pedagógica, pode-se ouvir 
sugestões e fazer adequações no 
programa, conteúdo, aulas, carga 
horária, porém depois da aula 
inaugural, onde é verificado se vai 
haver ou não adesão dos 
professores e iniciado o curso, não 
se pode mudar mais o dia. Outras 
questões podem ser negociadas 
durante o período em que o curso 
estiver acontecendo como: 
adequação de atividades a 
realidade das escolas e 
necessidades dos professores, a 
não ser que todos tenham muita 
dificuldade para frequentar o curso 
naquele dia. 
 

 
 A análise do Quadro 10 evidencia que a ação de formação de professor 

criada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo que mais permeia 

outras ações de formação para um determinado nível de ensino é justamente o 
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Programa Ler e Escrever, que é um Programa custeado pelo Governo para 

oferecimento aos professores que atendem ao Ensino fundamental I, é este 

Programa que envolve quase todos os esforços, hoje, no âmbito da Oficina 

Pedagógica das Diretorias de Ensino.  

No momento das entrevistas havia outras ações acontecendo além do 

Ler e escrever, entretanto, essas ações foram descontinuadas pela saída da 

Coordenadora da Oficina Pedagógica que assumiu outro cargo em outra rede 

de ensino, e de outros dois PCNPs que também saíram para assumir outros 

cargos e funções em outros lugares e sistemas de ensino. Como já foi dito na 

análise de Quadros anteriores, quase todas estas ações têm sua criação no 

âmbito da Secretaria de Educação através da EFAP, nenhuma delas foi 

concebida levando-se em consideração uma necessidade real e específica das 

escolas, nem dos professores. A metodologia é a do uso e seleção do 

“multiplicador”, tendo seu foco nos PCs das escolas que, por sua vez, devem 

multiplicar ou reproduzir as formações nas escolas para os professores, que 

deverão, na “ponta desse telefone sem fio” também reproduzir o que 

aprenderam para os alunos que, finalmente utilizarão o que aprenderam nas 

avaliações externas. 

 As entrevistas são unânimes ao destacarem esse Programa como “a 

melhor ação de formação..., a que penetra na escola com grande poder, 

mesmo porque os professores quase não conseguem fugir a isso...”. Todo o 

material didático enviado atualmente às escolas refere-se ao Ler e Escrever. 

Isso demonstra a intenção da Secretaria de Educação de “(...) cercar os 

professores de todos os lados para que eles façam exatamente aquilo que a 

Secretaria espera”. Na verdade, desconsidera-se, como alerta Viñao Frago 

(2000), o chão da escola e os problemas que lá existem, numa tendência à 

uniformidade, centralismo e formalismo burocrático, numa concepção 

mecanicista de formação, cujos agentes – professores e equipe técnica – só 

têm que ler e executar o que lhe é ordenado, dando uma atenção muito 

especial aos expedientes burocráticos e administrativos que dão conta de 

registrar e controlar as tarefas dos professores, por onde medem a eficácia das 

ações impostas pela Secretaria de Educação. 

Trata-se, portanto, de uma tecnologia moderna de controle, pela qual a 

formação continuada em andamento na Oficina, não pode ser classificada 
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como tal – não se tomarmos como inspiração o que dizem os autores aqui 

tomados como referencial teórico, que apontam que, o polo emergente e que 

deve inspirar as ações de formação deve ser a escola e sua dinâmica, suas 

demandas, seu contexto. 

Pode-se afirmar então que, em se tratando de formação continuada, a 

Secretaria de Educação caminha na contramão do que propõem os estudos 

acadêmicos, pois o que faz na rede estadual de ensino, o que oferece aos 

professores, pode ser tudo: orientação para implementação de currículo, nova 

tecnologia de controle, treinamento, menos formação continuada, não esta 

formação continuada que se apresenta nos moldes defendidos nesta pesquisa. 

 As entrevistadas medem o sucesso dessas ações pelos objetivos 

alcançados pela Secretaria de Educação através das avaliações externas e 

através do número de professores que “consegue passar nas provinhas da 

Secretaria”, conforme já foi descrito em momento anterior. Ora não se pode 

medir o sucesso de uma ação por tais critérios. Medir a qualidade de uma 

formação pelo rendimento dos alunos é no mínimo pensar que o professor não 

precisa de nenhuma formação a não ser treiná-lo para ações repetitivas e 

desconsiderar a natureza do trabalho docente, sua especificidade, seu objeto 

de trabalho – o aluno... é reduzi-lo a quase nada.  

O sistema de recrutamento e seleção de professores para fazer os 

cursos não contempla a todos, as próprias agentes entrevistadas se 

manifestam em relação a isso, lamentando não poderem atender todos os 

professores nas “formações”:  

 

(...) uma hora só o efetivo (1 – um por escola) pode participar, outra hora 1 ou 

2 professores por escola, isso revezando turnos e horários. Nas ações 

formativas do Programa Ler e Escrever só os PCs podem participar, os 

demais professores ficam nas escolas aguardando o PC, que, através da 

lógica do “multiplicador”, se encarrega de passar o conteúdo e as formações 

para os professores (Entrevista com a Coordenadora). 

 

As entrevistadas justificam tal procedimento pela falta de espaço físico e 

pessoal qualificado para atender a todos os professores. Nisso, a observação 

da rotina e contexto de trabalho na Oficina mostrou que elas realmente têm 

razão. Realmente a Oficina Pedagógica não está preparada para atender aos 
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professores da rede. Na observação foi possível notar a fragilidade da Oficina 

Pedagógica: não há espaços adequados para receber professores, muito 

menos material adequado e suficiente para todos. O próprio agente formador 

na observação disse que, 

 

(...) quando fazemos alguma atividade que precisa usar algum material 

específico, pedimos para as PCs trazerem das escolas. (Conversa com 

agente formador) 

 

Até para as ações mais graduadas, como o bolsa mestrado/doutorado, o 

recrutamento é desigual e não contempla a todos os docentes da rede, 

conforme critérios já especificados na introdução deste trabalho, muitos 

professores não conseguem ser atendidos pelo projeto.  

 Vale lembrar que as avaliações dessas ações são feitas formalmente 

através de auto-avaliação nas formações da Oficina pedagógica, nas quais os 

professores recebem uma espécie de atividade que será apresentada em 

momento posterior e discutida com os pares. Mas, de fato, os instrumentos 

para avaliar as ações são, como dizem as agentes entrevistadas (e com a 

confirmação também nas observações), as planilhas de sondagem e as 

avaliações externas – o SARESP (que comporá o IDESP) e a Prova Brasil (que 

resultará no IDEB), ou seja, é através do rendimento dos alunos que se mede 

se as ações estão ou não surtindo o efeito desejado pela Secretaria de 

Educação. 

 A aceitação dos cursos por quem os faz é boa, segundo as 

entrevistadas, mas essa aceitação precisa ser melhor esclarecida. As ações 

são bem aceitas porque proporcionam aos professores os conteúdos para 

passarem nas várias “provinhas” que o Governo produz anualmente para 

contratar professores e, às vezes, para promovê-los dentro do plano de cargos 

e salários. Como “(...) só são cobrados nas provas os conteúdos teóricos que 

são trabalhados nas formações” (conforme esclarecido pelo Agente presente 

na observação), logo, explica-se a simpatia dos professores para com estas 

ações 

Pelo exame do Quadro 10 percebe-se que as agentes até tentam ouvir 

as demandas e sugestões dos professores, mas só ouvem, porque conforme 

foi observado, quase nada é mudado, e em se tratando dos cursos e ações 
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centralizadas, não se muda nada, prevalecendo a postura autoritária e 

controladora do Governo através da Secretaria de Educação e seus órgãos. 

 Com relação aos cursos oferecidos podemos destacar que essas ações 

são concebidas da seguinte forma: 

 

 O Curso de Leitura, Escrita e Produção de Textos (descentralizado). Esse 

curso foi produzido pela agente formadora da Oficina Pedagógica, foi elaborado para 

abranger os professores do ensino fundamental I e II, segundo a agente formadora, 

esse curso tinha o objetivo de oferecer uma reflexão sobre a língua, em que pudesse 

trazer professores do fundamental I e II para socializarem as situações de classe, pois 

ela diz que há um corte do último ano do ensino fundamental I para o fundamental II e 

ela gostaria de trabalhar essas questões linguagem que atrapalham, na visão dela, o 

desenvolvimento da aulas língua portuguesa neste período de transição do aluno entre 

um nível e outro; 

 

  A criança de 6 anos no Ensino Fundamental I (centralizado). Curso 

oferecido à distância pela Fundação Santillana em parceria com a Secretaria de 

Educação: Com carga horária de 80 horas, este curso teve como principal objetivo 

refletir e compartilhar experiências entre especialistas, coordenadores e professores 

de todo o país a respeito da integração das crianças de 6 anos no Ensino 

Fundamental. Assim, cada módulo do curso promoveu uma análise cuidadosa sobre a 

ação docente, considerando as exigências da nova estrutura escolar; 

 

  O Plano de Ação (descentralizado) – Reflexão sobre Leitura e Escrita, 
com convocação de professores, aconteceu em quatro encontros presenciais, mas foi 
encerrado pela dificuldade de convocar os professores. O foco era a reflexão sobre o 
sistema de leitura e escrita, não foi possível precisar a carga horária, mas o curso 
segue os mesmos pressupostos norteadores do Programa Ler e Escrever; 
 

  O Programa Ler e Escrever (centralizado). É voltado para formação dos 

Professores Coordenadores – PC, deste grande Programa da Secretaria de Educação 

formam-se também os professores que estão atuando com salas de PIC (Programa 

Intensivo de Correção de Ciclo) considerado como curso, pois há convocação para os 

professores e certificação; 

 

 Curso de Didática da Matemática (centralizado), específico para o Fundamental 

I, cujo material das formações é enviado pela Secretaria de Educação, e tem ligação 

com o Programa Ler e Escrever; 

 

 PIC (Programa Intensivo de Correção de Ciclo) (centralizado), curso oferecido 

aos professores que trabalham com salas de “recuperação” dos alunos que não 

atingiram bom rendimento para cursar a série seguinte, objetivo é corrigir possíveis 

desvios na apropriação de conteúdos pelos alunos das 3ªs e 4ªs séries, todo o 

material desse curso depreende-se do programa Ler e escrever, inclusive o material 
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didático enviado às escolas para os alunos são produzidos pela Secretaria de 

Educação. 

 

 No momento da observação foram registradas as seguintes ações: 
 

 O Programa Ler e Escrever (Centralizado).  
 

 EMAI18 (Educação Matemática para Alunos Iniciais) Centralizado. 

 

 O Projeto “Educação Matemática nos Anos iniciais do Ensino 

Fundamental – EMAI”, segundo o agente formador observado: 

 

(...) compreende um conjunto de ações que têm como objetivo articular o 
processo de desenvolvimento curricular em Matemática, a formação de 
professores e a avaliação, elementos chave de promoção da qualidade da 
educação. Esta ação tem como característica principal o envolvimento de 
todos os professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, a 
partir da consideração de que o professor é protagonista no desenvolvimento 
do currículo em sala de aula e na construção das aprendizagens dos alunos. 
O projeto propõe como ação principal a constituição de Grupos de Educação 
Matemática em cada escola, usando o horário destinado a atividades 
pedagógicas coletivas, HTPC, e atuando no formato de grupos colaborativos, 
organizados pelo Professor Coordenador do Ensino Fundamental Anos 
Iniciais, com atividades conduzidas com a participação dos próprios 
professores. Essas reuniões serão conduzidas pelo Professor Coordenador 
que terá apoio dos Professores Coordenadores dos Núcleos Pedagógicos 
das Diretorias de Ensino e terão como pauta o estudo e o planejamento de 
sequências de atividades que serão realizadas em sala de aula para posterior 
análise e avaliação do grupo. O sucesso do Projeto depende da organização 
e do trabalho realizado nesse grupo e terá grandes possibilidades se 
atuarmos na perspectiva da colaboração. Esperamos que todos os 
professores dos anos iniciais se envolvam no Projeto e desejamos que seja 
desenvolvido um excelente trabalho. 

 

 O Quadro 11, a seguir, foi elaborado com o intuito de apresentar a 

frequência com que os agentes formadores se envolvem nas mais diversas 

atividades em suas rotinas diárias.  

 

 

 

 

                                           
18

CGEB/DEGEB e CEFAF lançou no dia 22/03/2012 o Projeto: “Educação Matemática nos 
anos Iniciais do Ensino Fundamental – EMAI” - Projeto assessorado por Professora Doutora 
Célia Maria Carolino Pires, com a participação das Equipes: Curricular dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental – CEFAI, Curricular de Matemática – CEFAF e do Grupo de Referência 
de Matemática – GRM. 
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Quadro 11: Frequência das ações realizadas na Oficina Pedagógica 
 

ATIVIDADES / FREQUÊNCIA 
 

Muitas vezes / sempre 
 

Poucas vezes Raramente 

 
 Produzir relatórios e alimentar 

sistema com informações pra 
Secretaria de Educação e 
Dirigente (constantemente); 
 

 Atividades burocráticas e 
administrativas; 
 

 Atividades operacionais (tirar 
cópias, grampear e organizar 
apostilas, organizar kits, 
verificar café, entre outras); 

 

 Enviar e-mails e movimentar-
se entre os setores da Diretoria 
de Ensino. 

 
 Atendimento ao telefone; 

 
 Elaboração de pautas e 

participação em reuniões (mas 
quando faz, toma o dia inteiro); 
 

 Participação em formações / 
aulas (em média 1 ou 2 vezes 
por semana); 

 
 Convocar professores e PCs; 

 
 Elaboração de pautas para 

formações. 

 

 
 Atendimento a professores 

(as); 
 

 Visitas às escolas (quando têm 
tempo, mas dificilmente saem 
da Oficina); 
 

 Elaboração/planejamento de 
cursos/ações de formação; 
 

 Reunião entre os pares na 
Oficina Pedagógica. 

 

 

 

  

 A análise do Quadro 11 suscita algumas seguintes considerações. 

Dentre as atividades que tomam a maior parte do tempo dos agentes 

formadores na Oficina Pedagógica, o destaque vai para: as atividades 

administrativas, burocráticas e operacionais (logística), além de enviar e-mails 

e produzir relatórios, planilhas e tabelas para os órgãos centrais da Secretaria 

de Educação. 

 Esse desenho confirma a intensificação da rotina desses agentes nas 

atividades administrativas e burocráticas, em especial aquelas que têm por 

objetivo reunir e fornecer dados das escolas, professores e alunos à Secretaria 

de Educação. Trata-se, como era de se esperar, de mapear e controlar as 

ações de escolas e professores e também as dos próprios agentes da Oficina, 

que são, como dizem as entrevistadas:“(...) cobrados para que façam as 

escolas apresentarem bons resultados”.  

As atividades incluídas como as que raramente são realizadas – 

atendimento aos professores, visitas às escolas, elaboração de cursos/ações de 

formação e reuniões entre pares na Oficina – são reveladoras do fato de que 

esses agentes não estão na Oficina para auxiliar as escolas e seus professores 

oferecendo ações de formação para que os docentes possam organizar 

planejar e gerenciar sua formação continuada de maneira mais tranquila, 

contando com o apoio mais próximo da Diretoria de Ensino, através da Oficina 
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Pedagógica e seus agentes (órgão da Secretaria mais próximo dos docentes). 

Esse pessoal está na Oficina Pedagógica para fazer outro tipo de serviço, 

exatamente aquele explícito na Resolução SE – 91/2007, em seu artigo II, em 

que se determina que os PCOPs, devem atuar como: 

 

II – Implementadores de ações de apoio pedagógico e educacional que 

orientarão as equipes escolares na condução de procedimentos que dizem 

respeito à organização e funcionamento dos diferentes níveis e modalidades 

de ensino (Resolução SEE-SP, n. 91, de 19 de dezembro de 2007). 

 

 Trata-se, como se vê, de uma terminologia moderna, ligada sempre à 

ideia de controle. Assim, é possível constatar que desde a criação da função de 

Monitor (em 1987), passando pelos ATPs e PCOPs (em 1995 e 2007, 

respectivamente), até chegar aos PCNPs (em 2011), essa função não está, de 

fato, voltada para a formação continuada dos professores, mas para servir de 

ferramenta para a “racionalização” do sistema de ensino, implementação do 

currículo e controle das ações dos professores.  

 Também as entrevistas dão conta de comprovar que apesar desses 

agentes, em suas práticas cotidianas, lançarem mão de “táticas” ou “astúcias”, 

buscando criar uma situação menos incômoda, forçando uma reação, como 

sobrevivência às pressões e controle da Secretaria de Educação na condução 

do processo de implementação e reprodução das políticas e ações impostas, 

suas atividades administrativas e burocráticas se sobressaem sobre as de 

cunho pedagógico. As entrevistas mostram que existe uma sobrecarga de 

trabalho que extrapola os limites aceitáveis, forçando a Supervisora, por 

exemplo, que orienta os trabalhos e que é responsável pela Oficina 

Pedagógica a levar trabalho para casa. Da mesma forma a Coordenadora 

afirma de modo enfático que: 

 

(...) o trabalho é tanto, que não permite se reunir, estudar, planejar...os 
projetos da Secretaria não se conversam, são ações desarticuladas e não 
reflete os anseios dos professores. 
 
(...) embora eles (Secretaria) digam que aquilo vai ser bom para os 
professores, não é bom... 
 
(...) os projetos da Secretaria atropelam a agenda da Oficina Pedagógica – 
reclama – e isso inviabiliza o planejamento de ações de formação concebidos 
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no âmbito da Oficina pedagógica, sem contar o caminho burocrático que os 
projetos da Oficina têm que percorrer para finalmente existirem... isso 
impossibilita qualquer corajoso a se lançar nessa epopeia que não se sabe 
onde vai dar..., já que planejar um projeto não significa que este será 
aprovado, ele precisa da homologação do superior da Diretoria de Ensino e 
da “autorização” da Secretaria de Educação, através da EFAF... e isso leva 
um bom tempo p/ sair...  

 

 Daí percebe-se a maneira equivocada com que a Secretaria conduz o 

processo de formação continuada e também como considera através de uma 

perspectiva técnico-racional, que os profissionais das escolas (professor e 

equipe gestora) e também o próprio PCNP – professor afastado em designação 

– não precisam saber muito, não precisam pensar, mas deverão saber apenas 

aquilo que servirá para eles conduzirem o processo de reprodução e 

multiplicação das ações de maneira eficiente e, para isso, basta que sejam 

treinados para reproduzirem as ações e seguirem procedimentos 

padronizados. Fazendo isso, garantirão que o Governo atinja seus objetivos de 

“elevar o rendimento e o nível da Educação no Estado”, através de uma política 

baseada na meritocracia, no bônus.  

 Nesses moldes, a escola que consegue atingir suas metas é 

considerada uma “escola de sucesso”, já as que não as atingem... “(...) são os 

professores que não estão fazendo seu trabalho direito”, ou seja, não estão 

cumprindo como seu papel de seguir as orientações passadas pelos agentes 

formadores nas Oficinas Pedagógicas. As políticas verticalizadas, instantâneas 

e imediatistas, a maneira mecânica como funcionam as relações entre as 

instâncias de atuação no sistema de ensino paulista são condicionadas por um 

movimento cruel de bonificação de desempenho, que desconsidera a cultura 

da escola e dos professores (de que fala Viñao Frago, 2000), que não 

reconhece as necessidades dos professores e seus “saberes” (como alerta 

Tardif, 2000), que desrespeita as etapas de profissionalidade docente e suas 

necessidades formativas (mencionadas por Candau, 2007, Marin, 2003 e 

Giovanni, 2003), esquecendo a especificidade da docência como trabalho com 

o ser humano, interativo e orientado pela relação com o conhecimento (como 

quer Carlos Marcelo, 1999).  

 Na realidade só se pensa em melhorar o rendimento escolar dos alunos 

a todo custo e isso não necessariamente significa melhorar seu nível de 
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aprendizado, não se pensa em melhorar a escola como local principal onde 

tudo acontece, não se pensa em melhorar as condições de trabalho dos 

professores, (formação, forma de contratação, plano de carreira, valorização, 

carga horária, salário entre tantas outras questões) – que possa resultar num 

conjunto eficaz para alavancar e melhorar a educação e a forma de se 

trabalhar na escola. 

 Apesar de ter montado toda uma estrutura física e de pessoal, a 

Secretaria de Educação não está dando conta de oferecer uma formação 

continuada adequada aos professores da rede. 

 Finalmente, o Quadro 12 foi elaborado para retratar a Oficina 

Pedagógica avaliada pelos agentes formadores. Buscou-se elaborar uma série 

de perguntas e questionamentos que colocassem em evidência a “forma” dada 

à Oficina Pedagógica por seus agentes, assim como a avaliação atribuída às 

ações ali gestadas, além daquelas reproduzidas por força da imposição sofrida 

por esses agentes dos órgãos centrais da Secretaria de Educação. É um 

quadro que traz um panorama da vivência das agentes com as ações de 

formação e a relação que as mesmas mantêm com os superiores hierárquicos, 

apontando pontos positivos e negativos de se trabalhar atualmente na Oficina 

Pedagógica, críticas, sugestões, elogios, pontos que gostariam que mudassem 

para que a formação acontecesse em um nível melhor e de maneira maior 

consistência. 

 
Quadro 12: A Oficina Pedagógica avaliada pelas agentes. 
 

Entrevistadas 
 
 
Aspectos 

Supervisora de Ensino 
Professora Coordenadora da Oficina 

Pedagógica – Ciclo I 

O momento atual 
 

Segundo a entrevistada, tem 
melhorado. Diz que percebe a 
Secretaria mais preocupada com 
a formação dos professores. 
Aponta que a formação é pessoal, 
mas afirma que o professor 
precisa da ajuda do governo para 
aprimorar seu trabalho, qualificar 
sua ação. Diz que a formação 
continuada em serviço é 
primordial e imprescindível, e que 
a Secretaria tem investido muito 
nisso, tanto nos processos 
centralizados quanto nos 
descentralizados. 
 
 
 

A entrevistada diz que existe uma proposta 
de melhoria, mas alerta para o fato de não 
existir um “pensar no professor”. Diz que a 
Secretaria tem investido na proposta 
oferecendo o que é bom, mas não dá 
condições para que esse bom possa 
realmente atingir a todos, não cria 
oportunidades para que os professores 
possam realmente aproveitar os cursos que 
são oferecidos. Segundo ela, a proposta é 
boa, mas a própria Diretoria através da 
Oficina Pedagógica, não tem condições de 
atender toda a demanda de professores que 
querem fazer os cursos de formação 
continuada que são oferecidos. Ainda se 
reportando sobre as condições de 
atendimento da demanda, ela diz que o fato 
de não poder atender todos os professores 
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tem causado muita angustia nela e nos 
demais formadores. Relata que a Secretaria 
impõe muita coisa dizendo que aquilo é bom 
para os professores, mas na realidade, não 
existe um momento para discussão se 
realmente aquilo é de fato bom para os 
professores, e quando acontece esse 
momento, é muito curto e nem todos 
conseguem se pronunciar, e mesmo quando 
opinam sobre determinado curso, raramente 
são atendidos, pelo menos nos cursos 
centralizados. Posicionando-se sobre a 
temática mais voltada para o material e 
currículo, a mesma diz que a Secretaria 
envia os livros, mas não faz revisão nos 
livros, que são bons, mas com o tempo vão 
ficando desatualizados, e necessitam passar 
por uma revisão. Ela alerta que se a 
Secretaria quer uma mudança na ação 
docente, Eles também têm que mudar a sua 
ação com referencia ao professor e as ações 
que eles oferecem e praticam. Segundo ela, 
os projetos e a Secretaria não precisam ser 
duros, enrijecidos, “nós mandamos e eles 
têm que cumprir”. Tece a crítica também as 
ações de HTPC nas escolas, pois o 
coordenador sai da Oficina com uma pauta 
que é voltada para formação do Ler e 
Escrever, e no momento da formação com 
os professores a demanda da escola não 
entra na pauta, e isso acaba atrapalhando, 
trazendo prejuízos para escola, e a mesma 
pensa que a demanda da escola deveria 
entrar na pauta. Ela diz que tem orientado os 
coordenadores a atenderem as demandas 
da escola, adequar a pauta e arrumar um 
espaço para que os assuntos da escola 
possam ser tratados nas HTPCs. Narra que 
o pior é que algumas escolas nem adéquam 
a pauta a realidade da escola, nem 
cumprem a pauta estabelecida nas 
formações do Ler e Escrever, o que tem 
trazido um prejuízo grande as ações de 
formação dos professores em serviço.  
 

O trabalho na 
Oficina 
Pedagógica: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pontos Positivos: 

- formar e formar-se, 
- enriquecimento intelectual e 
pessoal, 
- melhora na ação docente, 
- facilidade de leitura e 
compreensão de vários textos, 
- desenvolvimento do gosto pela 
leitura, 
- pesquisa, 
 
 
 

2. Pontos Negativos: 

- muita demanda de trabalho, 
- baixo salário, 
- espaço e pouco tempo para 
elaborar as formações, 
- investimento na formação geral, 
cultural dos formadores e 
professores. 
- Dinheiro para comprar bons 

3. Pontos Positivos: 

- aprender a ser formadora, 
- oportunidade de crescimento profissional e 
pessoal, 
- aperfeiçoamento, 
- oportunidade de aprender com os 
professores e socializar várias questões 
ligadas a pratica dos professores que antes 
não entendia, 
- interação  
- oportunidade de auto-reflexão sobre minha 
prática até como professora, 
 
 

4. Pontos Negativos: 

- o PCOP fica muito distante da escola e 
com isso perde o “chão da escola”, é 
necessário o PCOP ter algumas aulas para 
que ele não perca a ligação com os reais 
problemas da escola,  
- espaços inadequados, 
- falta de tempo para criar, 
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livros e outros bens culturais 
imprescindíveis para formação e 
aperfeiçoamento dos formadores. 
 

- excesso de trabalho burocrático 
- excesso de projetos e cobranças da CENP 
e Secretaria de Educação. 
 

Necessidade de 
mudanças no 
modelo atual 
 

Entende que a formação é muito 
importante para os professores. 
Que os programas criados pela 
Secretaria de Educação também 
são de suma importância, mas 
acreditam que eles deveriam ser 
mais restritos, em números 
menores e mais encorpados, no 
máximo três projetos prioritários, 
onde não precisassem gastar 
tanto tempo com as várias ações 
desconectadas que a Secretaria 
envia para que eles (formadores) 
desenvolvam na Diretoria de 
forma obrigatória. Com a 
priorização de poucos projetos, a 
Oficina teria mais autonomia para 
criar e trabalhar os projetos que 
são mais voltados para realidade 
das escolas que estão sob sua 
abrangência, cuja demanda de 
necessidades, via de regra, não 
são atendidas pelos cursos 
criados pela Secretaria. Diz que a 
Secretaria deveria priorizar uma 
linha de formação mais específica 
para que o trabalho fosse mais 
efetivo e eficiente. 
 
 
 

 
 

Segundo a entrevistada, a prioridade seria 
completar o módulo pessoal da Oficina 
Pedagógica. Diz que o módulo comporta 5 e 
tem 4 trabalhando, 1 só trabalhando com 
serviço burocrático e não com a formação 
que é o objetivo dos PCOPs. Comenta que 
devido ao grande número de ações e 
projetos da Secretaria da Educação, ações 
essas que “não se conversam”, não tem um 
foco definido, e que vêm para serem 
trabalhados desconsiderando a pauta e o 
planejamento da Oficina Pedagógica, fica 
difícil estabelecer metas, pois eles são 
interrompidos pela pauta da Secretaria 
(CENP) que não se comunicam e acabam 
convocando-os para reuniões e formações 
justamente nos dias em que eles haviam 
programado outras ações, inclusive 
diminuindo a oportunidade deles visitarem 
escolas e também de voltarem a essas 
escolas para devolutiva da visita. Excesso 
de trabalho, uma sobrecarga de trabalho que 
inviabiliza o desenvolvimento de outras 
ações importantes, além de uma cobrança 
muito grande do órgão central. Falta de 
tempo para elaborar pautas e visitas às 
escolas, tempo para voltar às escolas para 
devolutivas das visitas feitas anteriormente, 
o trabalho por resultados, para atingir IDESP 
através do SARESP tanto nas escolas 
quanto na Diretoria de Ensino, diz que isso é 
desmotivador, porque o trabalho é feito e 
caso não atinja a meta da Secretaria, fica 
como nada tivesse sido feito durante o ano 
todo, e que a avaliação não toma as escolas 
em suas individualidades regionais, e sim, 
como um todo, como se todas tivessem as 
mesmas clientelas. 

Outros elementos: 
1. Elogios, 

 
 
 
 
 
 

2. Críticas, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Programa Ler e Escrever, PIC. 
 
 
 
 
 
 
2. Excesso de trabalho, ações 

desconectas, muitos projetos 
sem um foco determinado, 
pouco pessoal para 
desenvolver as ações de 
formação, espaço físico 
inadequado e distante dos 
professores, desconsideração 
da realidade das escolas no 
tocante aos cursos 
centralizados pela CENP. 

 
 
 
 
3. Mais pessoal e poucos 

projetos centralizados, e que os 

 
1.PIC, Programa Ler e Escrever ambos 

centralizados, Curso de Leitura, Escrita e 
Produção de Texto, interação entre 
formador (PCOP), professores e 
coordenadores de escola, trabalho com os 
pares na elaboração de pautas e ações de 
formação, bom relacionamento com a 
Dirigente e a CENP. 

 
2. Excesso de trabalho e demanda 

burocrática, pouco pessoal para as 
ações de formação da Oficina 
Pedagógica, excesso de cobrança pelo 
órgão central, ações desconectas dos 
vários cursos e projetos centralizados, 
falta de tempo para estudo e elaboração 
de pautas e ações de formação, baixo 
salário, trabalho por resultados 
(SARESP/IDESP), falta de visitas em 
número suficientes às escolas e visitas 
para devolutivas, falta de espaço para 
exposição das reais necessidades da 
escola e dos professores, pouca ou 
nenhuma relação entre as necessidades 
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mesmos tivessem um objetivo 

claro e um foco definido, com 

metas estratégias como Programa 

Ler e Escrever, tempo para estudo 

e aprofundamento de textos para 

futuras formações, assim como 

elaboração de boas pautas, 

criadas na Oficina Pedagógica e 

que essas pautas fossem 

cumpridas sem as interferências 

da Secretaria e da CENP com 

suas convocações fora de hora, 

ações conjuntas entre Oficina, 

CENP e Secretaria da Educação. 

da escola e os projetos centralizados,  
 
3.  Completar o módulo da Oficina 

Pedagógica em número suficiente para 
atendimento às ações de formação e 
demanda de professores, diminuição na 
cobrança pelo órgão central, menos 
projetos centralizados e com foco e 
objetivos mais claros, comunicação mais 
elaborada entre a Secretaria e CENP e 
que esta comunicação não gerasse 
ações que viessem atrapalhar as ações 
da Oficina Pedagógica como 
convocações em dias em que a Oficina 
já tivesse planejado outras ações de 
formação, encerrar o trabalho por 
resultado diminuindo a tensão no 
trabalho da Diretoria, Oficina, escola e 
professores. 

 

 O Quadro 12 apresenta o panorama atual da Oficina Pedagógica, 

oferecido pelas agentes nas entrevistas. Cabe lembrar, no entanto, que a 

situação da Oficina à época da realização das entrevistas não é a mesma do 

momento em que ocorreu a observação, que revelou um quadro 

completamente defasado, com suspensão das ações que antes existiam (com 

exceção das ações de formação relacionadas ao Programa Ler e Escrever – as 

quais são constantemente mencionadas e enaltecidas pelos agentes 

formadores) como sendo: “(...) a ‘salvação da lavoura’ para Secretaria de 

Educação alavancar seu ambicioso projeto de elevar o nível e o rendimento 

dos alunos da rede estadual de ensino paulista”. 

 O exame deste Quadro 12 permite identificar e analisar a concepção de 

formação continuada que permeia as ações e mentes dos “agentes 

formadores”, especialmente quando se analisam as respostas para a questão 

das necessidades de mudança no modelo atual. Para as agentes entrevistadas 

e para o agente presente no momento da observação, o problema está na 

pouca abrangência das ações, pois estas não atingem a todos os professores. 

Não mencionam e não param para refletir exatamente sobre a concepção de 

formação que se estabeleceu na Secretaria de Educação. Suas críticas 

mencionam, no entanto, o modelo que recruta “multiplicadores”, a necessidade 

de se atingir igualmente a todos os professores. O problema, segundo a 

Coordenadora, 

 

(...) está na falta de condições e excesso de trabalho na Oficina Pedagógica 
potencializado pelo excesso de cobrança, falta de autonomia e projetos 
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desarticulados, que não se conversam, que são impostos aos professores da 
rede, e uma concepção equivocada que eles (Secretaria) têm de pensar 
porque só eles podem e são capazes de planejar as ações de formação...  

 

São criticadas também a falta de espaço e voz para os professores nas 

discussões sobre as formações.  Isso evidencia o caráter autoritário da 

Secretaria em conduzir o processo e o caráter técnico racional de suas 

medidas – herança histórica que permeia as atitudes dos reformadores da 

Secretaria de Educação. 

 Também há uma dura critica à situação de funcionamento das HTPCs, 

cujas pautas são elaboradas na Oficina Pedagógica, com os conteúdos do 

Programa Ler e Escrever, não ficando espaço para que os PCs trabalhem as 

questões específicas de suas escolas, professores e alunos. 

 Por estarem em contato com todo o movimento de ações formativas da 

Secretaria, os agentes têm muito mais oportunidades de frequentar os cursos e 

formações do que os professores que estão lotados nas escolas, lá nos confins 

das periferias de uma cidade tão grande como São Paulo.  

 Há novamente a crítica ao excesso de trabalho e demanda burocrática e 

administrativa, já tratada em quase todos os Quadros apresentados nesta 

pesquisa, evidenciando todo um processo de controle das ações do pessoal 

que trabalha na Secretaria de Educação que assume perspectiva gerencialista 

e normativa de formação continuada, à semelhança de gestão por objetivos e 

resultados, e dos círculos de qualidade, de que fala Barroso (1997), reforçados 

pela política do bônus e da meritocracia, para validar suas ações de controle. 

 As sugestões, segundo as entrevistadas, vão na direção de que: 

 se mude o modelo de formação,  

 se preencha o módulo de pessoal da Oficina Pedagógica 

 se considere e respeite a pauta e o planejamento da Oficina Pedagógica. 

Vejamos o que dizem as agentes entrevistadas e o agente observado: 

 

(...) fica difícil estabelecer metas... pois eles (os cursos) são interrompidos 
pela pauta da Secretaria (CENP)... não se comunicam e acabam convocando 
os agentes para reuniões e formações justamente nos dias em que eles 
haviam programado outras ações, inclusive diminuindo a oportunidade deles 
visitarem escolas e também de voltarem a essas escolas para dar as devidas 
devolutivas da visita. (Coordenadora) 
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(...) há também o excesso de trabalho, uma sobrecarga de trabalho que 
inviabiliza o desenvolvimento de outras ações importantes, além de uma 
cobrança muito grande do órgão central... Falta de tempo para elaborar 
pautas e visitas às escolas. (Supervisora) 

 
(...) é esse trabalho por resultados, para atingir IDESP... tanto nas escolas 
quanto na Diretoria de Ensino... isso é desmotivador, porque o trabalho é feito 
e caso não atinja a meta da Secretaria, fica como nada tivesse sido feito 
durante o ano todo... a avaliação não toma as escolas em suas 
individualidades regionais, e sim, como um todo, como se todas tivessem as 
mesmas clientelas... (Coordenadora) 
 
(...) as cobranças pelo órgão central precisam diminuir..., menos projetos 
centralizados e com foco e objetivos mais claros, comunicação mais 
elaborada entre a Secretaria e CENP (atual EFAP) e que esta comunicação 
não gere ações que atrapalhem as ações da Oficina Pedagógica... 
(Supervisora) 
 
(...) a secretaria tem uma demanda e esta sempre se sobressai sobre as 
nossas, então eles nos cobram, e nós cobramos as escolas e professores, é 
um circulo de cobrança interminável... (Conversa com o agente observado) 

 
 Diante disso, reafirma-se que a política executada pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo em relação à formação continuada de 

professores no âmbito das Oficinas Pedagógicas é uma política equivocada 

quando atrela a formação a objetivos ligados diretamente ao rendimento dos 

alunos, à bonificação de professores e funcionários por índice de 

desenvolvimento.  

 Na tentativa de captar a concepção de professor que esses agentes 

formadores têm elaborou-se o Quadro 13, apresentado a seguir. Trata-se de 

quadro em que as agentes expõem sua visão sobre o professor da rede 

pública, sua formação geral, cultural e acadêmica, a formação continuada e 

seus entraves, os investimentos em formação continuada no Estado de São 

Paulo, a carga horária do professor e a maneira como isso afeta sua rotina 

diária. Os agentes formadores apontam as várias dificuldades que atravancam 

a formação do professor e a falta de investimento em sua formação, uma 

formação que necessita solidez e que deve ser trabalhada diariamente, 

individualmente, mas que deve ser de responsabilidade do Governo gerar as 

condições mínimas para que esse professor possa investir em sua formação 

continuada para o sucesso da educação e para o seu desenvolvimento pessoal 

e profissional. 
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Quadro 13: Os professores e sua formação na visão dos entrevistados 
 

Entrevistados 
 
Aspectos  

Supervisora de Ensino 
Professora Coordenadora da Oficina 

Pedagógica do Ciclo I 

Formação Inicial: 
1. Pontos fortes, 
 

2. Pontos fracos, 

 
1. Não cita nenhum ponto. 
 
2. A formação inicial está falha e 

deixa a desejar. 

 
1. Não cita nenhum ponto. 
 
2. Deficitária, muitos professores saindo 

das universidades com uma 
formação não satisfatória para 
exercer a profissão de professor. 

Formação 
Continuada: 

1. Pontos 
fortes, 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Pontos 
fracos, 

 

 
 

1. O grande número de professores 
procurando investir em sua 
formação contínua nos últimos 
tempos e com isso melhorar seu 
profissionalismo diante da 
docência. 

 
 
 
 
 

2. Uma grande parte dos professores 
que ainda resistem às novas 
metodologias e as novas propostas 
que surgem no campo educacional, 
assim como grande número de 
professores que procuram os 
cursos só pela certificação, e não 
encaram a formação como um 
investimento em sua formação 
geral, cultural e profissional. 

 
 

1. Um número cada vez maior de 
professores procurando investir em 
sua profissionalização, fazendo os 
cursos de formação continuada e 
participando das ações centralizadas e 
descentralizadas de formação, 
oferecidas pela Diretoria de Ensino 
através da Oficina Pedagógica. Uma 
grande parte dos professores está 
mais receptiva às ações formação. 
 

2. Resistência de muitos professores as 
ações de formação oferecidas pela 
Secretaria e pela Oficina 
Pedagógica. Carga horária do 
professor. Busca pela certificação 
como prioridade por grande número 
de professores. Não investimento na 
formação geral, cultural e 
profissional, dificuldade de 
deslocamento do professor pela 
carga horária sempre dupla ou até 
mesmo tripla. Baixo salário e pouco 
retorno na evolução funcional do 
professor fruto dos cursos efetuados. 

A carga horária do 
professor: 
1. Pontos fortes, 

 
2. Pontos fracos, 

 
 

1. Não tem pontos fortes. 
 

2. Jornadas duplas, triplas que 
prejudicam uma pretensão 
em fazer outros cursos, 
estudar, ler, preparar aulas, 
entre outros. 

 
 

1. Não tem pontos fortes. 
 

2. Jornadas duplas, triplas 
dificultando o investimento em 
ações individuais de 
formação, leitura, etc. 

 

Investimentos do 
professor em sua 
formação : 

1. Pontos fortes, 
 
 
 
 
 
 

2. Pontos fracos, 

 
 
 

1. Não constata esse tipo de 
investimento. 

 
 
 
 
 

2. Pouco ou nenhum 
investimento nessa 
formação que segundo a 
entrevistada é de suma 
importância. 

 
 
 

1. Constata-se esse tipo de 
investimento em alguns setores 
isolados, dependendo da região 
onde a escola está situada, escolas 
mais centrais, as que ficam mais 
afastadas, os professores têm 
dificuldade de investir nesse tipo de 
formação. 

2. Pouco investimento do governo 
nesse tipo de ação, assim como 
devido aos baixos salários, 
jornadas extenuantes e localização 
das escolas e residências dos 
professores, esse tipo de formação 
fica muito comprometida. 
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Dificuldades que 
emperram o 
processo: 
 

1. Na escola, 
 
 
 
 
 
2. Na Diretoria e 

Oficina 
Pedagógica 

 
 

 
 
 
 
1. Não mencionou. 
 
 
 
 
 
2. Acúmulo de trabalho que dificulta o 

deslocamento do professor até a 
Diretoria de Ensino, assim como a 
dificuldade de convocação dos 
professores por não ter professores 
eventuais para substituí-los na 
escola. O recrutamento e seleção, 
os critérios que não contemplam 
todos. 

 

 
 
 
 

1. As HTPCs que são frequentemente 
negligenciadas nas escolas, não 
permitindo que o professor aproveite 
esse momento para sua formação 
profissional. 
 

2. Acúmulo de cargo e excesso de 
trabalho com rotinas duplas e às 
vezes triplas que dificulta o 
deslocamento até a Diretoria de 
Ensino para fazer os cursos 
oferecidos pela Oficina Pedagógica, 
assim como os vários critérios de 
recrutamento e seleção dos 
professores que não favorecem a 
todos os interessados nas ações de 
formação, dificuldade de atender às 
convocações devido a distancia entre 
a Diretoria de Ensino e aas escolas, 
cursos fora do horário de trabalho do 
professor. 

 

 A análise do Quadro 13 é bastante reveladora, pois traz elementos que 

permitem vislumbrar as concepções dos PCNPs sobre os professores que eles 

atendem.  

 Sobre a formação inicial, ambas as entrevistadas se posicionam dizendo 

que esta está insatisfatória, falha e deficitária, retornando a concepção que 

permeava as ações da Secretaria de Educação, quando da criação das oficinas 

pedagógicas conforme apresenta Souza (2008), em que as ações da Oficina 

Pedagógica ou cursos de “formação continuada” na rede deveriam suprir as 

deficiências da formação inicial dos professores, que na interpretação da 

Secretaria de Educação era evidentemente fraca e problemática. 

 Ambas afirmam que: 

 

(...) tem muitos professores procurando cursos para se profissionalizar, tanto 
os cursos e ações de formação oferecidas e concebidas pela Oficina 
Pedagógica (descentralizados), quanto os enviados pelo órgão central 
(centralizados), reproduzidos pela Oficina Pedagógica...(Coordenadora) 

(...) os professores vem procurar cursos na Oficina porque esses cursos os 
ajudam a passar nas provas da secretaria (...) (...) o professor sabe pouco do 
conteúdo e por isso precisa fazer cursos... (Supervisora) 

 

Entretanto, apontam alguns entraves que prejudicam as ações de 

formação continuada pelos professores da rede: 
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 Resistência de muitos professores às ações de formação oferecidas pela 
Secretaria e pela Oficina Pedagógica; 
 

 Carga horária exaustiva do professor; 
 

 Busca pela certificação como prioridade por grande número de professores; 
 

  Não investimento na formação geral, cultural e profissional; 
 

 Dificuldade de deslocamento do professor pela carga horária sempre dupla ou 
até mesmo tripla; 
 

 Baixo salário e pouco retorno na evolução funcional do professor fruto dos 
cursos efetuados. 

 
 

Quanto à jornada do professor da rede no tocante ao favorecimento para 

realização de ações de formação continuada, as entrevistadas percebem que a 

jornada dos docentes não favorece a realização de ações de formação 

continuada, trata-se de jornadas duplas, triplas, dificultando o investimento em 

ações individuais de formação continuada, como “fazer outros cursos, estudar, 

ler, preparar aulas, leituras diversas” entre outros. 

Inquiridas sobre como veem o investimento individual do professor em 

cursos de formação continuada, as agentes se posicionam de maneiras 

diferentes:  

 

(...) não percebo movimento dos professores nesse sentido (Supervisora) 

(...) dependendo do local onde o professor trabalha (escolas mais 
centralizadas ou localizadas nas periferias), os professores têm mais 
dificuldade e pouco interesse de investir nesse tipo de formação 
(Coordenadora). 

 

Apesar de concordarem que essa formação é importantíssima para os 

professores, apontam questões importantes que emperram a consolidação das 

ações de formação continuada de professores na rede estadual: 

 baixos salários; 
 

 jornadas extenuantes de trabalho; 
 

 localização afastada das escolas e residências dos professores; 
 

 acúmulo de cargo e a jornada extenuante dos professores emperram o 
investimento por parte dos professores nas formação continuada; 
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 pouco investimento do Governo nessa modalidade de formação; 
 

 dificuldade de convocação dos professores para as formações; 
 

 critérios de recrutamento e seleção que excluem grande parte dos que querem 
fazer os cursos; 

 
 falta de pessoal nas Oficinas Pedagógicas para atendimento da demanda de 

professores;  
 

 grande demanda de serviços burocráticos e exigências advindo da Secretaria 
de Educação – Escola de Formação de Professores – Programa Ler e 
escrever; 

 
 cursos fora do horário de trabalho dos professores; 

 
 controle da Secretaria. 

 

Buscou-se captar através das agentes o que emperra o processo de 

formação continuada nas escolas e na Diretoria de Ensino, e nesse momento 

percebe-se que a Coordenadora da Oficina Pedagógica conseguiu perceber 

melhor as questões da escola, ela aponta como um problema a forma como as 

HTPCs são negligenciadas: (...) isso é um problema dentro da escola, pois não 

permite que o professor aproveite esse momento para estudar... 

No entanto, quando diz estudar, a Coordenadora está se referindo ao 

“estudo na integra das pautas produzidas na Oficina Pedagógica fruto do 

Programa Ler e Escrever” e não a um processo de estudo e reflexão sobre a 

profissão, no contexto escolar, seu entorno, os alunos, a própria prática.  

Essa “reflexão na prática” sugerida por Barroso (1997) no contexto 

escolar, que envolve a organização no seu conjunto e as relações que 

estabelece com o meio exterior (não confinadas à relação pedagógica na sala 

de aula), enfrenta a necessidade de integração entre o lugar de aprender e o 

lugar de fazer. Ou seja, é preciso que sejam criadas condições para que se 

produza outra relação entre o saber, o fazer e o poder nas escolas, ampliando 

então para uma reflexão global sobre todas as questões da escola, além do 

que se faz hoje na rede estadual de ensino, em que as HTPCs servem para 

reproduzir as pautas trabalhadas na formação do Ler e Escrever e não se 

prevê um momento sequer para discussão dos problemas da escola e das 

demandas de formação dos professores. 
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Por uma questão justiça vale ressaltar que a Coordenadora tece críticas às 

formações centralizadas, com relação à maneira como são exigidas dos PCs o 

cumprimento das pautas produzidas nas formações do Ler e Escrever, não 

dando a oportunidade de se oferecer um outro modelo de formação em que 

fosse explorado outro modo de transformar as HTPCs em momentos de estudo 

para os professores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após percorrer todo esse percurso, várias dúvidas sobre formação 

continuada de professores, a serem respondidas, ainda pairam no ar e alguns 

questionamentos fazem-se necessários sobre a pesquisa ora apresentada.

 Obviamente que essa pesquisa em nenhum momento pretendeu 

esclarecer todos os pontos “cegos” e lacunas sobre a política de formação 

continuada de professores no Estado de São Paulo, entretanto, alguns 

aspectos importantes dessa temática foram trazidos ao debate, para que se 

possam gerar novas discussões e alargar a visão sobre os cursos e ações 

formativas pós-formação inicial e ingresso no magistério na rede estadual de 

ensino de São Paulo, denominadas formação continuada.  

Não poderia iniciar minhas considerações sem travar esse diálogo com o 

leitor do meu texto. Esclarecer algumas questões que foram e são importantes 

para mim na condução dessa pesquisa, bem como registrar a importância que 

cada indivíduo e cada leitura teve para mim ao longo da pesquisa que, espero 

tenha se refletido no tratamento que procurei dar aos dados e aos sujeitos da 

pesquisa ao longo da redação. Feito isso fico livre para, finalmente, iniciar a 

construção de minhas considerações finais. 

“Encerro”, por hora, esta exposição de idéias, em que creio, algumas 

foram bem trabalhadas, outras, nem tanto – por limitações minhas e da própria 

configuração do Curso de Mestrado, em especial o pouco tempo para 

apropriação dos conceitos teóricos e desenvolvimento de argumentação mais 

sólida. Apesar disso, procurei tratar todas as idéias com muita honestidade e 

seriedade, respeitando a todos os envolvidos, materiais e imateriais, indivíduos 

e coisas, tentando captar as essências e as tramas relacionais que envolvem o 

processo de formação continuada de professores no âmbito das Oficinas 

Pedagógicas, em que estive mergulhado nestes últimos dois anos.  

Busquei valorizar todos os indivíduos, apreciar suas narrativas, seus 

discursos, seus desabafos e transformar isso em um texto que traduzisse 

fielmente, na minha avaliação, a atual conjuntura e relações estabelecidas no 

ambiente observado, sem tecer críticas durante as observações, mas com um 

olhar ávido por captar as sombras que habitam os ambientes, os discursos e 
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práticas dos agentes formadores/gestores do processo de formação continuada 

de professores nas Oficinas Pedagógicas, ou seja, captar as “táticas” 

cotidianas tecidas por eles, que sugerem reações de sobrevivência dos 

“fracos”, nesse caso específico, daqueles que são a base para implementação 

das políticas para formação continuada de professores no Estado de São 

Paulo. 

Localizei, separei e analisei vários documentos, mantive contato com 

todos os indivíduos que compõem a Oficina Pedagógica, fui testemunha do seu 

desmantelamento no início de 2012 que, segundo eles: 

 

 “(...) acontece quase todos os anos, por conta da precariedade de 

contratação e manutenção desses agentes nas Oficinas... pela 

contratação em designação... pelos baixos salários... pela falta de 

incentivos... pela distância da Diretoria de Ensino...pelo remanejamento e 

demissões voluntárias dos agentes para assumirem outras atividades e 

cargos que, do ponto de vista funcional e profissional, lhes são mais 

atraentes...”.  

 

Li, reli e procurei me apropriar de teóricos que me sustentassem as 

discussões e das pesquisas já realizadas sobre o assunto. De tudo isso, 

busquei elaborar esta dissertação, um trabalho árduo e difícil pelas 

características próprias da Secretaria de Educação de São Paulo, que tem se 

mostrado autoritária e artificial, na verticalidade da tomada de decisões, na 

administração e imposição de um festival de políticas sobrepostas e 

instantâneas a todos os funcionários da área de educação.  

Espero sinceramente, não ter sido por demais artificial, tendencioso e 

repetitivo, nem tampouco ter induzido a falsas interpretações, entretanto, 

ofereço o texto e o deixo para que o leitor faça sua leitura e busque as várias 

interpretações que possam se originar e emergir dos dados que apresento. 

Não tive e não tenho a intenção de oferecer nenhum dado absoluto, nem criar 

uma nova teoria sobre o tema, apenas contribuir para ampliar a discussão 

sobre o tema: formação continuada de professores. Mas se a tendência 

perpassou meus sentidos, talvez pela militância ou pelos anos trabalhados 

para esta Secretaria de Educação, assumo o ônus e limito-me ouvir 

humildemente as críticas que se fizerem e que se dirigirem a este pesquisador, 

como ferramenta a utilizar em outros compromissos acadêmicos que, por sorte, 
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ainda serão intentados por esse humilde trabalhador da educação. Por ora, fico 

por aqui com minhas explicações de percurso e inicio, então, o desenho de 

minhas considerações. 

É verdade que existem várias questões a serem levantadas quando se 

trata de abordar os cursos e ações de formação continuada no Estado de São 

Paulo. Decerto, várias e várias pesquisas ainda concorrerão para apresentar 

dados e traduzir as iniciativas de se implantar uma política verdadeiramente 

comprometida com essa demanda, quiçá, como um processo contínuo 

embasado e idealizado nas necessidades dos professores e escolas, tomando-

se a escola como locus da formação, conforme estudos e sugestões de 

Giovanni, Candau e Barroso, para que aja um verdadeiro e global 

desenvolvimento do professor e da instituição (escola), como defendem Marin 

e Tardif. Todavia, o que temos hoje na Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo, são iniciativas equivocadas, distantes de serem classificadas como 

formação continuada de professores. E afirmo isso, baseado nesta pesquisa, 

na fotografia apresentada do que realmente está sendo oferecido aos 

professores da rede estadual de ensino, em Oficina Pedagógica investigada 

em numa Diretoria de Ensino da cidade de São Paulo .  

Vamos então procurar retomar as questões que nortearam esse trabalho 

e tentar considerar o que se havia apresentado como percurso: a elaboração 

de um mapa, mostrando as concepções e ações de formação continuada de 

professores dos agentes formadores na Oficina Pedagógica investigada. 

Desde o início, a preocupação que permeou esse trabalho foi identificar 

as ações de formação de professores que são concebidas no âmbito das 

Oficinas Pedagógicas, “setores” vinculados às Diretorias de Ensino na rede 

estadual de ensino paulista, assim como captar e analisar as concepções que 

norteiam o trabalho dos agentes responsáveis pela gestão dessas ações e o 

que os regula, tentando encontrar pistas que possam revelar em que grau ou 

nível de autonomia esses agentes trabalham, quais suas relações com os 

professores da rede e os órgãos centrais, num movimento flexível, porém 

objetivo, respeitando-se os desvios apresentados pelas limitações do 

pesquisador e da pesquisa e da própria “instituição”, assim como respeitando 

também, os recortes estipulados na identificação das fontes, tratamento e 

sistematização das mesmas e, sobretudo o percurso ancorado no referencial 
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teórico oferecido por autores como: V. Frago, M. de Certeau, M. Tardif, A. 

Marin, B. Gatti, V. Candau, L.M. Giovanni. 

Retomando as questões que se apresentaram nesse trabalho a luz do 

referencial teórico, pergunta-se: será que esta pesquisa obteve êxito em trazer 

e apresentar respostas à questão principal, assim como as que dela 

emergiram? Será que foi possível provar a hipótese apresentada no início de 

que esses agentes tinham pouca ou nenhuma autonomia para trabalhar nas 

Oficinas Pedagógicas com as ações de formação de professores? Será que o 

referencial teórico foi capaz de auxiliar para esclarecer e responder as 

problematizações apresentadas? Inicialmente, são essas questões que se 

apresentam para que se possa tecer estas Considerações Finais, que longe de 

serem únicas, são as que se apresentam neste momento de meu percurso no 

Mestrado. 

A análise dos documentos oficiais permitiu perceber a política sempre 

emergencial e instantânea – a que se refere Viñao Frago (2000) –da Secretaria 

da Educação para atacar os problemas relacionados ao ensino de forma geral 

e, em especial, à formação continuada de professores em exercício na rede de 

ensino estadual paulista. Às vezes, normatizando um mesmo assunto, pode-se 

elaborar e implantar várias Leis, Decretos e Resoluções, em períodos curtos de 

tempo, e isso dificulta tanto o trabalho dos agentes formadores, quanto o dos 

professores que são o público alvo desses agentes, pois não há uma 

continuidade nas ações, prejudicando a consolidação das ações e da rotina do 

fazer. Isso tem sido rotina na Secretaria de Educação de São Paulo: “todo 

começo de ano é um novo recomeçar... com a incerteza pairando sobre 

todos... de como vai ficar a sua vida funcional e sua rotina no chão da 

escola...”. Questões como a intensificação, burocratização, controle e 

fragmentação do trabalho dos professores, daí decorrentes, têm gerado uma 

grande instabilidade no meio docente, tanto os professores efetivos, quanto os 

que trabalham com contrato precário – os classificados em categorias como 

“O”, “L”, “V”, “F”, etc. – e inclusive gestores e funcionários das escolas e 

Diretorias de Ensino.  

A presente pesquisa permitiu identificar quem são as agentes 

responsáveis pelo processo de formação continuada no âmbito de uma 

Diretoria de Ensino da zona sul de São Paulo, permitiu contatar que estas 
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agentes têm formação em nível de Pós-Graduação Lato Sensu, que são 

professoras da rede estadual, efetivas em seus cargos. Também foi possível 

detectar que elas têm consciência de seu trabalho e que sabem das suas 

limitações para gerir o processo de formação dos professores sob sua tutoria. 

 Expressam concepção tradicional de formação, mas são abertas às 

mudanças e afirmam incentivara prática de novas iniciativas e métodos para 

melhorar a formação dos professores. Certamente por questões éticas e 

profissionais evitaram fazer grandes críticas ao programa de formação 

continuada de professores da SEE-SP, até elogiaram as ações e a política, 

mas em suas palavras ficou claro que, apesar de elogiarem as ações, 

concordam que o modelo de formação poderia/deveria ser outro, e que elas 

deveriam/poderiam ter mais liberdade e autonomia para decidir sobre o que 

oferecer aos professores, já que estão muito mais próximas do professor e 

suas realidades escolares. Ou deveriam estar, pois nas entrevistas, ficou claro 

que a distância entre a Diretoria de Ensino e as escolas tem prejudicado muito 

o trabalho dos PCNPs da Oficinas Pedagógica, em especial no que tange a 

acompanhar e orientar as ações nas escolas. 

Saliente-se que, segundo as agentes de formação, “(...) é muito difícil 

convocar e prover efetivo exercício aos professores em horário de aula... e 

fora do horário de trabalho do professor, eles (os professores) não querem 

participar de nenhuma atividade, devido acúmulo com outras redes de ensino 

e outros fatores como a falta de certificação, por exemplo”.  

Dessa forma, evidenciou-se que a política paulista para as ações de 

formação continuada de professores se dá na “contramão” do que propõem 

estudos acadêmicos e teóricos, que propõem tomar a escola como lócus de 

formação. As agentes formadoras conhecem os problemas e a realidade das 

escolas, pois são professoras, e durante as entrevistas, se colocaram sempre 

como professoras, mas se percebe que não conseguem se posicionar 

plenamente diante dos seus superiores como um professor, pois a cobrança e 

expectativas oficiais em relação à função de PCNP exigem que elas se 

afastem do chão da escola e tomem um posicionamento de fiscalização e 

controle das ações dos professores. 

Com relação à autonomia dessas agentes ficaram registradas “táticas 

cotidianas”, pequenas “astúcias”, que lhes proporcionam uma “autonomia 
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relativa” e lhes permite sobreviver às pressões e cobranças dos órgãos 

centrais. 

Com relação aos documentos oficiais que regulam o trabalho dessas 

profissionais foi possível constatar que existem várias Resoluções que tratam 

do assunto. Via de regra tratam de mudar nomenclaturas da função do agente 

formador: Monitor, ATP, PCOP e PCNP, mas as atribuições são as mesmas: 

reproduzir os pacotes de cursos produzidos pela Secretaria de Educação.

 Ultimamente, tais agentes têm desempenhado um papel muito 

importante no controle e implementação do Currículo Oficial Paulista, em 

especial, o do Ensino Fundamental I – alfabetização – em torno do qual se 

criam tabelas e mapas de sondagem para garantir que o trabalho de 

reprodução do currículo seja garantido nas escolas. Na Oficina Pedagógica a 

ação de formação mais importante apontada pelas entrevistadas está 

diretamente ligada à alfabetização – o Programa Ler e Escrever. 

Uma questão importante apurada nos documentos e nas entrevistas foi 

a constatação de que esses agentes tem uma autonomia relativa com relação 

ao processo de formação continuada dos professores. Constatei que apesar 

de terem liberdade para criar determinado curso, o mesmo só se concretiza 

oficialmente, após aprovação da Secretaria de Educação e assinatura da 

Dirigente Regional de Ensino, homologando o curso em questão.  

Também ficou claro que, em relação aos cursos produzidos pela 

Secretaria de Educação e enviados para serem reproduzidos pelos agentes, 

estes não podem ser mudados, nem seu conteúdo, nem o dia e horário, pois a 

Secretaria contrata, paralelamente, em função do tamanho da rede, outros 

formadores externos para essas formações.  

Outro fator importante é o fato de que essas agentes não dispõem de 

um espaço adequado para trabalhar e as condições de atendimento aos 

professores cursistas não são adequadas para realização de formações, ou 

seja, não se dispõe nem de espaço, nem de pessoal qualificado para esse 

trabalho. Suas ações, assim como as da Diretoria de Ensino têm forte apelo 

administrativo e de regulação do trabalho dos professores, com o objetivo de 

garantir a implementação do currículo oficial do estado. Esse espaço, que 

deveria ser um espaço de socialização entre os docentes da rede, tornou-se 

também um espaço regulador, de pouca produção e muita cobrança.  
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As ações pedagógicas produzidas na Oficina têm pouco impacto na 

melhoria do ensino público, apesar das entrevistadas acreditarem que as 

ações do Programa Ler e Escrever tenham dado bons resultados. Esses 

resultados estão diretamente ligados ao controle da reprodução do currículo, 

não se referem a uma formação geral pela qual o professor possa ampliar sua 

visão ou mudar sua concepção de ensino. Todavia, as instruções oficiais é 

para que sejam controladas todas as ações dos professores e, com isso, os 

resultados sejam alcançados e passíveis de serem auferidos através da 

avaliação estadual – SARESP (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar 

do Estado de São Paulo), o que foi repudiado pelas entrevistadas, que dizem 

que:  

 “(...) os cursos de formação continuada dos professores não 

deveriam está atrelados a nenhum índice de desenvolvimento, ou 

prova, e que o trabalho dos professores não deveria ser medido 

através dos alunos, não dá forma como está sendo feito pela 

Secretaria de Educação de São Paulo”. 

 

O que fica claro é que a concepção de formação continuada de 

professores abraçada pela Secretaria e oferecida pela Oficina Pedagógica 

está equivocada, aproximando-se do que Marin (2003) chama de 

“treinamento”. Os professores são “treinados para treinar os alunos”, com o 

objetivo de obter bons resultados nas avaliações externas do ensino público e, 

com isso, garantir uma boa imagem do Governo Estadual frente aos órgãos 

nacionais e internacionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ANDRE, M. E. D. A. 2004.  40 Anos de Estudos da Fundação Carlos Chagas na Área 

de Formação de Educadores. In: Costa, Albertina O. ; Martins, Angela M.; Franco, 

Maria Laura. (Orgs.). Uma História para Contar: A Pesquisa na Fundação Carlos 

Chagas. São Paulo: Annablume, p. 203-223. 

 

ANDRÉ, M. E. D. ; SIMÕES, S. H. S.; CARVALHO, J. M. e BRZEZINSKI, I. 1999. 

Estado da arte na formação de professores no Brasil. Educação e Sociedade n. 68, 

Campinas. 

 

ARAUJO, Flavia Monteiro de Barros. 1998. Programas para formação continuada de 

professores nas propostas da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro no período de 

1990 a 1998. Rio de Janeiro, 1998. Dissertação de mestrado – UERJ/1998. 

 

BALZAN, Newton César. 2007. Discutindo o processo de socialização profissional. In: 

MIZUKAMI. M.G.N. e REALI, A. M.M.R. (Orgs.).1996. Formação de Professores: 

tendências atuais. São Carlos-SP: EDUFSCar, 2007, p.46 - 104. 

 

BARROSO, J. 1997. Formação, projecto e desenvolvimento organizacional. In: 

CANÁRIO, R (Org.) Formação e situações de trabalho. Porto-Portugal: Porto, 1997, p. 

61-77. 

 

BELLETATI Valeria Cordeiro Fernandes. 2005. O papel da diretoria de ensino na 

formação de educadores: um estudo no contexto do projeto “Ensinar e Aprender – 

Corrigindo o fluxo do ciclo II”. São Paulo, 2005.Dissertação de mestrado – USP/2005. 

 

BOGDAN, R. C. e BIKLEN, S. K. 1994. Investigação qualitativa em Educação. Porto-

Pt: Porto. 

 

BRASIL. 1996. LEI Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Presidência da República 

Casa Civil. Ministério de Educação. Institui as Diretrizes e Bases para Educação 

Nacional. 

 

BRASIL. 2009. Ministério de Educação. Decreto 6.755/ 2009.Institui a Política Nacional 

de Formação de Profissionais do Magistério da educação Básica, disciplina a atuação 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES – no 

fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências. 

 

CANARIO, Rui. 1997. Formação e situações de trabalho. Porto Editora. 1997. 

Portugal. 

 

CANDAU, Vera. M.F. 2007. Formação Continuada de Professores: Tendências atuais. 

In: MIZUKAMI. M.G.N. e REALI, A. M.M.R. (Orgs.).1996. Formação de Professores: 

tendências atuais. São Carlos-SP: EDUFSCar, 2007, p.26 - 46. 



162 

 

 

 

CERTEAU, Michel de. 1994. A invenção do cotidiano. Artes de fazer. Tradução de 

Ephrain Ferreira Alves. Petrópolis, RJ. Vozes. 1994. 

 

FERREIRO, Emília e TEBEROSKY, Ana. 2008. Psicogênese da Língua Escrita. Porto 

Alegre: ArtMed, 2008. 

GANDINI, R. P. C & RISCAL. Sandra Aparecida. 2006. A Constituição do sistema de 

ensino paulista: das diretorias regionais e serviços de inspeção. Revista Brasileira de 

Política e Administração da Educação, v. 23, p. 105-120, 2006 

 

GATTI, Bernadete A. 2008. Análise das políticas públicas para formação continuada 

no Brasil, na última década. Fundação Carlos Chagas. Revista Brasileira de 

Educação. V. 13 – n. 37 – jan./abr. 2008 

 

GATTI, Bernadete A (Coord.) & BARRETO, Elba de Sá. 2009. Professores do Brasil: 

impasses e desafios. Brasília: Unesco. 

 

GIOVANNI, L. M. 1998. Análise documental nas pesquisas em educação. Araraquara-

SP: Programa de Pós-graduação em Educação Escolar – FCL/UNESP, 1998.  

 

GIOVANNI, L. M. 1999. Sobre procedimentos para organização e análise de dados. In: 

Relatório Parcial de Pesquisa (FAPESP e CNPq): Desenvolvimento profissional 

docente e transformações na escola. Araraquara: UNESP- FCL/Car., 1999. 

 

GIOVANNI, L. M. e MONTEIRO, D.C. 2000. Formação continuada de professores: o 

desafio metodológico.  In: MARIN, A. J. (Org.) Educação continuada. Campinas – SP: 

Papirus, 2000, p.129-144. 

 

GIOVANNI, Luciana M. 2003. O ambiente escolar e ações de formação continuada. In: 

TIBALLI, E.F.A. e CHAVES, S.M. (Orgs.). Concepções e práticas em formação de 

professores. Rio de Janeiro: D.P. & A., 2003, p. 207-224. 

 

GIOVANNI, Luciana M. 2010. Processos de Formação de Professores e Estatuto 

Profissional do Magistério. Projeto Coletivo de Pesquisa. São Paulo: Programa de 

Estudos Pós-graduados em Educação: História, Política, Sociedade da PUC-SP. 

 

GOMES, Débora. 2009. Dimensões políticas e pedagógicas da formação educacional 

continuada no séc. XXI. Maringá, 2009.Dissertação de mestrado – Universidade 

Estadual de Maringá – PR/2009. 

 

LIMA, Cecília Neves. 2008. A formação de professores no Distrito Federal: os cursos 

da divisão de aperfeiçoamento do magistério (DAM/CBPE/INEP) nos anos de 1955 a 

1964. Rio de Janeiro, 2008.Dissertação de mestrado – UFRJ – RJ/2208. 

 

MARCELO, Carlos.  1999. Formação de professores. Para uma mudança educativa. 

Porto: Porto Editora, 1999. 

 



163 

 

 

MARIN, Alda Junqueira. 1995. Educação continuada: introdução a uma análise de 

termos e concepções. Cadernos CEDES. Campinas, SP: Papirus, número 36, 1995, 

p.13-20. 

 

MARIN, Alda Junqueira. 1996. Propondo um novo paradigma para formar professores 

a partir das dificuldades e necessidades históricas nessa área. In: REALLI, A M.R. & 

MIZUKAMI, M.G.N. (Orgs.) Formação de professores: tendências atuais. São Carlos-

SP: EDUFSCar, 2007, p.153-165. 

 

MARIN, A. J. 2003. Formação de professores: novas identidades, consciência e 

subjetividade. In: TIBALLI, E.F.A.; CHAVES, S.M. (Org.). Concepções e práticas em 

formação de professores – diferentes olhares. Rio de Janeiro: DP & A, 2003, p. 51-67. 

 

MEDIANO, Zélia. A formação de professores através de oficinas pedagógicas. In: 

CANDAU, Vera Maria (Org.). Magistério: construção cotidiana. Petrópolis, RJ: Vozes, 

1997. 

 

MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. 2002. Diretorias de 

ensino (verbete). Dicionário Interativo da Educação Brasileira - EducaBrasil. São 

Paulo: Midiamix Editora, 2002. Disponível em: 

http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=262 (Acesso em: 26/ 2/ 2012) 

 

MIRISOLA, Cristiane Dias. 2012. Inserção profissional docente no Estado de São 

Paulo: A Escola de Formação e o Curso para Professores Ingressantes da SEE/SP. 

Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade. Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo. 2012. Dissertação de Mestrado. 

 

NOGUEIRA, Genialda Soares. 2007. Política de formação continuada de professores 

no Estado de Mato Grosso – 1995 a 2005. Cuiabá – MT, 2007.Dissertação de 

mestrado – UFMT - 2007 

 

REALI, Aline M. M. Rodrigues & MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. (Orgs.) 2007. 

Formação Continuada de Professores: Tendências Atuais. 2007. São Carlos-SP: 

EDUFSCar, 2007, p.37. 

 

NOVELLO, Jaqueline Cristel Lickfeldt. 2005. Formação continuada de professores: 

uma experiência de formação em serviço. Blumenau – SC, 2005.Dissertação de 

mestrado – Universidade Regional de Blumenau – SC – 2005. 

 

ONOFRE, Márcia Regina. 2000. O Programa de Educação Continuada da SEE/SP 

(1997-1998) na visão de docentes formadores, professores participantes e 

especialistas de educação. Dissertação (Mestre em Educação Escolar). Araraquara-

SP: Faculdade de Ciências e Letras – UNESP - Campus de Araraquara. 

 

RHEINHEIMER, Adriana de Freitas. 2006. Política de formação contínua de 

professores: um olhar crítico para busca de alternativas. Itajaí – SC, 2006.Dissertação 

de mestrado – Universidade do Vale do Itajaí – SC – 2006. 

 

http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=262


164 

 

 

SÃO PAULO. 1976. Secretaria de Estado da Educação. Decreto 7. 510 de 29 de 

janeiro de 1976. Dispõe sobre reestruturação do Sistema de Ensino Paulista. 

 

SÃO PAULO. 1987. Secretaria de Estado da Educação. Coordenadoria de Estudos e 

Normas Pedagógicas. Oficina Pedagógica: Informações básicas. São Paulo: 

SEE/CENP. 

 

SÃO PAULO. 2003. Secretaria de Estado da Educação. Decreto 48. 298 de 03 de 

dezembro de 2003. Dispõe sobre a implantação dos Programas de Formação 

Continuada, destinados aos integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da 

Educação, de que trata a Lei nº 11.498, de 15 de outubro de 2003. 

 

SÃO PAULO. 2007. Secretaria de Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas 

Pedagógicas. Resolução 86, de 19 de dezembro de 2007. Institui o Programa Ler e 

Escrever. São Paulo – SEE/CENP. 2007. 

 

SÃO PAULO. 2008. Secretaria de Estado da Educação. Decreto 53.277 de 

25/07/2008. Dá nova regulamentação ao Projeto Bolsa Mestrado, instituído pelo 

Decreto nº 48.298, de 3 de dezembro de 2003, nos termos da Lei nº 11.498, de 15 de 

outubro de 2003. 

 

SÃO PAULO. 2011. Secretaria de Estado da Educação. Decreto 57.141 de 18 de julho 

de 2011. Reorganiza a Secretaria da Educação e dá providências correlatas. 

 

SELLTIZ, C. e outros. 1965. Métodos de Pesquisa nas relações sociais.  São Paulo: 

EPU/EDUSP, 1967. 

 

SILVA, Andrea de Carvalho. 2007. Formação continuada em serviço e prática 

pedagógica. Brasília – DF, 2007.Dissertação de mestrado – Universidade de Brasília – 

DF – 2007.  

 

SILVA, Rosineide Albuquerque da. 2006. Oficina Pedagógica: necessidades e objeto 

de atividade em contradição. Mestrado em Educação: História, Política, Sociedade. 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 2006. 

 

SILVA, Wellynton Rodrigues & GIOVANNI, Luciana Maria. 2011. Formação continuada 

de professores na perspectiva dos agentes gestores do processo: Balanço da 

produção acadêmica brasileira (1996 a 2009). Anais do XI Congresso Estadual 

Paulista sobre Formação de Educadores e I Congresso Nacional de Formação de 

Professores (Publicação em CD-ROM). 

 

SOUZA, Ilza Fernandes de. 2004. Autonomia de professores e formação continuada: 

perspectivas de integração universidade e escola. São Paulo, 2004.Dissertação de 

mestrado – USP – São Paulo – 2004. 

 

SOUZA, Valéria de. 2008. O perfil e a atuação do Assistente Técnico-Pedagógico na 

rede de ensino público do Estado de São Paulo. Mestrado em Educação: História, 



165 

 

 

Política, Sociedade. Pontifícia Universidade Católica. São Paulo. 2008. Dissertação de 

Mestrado. 

 

TARDIF, M. 2002. Saberes docentes e formação profissional. Rio de Janeiro: Vozes, 

2002. 

 

TRIVIÑOS,A. N. S. 1992.Introdução à pesquisa em ciências sociais. A pesquisa 

qualitativa em educação.  São Paulo: Atlas, 1992. 

 

VIÑAO FRAGO, Antônio. 2000. Culturas escolares y reformas sobre la natureza 

histórica de los sistemas e instituições educativas. p. 116-133 

 

VIÑAO FRAGO, Antonio. 2001. Fracasan las reformas educativas? La respuesta de 

um historiador: Educação no Brasil: história e historiografia/Sociedade Brasileira de 

História da Educação, (organizadora) – Campinas, SP: Autores Associados: São 

Paulo: SBHE, 2001. (coleção memória da educação) 

 

VIÑAO FRAGO, Antonio. 1996.Culturas escolares, reformas e innovaciones: entre la 

tradición y el cambio. In: AnaisVIII Jornadas estatales del Forum Europeo de 

Administradores de la Educación: La construcción de una nueva cultura en los centros 

educativos. Murcia-España: Universidad de Murcia, 1996, p. 18-29. 

 

ZAGO, N.; CARVALHO, M. P. e VILELA, R. A. T. 2003. (Orgs.). Itinerários de 

Pesquisa: Perspectivas qualitativas em Sociologia da Educação. Rio de Janeiro: D. P. 

& A., 2003. 

 

ZEICHNEIR, K. M.A. 1993.formação reflexiva de professores: Idéias e Práticas.  

Lisboa-Portugal: Educa, 1993. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 

 

 

APÊNDICE  01: Roteiro para análise de documentos 

 

ROTEIRO PARA ANÁLISE DOCUMENTAL (adaptado a partir de modelos 
obtidos em Marin, s/data e Giovanni, 1999). 

 

1. Identificação do documento: 
 Título do documento: 

 

 Data da publicação: 

 

 Localização do documento: 

 

2. Tipo de documento:      
(    ) Oficial             (    ) Pessoal 
(    ) Outro – Especificar:  
 

3. Detalhamento (forma de apresentação e estrutura do documento): 
 

4. Finalidade do documento: 
 

5. Assunto: (síntese) 

6. Circulação: 
(     ) Restrita ou interna – Especificar:           
(     ) Ampla ou externa – Especificar:              
 

7. Origem do documento (órgão):  
 

8. Autoria do documento: 
 

9. Destinatário do documento: 
 

10. Fatos Localizados: 

11. Referenciais Teóricos presentes no documento: 
 

12. Anotações sobre opiniões e pontos de vista presentes no 
documento: 
 

13. Considerações finais e pontos importantes a serem relacionados: 
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APÊNDICE 02: Roteiro para entrevistas com os agentes gestores dos cursos 

de formação continuada para professores do Ensino Fundamental I– os PCNPs 

 
Data: 
Horário de início: 
Horário de término: 
 

I.  Informações gerais sobre o profissional: 
Nome: 
Idade: 
Tempo de experiência no magistério: 
Tempo de experiência com formação de professores: 
Tempo de experiência na função atual: 
 

Formação Profissional: 

(     ) Graduação  Área ________________________ concluído em: _______ 

Habilitações: ____________________________________________________ 

(     ) Especialização Área _______________________ concluído em: _______ 

(     ) Complementação Área _____________________ concluído em: _______ 

(     ) Pós-graduação  Área  ______________________ concluído em: _______ 

(     ) Mestrado  Área ___________________________ concluído em: _______ 

(     ) Doutorado  Área __________________________ concluído em: _______        

(     ) Pós-Doutorado Área _______________________ concluído em:_______  

 

Situação Funcional: 

(     ) Efetivo    (     ) Designado 

(     ) Contrato Temporário  (     ) Substituto 

 

Jornada de trabalho: 

Quantidade de horas: _______ semanais. 

 

Exerce outra atividade profissional? ____ sim ____ não 

Qual atividade? __________________________________________________. 

Quantidade de horas: _______ semanais. 

 
Obs.: Não esquecer de se orientar com relação aos cursos de formação 
continuada com ênfase na leitura e escrita. 
 
 
II. Sobre o seu trabalho na supervisão e coordenação da oficina 
pedagógica: 
 
1. Qual é a sua participação específica na oficina pedagógica, na elaboração e 
implantação dos cursos de formação continuada de professores oferecidos aos 
professores jurisdicionado à Diretoria de Ensino Sul 2 ? 
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2. Além da oficina pedagógica, já participou de outras ações conduzindo 
processos de formação continuada para professores?  
Se sim: 

a) Quais foram e o que fazia lá?  

b) Em sua opinião, as ações da oficina pedagógica diferem dessas outras 

formas de formação continuada? Em caso afirmativo, no que elas 

diferem? 

3. Como você definiria a importância e contribuição das ações de formação 
continuada oferecidas nesta oficina para os professores do Ensino 
Fundamental I? 
 
4. Como você vê a penetração nas escolas dos cursos oferecidos na Diretoria 
de Ensino, especificamente aos professores do Fundamental I?  Em quais 
aspectos essas ações têm sido bem sucedidas? E em quais aspectos elas não 
conseguem atingir plenamente os objetivos?  
 
5. Em sua opinião que tem dado certo e o que tem emperrado as ações de 
formação continuada propostas/organizadas/implementadas pelos PCOPs da 
oficina?  Que aspectos têm sido bem sucedidos e o que não tem funcionado? 
 
6. O que, na sua interpretação, tem interferido no andamento dos trabalhos da 
oficina e consequentemente no seu trabalho como PCOP? E o que você acha 
que poderia ser mudado neste modelo atual de funcionamento da Oficina? O 
que você acha que falta para que o seu trabalho possa ser desenvolvido 
plenamente? 
 
7. Atualmente, quais são os cursos de formação continuada sendo oferecidos 
aos professores do Ciclo I com ênfase na leitura e escrita? Poderia enumerar ? 
(Há documentos que eu possa consultar p/ facilitar sua resposta?) 
Pesquisador: Solicitar um pequeno panorama para representação dos cursos, quantidade e 
finalidades. 
 

8. Você considera esses cursos/ações de bom nível e importantes para a 
formação dos professores? Qual, na sua opinião, seria o melhor ou mais bem 
sucedido deles até agora e por quê? 
 

9. Fale um pouco da sua rotina de trabalho aqui na Oficina. Como está 
estruturada a Oficina e o trabalho que vocês realizam dentro e fora dela? Como 
é o seu dia a dia como PCOP? Descreva um dia típico de seu trabalho. 
 

10. Nas ações de formação continuada de professores oferecidas aos docentes 
da rede, há critérios de amostragem no recrutamento e seleção dos 
professores que vão participar destas ações? 
 
11. Como vocês escolhem os cursos a serem oferecidos? Há essa 
possibilidade de vocês escolherem os cursos a serem oferecidos aos 
professores jurisdicionados a Diretoria de Ensino? 
Se sim: o que vocês levam em conta para tomar a decisão de oferecer um 
curso aos professores? Como nasce a ideia de montar um curso na oficina 
pedagógica? 
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12. Vocês têm autonomia para decidir sobre: 

 Escolha do curso; 

 Seleção dos professores participantes; 

 Convocação de professores; 

 Distribuição de certificados; 

 Avaliação dos cursos. 

13. Como tem sido feita: 

 Divulgação dos cursos; 

 Recrutamento dos professores; 

 Avaliação dos cursos 

14. Vocês acompanham o dia-a-dia do curso? 
       a) Se sim: de que forma? 
       b) Se não: por quê? 
       c) Considera isso importante? 
 
15. A Oficina procura, de alguma forma, ouvir as sugestões de professores 
para mudar o programa dos cursos (currículo, carga horária, dias, horário)?  
Vocês têm autonomia para isso também? Considera isso importante? 
 
16. Nos cursos que você acompanhou, como era a participação dos 
professores da rede? 
 
17. Houve oportunidade para que as questões reais do cotidiano escolar 
fossem discutidas? 
Se sim: de que forma isso aconteceu? 
 
18. Você considera que as escolas têm sido beneficiadas pela participação dos 
professores nos cursos organizados pela oficina? 
Se não: por quê? 
Se sim: foram beneficiados em quê? 
Você tem exemplos de efeitos visíveis desses cursos nas escolas? Quais? 
 
19. Sobre a relação dos professores com os cursos oferecidos: 

a) Na sua avaliação, como é aceitação dos cursos pelos professores? Você 
acha que os professores julgam esses cursos importantes para sua 
formação? 

b). Você considera que os professores são mal formados? 

c) Quais são, na sua opinião, os três maiores problemas dos professores 

em relação ao gerenciamento de sua formação continuada? 

20. Como tem sido as suas relações como PCOP com as escolas para as 
quais se dirigem os curós/ações que a Oficina oferece? E especificamente com 
os professores do Ciclo I atendidos pela Oficina? 
 
21. Vocês têm tido apoio do órgão central, da dirigente e da supervisão, nas 
decisões acerca do planejamento e consecução das ações formativas na 
oficina pedagógica? 
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20. Sobre o trabalho do PCOP: 

a) O que fez você se interessar em trabalhar na oficina pedagógica? Qual a 
contribuição desse tipo de trabalho para sua formação profissional? 

 
b) Existe algum tipo de aperfeiçoamento ou atualização que você julga 

necessário para exercer a função de PCOP? 

 

c) Cite um ou mais livros que você já leu ou está lendo, que julga 

importante/s para sua formação e consequentemente para exercer a 

função de PCOP. 

 

d) Quais os teóricos mais utilizados por essa oficina ou quais você/s 

costuma/am destacar mais na formação de professores? 

 

e) Vocês, ou você especificamente, utiliza/am algum manual? 

           Se sim: Qual? ___________________________________. 

 

f) Em relação às ações dirigidas aos professores assumidas pelos PCOPs: 

- são aulas? 

- são dadas com ajuda de mais algum PCOP? 

- quais métodos e técnicas são mais utilizados? 

- você e os demais PCOPs utilizam algum tipo de Manual ? (Se sim: 

Qual?) 

 
23. Nesse tempo em que você atua na Oficina, você avalia as ações como: 
_____ pouco positivas 
_____ positivas 
_____ muito positivas 
_____ negativas  
Por quê? 
 
24. Como você percebe o momento atual no tocante a formação de 
professores na rede estadual? 
 
25. Do ponto de vista de sua carreira profissional, já que você também é um (a) 
professor (a), como você se auto-analisa dentro desse processo? Quais seriam 
os pontos positivos em se trabalhar com a formação de professores na 
Diretoria de Ensino, especificamente, na oficina pedagógica? E os negativos? 
 
26. Há alguma coisa sobre o trabalho da Oficina que eu não perguntei e que 
você gostaria de acrescentar ou comentar? 
 

OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO. 
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APÊNDICE 03: Roteiro para entrevista com a Supervisora de Ensino 
responsável pelas ações de formação continuada de professores da Oficina 
Pedagógica do Ensino Fundamental I na Diretoria de Ensino  
 
Data: 
Horário de início: 
Horário de término: 
 

Informações gerais sobre o profissional: 
Nome: 
Idade: 
Tempo de experiência no magistério: 
Tempo de experiência com formação de professores: 
Tempo de experiência na função atual: 
 

Formação Profissional: 

(     ) Graduação  Área ________________________ concluído em: _______ 

Habilitações: ____________________________________________________ 

(     ) Especialização Área _______________________ concluído em: _______ 

(     ) Complementação Área _____________________ concluído em: _______ 

(     ) Pós-graduação  Área  ______________________ concluído em: _______ 

(     ) Mestrado  Área ___________________________ concluído em: _______ 

(     ) Doutorado  Área __________________________ concluído em: _______        

(     ) Pós-Doutorado Área _______________________ concluído em:_______  

 

Situação Funcional: 

(     ) Efetivo    (     ) Designado 

(     ) Contrato Temporário  (     ) Substituto 

 

Jornada de trabalho: 

Quantidade de horas: _______ semanais. 

 

Exerce outra atividade profissional? ____ sim ____ não 

Qual atividade? __________________________________________________. 

Quantidade de horas: _______ semanais. 

 
Obs.: Não esquecer de se orientar com relação aos cursos de formação 
continuada com ênfase na leitura e escrita. 
 
 
II. Sobre o seu trabalho na supervisão e coordenação da oficina 
pedagógica: 
 
1. Qual a sua participação específica na oficina pedagógica na elaboração e 
implantação dos cursos de formação continuada de professores oferecidos aos 
professores jurisdicionado à Diretoria de Ensino Sul 2? 
 



173 

 

 

2. Além da oficina pedagógica, já participou de outras ações conduzindo 
processos de formação continuada para professores?  
Se sim: 

a) Quais foram e o que fazia lá?  

b) Em sua opinião, as ações da oficina pedagógica diferem dessas outras 

formas de formação continuada? Em caso afirmativo, no que elas 

diferem? 

3. Como você definiria a importância e contribuição das ações de formação 
continuada oferecidas nesta oficina para os professores do Ensino 
Fundamental I ? 
 
3. Como você vê a penetração nas escolas dos cursos oferecidos na Diretoria 
de Ensino, especificamente aos professores do Fundamental I?  Em quais 
aspectos essas ações têm sido bem sucedidas? E em quais aspectos elas não 
conseguem atingir plenamente os objetivos?  
 
4. Nesse processo de oferta de cursos aos professores, o que especificamente 
tem emperrado a sua ação e a dos PCOPs nesta oficina? 
 
5. Você tem autonomia para, juntamente com os PCOPs, criar, elaborar e 
implementar ações de formação continuada para os professores do 
Fundamental I?  
 
6. Em caso afirmativo ou negativo, o que você acha que deveria mudar no 
modelo atual? 
 
7. Atualmente, quais são os cursos de formação continuada oferecidos aos 
professores do Ciclo I com ênfase na leitura e escrita? Poderia enumerar ? (Há 
documentos que eu possa consultar p/ facilitar sua resposta?) 
 
8. Você considera esses cursos/ações de bom nível e importantes para a 
formação dos professores? Qual, na sua opinião, seria o melhor ou mais bem 
sucedido até agora e por quê? 
 
9. Fale um pouco da sua rotina de trabalho aqui na Oficina. Como é o seu dia a 
dia na Oficina? Descreva um dia típico de seu trabalho. 
 
10. Você acompanha e participa da formação dos professores? 
 
11. Como são feitos o recrutamento e a seleção dos professores que vão 
participar destas ações? Há critérios de amostragem?  
 
12. E quanto à avaliação: vocês têm feito alguma avaliação dos cursos 
oferecidos? 
 
13. A Oficina procura, de alguma forma, ouvir as sugestões de professores 
para mudar o programa dos cursos (currículo, carga horária, dias, horário)? 
 
14. Você tem autonomia para isso, juntamente com a equipe? 
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15. Em caso negativo, a quem você recorre, em caso de necessidade de 
mudanças? O que você faz? 
 
16. Nesse tempo em que você está a frente dessa oficina, você avalia as ações 
como: 
_____ pouco positivas 
_____ positivas 
_____ muito positivas 
_____ negativas  
 
Por quê? 
 
17. Na sua avaliação, como é aceitação dos cursos pelos professores? 
 
18. Como você percebe o momento atual no tocante a formação de 
professores na rede estadual? 
 
19. Do ponto de vista de sua carreira profissional, já que você também é um (a) 
professor (a), como você se auto-analisa dentro desse processo? Quais seriam 
os pontos positivos em se trabalhar com a formação de professores na 
Diretoria de Ensino, especificamente, na oficina pedagógica? E os negativos? 
 
20. Há alguma coisa sobre o trabalho da Oficina que eu não perguntei e que 
você gostaria de acrescentar ou comentar? 
 
 

OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO. 
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APÊNDICE 04: Roteiro para observação do ambiente e rotina de trabalho dos 

agentes gestores a serem entrevistados 

 
Data: _____/ _____/ _____ Horário: _______ às _______ 
 
Local: ___________________________ 
 
1. Localização da Diretoria de Ensino 
  
 1.1. Dados gerais do entorno 
 1.2. Características da arquitetura, divisão dos espaços 
 1.3. Condições de infraestrutura (segurança, iluminação, limpeza etc.) 
 1.4. Mobiliário, recursos tecnológicos e decoração geral 
 1.5. Uso dos espaços 
1.6. Recursos humanos para acolhimento dos professores, pais e funcionários 
 
2. Dinâmica cotidiana: a rotina 
  
 2.1. Acolhida e atendimento aos professores, funcionários e comunidade 
 2.2. Relação com os pares e professores 
 2.3. Acesso a Secretaria da Educação e ao gabinete 
 2.4. Horários – entrada, almoço, saída, lanche 
 2.5. Relação com os demais Departamentos da Diretoria de Ensino 
           2.6. Principais atividades 
            2.7. Divisão das atividades entre os membros do grupo e divisão do 

tempo com cada atividade 
  
3. Mapeando os ambientes de circulação dos PCOPs nas atividades 
diárias e nas ações de formação com professores 
  
 3.1.  Acolhimento 
 3.2.  Descrição das salas e recursos disponíveis 
            3.3. Atividades realizadas – interação entre o grupo, metodologia 

pedagógica, equilíbrio e divisão dos pares 
            3.4. Relação entre os PCOPs e os professores – há comunicação 

harmoniosa e produtiva? Tom de voz, cordialidade, há atenção às 
necessidades dos professores, apoio na realização das atividades, 
propostas e ações compartilhadas entre formadores e cursistas, 
dinâmica da aula 

             3.5. Tipos de atividades desenvolvidas – intencionalidade na ação do 
PCOP. 

             3.6. Material utilizado – preparação dos materiais – existe material 
suficiente para todos? 

            3.7. Recursos utilizados – TV, vídeo, computador etc.  
 
4. Observando o clima na Oficina e nas aulas  
 
 4.1. O clima na oficina entre os pares  
 4.2. O clima em relação ao pessoal que circula na oficina  
 4.3. O clima na sala de aula com os professores 



176 

 

 

            4.4. O clima com a Dirigente e Secretaria e órgãos de formação (CENP, 
Escola de Formação, MEC etc.) 

 4.5. As relações com as escolas 
 4.6. Tratamento para com os professores – termos/expressões usados 
 
5. O lugar do burocrático na Oficina 
 
 5.1.  O tempo com preenchimento de planilhas, relatórios e outros 
 5.2.  A quantidade de papéis usados no controle das ações dos PCOPs 
            5.3. Ações externas de prestação de contas das ações aos órgãos 

centrais 
           5.4. O controle de frequência dos cursistas 
            5.5. Há algum descontentamento com o controle burocrático com 

relação à cobrança externa?  
 5.6. Criação de formulários, planilhas etc. 
 
6. Outros aspectos não previstos 
 


