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RESUMO 

 

 

FREITAS, Silvana Alves. O professor coordenador emergente da Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo (gestão 2007-2010). 2011. 157 p. Dissertação (Mestrado em Educação) 

– Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Currículo, Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

 Esta pesquisa visa apreender a emergência do professor coordenador a partir da leitura da 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo (gestão 2007-2010), por meio da análise do 

discurso de documentos sobre e para o professor coordenador em estudo. A investigação tem 

por norte as seguintes questões: Que professores coordenadores emergem da leitura da 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo? Por que os professores coordenadores foram 

escolhidos como pilares estruturantes dessa Proposta? Para responder a essas indagações, 

recorre-se à pesquisa documental, cujas fontes são a legislação vigente sobre normatização da 

gestão do currículo, os materiais oferecidos pela Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo (SEE/SP) para orientação dos professores coordenadores pedagógicos, intitulados 

Caderno de Apresentação da Proposta Curricular, Cadernos do Gestor, além de 

apresentação, em vídeo, de palestra para o curso de capacitação oferecida aos professores 

coordenadores, disponibilizados no site da SEE/SP. A análise da temática fundamenta-se nas 

linhas teóricas de Apple (2006) e Ponce (2009), no tocante ao currículo prescrito e suas 

implicações com a ideologia e o poder; consideram-se os trabalhos de Mate (2009) e Fusari 

(2009), no que diz respeito ao estudo do professor coordenador; e de Franco (2008), Pimenta 

(2006) e Libâneo (2006), no que tange à formação pedagógica.  

 

Palavras-chave: Currículo; professor coordenador; políticas públicas; Estado de São Paulo.  

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

FREITAS, Silvana Alves. The coordinating teacher emerging from the Curricular 

Proposition in the State of São Paulo (2007-2010 Administration). 2011. 157 p. Dissertation 

(MA in Education) – Graduate Program in Education: Curriculum, Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 

   

This research aims at grasping the sense of emergence of a coordinating teacher based 

on the scanning of the Curricular Proposition in the State of São Paulo (2007-2010 

Administration), which has been done through the analysis of the speech within documents on 

and to the coordinating teacher herein studied. This canvassing is grounded on the following 

questions: What kind of coordinating teachers emerge from the analysis of the Curricular 

Proposition in the State of São Paulo? Why have the coordinating teachers been elected as the 

foundation structure of this Proposition? In order to answer those inquiries, documental 

research has been used, having as sources the current laws on management standardization of 

the curriculum and literature provided by the São Paulo Department of Educational Affairs – 

SEE/SP (which is aimed at guiding the pedagogical coordinating teachers, named Manager 

Booklets), in addition to a video lecture presented at the training course offered to 

coordinating teachers, which is available on the SEE/SP’s website. The subject-matter 

analysis is based on the theory lines of Apple (2006) and Ponce (2009) with respect to the 

prescribed curriculum and its implications concerning ideology and power; the works of Mate 

(2009) and Fusari (2009) are considered with respect to the study on the coordinating teacher; 

and Franco (2008), Pimenta (2006) and Libâneo (2006) are considered with respect to the 

pedagogical education. 

 

Keywords: Curriculum; coordinating teacher; public policies; State of São Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa representa o esforço de apreender a figura do professor coordenador 

pedagógico emergente da leitura dos documentos para os gestores da Proposta Curricular1 do 

Estado de São Paulo (gestão 2007-2010) e, assim, compreender a forma desse currículo 

disseminado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo para todas as escolas que 

compõem a rede pública de ensino paulista.  

A compreensão da forma curricular de uma proposta passa, antes, pela compreensão 

do modo como foi elaborada a própria Proposta e do modo como propicia a articulação das 

pessoas, de seus saberes e concepções educacionais e como são articuladas para a construção 

do currículo. 

Estudar o currículo implica estudar a alma das escolas. Alma, proveniente do latim – 

anima – significa vida. É o currículo que dá vida às escolas, desde o início de sua construção, 

em âmbito externo a ela, como é o caso dessa Proposta, bem como em âmbito interno, com a 

elaboração do projeto político-pedagógico, em que todos os sujeitos da comunidade escolar 

devem ser chamados a ter voz e vez para dela participar. Essas pessoas devem ser articuladas 

pelo professor coordenador pedagógico2. O processo iniciado com planejamento culmina com 

sua execução no cotidiano das escolas, que deve ser acompanhada e organizada pelo professor 

coordenador. 

Esse esforço remete à compreensão daquilo que seja o significado de ser vivo e, 

portanto, ao significado de vida, como já ocorrido em outro momento que se passa a relatar. 

Ao iniciar o curso de Mestrado no Programa de Pós-Graduação Educação: Currículo 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) fui convidada, por meio de uma 

“provocação” filosófica feita pelo Professor Mario Sergio Cortella, em uma de suas aulas, 

para explicar as razões de continuar viva. Isso me levou a uma profunda reflexão à qual 

retorno neste momento, cujo pequeno texto exponho na íntegra e amplio como tentativa de 

                                            
1 Apesar de tratar-se de uma reforma curricular, emprega-se aqui a expressão Proposta Curricular por ser essa a 
adotada nos documentos. 
2 A despeito de ser recorrente o uso da nomenclatura professor coordenador pedagógico nas escolas, optou-se, 
doravante, neste trabalho, pela expressão adotada nas Resoluções e demais documentos que instituem a figura de 
um professor como coordenador pedagógico, ou seja, professor coordenador.  
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rever minha trajetória que agora se “finaliza” e, por isso, dialeticamente tem início com esta 

Dissertação. 

Para compreender minha insistência em permanecer viva, penso que primeiro precise 

refletir sobre a morte. Morte enquanto ausência de vida, pelo menos do modo como se 

conhece; afinal, como questiona Cortella (2005, p. 147): “Não é a morte inexorável e sua 

chegada apenas uma questão de tempos e circunstâncias?”. Ou, ainda, na sugestão de 

Fernando Pessoa, lembrada por Cortella, de que “o ser humano é somente um cadáver adiado” 

(PESSOA apud CORTELLA, 2005, p. 147). 

A morte como final do existir humano nos leva a uma autocompreensão, como na 

visão de Freire (1993), de seres finitos, limitados, inconclusos e em busca, não da morte que 

põe fim à vida, mas de vida plena e abundante. 

É a busca dessa plenitude que me motiva e torna meu viver intencional e não isolado, 

pois, pela minha característica humano-social, ter vida plena significa tê-la, antes, 

coletivamente. E ao buscar a vida, procuro ser mais e, para sê-lo, preciso de conhecimentos 

que me ajudem a enxergar melhor a realidade, compreendendo aquilo que sem a teoria não 

seria possível. Procuro construir, assim, minha práxis e colocá-la a serviço da educação por 

acreditar que nela estejam contidas as possibilidades da transformação individual e coletiva 

que deva levar à humanização dos seres humanos. 

Viver envolve lutas para se chegar à plenitude que só pode ser alcançada no plano 

social por meio da práxis humana. 

O fato de pensar a vida como plena de lutas, conflitos, tensões e muita aprendizagem 

mostra o contexto de minha formação, que teve início em uma escola confessional de freiras, 

cuja concepção de ensino pautava-se no método criado por Montessori3. 

Fui alfabetizada em meados da década de 1970, em uma escola que adotava o 

método montessoriano, rico em experiências sensoriais, em silêncios, em domínio do corpo e 

da mente e em descobertas individuais, impregnado pela abordagem escolanovista de 

educação. Estudei nessa escola até a quarta série primária, o que hoje corresponde às séries 

                                            
3 Maria Montessori, médica e educadora italiana (1870-1952), inicialmente, trabalhava na recuperação de 
crianças excepcionais e deficientes mentais, utilizando materiais educativos. O êxito conseguido com esse 
trabalho foi tal, que ela passou a pensar na aplicação do mesmo método para a educação de todas as crianças. Em 
1907, foi inaugurada, em Roma, a primeira Casa dei Bambini, destinada a crianças em idade pré-escolar que não 
tinham com quem ficar durante o dia. Maria Montessori concebia a educação como autoeducação, como um 
processo espontâneo pelo qual se desenvolve na alma da criança o homem que lá estava adormecido. O 
fundamental para a autoeducação, a seu ver, era proporcionar à criança um ambiente livre de obstáculos não 
naturais e enriquecido com materiais adequados. 



35 
 

iniciais do Ensino Fundamental. Ao sair dela, ingressei no ensino público, numa escola 

estadual do Pari, bairro onde morava, próximo ao centro da cidade de São Paulo. Lá vivi, 

talvez, a primeira situação conflituosa, pelas diferenças que percebia entre as escolas, 

expressas nos aspectos físicos, nos conteúdos e metodologias e nas relações entre as pessoas, 

perpassadas pelo tecnocracismo, cujo enfoque, segundo Sander (1995, p. 11), caracteriza-se 

pelo “forte predomínio dos quadros técnicos preocupados pela adoção de soluções racionais 

para resolver problemas organizacionais e administrativos” que trazia para as escolas o 

modelo da gestão empresarial. 

Essa época era mesmo marcada por silêncios nas relações; era plena ditadura militar. 

Lembro-me de minha mãe usar com frequência o aviso cuidado que as paredes têm ouvidos, 

especialmente quando se comentava algo sobre a política do País, ou sobre o caso de um 

morador do bairro que desapareceu sob circunstâncias obscuras e depois foi encontrado 

morto. 

Nas salas de aula das escolas estava pendurada nas paredes a fotografia do presidente 

militar em exercício. No currículo tecnicista havia as disciplinas de Educação Moral e Cívica 

(EMC), no 1o Grau e Organização Social e Política Brasileira (OSPB), no 2o Grau4. 

Disciplinas previstas pela Lei no 5.692/1971, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB). O maior objetivo delas, como considera Zotti (2004, p. 151), era “formar o apreço 

pela pátria, o respeito pelas instituições, o fortalecimento da família e a obediência das leis”, 

pois o momento vivido exigia a formação de adolescentes “conscientes” de seus deveres 

morais e cívicos. 

No final da década de 1970, ainda no Pari, ingressei em um grupo de jovens, ligado à 

Pastoral da Juventude da Região Leste, do qual participei durante seis anos. Lá, conheci a 

Teologia da Libertação do Frei Leonardo Boff. Convivi com a ala progressista da Igreja 

Católica, participei de Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), grupos sociais, religiosos, 

politicamente engajados. Assisti ao nascimento do pilar católico do Partido dos Trabalhadores 

(PT).  

Nesse grupo vivenciei a transição da ditadura militar para momentos mais 

democráticos. Processo lento, gradual e seguro, como proferia o então presidente militar em 

exercício, Ernesto Geisel. Seguro, porém não sem tensões. Vi ser concedida, em 1979, a Lei 

                                            
4 As escolas estavam organizadas em Graus, sendo o primeiro correspondente ao que se conhece hoje por Ensino 
Fundamental e o segundo, ao atual Ensino Médio. 
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da Anistia aos presos políticos exilados, que se deu sob a bandeira de luta pela anistia ampla, 

geral e irrestrita.  

Essa foi, com certeza, uma época efervescente na política e na minha vida de 

adolescente. 

Ao ingressar no 2o Grau, no início da década de 1980, transferi-me para a Escola 

Estadual de São Paulo, fundada em 1894. Instituição tradicional paulistana, cuja comunidade 

escolar orgulhava-se de ter como egressos políticos, advogados, médicos, todos ilustres no 

contexto local ou nacional. Oferecia aos seus alunos rigor disciplinar e anseio tácito e, muitas 

vezes, explícito pelo retorno dos “velhos tempos” da educação pública, em que os alunos 

passavam pelos exames admissionais – assim, somente os poucos e “bons” entravam e, 

principalmente, concluíam o curso. A sua localização, no bairro do Brás, próximo à Praça da 

Sé, foi o epicentro da Luta pelas Diretas Já, bandeira do movimento social que reivindicava 

eleições diretas para presidente do Brasil. 

A referida luta aglutinou em torno de seus ideais democráticos e da reivindicação 

supramencionada, políticos da esquerda, do centro, ex-exilados políticos, artistas, escritores e 

a população, que sentia estar recuperando a vez e a voz, no sentido expresso por Giroux 

(1997) que o emprega para se referir especificamente aos professores; aqui, no entanto, o 

sentido é ampliado a todos – cidadãs e cidadãos –, para que tenham o direito de mostrar quem 

são, o que pensam, necessitam, anseiam, portanto, para serem ouvidos e respeitados.  

Em 1983, decidi, depois de momentos de conflito pessoal, seguir a carreira do 

magistério, fato esse aplaudido e apoiado pelo meu pai, que se sentiu orgulhoso, porque teria 

uma filha professora, porém, nem tanto festejado pela minha mãe, porque queria para sua 

filha uma profissão que oferecesse maior reconhecimento social e melhores salários. 

Ingressei no Curso de Magistério, em 1984, na Escola Estadual de Primeiro e 

Segundo Graus “Padre Anchieta”, também no bairro do Brás. Lá, conheci alguns professores 

que marcaram minha trajetória, pelo conhecimento que conosco compartilharam e pela opção 

pedagógica de suas práticas. 

Nas aulas de OSPB, que já refletiam o processo de abertura política do País, a 

Professora Eliana nos ensinava a respeito do MEC–Usaid5, acordo entre o Ministério da 

                                            
5 “Entre junho de 1964 e janeiro de 1968 foram firmados doze acordos entre o Ministério da Educação e Cultura 
e a Agency for International Development (“os acordos MEC-USAID”), o que comprometeu a política 
educacional do nosso país às determinações de um grupo específico de técnicos norte-americanos” 
(GHIRALDELLI, 2006, p. 112). “Os assessores do USAID agiam segundo uma evidente mentalidade 
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Educação do Brasil e os Estados Unidos, que previa um investimento na educação brasileira, 

mediante empréstimos financeiros e transferência tecnológica e de especialistas na área 

educacional, com o intuito de melhorar, de acordo com a concepção e a realidade 

estadunidense, a educação das escolas públicas brasileiras. A professora explicava sobre a 

Guerra Fria entre aquele país e a União Soviética, acirrada, especialmente a partir de 1981, 

pelos então presidentes Ronald Reagan e Leonid Brejnev, com a exacerbação da corrida 

armamentista. Falava sobre o capitalismo, a democracia, as lutas de classe e as greves feitas 

pelos trabalhadores, em particular as dos metalúrgicos que, na época, mobilizavam o ABC 

paulista, bem como as dos professores estaduais de São Paulo, articuladas pelo Sindicato dos 

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp). Em uma delas, que ocorreu 

no ano em que ingressei no Magistério, saí, juntamente com os professores, em passeata pelas 

ruas do centro da capital paulista em apoio à categoria. 

Nas aulas da Professora Olinda, aprendi a ser professora e a buscar conhecimentos. 

Entendo que iniciei aí minha práxis pedagógica, em especial nos momentos de estágio de 

docência, realizados no próprio “Padre Anchieta”, além dos estágios na Escola Experimental 

da Lapa, no Instituto Padre Chico para cegos, na Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais (Apae) e na Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). 

Foi por meio da educação recebida no Magistério que me deparei com a teoria de 

Paulo Freire. Nesse feliz encontro, bebi cada pensamento, cada indignação, que ampliaram 

minha leitura de mundo, e, por consequência, da educação. A partir daí, percebi que meu 

quefazer, enquanto ser humano, só se realizaria totalmente em sala de aula, em função da 

aprendizagem dos outros seres humanos e da minha própria. 

Como todo jovem que tem pressa, em 1986, em pleno processo de redemocratização 

do País, eu cursava o último ano do Magistério, ao mesmo tempo em que já fequentava o 

primeiro ano do Curso de Pedagogia da Universidade São Francisco, na qual me especializei 

em administração escolar, não por opção pessoal, mas pelo fato de ser a única oferecida no 

campus da cidade de São Paulo. No final de 1988, ano em que a Assembleia Constituinte 

promulgava a nova Constituição do Brasil, ainda hoje em vigor, concluí o curso de 

Pedagogia.  

Em 1989, já pedagoga e trabalhando como professora desde 1986 na rede privada de 

ensino, assisti pela televisão, como o mundo o fez, à queda do Muro de Berlim que dividia a 

                                                                                                                                        
empresarial do período: desenvolvimentismo, produtividade, eficiência, controle e repressão” (HILSDORF, 
2005, p. 124). 
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Alemanha em duas – a ocidental e a oriental –, marco da segregação entre os países alinhados 

ao bloco capitalista e os alinhados ao bloco socialista. Era o começo de uma nova era, a do 

Pós-Guerra Fria. Enquanto isso, no Brasil, viviam-se os efeitos da hiperinflação que corroía 

os salários e da campanha eleitoral para a presidência, uma vez que a eleição anterior, apesar 

das manifestações para que fosse direta, realizou-se indiretamente, pelo Colégio Eleitoral, que 

elegeu Tancredo de Almeida Neves (PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro) 

e seu vice, José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, conhecido por José Sarney (PMDB). Com 

a morte de Tancredo Neves em 21 de abril de 1985, alguns dias antes de tomar posse, José 

Sarney assume a Presidência do País (gestão 1985-1990).  

Findo o mandato de Sarney, o povo escolhe, depois de vinte e nove anos de ditadura 

e eleição indireta, Fernando Collor de Mello (Partido da Reconstrução Nacional – PRN, 

gestão 1990-1992), como novo presidente do Brasil. Após vinte e quatro horas de sua posse, 

ocorrida em 15 de março de 1990, o novo Governo eleito pelo voto direto anuncia medidas do 

plano econômico que afetaria significativamente, em especial de forma negativa, a vida da 

população. 

Nesse mesmo ano me casei e comecei a lecionar em uma escola experimental 

privada de São Paulo, situada em um bairro elitizado dos Jardins, cujo currículo apresentava-

se completamente diferente daqueles que já tinha vivido em outras instituições, e foi esse fato 

que despertou minha curiosidade e interesse em compreender o currículo. Indagava-me sobre 

a autonomia pedagógica e político-administrativa que propiciavam sua construção e, ao 

mesmo tempo, impunha-me a necessidade de relacionar aquele currículo diferenciado – 

especialmente no que se tratava de conteúdos – aos alunos atendidos pela escola, uma vez que 

todos pertenciam às classes socialmente privilegiadas. 

Pude, então, constatar que não existe um currículo único, mas vários currículos e que 

suas existências estão marcadas por múltiplos determinantes sociais, pedagógicos, político-

ideológicos, administrativos e organizacionais, envolvendo diversos atores e autores e a 

criação de legislação para que, além de determinar, regulamente sua concepção e execução.  

Saí dessa escola em 1992, ano do nascimento de meu filho e do impeachment do 

Presidente Collor, mas essa minha constatação referente aos currículos só ficou de fato mais 

clara para mim quando, em 1998, participei de uma palestra promovida pelo Sindicato dos 
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Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo6 (SIEEESP) acerca dos recém-publicados 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). Naquele momento as questões suscitadas pela 

plateia, formada basicamente por proprietários de escolas, eram no sentido de saber como 

ficariam os currículos de suas escolas, em face do caráter oficial e da extensão nacional de sua 

abrangência. O palestrante explicou que, por se tratar de parâmetros, não exigiam seu 

cumprimento integral e, assim, novamente as escolas privadas poderiam manter seus 

diferenciais curriculares. 

Essas palavras marcaram-me com profundidade e, hoje, retornando a elas, percebo 

que, apesar de proferidas de forma muito simples e natural – talvez, justamente por isso, 

facilmente aceitas como verdades inabaláveis –, tinham, ainda, certo caráter profético, haja 

vista a diversidade curricular apresentada entre as próprias escolas privadas e delas com 

relação ao currículo das escolas públicas. Nesse ano, estava em vigor no Brasil a LDB no 

9.394/96, assinada, após treze anos de tramitação no Congresso Nacional, pelo Presidente em 

exercício, Fernando Henrique Cardoso (Partido Social Democrático Brasileiro – PSDB), cujo 

primeiro mandato iniciou-se em 1995, após ter ocupado a Pasta da Fazenda. Fernando 

Henrique Cardoso é considerado o pai do plano econômico que ficou conhecido como Plano 

Real. O referido Plano foi elaborado no Governo de Itamar Franco (PMDB, 1992-1995), 

sucessor de Fernando Collor de Mello na Presidência, após impeachment deste.  

O Governo FHC foi marcado por uma série de reformas de cunho neoliberal, como 

as educacionais e curriculares, privatizações de empresas estatais e reconfiguração do Estado.  

Em 2001, assisti, também pela televisão, à insólita imagem em tempo real do ataque 

terrorista às Torres Gêmeas, símbolo do capitalismo estadunidense, e ao início de uma 

torrente de ataques antiterroristas que invadem o mundo. 

No ano de 2002, já morando há um ano e meio em Campos do Jordão, cidade 

turística situada na Serra da Mantiqueira, interior de São Paulo, tive a oportunidade, levada 

por uma amiga que lecionava comigo em uma escola privada da cidade, de ingressar no Curso 

de Pós-graduação lato sensu em Gestão Educacional, oferecido pela Universidade de Taubaté 

(Unitau). E, como tema de minha monografia, escolhi, com base nos questionamentos 

profícuos do Professor Doutor Mauro Castilho Gonçalves, o currículo como objeto de 
                                            

6 O SIEEESP tem sua área de atuação em São Paulo, Estado com uma população de 37 milhões de habitantes, 
localizado na região Sudeste do território brasileiro e com uma extensão de pouco mais de 248 mil km2. A 
entidade representa aproximadamente 10 mil escolas (privadas), sendo 9 mil de ensino regular e as demais de 
cursos livres, com um total de 1 milhão e 800 mil alunos, o que representa 34% das escolas do Estado e 16% dos 
alunos do território paulista (dados extraídos do site da instituição. Informação disponível em: 
<http://www.sieeesp.org.br/>. Acesso em: 13 out. 2011). 



40 
 

pesquisa. Com isso, pude entrar em contato pela primeira vez com teóricos como Michael 

Apple, Gimeno Sacristán e Henry Giroux, entre outros. Essa pesquisa foi um esforço de 

apreender o currículo relacionando-o ao contexto neoliberal e aos docentes, enquanto agentes 

produtores e reprodutores dele. Esse ano foi palco das eleições presidenciais que elegeram o 

primeiro presidente metalúrgico do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva7 (PT, gestão 2003-2011). 

Meu desejado retorno a São Paulo aconteceu também em 2006, quando tomo posse 

do cargo de professora efetiva, Professora de Educação Básica I (PEB I), na rede pública 

estadual de São Paulo, conquistado mediante concurso público realizado no ano anterior. Fiz a 

escolha da escola na jurisdição da Diretoria Centro de Ensino, na Escola Estadual “Professora 

Marina Cintra”. Nela permaneci até 2008, quando solicitei exoneração do cargo para me 

dedicar integralmente à docência no Ensino Superior, mais precisamente, no curso de 

Pedagogia da Universidade Camilo Castelo Branco. 

No tempo em que permaneci na escola pública, presenciei a implantação da Proposta 

Curricular para o Estado de São Paulo. Pude, dessa forma, acompanhar toda a 

movimentação que gerou mudanças no cotidiano da escola e, inclusive, deslocou a atenção da 

participação democrática na construção do Projeto Político-Pedagógico para as determinações 

advindas da Proposta. Naquele momento, procurava-se compreender e construir a identidade 

da escola e, assim, criar um currículo fundado na realidade vivida, portanto, mais significativo 

para a aprendizagem dos alunos, pois consideraria suas necessidades. 

Tudo foi parado para se assistir aos vídeos preparados pela Secretaria da Educação e 

ouvir os discursos sobre a nova Proposta. A equipe escolar foi obrigada a se ocupar com 

aquele currículo “pronto”, o qual seria o modelo a ser utilizado por todos e traria uma 

padronização e um aumento da burocratização das tarefas dos professores. A discussão 

fundada na participação e no dissenso foi relegada ao esquecimento para que se ouvisse a 

Proposta que buscava a adesão, ou seja, o aceite incondicional dos professores, uma vez que, 

embora não tivessem participado de sua elaboração, seriam os agentes de sua execução. Essa 

adesão era fomentada pelo professor coordenador, que nesse momento passava de uma ação 

restrita às questões burocráticas para a de destaque fundamental na consecução da Proposta.  

Esse fato causou-me inquietação, insatisfação e, também, indignação – o que 

fomentou minha curiosidade epistemológica, como dizia Paulo Freire. Percebi, num primeiro 

                                            
7 Ao final de seu mandato, Luiz Inácio Lula da Silva fez seu sucessor, a primeira mulher eleita para a Presidência 
do Brasil, Dilma Vana Rousself, da mesma legenda partidária, cuja gestão deverá ocorrer no período de 2011-
2016. A atual Presidenta tem reiterado em seus discursos que a Educação será prioridade em seu governo. 



41 
 

momento de forma intuitiva, tratar-se de grandes intenções de mudança que envolveriam toda 

a escola e a forma como se trabalhava até aquele momento. Aos poucos foi possível 

compreender que eram mudanças não só das práticas, mas das concepções pedagógicas do 

corpo de educadores e da organização da escola, portanto, tratava-se de mudanças profundas. 

Essa curiosidade encontrou acolhida e pôde se materializar e tomar corpo após meu 

ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP). O Programa, cuja formação oferecida sempre constituiu 

foco de minha aspiração e propósito, possibilitou-me aprofundar os conhecimentos na área 

curricular, em especial nas questões políticas que envolvem o currículo. Esse aprofundamento 

me foi propiciado pela linha de pesquisa “Políticas Públicas e Reformas Educacionais e 

Curriculares”, na qual fui inserida como aluna – mais especificamente, as disciplinas Teorias 

Avançadas em Currículo, ministrada por minha Orientadora, Professora. Branca Jurema 

Ponce, e Tendências Atuais em Políticas Educacionais, ministrada de forma conjunta pelas 

Professoras Maria Malta Campos e Branca Jurema Ponce. Essas disciplinas possibilitaram-me 

as reflexões, os conhecimentos e a articulação de ideias para concretizar este trabalho.  

A formação oferecida encaminhou e fundamentou o presente estudo no sentido de 

compreender a gestão do currículo, seus significados e suas implicações, articuladas à política 

de reformas educacionais e curriculares e o papel exercido por seus vários agentes.  

Pelas razões expostas, foi-me oferecida, na Universidade em que leciono, a disciplina 

Gestão de Currículos e Programas por meio da qual tenho a oportunidade de compartilhar 

com meus alunos os conhecimentos adquiridos no curso de Mestrado. 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo o professor coordenador idealizado 

pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo como a figura central, que assume a 

importância de articulador, fomentador e formador para a reorientação curricular, ou seja, ele 

é o pilar pedagógico, proposto pelo texto da Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

implementada sob a gestão do Governador José Serra (PSDB, 2007-2010). 

A pesquisa focará, portanto, o professor coordenador na reestruturação e 

reorganização do ensino paulista com base na leitura da Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo, fazendo uso da Análise do Discurso para compreender esse gestor no contexto das 

atuais reformas.  

O trabalho foi estruturado, inicialmente, para retomar a origem da institucionalização 

da função do professor coordenador na rede estadual de ensino de São Paulo, bem como por 
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compreendê-la relacionada ao contexto do curso de Pedagogia, responsável pela formação dos 

professores das séries iniciais do Ensino Fundamental e dos especialistas em educação, dentre 

eles, a dos coordenadores pedagógicos. Apesar de atuar como tais, os professores 

coordenadores não necessitam ser graduados por esse curso, mas por qualquer outra 

Licenciatura que forme os professores especialistas em determinada área do conhecimento, 

como Português, Matemática, História, Geografia etc.  

Para atender à necessidade de compreender a figura do professor coordenador em 

suas múltiplas atribuições, como articulador da equipe escolar, portanto, das inter-relações na 

escola – principal responsável pela construção coletiva do projeto pedagógico, isto é, o 

currículo real em ação – e formador docente, esta pesquisa tem como norte as seguintes 

questões: Que professores coordenadores emergem da leitura da Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo? Por que os professores coordenadores foram escolhidos como pilares 

estruturantes dessa Proposta? 

Para discutir as questões apontadas é necessário examinar o professor coordenador 

no contexto do modelo de gestão previamente estabelecido pelo Programa São Paulo Faz 

Escola, bem como as determinações pertinentes às atribuições de sua função e expectativas no 

tocante às competências que deve possuir enquanto protagonista da Proposta Curricular. 

O propósito do trabalho é apreender os critérios de escolha do professor coordenador 

por meio da análise do discurso dos documentos elaborados para e sobre os gestores que 

compõem a Proposta Curricular para o Estado de São Paulo. Neles, o professor coordenador 

é idealizado como pilar do currículo, partindo da hipótese de que sua escolha se deve às 

características de sua formação inicial e às implicações da Proposta com o contexto das 

políticas públicas educacionais mais amplas de cunho gerencialista. 

Dessa forma, a metodologia utilizada é a análise do discurso e tem como estruturante 

a concepção de que “o discurso é uma das instâncias em que a materialidade ideológica se 

concretiza, isto é, é um dos aspectos da ‘existência material’ das ideologias” (BRANDÃO, 

2010, p. 46).  

A análise do discurso se oferece, pois, como o instrumento mais apropriado para 

apreender e desvelar a complexidade histórica, social e ideológica que envolve a figura do 

professor coordenador como sustentáculo estrutural da Proposta Curricular de São Paulo. 

Apesar de a reforma curricular proposta pela Secretaria da Educação estadual 

paulista ser para todo o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, o foco desta investigação é o 
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Ciclo II do Fundamental e o Médio, pela abundante documentação e pelas diversas indicações 

do Programa São Paulo Faz Escola, tendo essas etapas de ensino por referência. 

O São Paulo Faz Escola é um programa criado pela Secretaria da Educação do 

Estado de São Paulo (gestão 2007-2010) para reestruturar e reorganizar o ensino e tem como 

proposição: 

[...] várias ações, com o objetivo de implementar a Proposta Curricular do Estado de 
São Paulo para o Ciclo II do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, que 
passou a ser o referencial básico obrigatório para a formulação da Proposta 
Pedagógica das escolas públicas. (ELLIOT, 2009, p. 51) 

 

Os investimentos desse Programa em recursos humanos e materiais possuem grandes 

proporções e abrangência e, com certeza, são dispendiosos para os cofres públicos. A 

existência do referido Programa é justificada oficialmente pelo “desempenho insuficiente dos 

alunos”, verificado por meio de dados estatísticos, os quais constatam aquilo que é conhecido 

por fracasso escolar. Ao substituir fracasso escolar por desempenho insuficiente dos alunos, 

desloca-se da escola o fracasso para imputá-lo aos alunos, pois o desempenho é de 

responsabilidade deles, não da escola. Esse fato é utilizado para justificar a implantação de 

um novo currículo para toda a rede ao trazer o que, nessa visão, é a solução para aniquilar tais 

dados estatísticos, uma vez que se apresentam desfavoráveis ao ensino paulista.  

O Programa apresenta como principal objetivo, proclamado oficialmente, a 

promoção da melhoria da qualidade de ensino para servir, como expõe em seus documentos, 

aos interesses da sociedade contemporânea; no entanto, ao condensá-la em um bloco único, 

como se nela não houvesse divisões de classe, gênero, etnia, deixa de mostrar essa sociedade 

perpassada de interesses contraditórios e relações assimétricas de poder, portanto de conflitos. 

Os documentos da Proposta, mais precisamente a Apresentação, trazem uma visão 

de sociedade como “sociedade do conhecimento”. O termo se refere ao uso que se faz do 

conhecimento nos mais diversos segmentos sociais, e para os mais diversos fins, como o 

aumento da produtividade, e como diferencial na formação das pessoas, uma vez que, 

segundo o texto, o acesso às escolas encontra-se praticamente universalizado, mostrando a 

contradição que existe entre acesso às vagas (ingresso) e acesso ao conhecimento 

(oportunidade de aprendizado de conteúdo).  

A qualidade pretendida encontra-se expressa, também no documento de 

Apresentação da Proposta Curricular para o Estado de São Paulo; afirma que, por se viver 
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“Em um mundo no qual o conhecimento é usado de forma intensa, o diferencial será marcado 

pela qualidade da educação recebida” (SEE, 2008, p. 5). E,  

Nesse quadro ganha importância redobrada a qualidade da educação oferecida nas 
escolas públicas, pois é para elas que estão acorrendo, em número cada vez mais 
expressivo, as camadas mais pobres da sociedade brasileira, que antes não tinham 
acesso à escola. A relevância e a pertinência das aprendizagens escolares nessas 
instituições são decisivas para que o acesso a elas proporcione uma oportunidade 
real de aprendizado para a inserção no mundo de modo produtivo e solidário. (SEE, 
2008, p. 5) 
 

A questão que se apresenta, então, já no princípio da justificativa da Proposta, qual 

seja, a qualidade de educação, mostra-se contraditória, por ser considerada diferencial, ou 

seja, aquilo que estabelece diferença, mas a ideia da escola pública é qualidade de educação 

para todos, por isso sua natureza pública, para que atenda a todos. A menção a diferencial 

contradiz, portanto, a própria noção de qualidade.  

A presente investigação baseia-se em pesquisa documental, cujas fontes são a 

legislação em vigor pertinente à normatização da gestão do currículo realizada por meio dos 

professores coordenadores, bem como nos materiais oferecidos pela Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo para orientação desses profissionais, intitulados Cadernos do Gestor, 

além de apresentações em vídeo de capacitações oferecidas aos professores coordenadores. 

Esses materiais estão disponibilizados no site da Secretaria da Educação do Estado de São 

Paulo.  

A opção pela pesquisa documental ocorre, como na análise de Lüdke e André (1986, 

p. 39), “porque os documentos constituem uma fonte estável e rica, [...] ‘natural’ de 

informação. Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem num 

determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto”, e, também, pela 

importância de se compreender o currículo formal ou prescrito, com seu caráter de documento 

oficial e pelas intenções governamentais que apresenta, de acordo com o que explicita Zotti 

(2004, p. 227): 

Nesse sentido, vale ressaltar que o conhecimento das relações e contradições que 
envolvem as políticas curriculares oficiais é um aspecto imprescindível para a ação 
autônoma da escola e do educador na análise e na escolha que se manifeste no 
currículo real presente na prática educativa. O currículo oficial, assim, pode 
constituir-se num território fértil para se discutir, investigar, mas, sobretudo, num 
espaço sobre o qual se pode intervir. Para isso, não podemos ignorar que os 
currículos oficiais constituem-se na carta de intenções governamentais para cada 
nível de ensino, e, como tal, orientam a produção do conhecimento oficial. 
 

É importante destacar que o currículo formal demonstra a regulação política e 

administrativa na qual está inserido, conforme assinala Gimeno Sacristán (2008, p. 109): 
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O currículo prescrito para o sistema educativo e para os professores, 
mais evidente no ensino obrigatório, é a sua própria definição, de seus conteúdos e 
demais orientações relativas aos códigos que o organizam, que obedecem às 
determinações que procedem do fato de ser um objeto regulado por instâncias 
políticas e administrativas.  

 

Esta pesquisa possui uma orientação sócio-histórica, “assinalando um caráter mais 

dialético, buscando uma mediação entre o individual e o social” (FREITAS, 2003, p. 31). O 

texto e o contexto estão embasados em uma perspectiva dialógica, de acordo com o que 

explica Freitas (BAKHTIN apud FREITAS, 2003, p. 28-30) sobre a abordagem sócio-

histórica:  

O estudo dos fenômenos humanos se realiza a partir de interrogações e trocas, 
portanto, pelo diálogo. Diálogo compreendido não apenas como uma relação face a 
face, mas de forma mais ampla implicando também uma relação do texto com o 
contexto.  

 

Para essa compreensão, é preciso apreender a figura do professor coordenador em 

sua historicidade, relacionando-a ao contexto mais amplo da formação de professores e 

especialistas, bem como conhecer como foi, historicamente, a implantação da coordenação-

supervisão no sistema de ensino paulista e as relações que este tem estabelecido com o 

contexto social mais amplo. Como lembra Apple (1995, p. 19), “o sistema educacional só 

pode ser entendido relacionalmente”, porque o significado desse sistema se dá na relação com 

o contexto cultural, político e econômico, ou, então, “perde-se se nossa análise não situa a 

escola no nexo das relações dominantes de classe que ajudam a moldar nossa sociedade” 

(APPLE, 1995, p. 19).  

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos, organizados conforme 

especificado a seguir. 

O Capítulo 1, intitulado Gênese, Formação e Significado do Professor Coordenador 

no Estado de São Paulo, tem por objetivo compreender a existência da figura do professor 

coordenador na rede pública de ensino do Estado de São Paulo e é composto por duas partes 

complementares – a primeira, denominada Gênese do Papel do Professor Coordenador no 

Contexto da Pedagogia e da Supervisão no Estado de São Paulo, aborda o surgimento do 

professor coordenador no contexto do curso de Pedagogia e da supervisão instituída pela 

SEE/SP.  
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A segunda parte, denominada A Formação e o Significado do Professor 

Coordenador, procura apreender o contexto histórico e atual da Pedagogia, enquanto ciência 

formadora de docentes e especialistas em educação, para compreender a figura e, assim, o 

significado da existência do professor coordenador. 

O Capítulo 2, designado A Proposta Curricular para o Estado de São Paulo (Gestão 

2007-2010) no Contexto das Políticas Públicas Educacionais, contextualiza a Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo no conjunto das políticas públicas educacionais, de cunho 

reformista, que foram implementadas no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988; das 

medidas proclamadas pelo Consenso de Washington (1989); das indicações promovidas pela 

Conferência Mundial de Educação para Todos, bem como do Plano de Ações para Satisfazer 

as Necessidades Básicas de Aprendizagem, aprovado por essa Conferência (1990), que foi 

reproduzida pelo documento conhecido por Relatório Jacques Delors, e das Reformas 

Educacionais promovidas pela Secretaria Estadual da Educação a partir de meados da década 

de 1990. 

O Capítulo 3, intitulado A Análise do Discurso como Metodologia de Interpretação 

dos Discursos sobre e para o Professor Coordenador, tem como propósito explicitar a 

metodologia utilizada no presente trabalho, justificando seu emprego como instrumento 

interpretativo valioso na intenção de apreender a figura do professor coordenador. 

O Capítulo 4, denominado O Professor Coordenador Emergente da Proposta 

Curricular de Estado de São Paulo (gestão 2007-2010), apresenta a figura do professor 

coordenador emergente da leitura de textos da Proposta Curricular do Estado de São Paulo 

(gestão 2007-2010), interpretados por meio da análise do discurso constante nos documentos 

Cadernos do Gestor, apresentação em vídeo que registra palestra proferida pela Coordenadora 

da Proposta, Maria Inês Fini, em curso de capacitação técnica para professores coordenadores 

e a legislação que os institui.  

O item Conclusão retoma o tema objeto desta pesquisa, qual seja, a apreensão da 

figura emergente do professor coordenador no contexto das reformas curriculares e políticas 

públicas mais amplas, bem como a compreensão da forma do currículo na Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo com o propósito de contribuir para uma reflexão mais 

aprofundada sobre o tema.  



47 
 

CAPÍTULO 1 

 

GÊNESE, FORMAÇÃO E SIGNIFICADO DO PROFESSOR COORDENADOR NO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

Simplesmente, não posso pensar pelos outros 

 nem para os outros, nem sem os outros.  

PAULO FREIRE 

 

 

Este capítulo tem por objetivo conhecer o professor coordenador, sua constituição 

normativa e identitária e suas atribuições. Isso implica, por um lado, compreender a gênese 

dessa função no contexto da área de Supervisão Escolar do Estado de São Paulo e, portanto, 

torna-se imperiosa a historicização dessa área de atuação educacional, articulada à Pedagogia, 

enquanto curso de formação dos especialistas em educação e também enquanto campo 

específico de conhecimento. Por outro lado, é necessário apreender a formação do professor 

coordenador a fim de que se possa compreender o significado da existência de sua função e de 

sua atuação pedagógica no tocante às atribuições que lhe são inerentes. 

Para atender a esse propósito, o capítulo divide-se em duas partes.  

A primeira parte, intitulada Gênese do Professor Coordenador no Contexto da 

Pedagogia e da Supervisão no Estado de São Paulo, pretende olhar para a raiz de sua 

institucionalização que compõe um tipo de supervisão particularizada para a rede estadual, de 

natureza sistêmica. Nesse aspecto, diferencia-se de outros estados, inclusive do Município de 

São Paulo, que optaram pela supervisão in loco e, com isso, propiciando estabelecer relações 

entre o professor coordenador, a supervisão e a Pedagogia, e suas características históricas.  

A segunda parte, denominada A Formação e o Significado do Professor 

Coordenador, tem por escopo a apreensão dos conhecimentos necessários ao professor 

coordenador que lhe possibilitem atuar nessa função, ou seja, desenvolver suas atribuições, 

como, por exemplo, responsabilizar-se pelas práticas pedagógicas, pela formação continuada 

dos professores, como articulador desses para a construção e execução do Projeto Pedagógico; 

enfim, para ser o gestor do currículo nas escolas. 
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1.1. Gênese do Papel do Professor Coordenador no Contexto da Pedagogia e da 

Supervisão no Estado de São Paulo 

 

A reforma educacional promovida pelo Governo Mário Covas, cujo projeto recebeu 

o nome de “A Escola de Cara Nova”, ocorreu sob o comando da Secretária de Estado da 

Educação Tereza Roserlei Neubauer da Silva, conhecida como Rose Neubauer da Silva, em 

um contexto no qual se regulamentou a presença de um professor em cada escola, com mais 

de dez classes em funcionamento. Nesse contexto também foram apresentados os critérios de 

seleção dos professores para exercer a função de professor coordenador pedagógico, por meio 

da Resolução SE no 28, de 4 de abril de 1996. 

É importante ressaltar que o professor coordenador é uma função criada pelo Estado 

de São Paulo, o que gera a necessidade do entendimento, por um lado, do que seja função e, 

por outro, do professor exercendo o papel de coordenador, sem que tenha, necessariamente, a 

formação do coordenador, ou seja, de pedagogo. 

Por função, segundo Meirelles (1997), compreende-se a atribuição ou o conjunto de 

atribuições que a Administração confere a cada categoria profissional, ou comete, 

individualmente, a determinados servidores para a execução de serviços eventuais. De modo 

diverso do conceito de cargo público, que é o lugar instituído na organização do serviço 

público, com denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio 

correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei, a 

provoca a compreensão de que todo cargo tem função, mas pode haver função sem cargo. 

A função de professor coordenador, a partir da Resolução SE no 88/2007, passa a ser 

remunerada8, uma vez que antes dessa disposição o profissional somente receberia a diferença 

relativa entre as horas correspondentes às suas aulas e as quarenta horas semanais dessa 

função; ou seja, essa passa a ser valorizada formalmente ao imputar ao professor a 

responsabilidade de, enquanto pilar da qualidade de ensino, introduzir uma nova configuração 

de currículo. 

Apesar de sua generalização pela rede pública estadual datar de 1996, a ideia de 

supervisão no nível da unidade escolar (UE) surge muito antes, sob influência da concepção 

educacional americana, pautada nos estudos escolanovistas de cunho liberal de Dewey e 

Kilpatrick (MOREIRA, 1990, p. 110). Essa visão foi interpretada e introduzida, no Brasil, 

                                            
8 A remuneração do Professor Coordenador será tratada no Capítulo 2. 



49 
 

primeiro por Lourenço Filho – diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) –, em 1937, e mais tarde difundida no Pós-Guerra, por 

meio, ainda do Inep, por seu diretor, Anísio Teixeira e, principalmente pelo Programa de 

Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar (PABAEE). 

O PABAEE é fruto do um acordo de assistência assinado por Brasil e Estados 

Unidos, que visava: 

[...] (a) treinar supervisores de ensino primário e professores de escolas normais e de 
curso de aperfeiçoamento de professores; (b) produzir, adaptar e distribuir materiais 
didáticos a serem usados no treinamento de professores; e (c) selecionar professores 
competentes, a fim de enviá-los aos Estados Unidos da América do Norte para o 
treinamento em educação elementar. (Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v. 
XLI, n. 93, 1964, p. 56 apud MOREIRA, 1994, p. 110) 

 

Esse Programa foi responsável pela formação de muitos dos primeiros supervisores 

que, por sua vez, repassaram os ensinamentos do curso para outros, como aponta Muramoto 

(1990), até porque, nessa época, o pedagogo, isto é, o “técnico em educação” formado em 

Pedagogia recebia, o diploma de bacharel após conclusão de três anos de curso. A formação 

oferecida era por meio de um currículo bastante generalista, configurado dessa forma desde 

1939. O Programa também foi responsável por introduzir em nossas escolas o modelo e as 

ideias tecnicistas, além de difundir pelo País o modo de vida estadunidense. Para Bernardes 

(1983 apud MOREIRA, 1994, p. 111-112), “o PABAEE não só foi responsável pela 

introdução de modelos e ideias tecnicistas nas escolas brasileiras, mas também difundiu o way 

of life americano pelo país”. Em 1953 foi criado, em alguns estados brasileiros, o Centro 

Regional de Pesquisa Educacional (CRPE) sob a influência das ideias do PABAEE, que 

disseminou a visão da supervisão intraescolar como fator gerador de benefícios para as 

escolas.  

No Estado de São Paulo, entretanto, desenvolveu-se, por meio do CRPE, outro 

conceito de supervisor – aquele alocado nas Delegacias de Ensino9, ou seja, em nível 

intermediário da estrutura da Secretaria da Educação.  

A atuação supervisora nas unidades escolares efetivada pelo coordenador 

pedagógico, de modo direto perante os professores, ocorreu na rede pública do Estado de São 

Paulo, porém de forma localizada e marcada por descontinuidades. Os primeiros registros de 

sua presença datam de 1960 nos Ginásios Vocacionais e na Escola Estadual “Dr. Edmundo de 

                                            
9 Em 4 de setembro de 1999 as Delegacias de Ensino (DEs) passaram a denominar-se Diretorias de Ensino (DEs) 
pelo Decreto no 43.948. 
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Carvalho”, o Experimental da Lapa, onde “essa função foi plenamente concebida e exercida” 

(APEOESP, 1996, p. 7), e, como explica Silva Júnior (1984, p. 54), “a supervisão aparece 

inicialmente sob o nome de orientação pedagógica”, realizada por pedagogos, porém sua 

atuação ficou restrita a essas escolas.  

Esses coordenadores pedagógicos tiveram grande participação na formação de 

professores, conforme assinala Fusari (1997, p. 5): “O contato com o que era mais avançado 

nas teorias educacionais em geral, numa tentativa deliberada de, opondo-nos ao ensino 

tradicional, gestarmos novas características de uma pedagogia renovada”.  

Ainda ligada ao Ensino Vocacional nasceria a ideia de supervisão mais ampliada 

“com a criação da figura do Supervisor de área [que significava ter] um professor das áreas 

obrigatórias do currículo [...] que se encarregava de orientar o planejamento e o 

desenvolvimento do trabalho de seus colegas de área de todas as unidades escolares” (SILVA 

JÚNIOR, 1984, p. 56). 

Como lembra o autor, essas práticas supervisoras ocorridas durante a década de 1960 

dispunham de condições adequadas de trabalho para sua organização e execução, além de 

contarem com a formação diferenciada dos profissionais. Isso porque o técnico ou especialista 

em educação, ou seja, o pedagogo, contava com mudanças no curso de Pedagogia advindas do 

Parecer no 251/62, que manteve a diferenciação da lei anterior, do bacharel e do licenciado. A 

formação, no entanto, dava-se de forma concomitante, entre as disciplinas do currículo para o 

bacharelado e das disciplinas para a licenciatura. Outra mudança reside exatamente nos 

currículos oferecidos, pois há a inclusão no currículo para o bacharel das disciplinas 

alternativas e, entre elas, a disciplina Currículos e Programas, indispensável àqueles que serão 

responsáveis por orientar a construção do currículo nas escolas, no caso, os coordenadores 

supervisores.  

Esse tipo de supervisão, no entanto, foi impedida pela repressão militar no final dos 

anos de 1960, início de 1970. 

Muramoto (1999, p. 127) indica que o surgimento da supervisão no nível de sistema 

escolar como função do Estado, em São Paulo, data do século XIX, ligada às funções de 

inspeção: “em São Paulo, Município e Província se associaram de 1864 a 1920, para 

organizar o ensino e inspecionar as escolas elementares. As demais tinham inspeção federal, 

até a LDB de 1961 [...] Até 1869 era exercida sem remuneração por tratar-se de um 

privilégio”. 
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O primeiro concurso direcionado para a supervisão, explica a autora citada, ocorreu 

em 1967, e selecionou inspetores para as escolas de primeira à quarta série e o segundo, em 

1981, selecionou para as escolas de 1o e 2o graus, supervisores de ensino, já com essa 

denominação. Não se exigia, inicialmente, formação específica aos candidatos; “depois 

deveriam ser professores normalistas, depois ter curso de dois anos de Aperfeiçoamento, 

depois [...] preferiam Administradores Escolares, também de dois anos pós-Normal e só a 

partir de 1969 foi exigido diploma de Pedagogia com Habilitação em Supervisão Escolar” 

(MURAMOTO, 1999, p. 127). 

O ano de 1969 significa um marco na área de Educação, pois nele, sob determinação 

do Parecer CFE no 252/69, o curso de Pedagogia passa por uma reformulação em sua 

estrutura curricular ao instituir as diferentes habilitações, tendo sido incluídas disciplinas 

diretamente ligadas às alternativas profissionais previstas para os pedagogos. Essa 

reformulação estava imbuída pelo espírito das Reformas do Ensino Superior, previstas na Lei 

no 5.540/1968, como a ideia “de estabelecer a correspondência direta e imediata entre 

currículo e tarefas a serem desenvolvidas em cada profissão” (SILVA, 2006, p. 33). 

O curso de Pedagogia, pelo Parecer CFE no 252/69, visava à formação de professores 

para o Ensino Normal e de especialista para as atividades de orientação, administração, 

supervisão e inspeção no âmbito das escolas e dos sistemas escolares. De acordo com Silva 

(2006, p. 26), “ao designar, então, alguns conjuntos de atividades para os quais se destinariam 

os especialistas, acaba por oferecer elementos para sua caracterização”, esse Parecer “cria 

habilitações para formação de profissionais específicos para cada conjunto dessas atividades, 

fragmentando a formação do pedagogo” (SILVA, 2006, p. 26). 

Como expressa Libâneo (2006, p. 110), a ideologia subjacente à Reforma do Ensino 

Superior “estaria introduzindo na escola a divisão do trabalho e o controle segundo o modelo 

de administração capitalista, levando à fragmentação da prática pedagógica”. E essa mesma 

fragmentação evidenciava-se na configuração da Pedagogia, que pelo Parecer no 252/69, ao 

dividir o curso em duas áreas distintas, promovendo uma valorização exacerbada das 

especializações que significavam meras divisões, dificultava a compreensão de integração do 

todo e valorizava o caráter técnico, impingindo ao curso uma concepção tecnicista de 

influência estadunidense, com sua racionalidade tecnológica (MOREIRA, 1990). 

Em 1976, no bojo da reforma administrativa da SEE implementada pelo Governador 

Paulo Egydio Martins (Arena, gestão 1975-1979), tendo à frente da Pasta da Educação José 

Bonifácio Coutinho Nogueira, foi “com o objetivo expresso de implantar a Lei 5.692/71 [...] e 
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introduzir o planejamento no setor da Educação, que se criou [por meio do Decreto no 

7.510/76] o Grupo de Supervisão da Delegacia de Ensino, como parte do Sistema de 

Supervisão, um dos sistemas operacionais através dos quais deveria funcionar aquela 

estrutura” (HUET, 1993, p. 152). 

A supervisão sistêmica, representada por esse Grupo de Supervisão, veio ao encontro 

dos interesses pelos quais o País ansiava, uma vez que se vivia o período de ditadura militar. 

Havia, nessa época, um redirecionamento político-social das instituições brasileiras com o 

propósito de submetê-las aos interesses do capital internacional, e a educação, por sua vez, 

deveria submeter-se à égide de uma nova Lei, a no 5.692/71, cuja ênfase estava na pedagogia 

tecnicista e na  

[...] racionalização administrativa visando à contenção e orientação da demanda 
educacional, em oposição à expansão democrática das oportunidades educacionais 
dos decênios precedentes, [como as escolas de emergência] [...], [fruto do boom da 
pressão e demanda pela democratização do ensino. Esse Grupo] nasce, pois, sob os 
lemas de modernização, racionalização, busca pela eficiência e eficácia e do 
controle. (HUET, 1993, p. 154-155) 

 

A eficiência, a eficácia e o controle conseguidos pela concepção sistêmica são 

aspectos ressaltados e plenamente valorizados pelo modelo tecnocrata de administração 

científica, o taylorismo, cuja origem deu-se nas indústrias privadas com o objetivo de 

racionalizar a produção. Pretendia-se, com a otimização do tempo e dos recursos, por meio da 

concepção mecanicista em que os movimentos dos trabalhadores das linhas de montagem 

deveriam ser padronizados, tornando-se automatizados, diminuir o tempo despendido com a 

confecção de cada produto e. com isso, aumentar a produção, a qual deveria ser em larga 

escala para produzir a mais-valia. Isso, aliado à comercialização também em larga escala, 

deveria aumentar a margem de lucro. 

Huet (1993, p. 155) elenca, ainda, outras condições sob as quais nasce o Grupo de 

Supervisores do Estado de São Paulo ao frisar que “nasce, finalmente, inserido num discurso 

oficial funcionalista10, que através do pensamento sistêmico buscaria desqualificar os saberes 

anteriormente construídos pelos educadores em geral e divulgar a ‘nova forma correta de se 

pensar e fazer a educação’”, qual seja, uma educação centrada no trabalho do aluno, 

mecanicista e utilitarista. 

                                            
10 A visão funcionalista advém do Funcionalismo, cujo enfoque apresenta uma concepção de sociedade como 
um organismo vivo, no qual suas instituições têm funcionamento pré-definido e controlado com a finalidade de 
obter a harmonia do todo. 
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Esse modelo de supervisão de sistema está atrelado à ideia daquilo que Apple (2006, 

p. 156) compreende por gestão sistêmica da educação, a qual 

[...] tem seus pressupostos voltados à defesa tácita de uma visão que mais uma vez 
nega a importância do conflito intelectual e valorativo, tem uma perspectiva limitada 
sobre o trabalho científico [...] e os procedimentos desse modelo são técnicas 
simplesmente científicas, técnicas livres de qualquer interesse e que podem ser 
aplicadas na “engenharia” de qualquer problema com que nos deparemos. 

 

A forma de pensar o conhecimento científico, nesse caso, fundamenta-se 

epistemologicamente no positivismo, o qual, segundo Behrens (2005) e Demo (2006), 

promove uma fragmentação do conhecimento de tal maneira que chega a perder de vista o 

todo; ou seja, reduz a capacidade de estabelecer relações e de compreender que os fatos se 

articulam entre si no decorrer da história e imputa à sua produção e também a ele uma 

neutralidade. Com isso, ajuda a sustentar com naturalidade as circunstâncias que são 

construídas, isto é, colabora com a manutenção do status quo.  

Apple (2006, p. 156) diz, ainda, que o interesse maior subjacente a esse modelo “é o 

de provocar e manter o controle técnico e a certeza”, pois os problemas são vistos como 

técnicos que, portanto, devem ser resolvidos por meio de estratégias instrumentais e de 

informações produzidas por especialistas, técnicos, o que retira a possibilidade do debate 

político e ético. O resultado é uma supervisão altamente burocratizada e controladora, como 

explica Muramoto (1989, p. 94) ao se referir às atribuições dos supervisores, afirmando que 

isso se deve:  

Às atribuições de controle e de imposição de cima para baixo, com 
urgência de determinações muitas vezes descabidas ou inócuas. Deve-se também, à 
necessidade de os supervisores terem “tempo” e “espaço” para persuadir e orientar 
diretores e professores a implantar projetos de grande efeito de propaganda para o 
governo em ano de eleição.  

 

Em 1975, por meio de Decreto no 5.771, o Governador Laudo Natel (Arena, gestão 

1971-1975) institui, pelo artigo 2o, o coordenador pedagógico, o professor coordenador11 e o 

orientador educacional. Com o fim do mandato de Laudo Natel, sucedido pelo Governador 

Paulo Egydio Martins, a reforma administrativa foi implementada e, com ela, instituíram-se 

os Grupos de Supervisores, anteriormente citados, o que resultou na anulação das medidas 

anteriores.  

                                            
11 O professor coordenador faria a coordenação das disciplinas curriculares, auxiliando os demais professores no 
que tange ao conteúdo disciplinar.  
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Somente no final da década de 1970, pelo fato de algumas escolas começarem a se 

revelar muito problemáticas, o Estado de São Paulo promoveu concurso público para 

coordenadores pedagógicos, com formação em Pedagogia, porém os dois grupos selecionados 

foram alocados nessas escolas carentes. Com a ausência de novos concursos, os 

coordenadores foram se extinguindo enquanto categoria. 

A opção de supervisão de sistema na rede estadual de São Paulo pelas Secretarias da 

Educação, que privilegiou a coordenação de fora para dentro com o encargo de cuidar política 

e pedagogicamente de todas as escolas da rede, mostra-se menos eficiente, porém menos 

dispendiosa para os cofres públicos e, por isso mesmo, mais ajustada aos interesses do modelo 

capitalista.  

Ao mesmo tempo, as escolas carentes que possuíam coordenadores pedagógicos 

também não apresentaram uma transformação significativa de suas práticas pedagógicas pelo 

fato de que não basta somente sua existência: são necessárias condições para seu trabalho, 

como a criação de um tempo para exercê-lo perante o coletivo de professores, a permanência 

destes na escola, bem como a disposição e disponibilidade da direção escolar12 para o 

desenvolvimento de um trabalho pedagógico conjunto.  

Como em muitas escolas, essas condições não foram criadas, até porque isso 

demandaria gastos sempre restritos para a educação, além da não efetividade das ações e, por 

consequência, as atribuições e a identidade do coordenador foram desvirtuadas. Esse 

profissional passou a realizar as tarefas mais variadas, como a de controle burocrático escolar, 

em especial a pertinente à documentação do trabalho do professor – planos, relatórios, fichas 

de alunos, modelos de provas etc. – e mais afastadas daquela que deveria ser sua real função e 

para a qual possuía formação13. 

A década de 1980 foi marcada pela crise econômica, com altos índices de inflação, 

recessão, desemprego, desvalorização dos salários, greves, o que acarretou o desgaste da 

ditadura militar. Esses fatos desencadearam o processo de democratização no País, que 

resultaram na anistia dos exilados políticos. Com isso, muitos dos intelectuais da educação 

retornaram ao Brasil e alguns passaram a ocupar as Secretarias de Educação de alguns estados 

e municípios, como, por exemplo, Guiomar Namo de Mello (PDSB, gestão 1982-1985), 

                                            
12 Muitos diretores apresentaram resistência à presença dos coordenadores por acreditarem que se tratava de uma 
perda de poder e de status. 
13 Esse assunto será objeto de análise mais aprofundada na próxima seção deste trabalho. 



55 
 

nomeada, em 1982, Secretária Municipal de Educação de São Paulo, cargo que ocupou até o 

final do mandato do Prefeito Mário Covas, também do PSDB, em 1985. 

Na década de 1980, foram retomadas as discussões sobre a formação de educadores. 

“Surgem os Comitês Pró-Reformuladores dos cursos de Pedagogia (Goiania GO, 1980, 

depois a Comissão Nacional de Cursos de Formação do Educador (Belo Horizonte, 1983) 

transformada recentemente (1990) em ANFOPE” (LIBÂNEO, 2006, p. 114). Esse movimento 

colaborou com a ideia de “não diferenciar a formação do professor e do especialista, [...]. 

Também reafirmou a idéia de que o curso de Pedagogia é uma licenciatura, contribuindo para 

descaracterizar a formação do pedagogo stricto sensu” (LIBÂNEO, 2006, p. 110). 

A anistia foi um acontecimento muito importante, dentre outros motivos, por ter 

contribuído para dar configuração ao momento que se instalou de denúncias das 

arbitrariedades e das condições de precarização das escolas durante o período militar.  

A educação se tornou foco de reivindicações pela participação democrática por dois 

movimentos distintos, como lembra Saviani (2007): um, composto por intelectuais ligados à 

academia e também por professores da rede dispostos a discutir a educação e levantar 

propostas para a democratização do sistema de ensino e da escola, a universalização de vagas 

e do ensino de boa qualidade para todos com a superação do tecnicismo; e o outro, ligado aos 

sindicatos, cujas reivindicações focavam o aumento salarial, a melhoria nas condições de 

trabalho, a efetiva participação dos professores também como mentores das práticas 

pedagógicas, de seu trabalho nas escolas. 

Esse, como afirma Moreira (2008), foi o momento de florescimento da pedagogia 

crítica que perpassa e dissemina, por meio de estudos, produções nas áreas da Didática e do 

Currículo, sua visão democrática e democratizadora de educação engajada e transformadora, o 

que compõe a formação dos pedagogos e, portanto, dos supervisores de ensino. 

Na rede de ensino do Estado de São Paulo, por influência do processo de 

democratização, para resolver os sérios problemas da escola pública paulista, foram criados o 

Ciclo Básico e, em decorrência deste, a figura do professor coordenador pedagógico para o 

trabalho de articulação pedagógica de forma temporária. Esse coordenador era eleito pelos 

seus pares, como reivindicava a Apeoesp. 

O coordenador pedagógico, que já se fazia presente nas Escolas Técnicas do 2o Grau, 

é estendido, agora, também ao Projeto Noturno e aos Centros Específicos de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs). 
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Foi criada, ainda, a figura do monitor, professor especialista em determinada 

disciplina, sediado na Delegacia de Ensino, responsável por monitorar os professores para 

implantação das propostas curriculares que estavam postas em forma de materiais didáticos 

preparados pela Coordenadoria de Estudos e Normas Técnicas (Cenp). 

Na década de 1990, criou-se a Oficina Pedagógica aproveitando esse grupo de 

monitores que, de acordo com a nova função, receberam a denominação Assistente Técnico 

Pedagógico (ATP). A principal atribuição desses profissionais era supervisionar, ainda com a 

concepção de supervisão sistêmica, os professores no que aludia aos conhecimentos 

curriculares. Conforme salientado, os supervisores não possuíam esses conteúdos específicos, 

pela sua formação pedagógica, porém, de acordo com Muramoto (1989), os cursos oferecidos 

pelos ATPs, bem como aqueles oferecidos pela Cenp, apesar de serem interessantes e 

diferentes, não surtiam os resultados esperados, pois eram avulsos, sem articulação com as 

práticas já desenvolvidas, e não possuíam o caráter sistemático e contínuo.  

Em 1991, foi implantado o Projeto “Escola-Padrão”14, na gestão do Governador Luiz 

Antonio Fleury Filho (PMDB, gestão 1991-1995). Esse projeto promoveu uma organização 

curricular e administrativa diferenciada para algumas escolas selecionadas pela SEE/SP. 

Nessas escolas foram instituídos os professores coordenadores pedagógicos, com o propósito 

de realizar dois tipos de coordenação, como explica M. J. da S. Fernandes (2008, p. 122): 

[...] uma coordenação geral (coordenação do diurno e do noturno) e com as 
coordenações de áreas ou matérias afins, sendo que os coordenadores de área não se 
desvinculavam totalmente das salas de aula, dividindo a carga horária entre o 
trabalho com os pares e o exercício da docência. [...] Também era eleito pelo grupo 
de professores. 

 

No ano de 1996, em meio a uma grande reforma estrutural15 promovida pela SEE/SP, 

conforme assinalado, houve a institucionalização da figura do professor coordenador 

Pedagógico como uma forma de resolver em curto prazo e com menos gastos os problemas 

apresentados pelos dados preocupantes, ou seja, o baixo desempenho dos alunos acusado pelo 

Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp)16. 

A solução encontrada pela SEE/SP para dar uma resposta à grave situação 

encontrada e, ao mesmo tempo, conter as despesas, foi olhar para o interior de sua própria 

estrutura organizacional. Elegeu-se, então, o professor coordenador pedagógico, que, por se 
                                            

14 O Projeto “Escola-Padrão” recebeu recursos de convênio do Estado de São Paulo firmado com o Banco 
Mundial e abrangeu 2.225 escolas da rede pública estadual.  
15 A Reforma Educacional promovida pela SEE/SP será explicada com mais detalhes no Capítulo 2. 
16 Esse assunto será abordado com maior profundidade no Capítulo 2.  
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encontrar inserido na escola, evitava a necessidade de concurso público, pois já exercia a 

função de coordenação. Bastava apenas estendê-la para todas as escolas da rede, contando 

com o aspecto favorável pelo fato de esse profissional conhecer o funcionamento interno 

desse sistema estadual e de ter a aprovação de seus pares. Isso porque, conforme prevê a 

Resolução no 28/96, os candidatos devem apresentar uma proposta de trabalho e submetê-la à 

aprovação por eleição de seus pares. Como aspecto de desfavorecimento, não se exige do 

professor candidato que possua formação pedagógica específica.  

De maneira contraditória à regulamentação do professor coordenador, a Lei no 

9.394/96, assinada nesse mesmo ano pelo Presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso (PSDB, gestão 1995-1998), dispõe, no artigo 64, sobre a formação dos profissionais 

da educação o que se segue:  

[...] A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 
cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 
instituição de ensino, garantida nessa formação a base comum nacional. 

 

As políticas públicas educacionais, em particular aquelas concebidas a partir da 

década de 1990, com a instauração do modelo neoliberal, têm optado por medidas 

operacionais que não envolvam aumento de gastos com a folha de pagamento dos 

funcionários; a figura do professor coordenador para coordenar pedagogicamente as escolas, 

apesar de sua formação, tem sido a alternativa escolhida para resolver os problemas 

emergenciais das unidades de ensino. 

Ao longo da institucionalização da supervisão na rede pública pela Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo, é possível perceber, pelo breve relato aqui exposto, que o 

modo como foi realizada privilegiou a supervisão feita por um supervisor, pedagogo e do tipo 

sistêmica, burocratizada, tecnicista e autoritária, pois a relação com as escolas e seus 

profissionais tem-se dado num modelo descendente de poder; a supervisão realizada no 

interior das escolas, por sua vez, privilegiou o professor licenciado, porém nem sempre 

formado em Pedagogia. 

Carneiro (1998, p. 171) explica melhor sobre a implicação legal da formação do 

Supervisor e sua abrangência de atuação: 

Atribuição tão estratégica na escola contribui para que o profissional da área de 
Supervisão Escolar tenha recebido, ao longo do tempo, diferentes denominações, 
tais como: Orientador Pedagógico, Coordenador Pedagógico, Supervisor 
Pedagógico, Supervisor Educacional, Supervisor de Ensino Supervisor da Educação. 
O grande trabalho do Supervisor é a qualidade da produção do ensino. 
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Dessa forma, desde 1996, o professor coordenador tem encontrado dificuldades de 

constituir sua identidade, delimitar sua competência, apesar de contar com uma legislação que 

normatiza17 sua função. As dificuldades existentes decorrem de problemas que compreendem 

aspectos relativos à estrutura e à conjuntura escolar, mas também de sua formação.  

Compreender os aspectos pertinentes à formação e ao significado do professor 

coordenador será o foco da próxima seção. 

 

 

1.2. A Formação e o Significado do Professor Coordenador 

 

Na primeira parte deste capítulo, procurou-se evidenciar o surgimento da função do 

professor coordenador no contexto do Estado de São Paulo, levando em consideração que ele 

compõe a área da supervisão. Procurou-se, também, mostrar sua formação pontuada pela 

configuração do curso de Pedagogia no contexto de sua formulação normativa. 

A segunda parte do capítulo propõe-se a aprofundar a compreensão sobre o professor 

coordenador, abordando os conhecimentos necessários que devem compor sua formação, bem 

como destina-se a compreender as atribuições que devem se efetivar por meio de sua prática e 

buscar a identidade profissional e o significado da existência do professor coordenador nas 

escolas. Para tanto, parte da Proposta atual para então retomar o ato de sua 

institucionalização. 

A Proposta Curricular do Estado de São Paulo, ao eleger o professor coordenador 

como pilar dessa reforma curricular, determina sua importância estrutural e o torna o principal 

responsável pela melhoria da qualidade da educação, porém, quando se pensa em educação, 

deve-se compreendê-la no bojo e no âmago da sociedade e do ser humano que se deseja 

formar. 

Dessa maneira, a educação está, e sempre esteve, atrelada à articulação do projeto 

social. Basta um breve olhar mais atento para a história, como propicia este excerto de um 

texto de 1881:  

                                            
17 A legislação que normatiza a função de professor coordenador será aprofundada no Capítulo 2. 
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A experiência nos ensina que o poderio das nações não depende exclusivamente da 
força material, senão que antes ao contrário, as verdadeiras conquistas dos tempos 
modernos, os triunfos e as glórias em todas as suas esferas, alcançam-se com o 
desenvolvimento ordenado da instrução e da educação. (ESTRADA, 1881 apud 
VARELA; ALVAREZ-URÍA, 1992, p. 88) 

 

Percebe-se que a educação na modernidade apresenta-se, conforme exposto, com 

uma visão salvífica, impulsionadora do progresso, a que Cortella (2005) denomina otimismo 

ingênuo. Esse otimismo confere à escola uma autonomia absoluta e neutraliza a ideologia de 

seus conhecimentos e sua atuação, como expressam a concepção positivista e a sua influência 

nos modelos tecnicista, pragmatista que perpassam a ideologia liberal. 

A formulação teórica desses paradigmas está ligada a autores como o já citado 

Dewey18 e outros, como Bobbit19. As ideias desse último estavam direcionadas para a 

satisfação da economia, pois acreditava que a escola deveria funcionar como uma empresa e o 

currículo, desenvolvido com base em habilidades mecânicas. Tyler20 fundamenta sua teoria na 

ideia do currículo técnico-comportamentalista, direcionado para a utilidade em termos 

laborais, no sentido mesmo de formação de mão de obra pelas escolas populares. 

 A educação se apresenta como instrumento do pessimismo ingênuo, por acreditar 

que a escola seja somente determinada pelo poder hegemônico da sociedade e, assim, seria 

sua reprodutora. 

Essa visão tomou corpo na teoria produzida na Europa, a partir da década de 1970, 

mais precisamente na França, por meio de teóricos como Louis Althusser, Pierre Bourdier, 

Jean-Claude Passeron e Baudelot e Establet. Por essa concepção, de modo geral, pois os 

autores apresentam em suas teorias diferenças significativas entre si, a escola seria 

reprodutora do status quo, por meio do currículo; este, por sua vez, serviria como artefato 

social, cultural e ideológico de dominação, e a prática pedagógica que o compõe, por estar 

carregada pela ideologia burguesa, seria o instrumento para a concretização do poder 

hegemônico, estando, pois, a serviço desse poder.  

Por um lado, pela primeira forma de se construir a educação, ressaltada aqui, o 

conhecimento pedagógico perde sua autonomia, por estar vinculado a um reducionista saber-

fazer, pressupostamente neutro e, portanto, naturalizando formas nada naturais de poder e de 

                                            
18 A influência das ideias de Dewey, no Brasil, ocorre, principalmente, a partir da década de 1930. 
19 O livro de Bobbit, intitulado The curriculum, editado em 1918, é considerado “o marco do estabelecimento do 
currículo como campo especializado de estudos” (SILVA, 2007, p. 22). 
20 A influência das ideias de Tyler ocorre, principalmente, a partir da década de 1940.  
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dominação; por outro lado, a segunda forma observada também desconstitui os 

conhecimentos pedagógicos. 

Libâneo expõe que essa visão reprodutora, que conduz à existência do que intitulou 

onda crítico-reprodutivista (2007b, p. 148), faz que a Pedagogia, enquanto área do 

conhecimento, perca prestígio nessa época, ou seja, décadas de 1970-1980. 

Essas teorias, no entanto, têm um papel fundamental, pois serviram – e servem – para 

mostrar uma realidade social sobre a qual a educação, por meio do currículo, é forjadora e da 

qual se deva tomar consciência para que a escola e as práticas pedagógicas não sejam somente 

reprodutoras da sociedade, ou para que o exposto por Alvarez-Uría (2002, p. 131) – “O 

sistema de ensino é o ensino do sistema” – não seja a única verdade.  

O autor, ao ponderar sobre as escolas, conclui que “os centros escolares contribuem 

para produzir e reproduzir a ordem social” e esse é um modo de pensar de forma dialética, no 

qual as contradições não são encobertas para serem neutralizadas, ou negadas, como se não 

existissem; ao contrário, elas existem e devem ser trazidas à tona para provocar a consciência 

de sua existência e a busca de sua superação.  

Essa concepção, advinda de pensadores internacionais como Karl Marx, Antonio 

Gramsci, Mario Manacorda, George Snyders, Adolfo Vászquez e Michael Apple, mas 

também de brasileiros como Paulo Freire, Dermeval Saviani, José Carlos Libâneo, entre 

outros, passa a ser divulgada no Brasil no período de democratização, a partir do final da 

década 1970 e início dos anos de 1980 (Moreira, 2008). Apesar de esses pensadores 

apresentarem divergências entre si, suas ideias trazem possibilidades riquíssimas para uma 

pedagogia política e crítica, engajada com o contexto para promover uma educação 

transformadora e emancipadora dos seres humanos.  

Intensificam-se no País os estudos e a produção de conhecimento na área do 

currículo e essa produção chega aos cursos de Pedagogia por meio da disciplina Currículos e 

Programas que compunha sua matriz curricular desde 1968, instituída depois da Reforma 

Universitária; mais especificamente, compondo a matriz curricular desse curso pelo Parecer 

no 252/69, como disciplina opcional (SILVA, 2006) e, hoje, disciplina obrigatória em alguns 

cursos. 

A democratização do País impôs a necessidade de se construir um projeto de 

sociedade em outros moldes, pautado em princípios como ética, igualdade, justiça social; 

enfim, que incluísse os parâmetros de vida participativa, portanto, também a possibilidade de 
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uma escola diferente, inserida e insersora de todo o coletivo, com especial responsabilidade de 

fazê-lo com relação aos que eram excluídos pelos interesses do ditatorial modelo anterior. 

A Pedagogia, ciência da educação, explica seu objeto de estudo de forma 

interdisciplinar; apesar disso, tal objeto possui uma composição singular, instada, novamente, 

àquilo que epistemologicamente a constitui, ou seja, “de ser a articuladora de um projeto de 

sociedade” (FRANCO, 2008, p. 71), a começar pela construção democrática do projeto 

pedagógico das escolas. 

Por um lado, deve-se compreender a Pedagogia que há muito vem sendo objeto de 

discussão sobre sua existência e significação, questões como, por exemplo, ser ou não ciência 

e ser ou não a ciência da educação. Sobre essas questões, Pimenta (2006, p. 49) afirma: 

A descrição, explicação, interpretação que as ciências como prolongamentos 
oferecem aos problemas/fenômenos educativos, não são suficientes para captar o 
real educativo. Um real cuja especificidade é o movimento, a ação refletida, a 
prática de educar (a práxis?) no qual o caráter utópico é essencial, utopia entendia 
não como um sonho desconectado do real, mas pelo contrário, no sentido de 
enraizado no real, que dele emerge e para ele se volta, iluminando-o na direção de 
novas possibilidades. Utopia essa que é necessária na investigação, “pois só assim 
ela pode agir em profundidade sobre o tecido sócio-humano”. 

 

Por outro lado, há que se compreender que, porque existe, precisa-se manter a 

democracia como o “regime em que, fundados na confiança do homem, escolhemos o 

autogoverno como o método e processo de se conduzir e realizar a vida. Democracia sempre 

correspondeu a um sentimento de fé nas potencialidades da natureza humana” (TEIXEIRA, 

1970, p. 5) e é justamente aproveitando as potencialidades humanas, ou seja, a partir delas que 

se constrói o humano pelo processo de ensino-aprendizagem21.  

Esse autogoverno pressupõe a participação de todos e, nas escolas, essa deve 

convergir para a construção do Projeto Pedagógico, o qual é de fundamental importância, 

conforme elucida Saviani (1983, p. 93):  

Todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar 
intimamente articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e 
coletivos da população majoritária. É político no sentido do compromisso com a 
formação do cidadão para um tipo de sociedade. “A dimensão política se cumpre na 
medida em que ela se realiza enquanto prática especificamente pedagógica”. 

 

                                            
21 Faz-se aqui uma alusão àquilo que na teoria de Vygotsky (2005) se conhece por Zona de Desenvolvimento 
Proximal.  
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Com o propósito ainda de compreender o conhecimento pedagógico, reproduz-se o 

pensamento de Veiga (2007, p. 13), que explica: 

Na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da 
escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, 
crítico e criativo. Pedagógico no sentido de definir as ações educativas e as 
características necessárias às escolas de cumprirem seus propósitos e sua 
intencionalidade. 

 

O Projeto Pedagógico deve ter em vista, assim, o seu lugar na escola; porém, 

deve compreender também seu lugar na sociedade, pois 

É preciso entender o projeto político-pedagógico da escola como um situar-se num 
horizonte de possibilidades na caminhada, no cotidiano, imprimindo uma direção 
que se deriva de respostas a um feixe de indagações tais como: que educação se quer 
e que tipo de cidadão se deseja, para que projeto de sociedade? A direção se fará ao 
se entender e se propor uma organização que se funda no entendimento 
compartilhado dos professores, dos alunos e demais interessados em educação. 
(ROMÃO; GADOTTI, 1994, p. 42) 

 

Para conservar e aprofundar as conquistas democráticas é necessário, portanto, 

compromisso político-pedagógico, em especial, por quem tem de promover a articulação da 

equipe escolar, ou seja, o coordenador, uma vez que essa função também solicita formação 

contínua como o de toda a equipe, no contexto do trabalho coletivo explicitado por Fusari 

(1993, p. 70), conforme transcrito a seguir: 

Por trabalho coletivo entende-se aquele realizado por um grupo de pessoas – 
diretores, coordenadores, professores, funcionários, alunos, membros do conselho de 
escola e demais representantes da comunidade – que têm um compromisso com a 
causa da democratização da Educação Escolar no País, no Estado, no Município, e 
que atuam com o objetivo de contribuir para assegurar o acesso do aluno à Escola, 
sua permanência nela e a melhoria da qualidade de ensino. 

 

A função de coordenador pedagógico mostra, assim, sua complexidade no contexto 

intra e extraescolar, fato esse que somente vem confirmar a importância de sua existência para 

a unidade escolar e para a construção do projeto pedagógico, ou seja, do currículo escolar. 

Segundo Apple (2007, p. 210): 

O currículo não é pensado como uma coisa, como um programa, ou curso de 
estudos. Ele é considerado como um ambiente simbólico, material e humano que é 
constantemente reconstruído. Este processo de planejamento envolve, não apenas o 
técnico, mas o estético, o ético e o político, se quisermos que ele corresponda 
plenamente tanto ao nível pessoal quanto social.  
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Diante desse quadro, deve-se ainda considerar que esse coordenador pode ser, da 

forma como se caracteriza na rede pública estadual de São Paulo, um pedagogo lato sensu, ou 

seja, “todo profissional que lida com a formação de sujeitos, seja em instituições de ensino, 

seja em outro lugar, é um pedagogo” (LIBÂNEO, 2006b, p. 866). De acordo com essa 

posição, como diz Libâneo, em outro texto, “todos os professores são pedagogos” (2006a, p. 

109), porém o são sem que tenham construído em sua formação inicial conhecimentos mais 

aprofundados na área da pedagogia e do currículo. Isso por se tratar de áreas que se imbricam 

e se constituem em uma unidade, pois não é possível falar de educação sem falar de currículo.  

Diferente desse é o pedagogo stricto sensu, “isto é, um profissional não diretamente 

docente que lida com fatos, estruturas, processos, contextos, situações, referentes à prática 

educativa em suas diferentes modalidades e manifestações” (LIBÂNEO, 2006a, p. 109). 

Deve-se ainda, no sentido democrático, ter em mente a necessária autonomia 

pedagógica da equipe escolar, em particular do coordenador, conforme ressalta Fusari (1993, 

p. 70):  

Fala-se em construção do trabalho coletivo porque se trata não de algo dado ou 
tutelado pelo Estado, mas de algo que passa necessariamente pela cidadania dos 
educadores escolares. Assim, o “coletivo” no interior da Unidade Escolar deve 
reforçar o “coletivo” no contexto social mais amplo e vice-versa. 

 

A preocupação com a formação dos coordenadores, além dos aspectos já expostos, 

torna-se ainda mais legítima, ao compreender a forma lacunar da formação inicial, já que as 

licenciaturas de modo geral são tidas “como cursos de segunda categoria [...] em decorrência 

da desvalorização da profissão, expressa em sua baixa remuneração” (MURAMOTO, 1989, p. 

37). Como explica Libâneo (2010, p. 90-91): 

As universidades formam mal os futuros professores, os professores formam mal os 
alunos. Poucas universidades brasileiras têm uma política definida em relação à 
formação de professores para o ensino fundamental e médio. Há um desinteresse 
geral dos Institutos e Faculdades pelas Licenciaturas. Com isso os professores saem 
despreparados para o exercício da profissão, com um nível de cultura geral e de 
informação extremamente baixo, o que resulta um segmento de profissionais sem as 
competências pessoais e profissionais para enfrentar as mudanças gerais que estão 
ocorrendo na sociedade.  

 

São cursos ainda procurados, porém em menor escala do que no passado. 

O curso de Pedagogia é, hoje, procurado, majoritariamente, por alunos egressos da 

Educação Básica pública, das camadas populares, que ainda veem na profissão algum atrativo 

financeiro em face de suas condições de vida. 
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O gráfico a seguir (Figura 1.1.) mostra o resultado parcial de uma pesquisa realizada 

pela Fundação Victor Civita e pela Fundação Carlos Chagas em treze capitais do Brasil, 

incluindo São Paulo, para conhecer o perfil dos coordenadores pedagógicos. Os dados obtidos 

são de suma importância para a compreensão do perfil dos coordenadores, porém não se pode 

esquecer que a pesquisa inclui como coordenadores pedagógicos também os professores 

coordenadores, pois, como explicita em seus objetivos, visa: 

Identificar e analisar os processos de coordenação pedagógica, em curso nas escolas 
de diferentes regiões brasileiras, de modo a ampliar o conhecimento sobre o 
Coordenador Pedagógico ou função semelhante quanto às suas potencialidades e 
limitações e, com isso, subsidiar políticas públicas de formação docente e 
organização dos sistemas escolares. 

 

Além disso, pode-se perceber, nessa pesquisa, a presença de profissionais não 

pedagogos, como coordenadores pedagógicos, pela formação que possuem no nível de 

graduação, conforme ilustrado no gráfico da Figura 1.1. 

 

             Figura 1.1 – Experiência e formação: formação até o Ensino Médio. 

             Fonte: Estudos e Pesquisas Educacionais Victor Civita, Revista Nova Escola22. 

                                            
22 Disponível em: <http://www.fvc.org.br/pdf/coordenador-apresentacao.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2010. 
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Pelo gráfico exibido, pode-se perceber que a maioria dos coordenadores pedagógicos 

estudou durante o Ensino Médio na rede pública de ensino e, quando se trata dos que atuam 

no Ensino Fundamental, o número é ainda maior. 

O gráfico da Figura 1.2, a seguir, mostra em que tipo de Ensino Superior se forma o 

pedagogo. 

 

 

Figura 1.2 – Pedagogia: pública ou privada. 

Fonte: Estudos e Pesquisas Educacionais Victor Civita, Revista Nova Escola23. 

 

Os dados publicados confirmam o exposto anteriormente sobre o fato de os alunos da 

Pedagogia pertencerem às classes populares e, portanto, seguirem a trajetória de formação, 

inicialmente, na Educação Básica, frequentando a escola pública e, depois, na Graduação, o 

ensino privado. 

 

                                            
23 Disponível em: <http://www.fvc.org.br/pdf/coordenador-apresentacao.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2011. 



66 
 

O gráfico da Figura 1.3 indica a formação dos coordenadores em nível superior. 

 

 

Figura 1.3 – Experiência e formação: 1a graduação. 

Fonte: Estudos e Pesquisas Educacionais Victor Civita, Revista Nova Escola24. 

 

 

O fato de a maior parte dos coordenadores pedagógicos ter feito Pedagogia como 

primeira graduação corrobora a ideia de tratar-se, em sua maioria, de coordenadores com 

Pedagogia stricto sensu e não de professores coordenadores com Pedagogia lato sensu. Outra 

questão verificada aqui refere-se ao fato de que, dentre aqueles que não optaram pela 

Pedagogia como primeira graduação, mais da metade buscou o curso como segunda 

graduação, o que confirma a necessidade dos conhecimentos pedagógicos para a formação do 

coordenador. 

                                            
24 Disponível em: <http://www.fvc.org.br/pdf/coordenador-apresentacao.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2011. 
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Outro dado importante a ser ressaltado alude ao fato de termos já os formados em 

cursos semipresenciais e os cursos totalmente a distância. Isso se explica em razão da LDB no 

9.394/96, que instituiu a modalidade Ensino a Distância (EAD), pela qual as universidades 

podem oferecer até 20% de suas disciplinas. 

O gráfico da Figura 1.4 apresenta ainda dados correspondentes à formação dos 

coordenadores pedagógicos, mas no que tange à Pós-Graduação. 

 

 

Figura 1.4 – Experiência e formação: Pós-Graduação e Especialização. 

Fonte: Estudos e Pesquisas Educacionais Victor Civita, Revista Nova Escola25. 

 

 

                                            
25 Disponível em: <http://www.fvc.org.br/pdf/coordenador-apresentacao.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2011. 
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É interessante notar que os coordenadores pouco buscam um curso de Pós-

Graduação em sua área, ou seja, na coordenação, porém, procuram em gestão. Isso impõe 

uma indagação: será que seria pelo fato de fazerem parte da equipe gestora da escola e, 

portanto, buscariam mais conhecimento nessa área para melhor compreendê-la, ou será que 

teriam o intuito de obter mudança de cargo? O que é deveras relevante, todavia, é o fato de a 

maior procura ser pela Pedagogia, reafirmando sua importância para essa categoria.  

É necessário destacar, também, que a procura pelo stricto sensu ainda é pequena 

entre os coordenadores. 

A preocupação com a formação do professor coordenador data do ato da sua 

institucionalização generalizada em todas as escolas da rede, em 1996, e que se 

materializaram em forma de Cadernos de Formação e de Cursos de Formação que 

compunham o Projeto “Reinventando a Escola: a Construção da Prática Pedagógica 

Coletiva”, criado pela Apeoesp, sob a coordenação da Professora Pesquisadora Selma Garrido 

Pimenta e um grupo de pesquisadores convidados, como Profa Eulina Pacheco Lutfi, Prof. 

José Cerchi Fusari, Profa Lucia Lodi e Profa Silvia Manfredi. 

Esse grupo elaborou uma série de cinco Cadernos especificamente construídos para 

os professores coordenadores, que na época eram denominados professores-coordenadores 

pedagógicos, e em seu primeiro exemplar, o no 0, de julho de 1996, mostra a preocupação em 

pontuar para os professores coordenadores os desafios da função, logo no seu título: Não ser e 

ser: o desafio do Professor-Coordenador Pedagógico e em seu segundo subtítulo, Ser 

Professor-Coordenador Pedagógico é diferente de ser Professor.  

O texto, por um lado, mostra o fator positivo de um professor assumir essa função e 

já anuncia que existe algo mais, “na nova função, ter presente o olhar de professor sobre as 

necessidades da escola será uma referência fundamental para sua atuação, mas um passo além 

precisa ser dado” (APEOESP, 1996, p. 8); por outro lado, o algo mais consiste em mostrar 

que é fundamental sua formação, e que isso deve ser, em parte, competência do Estado e, em 

parte, competência de instituições e também responsabilidade dos próprios professores 

coordenadores; e, para corroborar a ideia de formação, expõe o pensamento de Suchodolski 

(apud APEOESP, 1996, p. 8): 

O conhecimento da ciência pedagógica é imprescindível, não porque contenha 
diretrizes concretas e válidas para “hoje e para amanhã”, mas porque permite 
realizar uma autêntica análise crítica da cultura pedagógica, o que facilita ao 
professor debruçar-se sobre dificuldades concretas que encontra em seu trabalho, 
bem como superá-las de maneira criativa. 
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As atribuições que envolvem o trabalho do coordenador, como expõem André e 

Vieira (2010), a partir da observação de um dia no cotidiano de uma coordenadora 

pedagógica, são: atender às necessidades e prever ações que possam garantir o bom 

andamento do processo de ensino e aprendizagem; formação continuada dos professores; 

atendimento aos pais; atendimento direto aos alunos; lidar com relações pessoais, a burocracia 

e o planejamento; construção e reconstrução do projeto político pedagógico; utilização 

maximizada do tempo, distribuindo-o de modo que não seja consumido pelas urgências; 

confronto dos professores com questão da necessidade de variar estratégias, promovendo sua 

formação contínua. 

As autoras explicitam ainda que, para poder cumprir com essas atribuições, o 

coordenador pedagógico “lança mão de saberes relacionais e técnicos adquiridos na formação 

inicial, mas principalmente na experiência vivida no cotidiano” (ANDRÉ; VIEIRA, 2010, p. 

20). 

Cabe salientar que a formação inicial do coordenador pedagógico é Pedagogia, 

porém o professor coordenador não necessariamente a cursou – fato que muda o perfil do 

profissional, sua atuação, logo, sua identidade, pois o fazer e o rol de conhecimentos que se 

possui e se emprega para interagir com as circunstâncias da profissão constituem a identidade 

profissional; além, é claro, das circunstâncias materiais que indicam as condições de trabalho, 

passando necessariamente pelas questões de remuneração. O salário é aspecto fundamental da 

identidade profissional. 

O gráfico da Figura 1.5 mostra, na opinião dos coordenadores pedagógicos, o elenco 

de problemas por eles enfrentados e elencam sua ordem de acordo com o grau de gravidade 

que apresentam. 
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Figura 1.5 – Principais problemas da Coordenação Pedagógica. 

Fonte: Estudos e Pesquisas Educacionais Victor Civita, Revista Nova Escola26. 

 

 

A análise dessas respostas, no tocante às necessidades e gravidades elencadas pelos 

coordenadores pedagógicos, permite apreender o quanto urge ministrar aos profissionais de 

ensino os conhecimentos das teorias da educação, para a compreensão do tipo de ser humano 

que está sendo desenvolvido em nossas escolas: seres pensantes, críticos ou meros seres 

assertivos, quer dizer, que dão as respostas consideradas certas a priori. Além desses, os 

estudos da didática geral compreendidos, como na visão de Candau (1988), em sua 

multidimensionalidade técnica, política e humana, bem como conhecimentos sobre currículo e 

                                            
26 Disponível em: <http://www.fvc.org.br/pdf/coordenador-apresentacao.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2011. 
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suas implicações político-ideológica, para que a equipe, com a orientação da coordenação, 

tenha condições de superar coletivamente a desmotivação do aluno e, por consequência, seus 

problemas de disciplina.  

Por um lado, o fato de haver questões, ou momentos graves, implica, segundo 

Cortella (2002), a existência de questões ou momentos grávidos; assim, todo momento grave 

é ao mesmo tempo grávido. Porém, para fazer emergir a gravidez da gravidade é preciso 

mudar o estado das coisas e, para fazê-lo, é preciso ter cautela histórica que pressupõe rigidez 

e flexibilidade. A rigidez implica manter o que se deve manter e a flexibilidade, mudar o que 

deve e precisa ser mudado. 

Por outro lado, as questões graves advêm das mudanças no contexto que não são 

acompanhadas pelas escolas, como expõe Cortella: “dizer que as coisas mudam é cair na 

obviedade, a novidade não é que as coisas mudam, mas a velocidade com que elas mudam” 

(2003). Apesar dessa velocidade nas mudanças, as nossas escolas continuam ensinando da 

mesma forma há décadas; o aluno, no entanto, é outro, porque o contexto histórico-cultural 

também é outro. Não é, assim, de admirar a falta de motivação com as aulas. 

Isso mostra que, diferente do que pensam alguns, não há que se mudar tudo na 

escola; porém, muito há que ser mudado. Essa relação dialética entre continuidades e 

mudanças e todas as contradições e conflitos e a tensão que isso gera compõem as atribuições 

cotidianas da coordenação. 

Para se promover mudanças, é necessário primeiro se ter conhecimento e esse se 

configura pela prática e pela teoria, como ensina Fusari (2009, p. 22): 

Para ser bem-sucedido, qualquer projeto de formação contínua realizado na escola 
ou em qualquer outro local precisa ter assegurado algumas condições. É preciso que 
os educadores sejam valorizados, respeitados e ouvidos – devem expor suas 
experiências, ideias e expectativas. É preciso também que o saber advindo de sua 
experiência seja valorizado; que os projetos identifiquem as teorias que eles 
praticam e criem situações para que analisem e critiquem suas práticas, reflitam a 
partir delas, dialoguem com base nos novos fundamentos teóricos, troquem 
experiências e proponham formas de superação das dificuldades.  

 

Fusari (2009, p. 10) detalha, ainda, o que significa promover mudanças no interior da 

escola: 

Significa alterar valores e hábitos que caracterizam de tal modo nossas ações e 
atitudes que constituem parte importante de nossa identidade pessoal e profissional. 
Mudar práticas implica o enfrentamento inevitável e delicado de conflitos entre os 
participantes (professores, alunos, pais, a hierarquia do sistema escolar), organizados 
em visões de mundo, valores, expectativas e interesses diferentes. Mudar práticas 
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implica mudanças nas formas de relacionamento entre os participantes, e isso pode 
gerar desestabilidade na estrutura do poder, risco de novos conflitos, desgastes e 
frustração para a comunidade escolar. Mudar práticas pedagógicas significa 
empreender mudanças em toda cultura organizacional.  

 

Torna-se importante insistir que essas mudanças devem acontecer de modo coletivo, 

não somente porque todos irão executá-las, mas antes porque todos deverão concebê-las, uma 

vez que o projeto pedagógico é responsabilidade de todos, fomentados, articulados, 

organizados pelo coordenador, de acordo com as necessidades e expectativas coletivas. 

Para que se possa coordenar uma equipe escolar, com vistas à construção do projeto 

pedagógico, ou seja, à construção do currículo escolar, deve-se compreender a educação como 

o faz Pimenta (2006, p. 56): 

A educação, enquanto prática social humana, é um fenômeno móvel, histórico, 
inconcluso, que não pode ser captado na sua integralidade, senão na sua 
dialeticidade. Ela é transformada pelos sujeitos da investigação, que se transformam 
por ela na sua prática social, como forma de se interferir consistentemente nessa 
prática social da educação, cuja finalidade é a humanização dos homens. A esse 
estudo sistemático denomina pedagogia, ciência que tem na prática da educação 
razão de ser – ela parte dos fenômenos educativos para a eles retornar. 

 

Essa prática da qual nos fala Pimenta não é uma prática do tipo simples fazer, ação 

inconsciente, ou seja, ativismo inconsequente. Trata-se, ao contrário, de uma prática 

consciente, que assim se caracteriza pela reflexão crítica da prática que só é possível por meio 

de um conhecimento teórico que se aproxima da realidade para apreendê-la e compreendê-la. 

Não se trata, portanto, de uma simples prática, mas da práxis que, como explica 

Kosik (1976, p. 202), se usa o termo “práxis para designar a especificação de determinadas 

modalidades de práticas, na medida em que estejam marcadas pela intencionalidade explícita, 

pela significação teórica”. 

A intencionalidade somente pode ser sustentada e viabilizada pela teoria que, em 

confronto com a realidade, propicia a consciência e a construção da convicção. Convicção 

essa de acreditar que todos os seres humanos são, como diria Freire (2003), seres para serem 

mais, e ser mais nessa visão significa ser mais humano para terem sua potencialidade 

desenvolvida, como no pensar vygotskyano, juntamente com os outros, por meio da 

linguagem, e que todos possam se expressar com liberdade.  

Infere-se, assim, que a prática pedagógica deve se transformar em práxis pedagógica, 

não na pedagogia de gerenciamento, como explica Giroux (1997, p. 160) – “isto é, o 

conhecimento é subdividido em partes diferentes, padronizados para serem mais facilmente 
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gerenciados e consumidos, e medidos através de formas de avaliação predeterminada” –, 

como querem as políticas curriculares de cunho neoliberal cuja ideologia maior é a 

mercantilização, inclusive das escolas, da educação e dos seres humanos. 

Esse assunto será abordado com mais profundidade no próximo capítulo, que 

apresenta uma contextualização das políticas públicas educacionais. 



75 
 

CAPÍTULO 2 

 

A PROPOSTA CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO  

(GESTÃO 2007-2010) NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS  

PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

 

 

Vivemos num tempo de profunda regressão social, no qual se 

articulam e potencializam políticas neoliberais e a 

mundialização do capital. O resultado é um capitalismo que 

esgotou sua face civilizatória e, para manter-se, tende a 

destruir todos os direitos conquistados historicamente pela 

classe trabalhadora. 

Nessa regressão, o tamanho do Estado aumentou em todo o 

mundo, mas tornou-se cada vez menor para políticas e direitos 

sociais. No século XXI, o desafio não é diminuir o Estado, mas 

torná-lo radicalmente democrático. 

Gaudêncio Frigotto 

 

 

É necessário, para compreender as dimensões da Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo e da atuação do Professor Coordenador, que se conheça melhor o Estado de São 

Paulo e sua relevância para a Nação, bem como as dimensões do âmbito de sua Secretaria da 

Educação.  

O Estado de São Paulo, com uma área de 248.808,8 km2, é a terceira unidade 

administrativa mais populosa da América do Sul. Possui a maior população do Brasil: são 

mais de 40 milhões de habitantes distribuídos em 645 municípios. A mais rica das unidades 

federativas, São Paulo também figura entre os estados com alto Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH), sendo superado apenas por Santa Catarina e pelo Distrito Federal. 

Responsável por mais de 31% do Produto Interno Bruto (PIB) do País27, apresenta 14,2% de 

                                            
27 Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.gov.br/conhecasp/principal_conheca>. Acesso em: 25 set. 2010. 
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sua população em 2008 com uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou 

seja, abaixo da linha da pobreza. 

São Paulo possui uma rede de ensino estadual composta por 91 Diretorias de Ensino 

(DEs), distribuídas entre Capital, Grande São Paulo e Interior, que se configuram conforme a 

Figura 2.1 (mapa) apresentada na página a seguir. 

A Secretaria Estadual da Educação possui em sua rede 5.504 escolas com um corpo 

social composto por um contingente de 219.543 professores, 10.269 professores 

coordenadores, 5.308 diretores de escola, 5.897 vice-diretores e 1.539 supervisores de ensino. 

Esse contingente de profissionais compõe o Quadro do Magistério (QM), o qual inclui os 

docentes e os profissionais que oferecem suporte pedagógico. Além do QM, figuram entre as 

categorias de profissionais da rede, o Quadro de Apoio Escolar (QAE) e o Quadro da 

Secretaria da Educação (QSE), com suas funções técnicas e administrativas. O Quadro 2.1, 

apresentado logo adiante, mostra as categorias funcionais da rede pública estadual e o seu 

contingente em agosto de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

Figura 2.1 – Mapa das Diretorias de Ensino do Estado de São Paulo. 

Fonte: Programa São Paulo Faz Escola (SEE/SP)28.  

 

                                            
28 Disponível em: http://escola.edunet.sp.gov.br/Map_ISP_Diretoria.asp. Acesso em: 25 set. 2010. 
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Quadro 2.1 – Contingente da Rede Estadual de Ensino – agosto de 2010 

QUADRO 

X 

CATEGORIA 

EFETIVOS NÃO EFETIVOS TOTAL POR 

QUADRO 

QM 122.212 104.289 226.501 

QUAE 35.929 10.825 46.754 

QSE 1.980 3.208 5.188 

TOTAL POR 

CATEGORIA 

160.121 118.322 278.443 

Fonte: Cadastro Funcional da Educação. Departamento de Recursos Humanos (DRHu) da 

Secretaria Estadual da Educação29. 

 

 

Desses números, o QM representa o maior contingente de funcionários, conforme 

descrito no gráfico da Figura 2.2, a seguir. 

 

 

Figura 2.2 – Contingente da Rede Estadual de Ensino em agosto de 2010. 

Fonte: Cadastro Funcional da Educação. Departamento de Recursos Humanos (DRHu). Secretaria Estadual da 

Educação30. 

 

                                            
29 Disponível em: <http://drhu.edunet.sp.gov.br/a_principal/Arquivs/09TBGRAFICO_Quadros0610.pdf>. 
Acesso em: 25 set. 2010. 
30 Disponível em: <http://drhu.edunet.sp.gov.br/a_principal/Arquivs/09TBGRAFICO_Quadros0610.pdf>. 
Acesso em: 25 set. 2010.  
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No total de profissionais relativos ao QM, encontram-se os gestores do currículo na 

Proposta Curricular para o Estado de São Paulo. Esses gestores pertencem a cargos e/ou 

funções diversas, quais sejam, dirigentes, supervisores, diretores e professores coordenadores 

que assumem o objetivo comum de gerir o currículo proposto, a começar pela sua 

implantação e, depois, sua implementação. Ganham destaque, nesse contingente, os 

professores coordenadores, que são determinados pela SEE, como os pilares da Proposta 

(Resolução SE no 88, de 19 de dezembro de 2007).  

 Um aspecto importante da Proposta Curricular é a quantidade e diversidade de 

sujeitos para gerirem o currículo. Isso faz lembrar, como argumenta Waller (1961, p. 2), que 

“as coisas importantes que acontecem nas escolas resultam da interação de personalidades. 

[...] A escola é um mundo social porque seres humanos vivem nela [e, nela,] os seres humanos 

se associam num complexo labirinto de interconexões sociais”. 

As reformas político-educacionais proclamadas pelo Programa São Paulo Faz 

Escola, bem como a Proposta Curricular do Estado de São Paulo, não são um acontecimento 

isolado; elas fazem parte de uma série de outras reformas que tiveram início no Brasil, de 

modo mais intenso e extenso, no final da década de 1980, e na década de 1990, com a 

promulgação, em primeiro lugar, da Constituição Federal brasileira em 1988 e, depois, da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), em 1996, e em seguida, com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em 1997. 

Esse processo de reformas na educação se insere no contexto mundial, marcado pela 

desmaterialização do trabalho, pelo emprego sistemático das ciências e das tecnologias, 

portanto, de mudanças nos meios de produção. Essas mudanças são decorrentes do fato de o 

modelo anterior de produção fordista e o Estado de bem-estar social proclamado pelo 

keynesianismo do Pós-Guerra, vigentes na Europa e nos Estados Unidos, entrarem em crise. 

Os anos de 1970 e 1980, que marcaram as chamadas “décadas perdidas” para a 

economia, em que o mundo, mergulhado em recessão, busca uma saída para a crise do 

capitalismo, e encontra, como possibilidade desta, as medidas adotadas pelas políticas 

econômicas dos governos de Margaret Thatcher, na Inglaterra (gestão 1979-1990), e de 

Ronald Reagan, nos Estados Unidos da América (gestão 1980-1989), expressões 

extremamente representativas da ideologia neoliberal, como explica Anderson (1995, p. 12):  

Os governos Thatcher contraíram a emissão monetária, elegeram as taxas de juros, 
baixaram drasticamente os impostos sobre os rendimentos altos, aboliram controles 
sobre fluxos financeiros, criaram níveis de desemprego massivos, aplastaram greves, 
impuseram uma nova legislação anti-sindical e cortaram gastos sociais. 
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Nos Estados Unidos, 

Reagan também reduziu os impostos em favor dos ricos, elevou as taxas de juros e 
aplastou a única greve séria de sua gestão. Mas, decididamente, não respeitou a 
disciplina orçamentária, lançou-se em uma corrida armamentista sem precedentes, 
envolvendo gastos militares enormes, que criaram um déficit público muito maior 
do que qualquer outro na história norte-americana. (ANDERSON, 1995, p. 12) 
 

Esse corolário de medidas fundamentadas, na teoria de Friedrich Hayek e Milton 

Friedman, como explica Anderson (1995), que se apresentam como alternativa à crise e, 

portanto, necessárias ao sucesso do capitalismo, configuram-se como uma ideologia que 

radicaliza, no sentido mesmo de ir à raiz, as características liberais, aprofundando-as e 

exacerbando-as, vindo a compor o que se chamou de neoliberalismo. 

O modelo neoliberal apoia-se na necessidade gerada pelo próprio capital de 

revitalizar-se, criando maneiras de perpetuar a geração de lucro e a manutenção da 

hegemonia, enquanto modo estruturante da sociedade. Esse modelo apresenta-se como uma 

alternativa complexa que reúne em si uma série de proposições e, como ressalta Frigotto 

(1995, p. 79), “põe-se como alternativa teórica, econômica, ideológica, ético-política e 

educativa à crise do capitalismo” para mantê-lo. 

A lógica do pensamento neoliberal31 se expressa na maximização da liberdade que está 

em proteger o sistema de mercado, “necessário e suficiente” para a existência da liberdade 

individual, conforme expressa Peroni (2003, p. 27), “Assim, o mercado deve ser protegido do 

Estado e, também da tirania das maiorias”, ou, ainda, como explica Apple (2002, p. 69), “O 

neoliberalismo defende um Estado fraco. Uma sociedade que deixa a mão invisível do livre 

mercado guiar todos os aspectos de suas interações sociais é vista não só como suficiente, mas 

também como democrática”. Mas o que o neoliberalismo “quer é reduzir toda a política à 

economia, a uma ética de ‘escolha’ e de ‘consumo’. O mundo torna-se, em essência, um 

imenso supermercado. [...] A competição se torna a ética dominante” (APPLE, 2002, p. 71).  

Dessa forma, o neoliberalismo surge como alternativa à longa e profunda recessão de 

197332 gerada pelas causas que foram convencionadas por esse mesmo modelo, como sendo a 

existência do Estado de bem-estar social e seu modelo econômico intervencionista do Pós-

Guerra, tanto na Europa como nos Estados Unidos, apesar de apresentarem algumas 

diferenças entre si. De acordo com esse modo de compreensão da crise,  

 

                                            
31 Ideia exposta por Peroni (2003) com base no pensamento de Hayek, um dos principais pensadores do 
neoliberalismo. 
32 Apesar do primeiro texto de Hayek, segundo Anderson, datar de 1944. 
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[...] apresenta-se como forma de sua resolução a manutenção de um Estado forte 
para desarticular o poder dos sindicatos, e suas lutas pelos direitos trabalhistas como 
aumento de salários, e no controle do dinheiro, porém parco com relação aos gastos 
sociais e nas intervenções econômicas. (ANDERSON, 1995, p. 10-11) 
 

Os países da América Latina, apesar de nem terem chegado a vivenciar o pleno 

Estado de bem-estar social, por apresentarem uma história de fragilidades econômicas e 

políticas – muitos recém-saídos de longos períodos de ditadura militar –, para superar seu 

déficit público e estabilizar suas economias, assumem, como destaca Gentili (1998, p. 13-14), 

a “ortodoxia neoliberal promovida pelos organismos financeiros internacionais, especialmente 

o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional”, e detalhados pelo conjunto de decisões 

políticas e administrativas estabelecidas pelo Consenso de Washington33 de 1989. 

A esse modelo é usual erigir a exportação da crise da economia para várias agências, 

como analisa Apple (2001, p. 61-62): “Uma de suas maiores realizações foi deslocar a culpa 

pelo desemprego e pelo subemprego, pela perda de competitividade econômica [...] para as 

escolas e outras agências públicas”. Passa-se a responsabilizar a escola pelo fracasso da 

economia e, de forma direta, pelo fracasso das pessoas na sociedade.  

Além de atrelar a crise econômica à educação, na visão neoliberal dos organismos 

internacionais que conceberam o Consenso de Washington (GENTILI, 1998), a crise da 

educação nos países latino-americanos é uma crise de eficiência, eficácia e produtividade. 

Essa crise foi gerada, não pela universalização do acesso e de extensão dos serviços 

oferecidos pela escola, sem que o investimento público acompanhasse o ritmo das 

necessidades que se impunham, mas por uma crise de qualidade. Porém esta é compreendida 

por esses organismos, no sentido gerencial de eficiência e eficácia, como expressa Gentili 

(1998, p. 17), ao fazer a crítica a essa concepção: “A América Latina estaria enfrentando, 

assim, uma profunda crise de gerenciamento, de management das políticas educacionais”.  

O autor explica que tal diagnóstico se fundamenta em três premissas, as quais elenca 

da seguinte forma: 

a) Os governos não apenas foram incapazes de assegurar qualidade e quantidade, 
como, ainda, eles são estruturalmente inaptos para combinar essas duas dinâmicas; 
b) a expansão dos serviços educacionais é um objetivo já conquistado por quase 
todos os países da América Latina, sendo os índices da exclusão e de marginalidade 
educacional uma expressão clara da falta de eficiência do sistema e não de sua 
escassa universalização; c) a possibilidade de combinar qualidade e quantidade com 
critérios igualitários e universais é uma falsa promessa dos estados interventores e 
populistas. (GENTILI, 1998, p. 17) 

                                            
33 Conjunto de propostas e discursos que receberam o nome de Consenso de Washington, empregado pela 
primeira vez por John Williamson, pesquisador do Institute for International Economics (GENTILI, 1998). 
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Essas premissas, como indica Vieira (2002, p. 114), influenciaram sobremaneira a 

esfera empresarial brasileira que incorporou em seu discurso as seguintes características 

neoliberais:  

(i) os estreitos laços com o capital financeiro internacional; (ii) a defesa da 
privatização das empresas estatais; (iii) o ataque permanente às políticas públicas 
estatais; (iv) a demonização do estado; (v) o estabelecimento de modelos 
empresariais na gestão das políticas públicas. 

 

Segundo Anderson (1995, p. 23), “Economicamente, o neoliberalismo fracassou, não 

conseguindo nenhuma revitalização básica do capitalismo avançado”, uma vez que foi 

idealizado para tal objetivo. O autor esclarece, ainda, que: 

Sociologicamente, ao contrário, o neoliberalismo conseguiu muito dos seus 
objetivos, criando sociedades marcadamente mais desiguais, embora não tão 
desestatizadas como queria. Política e ideologicamente, todavia, o neoliberalismo 
alcançou êxito num grau com o qual seus fundadores provavelmente jamais 
sonharam, disseminando a simples idéia de que não há alternativas para seus 
princípios, que todos, seja confessando ou negando, têm de adaptar-se a suas 
normas. (ANDERSON, 1995, p. 23) 
 

Assim, permanece desse modelo a ideia que institui a nova configuração do Estado 

mínimo para o bem-estar social e máximo para o capital, com o intuito de regular as 

atividades do capital coorporativo, atrair o capital financeiro transnacional e conter as 

possíveis fugas desse mesmo capital, em face de sua acumulação flexível e da flexibilidade de 

mobilidade transnacional34. 

As características apontadas são também atribuídas à globalização, uma vez que o 

sucesso do neoliberalismo esteve intimamente relacionado com as pressões da globalização, 

segundo Morrow e Torres (2000) e, ainda na visão desses autores, o que se ressalta enquanto 

mudanças na organização da produção é a sua relação com o conhecimento e a informação. A 

nova economia é, por conseguinte, global porque acontece em escala global. 

Há uma ligação direta entre neoliberalismo, globalização, produção de conhecimento 

e geração de informação, os quais se dão pela informatização, em face da desmaterialização 

do trabalho; assim, há uma demanda social que chega às escolas, no sentido de formar para 

essa nova realidade e que incide de forma direta na educação, por meio de diretrizes das 

políticas públicas educacionais e, mais especificamente, daquelas direcionadas às reformas 

curriculares. Isso, com o propósito de formar novas identidades capazes de atuar no novo 

contexto, adaptando-se a ele por meio do currículo e, assim, “promover as competências 

                                            
34 Ideia exposta por Peroni (2003) com base no pensamento de Hayek, um dos principais pensadores do 
neoliberalismo. 
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indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais, culturais e profissionais do mundo 

contemporâneo” (SÃO PAULO, 2008, p. 3).  

Nessa visão economicista e pragmática de escola, com seu currículo direcionado para 

as tecnologias que imprimem o ritmo, as formas de organização e distribuição do 

conhecimento, é que o currículo deve expressar a articulação das competências para 

adaptação ao mundo do trabalho. O currículo se volta para a formação de competências; “esse 

movimento de definição de modelo pedagógico encontra sua expressão inicial no ensino 

técnico profissionalizante, que não sofre a força de uma tradição centrada na transmissão de 

um patrimônio cultural” (TANGUY, 1997 apud RAMOS, 2006, p. 222). Ramos explica de 

que forma os conhecimentos, na visão pragmatista do modelo neoliberal, tornam-se 

competências: 

Como os processos automatizados apropriam-se dos princípios científicos, 
funcionando com certa autonomia em relação aos operadores, a formação 
responsabilizar-se-ia muito mais por ordenar as atitudes e práticas profissionais em 
coerência com a organização e o funcionamento dos processos de produção, [dessa 
forma,] passa a exigir, tanto no ensino geral, quanto no ensino profissionalizante, 
que as noções associadas (saber, saber-fazer, objetivos) sejam acompanhadas de 
uma explicitação das atividades (ou tarefas) em que elas podem se materializar e se 
fazer compreender. Essa explicitação revela a impossibilidade de dar uma definição 
a tais noções separadamente das tarefas nas quais elas se materializam. (RAMOS, 
2006, p. 222) 

 

O saber-fazer tarefeiro adquire um relevo diferenciado, juntamente com a necessidade 

do aprender contínuo, uma vez que os processos tecnológicos se desenvolvem com total 

rapidez. E apresentam implicações mais profundas na formação dos seres humanos, conforme 

assinala Ponce (2009, p. 7): 

Do ponto de vista ético e de comportamento social, a nova ordem socioeconômica 
estimula o individualismo, que vai a limites extremos, gerando instabilidade 
constante e agressividade. A vida coletiva e a cooperação deixam de ser valorizados, 
cedendo lugar à competição desenfreada e à luta individual, seja ela pela 
sobrevivência ou pelo sucesso a qualquer custo. Concomitantemente, a naturalização 
do processo e o endeusamento do efêmero, afirmam, por oposição, uma busca 
equivocada por valores morais conservadores, estáveis, que aprofundam o gosto 
pelo íntimo, individual e privado.  
 

Tendo como foco os desafios e as necessidades do mundo contemporâneo 

globalizado e neoliberal, para determinar um plano de ações a fim de satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem para a conformidade social, realiza-se, em 1990, a 

Conferência Mundial de Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, reproduzida pelo 

documento conhecido como Relatório Delors: 
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[...] A educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais 
que ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do 
conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos de compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a 
fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; 
finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. (DELORS, 
2006, p. 89-90) 

 

A Conferência de Jomtien deu origem à Declaração Mundial de Educação para 

Todos e formulou o Plano de Ação para a Satisfação das Necessidades Básicas de 

Aprendizagem, fato que, segundo Maria Helena Guimarães de Castro35,36: 

[...] influenciou fortemente a agenda das políticas educacionais dos países em 
desenvolvimento na década de 90. No Brasil, os compromissos proclamados pela 
Declaração de Jomtien, da qual nos tornamos um dos países signatários, suscitaram 
um intenso debate e orientaram a elaboração do Plano Decenal de Educação Para 
Todos (1994-2003). (MEC/INEP, 2000) 

 

Mais do que uma influência, a Conferência é um marco que articulou em torno de si as 

agências internacionais como Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef), na explicitação de “diretrizes das políticas 

educacionais sob a égide do neoliberalismo e do discurso de globalização da sociedade 

capitalista” (JACOMELI, 2009, p. 13). E, no Brasil, é percebido o desencadeamento de tais 

políticas, bem como seus agentes promotores, conforme assinalado, pertencentes a um mesmo 

partido – o PSDB.  

Para o estabelecimento dessas políticas educacionais, o Banco Mundial entra em 

cena, não somente como financiador de tais políticas, mas também como a “principal agência 

de assistência técnica em matéria de educação [...] e a maior fonte de assessoria em matéria de 

política educacional e de fundos externos para esse setor” (TORRES, 2009, p. 126).  

Além de priorizar a Educação Básica, apregoa buscar a equidade entre as pessoas e, 

portanto, o foco de sua ação é nas escolas públicas para atendimento dos alunos mais pobres 

dos países com renda baixa e média. As determinações do Banco Mundial para a reforma 

educacional articulam todas as ações de forma homogeneizada em torno do que concebem 

como melhoria da qualidade da educação, posta como o maior e mais difícil desafio, e que 

“localiza-se nos resultados e esses verificam-se no rendimento escolar” (TORRES, 2009, p. 

                                            
35 Presidenta do Inep à época e, posteriormente, Secretária da Educação no ato da implantação da Proposta 
Curricular do Estado de São Paulo. 
36 Paulo Renato Souza era, na ocasião, Ministro da Educação, tendo ocupado, posteriormente, a Pasta da 
Educação no Governo de São Paulo. 
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134), ou seja, nas avaliações, especialmente as externas pelas quais busca-se verificar o 

produto da educação.  

Tem-se, dessa forma, um organismo financeiro a determinar a qualidade da educação 

– fato que por si já causa estranheza e, agora, atrelado aos motivos, ou seja, a promoção da 

equidade, torna-se ainda mais deslocado. Porém, a qualidade perseguida é aquela associada ao 

ponto de vista empresarial e que está atrelada à eficiência, à eficácia37 e à produtividade e, 

principalmente, à capacidade de mensurá-las para poder controlar-lhes os resultados. Ou seja, 

trata-se da condução da educação pelo ponto de vista da economia. Essa condição aponta para 

o fato de a educação tornar-se campo permeável à ideologia neoliberal que perpassa toda a 

sociedade e se introduz nas escolas da América Latina, mediante, em especial, as reformas 

curriculares.  

No caso brasileiro, depois de um longo período de ditadura militar, caminha-se, na 

década de 1980, rumo à democratização do País. A Lei Maior de 1988 rompeu com a tradição 

de considerar a educação um direito programático oferecido pelo Estado, quando e se puder e 

“estabeleceu o ensino obrigatório e gratuito como um direito subjetivo, isto é, um direito do 

cidadão que pode cobrá-lo do Estado” (MARCÍLIO, 2005, p. 346). 

Pelo disposto na Constituição de 1988, artigo 60, caput, no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, devia-se, nos primeiros dez anos de sua vigência, eliminar o 

analfabetismo e universalizar o Ensino Fundamental. Hoje, quase vinte e três anos depois, o 

índice de analfabetismo no País continua elevado38. 

A Constituição estabelece, também, princípios e objetivos para a educação como a 

garantia do padrão de qualidade de ensino, o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, 

a universalização do Ensino Médio, “a formação para o trabalho, a formação humanística, 

científica e tecnológica do país” (MARCÍLIO, 2005, p. 341). E, ainda, faz ressurgir a ideia de 

um Plano Nacional de Educação (PNE) com mais tempo de vigência - dez anos de duração. A 

despeito de constar na Constituição, o PNE é aprovado somente em 2001 em sintonia com a 

Declaração Mundial de Educação para Todos. O referido Plano é assinado pelo Presidente 

                                            
37 “Eficiência pode ser entendida como a relação otimizada entre inputs e output, enquanto a eficácia, como o 
maior grau possível de aderência entre metas e resultados pretendidos” (FARAH, 1994 apud ADRIÃO, 2006, p. 
104). 
38 “Índice ficou em 9,7% em 2009. A taxa de analfabetismo caiu 1,8% de 2004 a 2009, segundo a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entre as 
pessoas de 15 anos ou mais de idade. No ano passado, a taxa foi de 9,7% da população, um total de 14,1 milhões 
de pessoas, contra 11,5% em 2004. Em 2008, a taxa foi de 10%”. (Disponível em: 
<http://g1.globo.com/vestibular-e-educacao/noticia/2010/09/taxa-de-analfabetismo-cai-18-em-cinco-anos-no-
brasil-mostra-pnad.html>. Acesso em: 6 abr. 2011.) 
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Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que vetou os pontos alusivos ao aumento de verbas 

diretas e indiretas, por meio do bolsa-escola ou da ampliação de vagas no ensino público 

superior. A versão aprovada prevê 7% do PIB para a educação (LIBÂNEO, 2007), demonstra 

não haver restrições no tocante aos objetivos, porém, há restrições com relação às verbas para 

que eles sejam alcançados.  

Ponce (2009, p. 6), ao se referir à forma como essa visão impacta a educação escolar, 

esclarece: 

A escola pública, que havia iniciado o seu processo de democratização e tornado a 
sua prática mais complexa, foi abandonada pela ação de uma nova política 
econômica, que lhe negou investimentos na qualidade de atendimento e na melhoria 
da formação e das condições de trabalho dos seus professores. O processo de 
privatização gera o descaso com os espaços públicos e alcança as escolas públicas 
em um momento crucial; elas estavam aprendendo a lidar com alunos diferentes 
daqueles a que estavam acostumadas. Eles vinham em grande número e traziam para 
dentro dos muros da escola uma cultura própria, gerando processos desafiantes, que 
rompiam com o modelo conservador de escola, de alunos e de professores.  

 

Por apresentar alta taxa de analfabetismo39, o Brasil torna-se, na década de 1990, 

indicado para compor o grupo de países contemplados pela ajuda internacional, liderada pelo 

Banco Mundial. Com isso, passa a ser frequente a participação dos empresários brasileiros na 

indicação de políticas educacionais, mediante recomendações feitas por instrumentos como os 

“documentos do Instituto Liberal, do Instituto Herbert Levy, da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), do Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial (IEDI) e das 

Federações das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) e do Rio Grande do Sul 

(FIERGS)” (VIEIRA, 2002, p. 113). O autor indica, ainda, que: 

O documento do Instituto Herbert Levy da Gazeta Mercantil intitulado “Educação 
Fundamental e Competitividade Empresarial: uma proposta para a ação de 
governo” (1992) [...] traça muitas das estratégias políticas que, mais tarde, o governo 
de Fernando Henrique Cardoso e seu ministro da Educação Paulo Renato de Souza 
iriam implantar no Brasil. (VIEIRA, 2002, p. 113) 

 

Avanços na legislação são obtidos na década de 1990, como o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) de 1990, que “definiu a criança como prioridade nacional e como 

sujeito de direito e refletiu os dispositivos constitucionais relativos ao acesso à qualidade e à 

equidade” (MARCÍLIO, 2005, p. 346). Foi promulgada também a LDB no 9.394, de 20 de 

                                            
39 “Entre 1986 e 1997 a taxa de analfabetismo da população de 15 anos e mais de idade passou de 20,0% para 
14,7%. Os valores para os anos de 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 e 1995 foram, respectivamente, 
20,0%; 17,0%; 19,7%; 19,0%; 19,0%; 18,3%; 16,3% e 15,5%. (IBGE, Censo Demográfico 1991 e Pesquisa 
nacional por amostra de domicílios 1986-1990, 1992-1993, 1995, dados não publicados)”. (Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/notasindicadores.shtm>. 
Acesso em: 6 abr. 2011.) 
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dezembro de 1996, em substituição à anterior, caracterizada pelas marcas da ditadura militar. 

A nova LDB assinada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso estava comprometida com 

a agenda da Declaração de Educação para Todos, e, assim, como destaca Marcílio: 

[...] fortaleceu a descentralização da política educacional, atribuindo elevado grau de 
autonomia aos sistemas de ensino. Flexibilizou a organização da educação, 
admitindo alternativas ao modelo seriado, estimulando propostas pedagógicas 
inovadoras, ou seja, aceleração da aprendizagem e a progressão continuada. 
(MARCÍLIO, 2005, p. 347) 
 

A descentralização, que emergiu como uma das bandeiras das lutas democráticas na 

década de 1980, encontrou esteio no princípio da Constituição Federal de 1988, disposto no 

artigo 206, inciso VI, que prevê “gestão democrática do ensino público, na forma da lei”, 

reafirmado, no artigo 278, § VI, da Constituição do Estado de São Paulo (1989), que 

determina a “Gestão democrática do ensino, em todos os níveis em forma da lei, garantindo 

os princípios de participação de representantes da comunidade interna e da sociedade”. Esse 

princípio é reiterado na LDB no 9.394/96, no artigo 3o, inciso VIII, que prevê a “gestão 

democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino”. 

Ressurge, assim, nesta última, com um caráter de favorecimento da gerência escolar.  

Se, por um lado, a descentralização é favorecida pela gestão democrática, por outro, 

esse favorecimento se dá pela forma de financiamento da educação que passa a ocorrer por 

meio de programas desenvolvidos pela esfera federal a partir de 1990 (MARCÍLIO). Com 

isso, o Governo Federal buscava reforçar a autonomia da escola, por meio dos seguintes 

instrumentos: Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), de 1995, cujo gerenciamento do 

dinheiro ficaria a cargo das Associações de Pais e Mestres (APMs); Projeto de Melhoria da 

Escola (Fundescola), para transferir dinheiro para a direção da escola que tivesse uma APM 

executora dos recursos e um Plano de Trabalho Anual; Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), responsável por coordenar a avaliação, a escolha, a aquisição, a produção, a 

distribuição e o monitoramento do livro didático para os alunos do Ensino Fundamental das 

escolas públicas brasileiras; Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), com 

recursos enviados direto para as escolas proverem a merenda dos alunos; Programa Nacional 

da Escola Biblioteca (PNBE), responsável por distribuir obras de literatura para as escolas de 

Ensino Fundamental; Programa Nacional Saúde do Escolar (PNSE), destinado ao repasse de 

recursos aos municípios para a promoção da saúde nas escolas públicas do Ensino 

Fundamental; Programa Nacional de Transporte Escolar (PNTE), para repasse de recursos 

aos municípios com a finalidade de manter as crianças frequentando o Ensino Fundamental 

das escolas rurais.  
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As medidas apontadas, apesar de fragmentar verbas e atenção, têm um lado positivo 

ao aproximar a comunidade escolar, dando-lhe vez, voz e controle financeiro, o que faz parte 

do jogo democrático, desde que também seja democraticamente realizado nas escolas e, para 

tanto, há que se criar condições efetivas para isso. 

Para atender à proclamada necessidade da melhoria do ensino, algumas medidas 

foram tomadas no que tange às atividades meio, à gestão para melhorar a eficiência 

administrativa como o Censo Escolar, tido como instrumento essencial para elaborar e 

conduzir as políticas públicas educacionais; e o Sistema de Administração Escolar 

informatizado, desenvolvido pelo Inep para apoiar Estados e Municípios na organização da 

escola por meio de dados e informações. 

No que se refere à forma de financiamento, a Emenda Constitucional no 14/96 e a Lei 

no 9.424/96 estabeleceram a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), pelo qual recursos púbicos são 

distribuídos para o Ensino Fundamental com base na relação mais matrículas, mais dinheiro. 

Havia, ainda, a determinação de que 60% dos seus recursos sejam destinados para a 

remuneração dos professores do Ensino Fundamental público e para o Programa Bolsa-

Escola, cuja finalidade era tirar as crianças do trabalho infantil e retê-las na escola. O Fundef 

foi substituído mais tarde pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), estendendo seus benefícios a toda a 

Educação Básica. 

Sobre o impacto causado pelo Fundef no Estado de São Paulo, Callegari (2008, p. 

22) argumenta: 

Com a implantação do FUNDEF deu-se uma fragmentação do ensino fundamental, 
provocando nas séries iniciais um modelo de ensino descentralizado e particularista 
desprovido, pelo menos no seu início, de uma estrutura administrativa e pedagógica 
adequada e suficiente, enquanto as séries finais, de responsabilidade do Estado, 
obedeciam a um sistema unificado que se valia de toda a estrutura técnica 
acumulada, além de recursos significativos e concentrados. Esse modelo implícito 
nos mecanismos do FUNDEF, para fins de organização do ensino fundamental, 
trazia em si, além da problemática relacionada à duplicidade de sistemas de ensino 
no âmbito dos Municípios, a questão de ordem pedagógica relativa à transição entre 
as séries iniciais e finais, que colocaria o aluno, sujeito do processo de ensino e 
aprendizagem diante de dificuldades referentes não apenas à mudança de princípios 
educacionais relativos às duas redes, mas relacionados igualmente com toda a 
minudência de sua vida educacional, sob o impacto de mudanças abruptas e de 
efeitos múltiplos refletindo-se negativamente no desempenho escolar. 
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Essas mudanças abruptas, lembradas pelo autor, referem-se às reformas educacional-

administrativas promovidas pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, sob a gestão 

do Governador Mário Covas (1995-1998) e do Vice-governador Geraldo José Rodrigues 

Alckmin. Segundo Adrião (2006), reformas são compostas por uma série de medidas 

direcionadas à reorganização do modelo organizacional das unidades escolares com base na 

racionalização e em novos padrões de gestão da rede. O objetivo proclamado, como sempre, 

foi a melhoria da qualidade de ensino e as proposições eram o aumento da autonomia, a 

descentralização e desconcentração dos recursos e gestão, porém o objetivo alcançado foi a 

municipalização das escolas estaduais do Ciclo I, especialmente as do Litoral e Interior, sem 

que em muitos Municípios existissem as mínimas condições estruturais e técnicas para 

abarcar essas escolas. 

As medidas apontadas têm início com a extinção das Delegacias Regionais de Ensino 

(DREs), por meio do Decreto no 39.902, de 1o de janeiro de 1995. Com o intuito de “enxugar” 

a máquina administrativa e reconfigurar a SEE/SP, promovendo a desconcentração de 

competências e descentralização da execução das ações e, assim, o aumento das atribuições 

das Delegacias de Ensino40 (DEs), que passam, juntamente com as Coordenadorias de Ensino 

(CEs), a assumir o trabalho antes efetuado pelas DREs. Nesse contexto, o papel do Delegado 

de Ensino é o papel do avaliador, como ressalta Adrião (2006, p. 127-128):  

[o] delegado de ensino, responsável tanto por garantir a efetivação da avaliação do 
trabalho das unidades escolares a ele subordinadas, quanto pelo resultado por elas 
alcançado, expresso principalmente no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar 
do Estado de São Paulo (Saresp), Art. 17. Ficam, também, transferidas para o 
delegado as competências dos antigos dirigentes regionais de ensino relativas à 
administração financeira e orçamentária, bem como os serviços internos de 
transportes. 
 

Com base em estudos técnicos realizados pelo Conselho Estadual de Educação de 

São Paulo (CEE/SP), outra mudança ocorreu no tocante à utilização dos prédios escolares, 

que, de acordo com essa visão, apresentavam distorções na demanda do quadro docente e 

administrativo, além de problemas pedagógicos. Em decorrência dos estudos apontados, a 

SEE criou, em 21 de novembro de 199541, o Programa de Reorganização das Escolas da 

Rede Pública Estadual, pelo qual se define a organização das escolas estaduais em quatro 

modelos:  

 
                                            

40 Hoje, Diretorias de Ensino (DEs). 
41 Antes dessa, outra reforma promoveu uma divisão das escolas estaduais paulistas de 1992 a 1995. Trata-se do 
Plano Diretor das Escolas-Padrão, desenvolvido na gestão do Governo Orestes Quércia (PMDB), no qual 
somente mil das aproximadamente seis mil escolas foram beneficiadas (ELLIOT, 2009). 
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O primeiro composto apenas pelas quatro séries iniciais do ensino fundamental, em 
escolas que funcionassem preferencialmente em dois turnos; o segundo em escolas 
de 5a a 8a séries; o terceiro, por estas séries e pelo segundo grau; e o último, apenas 
por escolas com classes do segundo grau. (ADRIÃO, 2006, p. 135) 
 

Conforme esclarece a autora, essa reorganização das escolas ocorreu não sem 

protestos nem sem desagrado da população; nem tampouco houve o debate público e 

democrático, pois quando este foi articulado deparou-se com a posição da SEE de que a 

reforma era fato consumado.  

Em continuidade às reformas, pelo Decreto no 40.510, de 4 de dezembro de 1995, há 

uma ampliação tanto do tempo de estudo dos alunos para cinco horas diárias como das horas 

destinadas ao trabalho coletivo dos docentes e a determinação da necessidade de aulas de 

reforço e recuperação.  

Conforme disposto na Resolução no 265/95, “as escolas com mais de dois turnos 

diurnos deveriam garantir o mínimo de quatro horas-relógio de trabalho com aluno e, no caso 

do ciclo básico CB, cinco horas-relógio” (ADRIÃO, 2006, p. 139). Porém, as reformas não se 

fixaram somente nos tempos escolares, mas também nos espaços, pois na mesma Resolução, 

“o número mínimo de alunos foi fixado, do início do CB à 4a série, em 30 a 35 alunos; de 5a a 

8a série, em 35 a 40; e para o ensino médio, 40 a 45 alunos por classe” (ADRIÃO, 2006, p. 

139).  

A racionalização proposta pela reorganização do ensino, além de promover o 

aumento do número de alunos nas salas de aula, desativou 864 escolas e outras 2.031 escolas 

deixaram de funcionar no período noturno (ADRIÃO, 2006, p. 141).  

Tal proposta trouxe em si uma racionalização gerencial com apelo economicista que 

denota levar em conta apenas a relação custo-benefício, esquecendo-se das necessidades dos 

alunos, professores e das indicações que favorecem o trabalho pedagógico. 

Na busca pela descentralização desejada, porém para ainda manter o controle, a 

Secretaria Estadual da Educação intencionava informatizar toda a rede para otimizar o 

gerenciamento das informações e promover rapidez na tomada de decisões. Para isso, a 

Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados e Estatísticas (Sead) foi contratada. 

Em 9 de fevereiro de 1996, pelo Decreto no 40.656, criava-se o Sistema Estratégico 

de Informações com a finalidade de “viabilizar o uso da informação como instrumento de 

gestão; facilitar a interação entre os membros do grupo executivo do governo; propiciar o 

controle, a avaliação e o ajustamento constante das ações governamentais e permitir a 
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otimização dos recursos do Estado” (ADRIÃO, 2006, p. 141). Para isso, foram gastos mais de 

US$ 60 milhões em tecnologia, recursos que ficaram nas atividades meio, os quais, conforme 

demonstraram os resultados obtidos pelos alunos da rede em avaliações institucionais 

posteriores, não foram revertidos em efetiva qualidade do ensino (ADRIÃO, 2006, p. 141). 

Outra diretriz das reformas são os novos padrões de gestão, o que implica mudanças 

relacionadas ao funcionamento das UEs, como o aumento de autonomia financeira, 

administrativa e pedagógica; a adoção de procedimentos de avaliação externa dos resultados 

escolares; o repasse direto de recursos às APMs; o estímulo a parcerias para oferta e 

manutenção da rede pública de ensino; a regularização do fluxo escolar e um novo Plano de 

Carreira. 

Em 1996, a SEE implanta mais uma medida no caminho das reformas e cria o 

Saresp, em articulação com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb)/MEC, como 

instrumento de verificação dos conteúdos escolares assimilados pelos alunos, ou seja, meio 

eficaz de verificação do desempenho das escolas e da rede. Sua coordenação coube à 

Assessoria Técnica de Planejamento e Controle Educacional (ATPCE), ligada ao gabinete da 

Secretaria da Educação; isso, conforme salienta Adrião (2006, p. 146), “apesar da existência 

de uma coordenadoria voltada para o assessoramento, a normalização e a orientação 

pedagógica”, qual seja, a Cenp. 

São efetivadas também outras medidas que impactaram o cotidiano das escolas, 

como o reforço escolar fora do horário regular de aulas, pela Resolução SE no 49, de 10 de 

maio de 1996; a implantação das classes de aceleração para eliminar as distorções causadas 

pelos altos índices de defasagem série/idade encontrados no Ciclo Básico (CB); e os estudos 

de recuperação e avaliação realizados em janeiro, pela Resolução no 183, de 17 de dezembro 

de 1996.  

Nessa mesma gestão, foram divulgadas as diretrizes para a elaboração do regimento, 

da proposta pedagógica e do plano escolar, pelas escolas, e criadas as Normas Regimentais 

Básicas para as Escolas Estaduais; houve a adoção da progressão continuada; a implantação 

do currículo flexibilizado, que corresponde à possibilidade de inserção de três disciplinas à 

matriz, ou grade curricular, que deveria ser composta pela escola em função de seu 

desempenho no Saresp; e a introdução da hora de trabalho pedagógico coletivo (HTPC). 

Destaca-se, ainda, o fato de, antecipando-se ao Fundef, o Estado de São Paulo ter 

definido duas frentes de ação no caminho da municipalização: por um lado, estabeleceu 
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convênio com os municípios, dando origem ao “Programa de Ação de Parceria Educacional 

Estado–Município, posto no Decreto no 40.673, de fevereiro de 1996, e, por outro, estabeleceu 

o fortalecimento da relação com a comunidade por meio das parcerias, da atuação de 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e do Amigos da Escola.  

Trata-se de um conjunto de medidas bastante diversificadas de ações e níveis de 

abrangência que incluem mudanças na estrutura e na organização, desde a infraestrutura 

(física) até a superestrutura, como pessoal e curricular, inclusive com a inserção de 

voluntários “leigos” para a prática pedagógica, como se para efetivá-la não fosse necessário 

ter conhecimento. Isso tudo feito com o objetivo de reconfigurar as escolas e alinhá-las ao 

contexto das políticas educacionais, de cunho neoliberal, mais amplas. 

Diante desse quadro de reformas educacionais, cujo projeto recebeu o nome de A 

Escola de Cara Nova, sob o comando da Secretária da Educação Tereza Roserlei Neubauer da 

Silva, foi regulamentada, pela Resolução no 28, de 4 de abril de 199642, a figura do professor 

coordenador em todas as escolas com mais de dez classes em funcionamento. A Resolução 

especificou os critérios de seleção dos professores, a qual seria realizada mediante prova 

escrita eliminatória, elaborada pelas Diretorias de Ensino e apresentação de uma proposta de 

trabalho individualizada para cada unidade escolar e por eleição feita pelos pares, cuja 

ratificação da escolha deveria dar-se pelo Conselho de Escola. 

O professor coordenador teve seu papel ligado à articulação dos professores e seu 

perfil foi traçado pela Cenp nas instruções complementares à Resolução SE no 17, de junho de 

1988, “exigindo deste profissional a qualidade de liderança, comunicação e ação cooperativa 

com os diretores, supervisores e demais profissionais da educação” (LIMA, 2009, p. 20). Com 

a reorganização proposta no Governo Covas, conforme afirma o autor, “a função de Professor 

Coordenador passa, nesse novo governo, a ampliar sua abrangência [e, assim, a] auxiliar a 

direção na organização, execução, implementação e acompanhamento da proposta 

pedagógica” (LIMA, 2009, p. 20). 

Tanto a presença do professor coordenador como o espaço promovido pelas HTPCs 

iam ao encontro de reivindicações dos profissionais da educação para uma participação mais 

democrática, conforme ressalta Duarte (2007, p. 26):  

 

                                            
42 Como historiciza Lima (2009), a figura do professor coordenador já existia anteriormente na rede estadual de 
ensino, coexistindo com a do coordenador pedagógico, pedagogo habilitado em Supervisão Escolar, função essa 
que praticamente desapareceu das escolas públicas estaduais. 
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É importante salientar que a presença do Professor Coordenador nas escolas 
públicas do Estado bem como a introdução do HTPC na jornada de trabalho, fazia 
parte das reivindicações históricas não só do sindicato da categoria dos professores 
expressa na pauta da APEOESP, mas também dos profissionais envolvidos com a 
educação pública. Ambos os setores entendiam que o PC poderia articular a 
construção de um projeto pedagógico voltado a sanar as debilidades do processo 
educacional no quadro de uma gestão democrática, organizada de forma colegiada e 
expressa num Conselho de Escola atuante. 
 

Apesar dos anseios democráticos, os caminhos percorridos pelas políticas 

educacionais mostraram-se menos participativos e mais preocupados com a racionalização 

dos recursos humanos, financeiros e físicos, por meio de padrões de gestão que visavam ao 

aumento da produtividade por meio dos resultados do Saresp sem grandes investimentos 

financeiros e materiais (DUARTE, 2007). 

Com o falecimento do Governador Mário Covas, seu vice, Geraldo Alckmin, assume 

o governo em 2002 e se elege no mesmo ano como Governador para o mandato de 2003 a 

2006. Sob sua gestão, desde 2002, a SEE teve como Secretário da Educação o Professor 

Gabriel Chalita, hoje Deputado Estadual. 

Nessa gestão, a organização concentra seu foco de mudanças em torno de reformas 

de cunho pedagógico, conforme é possível perceber pelo trecho a seguir, que trata da reforma 

pedagógica implantada pela SEE, que ficou conhecida como: 

A Escola do Acolhimento cujo carro chefe era um livro denominado Pedagogia do 
Afeto, que pregava a melhoria das relações inter-pessoais entre alunos e professores, 
o desenvolvimento da cidadania e o protagonismo juvenil. (FERNANDES, M. J. da 
S., 2010,  p. 4) 

 

M. J. da S. Fernandes (2010) segue informando que a Escola do Acolhimento43 veio 

substituir a visão anterior, de uma Escola do Conhecimento e, nesse novo contexto, se 

promove a formação dos professores, por meio de programas, como a capacitação por 

videoconferências e o Teia do Saber44. O trabalho docente é estabelecido por projetos 

                                            
43 Segundo a SEE/SP: “A escola que se quer construída é a escola do acolhimento, que recebe e mantém sob seus 
cuidados todas as crianças e jovens, que favorece o acesso à cultura, à arte, à ciência, ao mundo do trabalho, que 
educa para o convívio social e solidário, para o comportamento ético, para o desenvolvimento do sentido da 
justiça, o aprimoramento pessoal e a valorização da vida”. (Disponível em: <http://cenp.edunet.sp.gov.br/ 
TRSaber/Teia_saber/Teia_saber.asp>. Acesso em: 12 set. 2010.) 
44 “A Secretaria da Educação está priorizando, entre suas ações, a formação dos educadores que atuam nas 
escolas porque acredita que a esperada requalificação da escola pública depende essencialmente de profissionais 
bem-preparados intelectual, emocional e afetivamente. 
Para tanto, concebeu o Programa de Formação Continuada – TEIA DO SABER – com a finalidade de:  

• aliar o trabalho de fundamentação teórica com as vivências efetivas dos educadores que atuam nas 
escolas públicas estaduais;  

• manter os professores atualizados sobre novas metodologias de ensino, voltadas para práticas 
inovadoras; 
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“empacotados” e desconectados das condições de trabalho e das necessidades locais, como na 

visão de Apple (2002, p. 165), que se refere às propostas curriculares como “material pré-

empacotado”, “à prova de professor”. 

Outros programas implementados nessa gestão foram: o Programa Escola da 

Família; Projeto Escola da Juventude; Projeto Escola de Tempo Integral; Gestão Escolar e 

Tecnologias; Pró-Gestão; Ensino Médio em Rede e Programa Bolsa Mestrado. 

Com relação ao professor coordenador, profissional cujo foco principal de atuação 

deveria ser o de articulador do projeto pedagógico, nesse período, instituem-se duas 

Resoluções que apresentam a função, determinam as suas atribuições, os requisitos de acesso, 

a forma de escolha e designação desses profissionais, como apresenta Lima (2009, p. 28):  

A Resolução no 35 de 07 de abril de 2000 considera o Professor Coordenador como 
ator relevante no processo de implementação da proposta pedagógica, ao 
desenvolvimento do projeto pedagógico da escola, à integração curricular e a 
articulação entre Escola, Supervisão de Ensino e Oficina Pedagógica. 
 

Em consonância com a nova Resolução, as atribuições do professor coordenador são 

as de: assessorar a direção da escola nas ações pedagógicas desenvolvidas pela unidade; 

auxiliar a direção da escola na coordenação dos diferentes projetos e na relação 

escola/comunidade; subsidiar os professores no desenvolvimento de suas atividades docentes; 

garantir o trabalho coletivo mediante as HTPCs e executar, acompanhar e avaliar as ações 

previstas no projeto pedagógico da escola.  

Pela Resolução no 35/2000, o credenciamento é realizado mediante prova com 30 

questões objetivas e aponta como aptos aqueles que tiverem 50% de acertos. O processo de 

seleção nas escolas é feito pela apresentação de proposta de trabalho ao Conselho de Escola, 

responsável pela escolha do professor coordenador. 

Já a Resolução SE no 66, de outubro de 2006, considera importante a atuação do 

professor coordenador perante a equipe escolar, nos processos pedagógicos, na formação 

continuada dos docentes, na articulação das ações de parceria com a comunidade e na 

otimização de recursos e integração dos trabalhos da escola, com as equipes de Supervisão de 

Ensino e Oficina Pedagógica. 

                                                                                                                                        
• tornar os professores aptos a utilizar novas tecnologias a serviço do ensino, a organizar situações de 

aprendizagem e a enfrentar as inúmeras contradições vividas nas salas de aula”. (Disponível em: 
<http://cenp.edunet.sp.gov.br/TRSaber/Teia_saber/Teia_saber.asp>. Acesso em: 12 set. 2010.) 
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As atribuições previstas ao professor coordenador pedagógico por essa Resolução 

são: integrar as atividades do plano de trabalho da escola; acompanhar a execução e a 

avaliação das ações e metas fixadas pela escola em sua proposta pedagógica; organizar e 

participar das HTPCs; acompanhar o trabalho dos professores; proceder, juntamente com os 

professores, à análise dos resultados da avaliação do desempenho escolar; coordenar as 

atividades de recuperação da aprendizagem; desenvolver ações que visem ampliar e fortalecer 

a relação escola-comunidade. 

O credenciamento é válido por três anos, realizado por meio de uma prova que 

habilitará os candidatos que acertarem 50% das perguntas e o processo nas escolas ocorre por 

meio de inscrição de proposta de trabalho na escola e a análise deste deve ser feita pelo 

Conselho de Escola, responsável pela escolha do professor coordenador. 

A mudança na configuração do papel do professor coordenador, expressa pelo 

conteúdo das Resoluções, acontece pelo fato de aproximá-lo mais das questões pedagógicas, 

envolvendo-o com o processo de ensino-aprendizagem; assim, suas atribuições aumentam e 

tornam-se mais detalhadas. Além de permanecer a característica de elo entre os órgãos 

superiores de poder e a escola, ainda deve buscar a articulação com a comunidade e a inclusão 

e valorização das avaliações externas na vida escolar. 

Em 2007, José Serra, Governador eleito pelo PSDB, promove reformas políticas 

educacionais por meio de sua Secretaria da Educação. Maria Lúcia Vasconcelos, do Partido 

Democrático (DEM), então à frente da Pasta, é, após um curto mandato, substituída por Maria 

Helena Guimarães de Castro (PSDB) com a missão de reorganizar o ensino paulista com o 

intuito proclamado de promover a melhoria de sua qualidade, ainda não alcançada pelas 

reformas anteriores implementadas por agentes desse mesmo partido.  

A preocupação dos responsáveis governamentais pela educação com a qualidade da 

educação é justificada, por estes, em razão do desempenho insuficiente dos alunos45 

verificado por meio dos resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb, hoje 

Prova Brasil), do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e do Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp). Essas avaliações, realizadas até 200746, 

retratam em números o baixo rendimento escolar e apontam a necessidade de melhoria da 
                                            

45 Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/>. Acesso em: 15 jan. 2010. 
46 Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/>. Acesso em: 15 jan. 2010. Apesar das informações serem 
datadas do ano de 2007, há registros de que as primeiras avaliações externas às escolas são de 1960, porém as 
avaliações como são realizadas hoje têm sua origem com as avaliações exploradoras de rendimento escolar 
realizadas pelo MEC entre 1988 e 1991. A partir de 1993 o MEC, articulado com as Secretarias Estaduais de 
Educação, implantou o Saeb (GATTI, 2009). 
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qualidade do ensino paulista. E foi com base nesses resultados que foram desencadeadas 

ações imediatas para a implantação do Programa São Paulo Faz Escola. A Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo realizou a seleção de oito mil professores coordenadores 

para apoio à implantação e orientação desse Programa (SÃO PAULO, 2008a, p. 30), mais 

especificamente, para a gestão do currículo nas unidades escolares, juntamente com os 

diretores, assistentes técnico-pedagógicos, supervisores e dirigentes de ensino (SÃO PAULO, 

2008b). 

O ato de contratação dos professores coordenadores denota a importância atribuída a 

esses profissionais, o que se expressa na normatização que torna sua função gratificada, 

conforme Resolução SE no 88, de 19 de dezembro de 2007. A referida Resolução, além de 

dispor sobre tal gratificação, considera que “a coordenação pedagógica se constitui num dos 

pilares estruturais da atual política da melhoria da qualidade de ensino e que os Professores 

Coordenadores atuam como gestores implementadores dessa política” (SEE/SP, 2007). 

“O salário de professor-coordenador de ciclo 1 é de R$ 1.773,71. Para ciclo 2 e 

Ensino Médio é de R$ 1.975,55. Um professor na rede estadual ganha hoje, de início, para 24 

horas semanais, R$ 1.036”47. É importante destacar que, para ser professor coordenador, o 

professor deve ter, no mínimo, três anos de docência na rede pública estadual e deve, na 

função de coordenador, cumprir a carga horária de quarenta horas semanais. Ao se raciocinar 

matematicamente, pode-se vislumbrar a existência de um pequeno aumento salarial, se, de 

fato, o professor receber o salário inicial mencionado.  

Com relação a esse fato, interessa compreender o motivo da procura pela função. É 

um pequeno aumento salarial para um grande aumento de responsabilidade e de atribuições, 

mas isso significa, por um lado, ter mais status e, hierarquicamente, mais poder, pois se trata 

agora de uma função valorizada pela rede. É o que destaca, no mesmo texto, a Secretária da 

Educação nessa data, Maria Helena Guimarães de Castro: “É uma função fundamental para 

melhorarmos a qualidade da educação em São Paulo. Os professores coordenadores serão 

muito importantes”. O acesso a essa função pode possibilitar, ainda, ao professor sua saída de 

sala de aula. Isso, pelo contexto estrutural das escolas, significa para muitos um verdadeiro 

alívio, de acordo com o relato de alunos/professores que buscam o curso de Pedagogia à 

procura de formação que lhes possibilite migrar para cargos ou funções técnicas e, assim, 

terem aquilo que acreditam ser uma vida profissional mais tranquila. 

                                            
47 Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br/noticias_%202008/2008_11_01.asp>. Acesso em: 15 jan. 
2010. 
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Para que os professores coordenadores cumpram o determinado pela Resolução são 

elencadas, pela Secretaria da Educação, várias ações. A primeira delas é a “implantação da 

atual Proposta Curricular da Secretaria da Educação do Estado” (SÃO PAULO, 2008a) que 

consiste, segundo o documento, em “anunciar a Proposta, esclarecer seus fundamentos e 

princípios, conduzir a reflexão da comunidade escolar e organizar o planejamento da escola 

com base na Proposta” e, assim, “promover alianças e consensos para sua implementação” 

(SÃO PAULO, 2008a), o que pressupõe, por um lado, uma reinvenção da figura do professor 

coordenador para que possa cumprir as exigências de suas novas atribuições e, por outro, uma 

(re)organização social na escola para atender às disposições expressas pela Proposta. 

Pelo Quadro 2.2, a seguir, tem-se uma visão de quantos são os professores 

coordenadores e de que forma estão distribuídos pelas escolas da rede pública estadual. 

 

Quadro 2.2 – Contingente ativo dos professores coordenadores 
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Fonte: Cadastro Funcional da Educação. Departamento de Recursos Humanos Secretaria Estadual da Educação 

(DRHu)48. 

 

 

Verifica-se, assim, pelo dado mais recente divulgado pela SEE, que a rede estadual 

possui um contingente total geral de 16.891 professores coordenadores distribuídos pelas 

escolas de São Paulo. 

O ano de 2007 foi pontuado por uma série de determinações que se originaram a partir das 10 

metas49 anunciadas para a melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos e a promoção 

de maior equidade da Educação Básica, quais sejam: 1) todos os alunos de oito anos 

plenamente alfabetizados; 2) redução de 50 % das taxas de reprovação da 8a série; 3) redução 

de 50% das taxas de reprovação do Ensino Médio; 4) implantação de programas de 

recuperação de aprendizagem no Ensino Fundamental e no Ensino Médio; 5) aumento de 10% 

                                            
48 Disponível em: <http://drhu.edunet.sp.gov.br/a_principal/Arquivs/09TBGRAFICO_Quadros0610.pdf>. 
Acesso em: 5 mar. 2011. 
49 Disponível em: http://www.educacao.sp.gov.br. Acesso em: 15 jan. 2010. 
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nos índices de desempenho do Ensino Fundamental e Médio nas avaliações nacionais e 

estaduais; 6) atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de Ensino Médio com 

oferta diversificada de currículo profissionalizante; 7) implantação do Ensino Fundamental de 

nove anos, em regime de colaboração com os municípios, com prioridade para a 

municipalização das séries iniciais (1a à 4a série); 8) utilização da estrutura de tecnologia da 

informação e Rede do Saber para implantar programas de formação continuada de 

professores; 9) descentralização e/ou municipalização do programa de alimentação escolar 

nos trinta municípios ainda centralizados; 10) programa de obras e infraestrutura física das 

escolas. 

É curioso verificar que as metas são estabelecidas, porém não são explicitados os 

agentes para providenciar seu alcance, além disso, como metas, orientam o produto final e 

deixam tácito o processo. Porém, quando o assunto é educação e esta, como é vista por 

Severino (2001, p. 68), “se assume como processo intrinsecamente social”, mostra que o texto 

em destaque desconsidera seus elementos fundantes: o processo e os agentes.  

Para concretizar as metas, são elencadas dez ações50 a serem efetivadas por essa 

gestão para alcançar a tão propalada qualidade da educação e obter, por fim, uma escola 

melhor, quais sejam: 1) implantação do Projeto Ler e Escrever; 2) reorganização da 

Progressão Continuada; 3) currículo fundamentado em expectativas de aprendizagem; 4) 

recuperação da aprendizagem; 5) diversificação curricular do Ensino Médio; 6) Educação de 

Jovens e Adultos; 7) Ensino Fundamental de nove anos; 8) Sistemas de Avaliação; 9) gestão 

dos resultados, e política de incentivos; 10) plano de obras e investimentos. 

Essa gestão dos resultados, como explica Gentili (2002, p. 49), também posta como 

gestão por resultados, é uma visão calcada na concepção neoliberal, privatista, na qual “a crise 

educacional é, antes de mais nada, uma crise de eficiência, eficácia e produtividade (em suma, 

uma crise de qualidade)” que pode ser resolvida por reformas estruturais sob o modelo de 

certos padrões produtivistas e empresariais. 

Com base nas dez ações propostas, são desencadeadas as seguintes providências 

(GENTILI, 2002, p. 49) a serem tomadas: a contratação de universitários bolsistas, atuando 

como professores auxiliares nas séries iniciais de alfabetização para apoiar o professor regente 

e aprimorar sua formação profissional no ambiente de trabalho; a formação continuada dos 

professores na própria escola com uso da tecnologia da informação; a distribuição de material 

                                            
50 Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br>. Acesso em: 15 jan. 2011. 
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de apoio didático-pedagógico para alunos e professores; e a promoção de avaliação bimestral 

dos alunos da rede.  

Temos aqui postos os agentes, alunos atuando como professores e professores que 

precisam de formação. E está posto, também, o currículo, estabelecido pelo material didático-

pedagógico, ou seja, nos Cadernos dos professores e dos alunos, com o conteúdo e a 

metodologia, bem como a avaliação. Forma-se, assim, um tripé que, na visão de Bernstein 

(apud SILVA, 2007, p. 72),  

[...] não se pode separar questões de currículo de questões de pedagogia e de 
avaliação. Não se pode separar, em outras palavras, a análise do que constitui uma 
organização válida do conhecimento daquilo que constituem formas válidas de 
transmissão e avaliação do conhecimento. 

 

A estratégia de implantação, isto é, de apresentação, inauguração, estava prevista 

para ser iniciada em 2007, na Capital, e em 2008, expandida para a Grande São Paulo, 

alcançando o interior do Estado em 2009, passando pela implementação, ou seja, a execução 

por meio das providências concretas e, assim, obter a consolidação completa em 2010.  

 Para dar seguimento às reformas educacionais, são determinadas providências para 

viabilizar a reorganização do ensino da rede paulista, que passa de dois ciclos no Ensino 

Fundamental para quatro ciclos de dois anos cada, configurando-se do seguinte modo: a 

implantação de ciclos de dois anos no primeiro segmento do Ensino Fundamental (1a à 4a 

série), sendo o primeiro ciclo composto pela 1a e 2a séries e o segundo, pela 3a e 4a séries, a 

partir de 2008; a implantação de ciclos de dois anos no segundo segmento do Ensino 

Fundamental (5a à 8a série), o primeiro ciclo é composto pela 5a e 6a séries e o segundo, pela 

7a e 8a séries, a partir de 2009.  

Na tentativa de informatizar a rede, a SEE/SP implantou em setembro de 2007 o 

Boletim Eletrônico dos alunos, que permite o acesso pelos pais via Internet. Nesse mesmo 

ano, a Secretaria divulgou as Propostas Curriculares e Expectativas de Aprendizagem para 

todas as séries e disciplinas do Ensino Fundamental e Médio, no mês de setembro.  

Ainda em 2007, foi realizada, como expõe Lombardi51, uma “pseudoconsulta” à rede 

para escamotear o caráter autoritário de sua elaboração e implementação. Conforme exposto 

em documento oficial, no entanto, a consulta à rede teve o objetivo de conhecer as práticas de 

                                            
51 Texto produzido para a Revista Planejamento da Apeoesp, 2009. 
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sucesso desenvolvidas pelos professores a fim de utilizá-las na capacitação dos professores 

oferecida pela Rede do Saber de outubro a dezembro daquele ano. 

 Em fevereiro de 2008, teve início nas escolas a implantação das orientações da 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo, o que pressupõe uma grande movimentação de 

agentes e, como o texto oficial costuma abordar, uma grande quantidade de insumos para o 

planejamento pedagógico. Foram então determinadas, para implantação no primeiro semestre, 

as etapas de recuperação intensiva dos conteúdos curriculares fundamentais: ao final do 1o 

ciclo (2a série), ao final do 2o ciclo (4a série), na 8a série e no final do Ensino Médio. 

Determinou-se, ainda, a adoção de procedimentos, estratégias e ação didático-pedagógica 

focados na recuperação da aprendizagem e na aquisição de conteúdos e competências 

requeridos nas etapas seguintes da vida escolar52.  

Para o Ensino Médio foi determinado que, a partir de uma base comum de conteúdos 

e competências, o estudante poderia optar por habilitações técnicas profissionalizantes. Com 

esse propósito, a partir de 2008, implementou-se a oferta da modalidade “técnico em 

administração” em 20% dos cursos noturnos do Ensino Médio, em parceria com o Centro 

Paula Souza. Também foram incentivadas parcerias com o setor privado para certificações 

parciais em computação e em língua estrangeira.  

O currículo do Ensino Médio foi organizado em três níveis, com duração de 200 

horas cada um, em regime presencial para os professores e semipresencial para os alunos. 

Teve apoio do Telecurso 2000 + 10 e do Teletec (Programa de Formação Profissional pela 

TV), em parceria com a Fundação Roberto Marinho e o Centro Paula Souza, bem como a 

oferta de exames centralizados por meio do Encceja (Exame Nacional para Certificação de 

Competências de Jovens e Adultos).  

Foram efetivadas parcerias com as prefeituras para oferta do nível I correspondendo 

ao primeiro segmento do Ensino Fundamental, por meio da política de municipalização de 1a 

a 4a séries, com controle de qualidade e supervisão da Secretaria de Estado da Educação, com 

vistas à implantação do Ensino Fundamental de nove anos, em regime de colaboração com os 

municípios. Essa implantação foi prevista para ocorrer a partir de novembro de 2007.  

Com relação às avaliações institucionais, o Saresp 2007 foi realizado avaliando as 

seguintes séries: Ensino Fundamental - 1a, 2a, 4a, 6a e 8a séries; e Ensino Médio - 3a série. Essa 

avaliação externa, com o caráter obrigatório para as escolas estaduais e por adesão das escolas 

                                            
52 Sobre o período de recuperação da aprendizagem do Programa São Paulo faz Escola, ver ELLIOT (2009). 
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municipais, permitiria a comparação dos resultados do Saresp com as avaliações nacionais 

(Saeb e Prova Brasil), e serviria como critério de acompanhamento das metas a serem 

atingidas pelas escolas. Foi prevista a participação de toda a rede na Prova Brasil (novembro 

de 2007).  

Para a efetivação das avaliações externas determinou-se a realização de programas de 

capacitação da rede para a participação no Saresp e na Prova Brasil, em setembro de 2007, e 

também a capacitação dos professores para o uso dos resultados do Saresp no planejamento 

pedagógico das escolas em fevereiro de 2008.  

Ponce (2006, p. 3) apresenta a concepção liberal como premissa da valorização da 

cultura avaliativa: 

Nesta concepção, a justiça social realiza-se a partir do merecimento individual onde 
a competição é a regra legitimada, somente poderá concretizar-se pela sociedade de 
classes. A igualdade social é nociva, provoca injustiça na medida em que iguala 
indivíduos que são naturalmente diferentes, portanto, uma sociedade de iguais 
sociais cometeria o desrespeito à individualidade de cada um. 

 

Em março de 2008 foi feita a divulgação dos resultados do Saresp 2007 para todas as 

escolas, professores, pais e alunos.  

As medidas continuaram, agora com o foco na gestão escolar, e determinou-se a 

implantação de incentivos à boa gestão escolar, valorizando as equipes que deveriam ter o 

Saresp 2005 e as taxas de aprovação em 2006 como bases das metas estabelecidas pela escola, 

e deveriam também ser considerados os indicadores como a assiduidade dos professores e a 

estabilidade das equipes nas escolas. 

Cada escola teria metas definidas a partir da sua realidade, e teria de melhorar em 

relação a ela mesma. Aquelas com desempenho insuficiente teriam apoio pedagógico 

intensivo e receberiam incentivos especiais para melhorarem seu resultado, e as equipes 

escolares que cumprissem as metas ganhariam incentivos na remuneração dos profissionais, 

conhecidos como bônus atrelados ao desempenho dos alunos no Saresp. Esse bônus, como 

explica Gentili (2002, p. 49), funciona como prêmio, “um sistema de prêmios e castigos que 

estimule a competição”, para aqueles que conseguiram cumprir com o que lhes foi 

previamente determinado; num movimento descendente, recebem como prêmio o bônus, caso 

seus colegas, isto é, o restante da equipe escolar, tenha conseguido também alcançar as metas.  

“Quem mais produz mais ganha. E só é possível saber quem é que mais produz 

quando se avalia rigorosamente os atores envolvidos no processo pedagógico (sejam 
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professores, alunos, funcionários, etc.) [São] os prêmios à produtividade” (GENTILI, 2002,  

p. 56). 

Com relação à infraestrutura, as medidas previstas para as escolas foram: 100% das 

escolas com laboratórios de informática; 100% das escolas com materiais de apoio ao ensino 

de ciências; 100% das salas dos professores com computadores, impressoras e ambiente de 

multimídia; atualização e informatização de todas as bibliotecas escolares; garantia de 

condições de acessibilidade em 50% das escolas para atender alunos portadores de 

necessidades especiais; construção de 74 novas unidades; reforma e ampliação de 77 escolas 

(417 salas de aula); extinção das escolas com padrão Nakamura53; recuperação e cobertura de 

2.315 quadras de esportes; implantação de circuito interno de TV para segurança nas escolas.  

Todas as medidas elencadas passaram a ter forte apelo tecnológico, pois de acordo 

com esse modelo de gestão empresarial e de desmaterialização do trabalho o saber usar a 

tecnologia é fundamental como formação para o trabalho. E, segundo a Secretaria da 

Educação, essas medidas foram esforços que convergiam para o que se elegeu como a 

melhoria da qualidade de ensino. Essa melhoria pautou-se no baixo desempenho dos alunos 

nas avaliações externas, conforme esclarece Maria Inês Fini, Coordenadora Geral da Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo para o Ensino Fundamental (Ciclo II) e Ensino Médio do 

Estado de São Paulo54:   

O problema que a política estadual de educação quis enfrentar a partir de 2007 de 
maneira mais acentuada foi o desempenho insuficiente de nossos alunos da escola 
pública. Nós queríamos enfrentar esse problema e cercá-lo de todas as possíveis 
compreensões acerca do que causava esses baixos desempenhos, do que era 
necessário fazer para que isto fosse superado, então, todas as políticas, as dez metas 
traçadas foram no sentido de fazer o enfrentamento por diferentes agentes, sejam 
professores, os próprios alunos, os professores-coordenadores, o diretor e o vice, o 
PCOP55 das diretorias e o supervisor, todos num arranjo bastante articulado de 
ações. 

 

E como enfrentamento desse baixo desempenho, o qual se faz questão de salientar 

como dos alunos, a SEE elabora a Proposta Curricular do Estado de São Paulo. A 

Coordenadora da Proposta, Maria Inês Fini, em pronunciamento no site oficial do São Paulo 

Faz Escola, procura justificar a existência dessa nova proposta, tendo em vista que já existem 

os PCNs desde 1997, isto é, reforma curricular, alinhada às políticas de cunho neoliberais 
                                            

53 São as escolas construídas com metal, conhecidas como “escolas de lata”. (Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u17295.shtml>. Acesso em: 23 set. 2010.) 
54 Exposição proferida em vídeo que compõe a Linha do Tempo da Proposta Curricular. Disponível em: 
<http://www.rededosaber.sp.gov.br/´portais/default.aspx?alias=www.rededosaber.sp.gov.br/portais/spfe2009>. 
Acesso em: 20 jan. 2010. 
55 Professor coordenador de Oficina Pedagógica. 



105 
 

promovidas por agentes do mesmo partido político do Governador, que ocorreu em âmbito 

federal, devendo ser observada nacionalmente. Talvez, agora, uma tentativa mais impositiva 

de currículo do que simplesmente parâmetros, apesar desses também serem cobrados, já que 

seu conteúdo é o que compõem as avaliações externas:  

Esse movimento da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo é no sentido de 
cumprir uma determinação constitucional e uma determinação que está afeita ao seu 
papel. Cabe ao Estado de São Paulo propor um currículo-base, uma base curricular 
comum mais clara em indicações de conteúdos, competências, aprendizagens, 
avaliações, projetos de recuperação e reposição, de maneira muito clara, para que, a 
partir delas, os projetos pedagógicos de cada escola e de cada disciplina possam se 
enriquecer, possam se transformar, desde que garantam o acesso a esta base comum 
a todas as nossas crianças e jovens56. 

 

A elaboração da Proposta foi realizada pelos Professores Rui Bergê, Lino de 

Macedo, Guiomar Namo de Mello e Luis Carlos de Menezes, e a ênfase de sua concepção foi 

dada à organização e ao estabelecimento de uma base de conhecimentos comum e obrigatória, 

como explica Maria Inês Fini57, ao justificar que: 

O que nós tínhamos, eram boas experiências curriculares e outras não tão boas 
assim. Escolas com bom desempenho dos alunos e outras não tão boas assim. E 
acreditava-se que o dever do poder público era promover uma equidade. Nós 
tínhamos que ter uma referencia comum, que fosse básica e obrigatória como direito 
das nossas crianças e jovens poderem ter acesso a ela, então, surgiu a ideia da 
Proposta Curricular que não é uma novidade do ponto de vista dos seus conteúdos, 
mas da sua organização, da sua referência e de todas as ações que puderem, a partir 
dela, ser, então, desencadeadas. 
 

Com base em conhecimento fundamentado em fatos e dados, obtidos pela 

implementação de uma rede informatizada de coleta, tornou-se possível reorientar a 

organização da forma do currículo que se estabelece como a tônica da Proposta. É o que 

podemos observar no documento de apresentação da Proposta Curricular do Estado de São 

Paulo, em que são declaradas duas iniciativas direcionadas ao fomento do desenvolvimento 

curricular: 

A primeira delas é realizar um amplo levantamento de acervo documental e técnico 
pedagógico existente. A segunda é iniciar um processo de consulta às escolas e 
professores e divulgar boas práticas existentes nas escolas de São Paulo. Articulando 
conhecimento e herança pedagógicos de sucesso [...] (SÃO PAULO, 2008b, p. 3) 

 
 

                                            
56 Exposição proferida em vídeo que compõe a Linha do Tempo da Proposta Curricular. (Disponível em: 
<http://www.rededosaber.sp.gov.br/´portais/default.aspx?alias=www.rededosaber.sp.gov.br/portais/spfe2009>. 
Acesso em: 20 jan. 2010.) 
57 Apresentação proferida em vídeo para o Programa São Paulo faz Escola. 
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Esse processo deve “garantir a todos uma base comum de conhecimentos e 

competências, para que nossas escolas funcionem de fato como uma rede” (SÃO PAULO, 

2008b, p. 3). 

Temos aqui, por um lado, uma seleção tanto técnico-documental como experiencial 

de práticas pedagógicas ditas de sucesso, cuja participação, mesmo que desconhecida, foi, de 

acordo com os dados oficiais, de cerca de três mil professores, número pouco expressivo 

diante do quadro total de professores da rede. E, por outro lado, temos um modelo construído, 

que se torna a base padrão para apoiar e direcionar os fazeres pedagógicos de todos os 

professores, que, por sua vez, são considerados figuras centrais da Proposta, apesar de não 

terem participado de sua concepção. 

O primeiro documento que compõe a Proposta Curricular é a Apresentação, na qual 

são expostos os princípios e objetivos pautados nas competências como aspectos fundantes do 

currículo, que, de acordo com o documento, são necessárias à formação para o mundo 

contemporâneo. O segundo documento trata das “Orientações para a Gestão do Currículo na 

Escola, dirigido especialmente às unidades escolares e aos dirigentes e gestores que as 

lideram e apóiam: diretores, assistentes técnico-pedagógicos58, professores coordenadores, 

supervisores” (SÃO PAULO, 2008a, p. 3). Documento esse cuja análise faremos adiante. E, 

por fim, o terceiro documento, formado por “um conjunto de documentos dirigidos 

especialmente aos professores. São os Cadernos do Professor, organizados por bimestre e por 

disciplina” (SÃO PAULO, 2008a, p. 3). 

É importante destacarmos o que o documento de apresentação expõe a respeito 

desses cadernos: 

Neles, são apresentadas situações de aprendizagem para orientar o trabalho do 
professor no ensino dos conteúdos disciplinares específicos. Esses conteúdos, 
habilidades e competências são organizados por séries e acompanhados de 
orientações para a gestão da sala de aula, para avaliação e a recuperação, bem como 
de sugestões de métodos e estratégias de trabalho nas aulas, experimentações, 
projetos coletivos, atividades extraclasse e estudos interdisciplinares. (SÃO 
PAULO, 2008a, p. 4) 
 

Esse material é visto como o diferencial dessa Proposta Curricular, pois ensina os 

professores, como expressa a Professora Guiomar Namo de Mello, ao responder à pergunta 

sobre o que diferencia esse projeto das experiências anteriores59: 

                                            
58 Hoje atendem pela terminologia de professor coordenador de Oficinas Pedagógicas, o PCOP. 
59 Apresentação, em DVD, dos Fundamentos da Proposta Curricular para o Estado de São Paulo. (Disponível 
em: <http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/saopaulofazescola/ensinofundcicliII/materiais/tabid/1044/ 
default. aspx>. Acesso em: 22 set. 2010.) 
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Essa é uma proposta curricular que tem um diferencial muito importante, ela tem um 
material que vai para o professor e que leva em conta a necessidade do professor por 
aprender também, então, é como se a gente estivesse pensando num encadeamento 
disso. Você tem dois sujeitos aprendentes na escola, o primeiro deles é o professor, 
então, enquanto poder público eu tenho que garantir também a este professor um 
nível de aprendizagem, isto é o distintivo dessa proposta, ela tem um conteúdo que é 
do professor, ela tem a atividade do professor e ela tem a atividade do aluno. É 
inteiramente diferente de um livro didático e eu gostaria de ressaltar isso. Porque o 
livro didático é feito para o aluno, ele tem uma coisa chamada livro do professor, 
que no fundo é o mesmo livro do aluno com resposta de exercício. Não é disso que 
nós estamos falando aqui, nós estamos falando duma proposta que entende o 
professor como um sujeito que aprende e o ano que vem ele saberá mais e esse 
processo de aprendizagem se desencadeia. 
 

A implantação da Proposta Curricular seguiu a sequência mostrada pela linha do 

tempo do Programa São Paulo faz Escola. 

A partir dos resultados do Saeb (hoje Prova Brasil), do Enem e de outras avaliações 

realizadas em 2007, o Governo do Estado de São Paulo elaborou dez metas para a educação 

paulista, a serem conquistadas até 2010. Para isso propôs uma ação integrada e articulada, 

cujo objetivo era organizar melhor o sistema educacional de São Paulo: a chamada Proposta 

Curricular criou uma base curricular comum para toda a rede de ensino do Estado. 

No começo de 2008, a Secretaria elaborou o Jornal do Aluno para toda a rede 

estadual paulista. Durante 42 dias, os alunos fizeram uma recuperação pontual em português e 

matemática que englobou o material e a Revista do Professor, rebatizada posteriormente de 

Caderno do Professor. 

Depois desse período, os cerca de 3,6 milhões de estudantes que participam do 

projeto foram avaliados. Os que ainda necessitavam de reforço, continuaram em processo de 

recuperação no contraturno e todos puderam retomar seus estudos, de acordo com o previsto 

pelo material curricular, ou seja, o Caderno do Aluno, específico por disciplinas, por bimestre 

que foi desenvolvido e entregue aos estudantes de todas as séries.  

O Caderno do Professor, distribuído para todo o corpo docente da rede pública de 

ensino, é composto de quatro volumes no ano, um por bimestre, para todas as disciplinas. O 

material foi elaborado com sequências didáticas e sugestões de trabalho, nas quais o professor 

pode se basear para desenvolver o conteúdo previsto.  

A nova Proposta Curricular nasceu atrelada ao Sistema de Avaliação do Estado. O 

Saresp de 2007 apresentou inovações e passou a ser base das ações de gestão da Secretaria da 

Educação.   
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Em 2008, as escolas estaduais de São Paulo abriram o ano com uma nova Proposta 

Curricular para a rede de ensino, pontuada por uma série de determinações que se originaram 

das dez metas60, anunciadas pela própria Secretária de Estado da Educação à época, Maria 

Helena Guimarães de Castro, em vídeo apresentado nas escolas. Conforme assinalado, essas 

metas destinavam-se à melhoria da qualidade da aprendizagem dos alunos e à promoção de 

maior equidade da Educação Básica. 

Dessas dez metas estipuladas, cinco foram consideradas61 indispensáveis para se 

conseguir sucesso na direção da melhoria da qualidade de todas as escolas. São elas: 1) toda 

criança de oito anos plenamente alfabetizada; 2) combater e reduzir em 50% a reprovação na 

8a série, que teve um aumento muito grande nos últimos anos; 3) reduzir em 50% a 

reprovação no Ensino Médio, especialmente, na primeira série desse Ensino, que também 

cresceu de modo bastante preocupante; 4) implantar programas de recuperação da 

aprendizagem em todas as séries, em todas as disciplinas; 5) melhorar no desempenho de 

todas as avaliações estaduais e nacionais. 

A Secretária da Educação Maria Helena Guimarães de Castro62 fez a seguinte 

declaração aos professores: 

E todas essas 5 metas, elas estão diretamente ligadas à melhoria dos processos 
pedagógicos das escolas, da melhoria do trabalho feito nas escolas. E isso depende 
fundamentalmente de vocês professores e professoras, e para isso, a Proposta 
Curricular terá um papel básico que é apoiar o trabalho dos nossos professores em 
sala de aula nas nossas escolas. Os professores e professoras são as figuras centrais 
neste processo. 
 

Temos uma contradição clara nesses dois trechos de discursos. No primeiro, 

proferido por Guiomar Namo de Mello, os professores são vistos como aqueles que têm 

necessidade de aprender e o Estado tem, portanto, de ensiná-los por meio do material 

(Cadernos) feito para eles; e, no segundo, proferido por Maria Inês Fini, que expõe os 

professores como figuras centrais do processo, são enxergados como fundamentais. 

Cinco medidas foram estabelecidas para contemplar o alcance das metas, conforme 

apontadas a seguir: 1) a criação da função de professor coordenador e seleção de oito mil 

professores até dezembro de 2007 para desenvolver tal função; 2) a efetivação de concurso 

para 300 novas vagas de supervisor de ensino e revisão de suas atribuições; 3) o 

fortalecimento do papel do diretor de escola na liderança do processo de implantação do 
                                            

60 Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br>. Acesso em: 17 jan. 2010. 
61 Declaração da Secretária da Educação à época, Maria Helena Guimarães de Castro, em vídeo de apresentação 
da Proposta Curricular (2008). 
62 Disponível em: <http://www.educacao.sp.gov.br>. Acesso em: 17 jan. 2010. 
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modelo de gestão; 4) a criação de Grupo de Trabalho para implantar o Ensino Fundamental de 

nove anos; 5) a criação de comissão organizadora do Plano Estadual de Educação.  

Em cumprimento à política de reorganização do ensino no Estado de São Paulo, que 

prevê a implantação da Proposta Curricular, foi normatizada, por meio da Resolução SE no 

88, de 19 de dezembro de 2007, a função gratificada, pois até então a do professor 

coordenador não era remunerada. Passou-se também a considerar a coordenação pedagógica 

como um dos pilares estruturais da atual política de melhoria da qualidade de ensino, e os 

professores coordenadores deveriam atuar como gestores implementadores dessa política. 

A partir de 2008, o professor coordenador passa a exercer a coordenação pedagógica 

nas oficinas pedagógicas oferecidas pela Secretaria da Educação e nas unidades escolares, 

como determina a Resolução SE no 88, explicitando em seu artigo 1o, § 1o, que “Nas unidades 

escolares a coordenação pedagógica será compartilhada com o Diretor da Escola e com o 

Supervisor de Ensino”.  

A Resolução determina, ainda, que o docente que deseje ser candidato a exercer as 

atribuições de professor coordenador deve apresentar os seguintes requisitos: possuir diploma 

de licenciatura plena; contar, no mínimo, com três anos de experiência como docente da rede 

estadual de ensino; ser docente efetivo classificado na unidade escolar em que pretenda atuar 

como professor coordenador ou ser docente com vínculo garantido em lei, com, no mínimo, 

dez aulas atribuídas na unidade escolar em que pretenda ser professor coordenador. 

Para obter o credenciamento, é necessário se submeter a processo seletivo 

constituído de uma prova escrita com validade de três anos, que habilitará quem obtiver 50% 

de acertos, além de entrevista individual e apresentação de projeto que vise à melhoria do 

processo ensino e aprendizagem de uma unidade escolar. 

O processo nas escolas deve acontecer mediante inscrição de proposta de trabalho 

para a análise e entrevista com o diretor da escola e o supervisor de ensino, em que serão 

observados o projeto apresentado, o perfil profissional do candidato e a capacidade de inovar 

e promover mudanças, com vistas à otimização dos planos de trabalho no ensino e no 

processo de aprendizagem. 

É importante destacar as mudanças ocorridas entre as Resoluções anteriores 

direcionadas ao professor coordenador e a atual, dentre elas, o aumento das atribuições do 

professor coordenador, como a responsabilidade pela formação dos professores, a 

determinação de incorporar as avaliações externas no processo de aprendizagem e, também, a 
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valorização das tecnologias como recurso de práticas inovadoras que devem ser propiciadas 

pelos professores coordenadores no acompanhamento direto que deverá fazer nas questões da 

sala de aula, perante o professor, como nova exigência dessa atual Resolução.  

Outra mudança observável acontece com o processo seletivo pelo qual o professor 

coordenador deve passar, que deixou de contar com a participação do Conselho de Escola 

composto por membros da equipe escolar e da comunidade, para se restringir à seleção, por 

meio de apresentação de projeto pedagógico para a escola, apenas ao supervisor de ensino e 

ao diretor da escola, pertencentes ao quadro da Secretaria Estadual da Educação, ou seja, o 

processo perdeu seu caráter democrático-participativo.  

Reitera-se que, ao ser considerado pela legislação atual como pilar das políticas de 

reforma, o professor coordenador torna-se o gestor do currículo na Proposta Curricular do 

Estado da São Paulo. Gestão essa que é compreendida no seu principal documento para os 

gestores do currículo, O Caderno do Gestor, como “o esforço consciente de sujeitos 

responsáveis pela escola para gerar mudanças, a partir da tomada de decisões sobre o 

planejamento, sua aplicação e avaliação” (SÃO PAULO, 2008a, p. 7). E pela Proposta 

Curricular determinam-se as exigências e as ações esperadas por seus gestores: “competência 

técnica, participação responsável e compromisso com os resultados educacionais efetivos e 

significativos” (SÃO PAULO, 2008b, p. 7). 

Por meio de estudo do material preparado para o professor coordenador, verificamos 

que os atributos desejados para esses profissionais encontram-se no Caderno do Gestor, bem 

como uma multiplicidade de dados, informações, sugestões e normatizações.  

Esse documento é um instrumento guia, oferecido como suporte pela SEE/SP para o 

professor coordenador, no qual estão explicitadas sua função, suas ações, as competências que 

deve possuir para exercer a função, as metas a serem alcançadas no intuito de implantar a 

Proposta Curricular e implementá-la perante os professores, os alunos, os pais e a 

comunidade, para construir a Proposta Pedagógica fundada no currículo proposto.  

O Caderno prevê, subsidia, indica e impõe as ações comunicativas e pedagógicas dos 

professores coordenadores, apresentando formas de intervenção tanto para implantar a 

Proposta como nas práticas escolares, numa condução de todos os acontecimentos 

intraescolares, deixando pouco ou nenhum espaço para a concepção da comunidade escolar. 

Esse material, ao tratar da função do professor coordenador, expõe um histórico, no 

qual, antes da atual Proposta, esse profissional exercia uma liderança pedagógica em um 



111 
 

contexto que não privilegiava suas atividades. Porém, com as novas políticas, sua ação fica 

favorecida, por estar centrada na “gestão da qualidade do ensino oferecido pela escola e na 

construção de um espaço produtivo [...]”; para isso, o professor coordenador “deve ser capaz 

de definir e articular múltiplas ações voltadas para a qualidade do ensino e de seus resultados 

na aprendizagem dos alunos no contexto real onde essas ações acontecem” (SÃO PAULO, 

2008a, p. 8). 

A gestão da educação alicerçada em resultados e em uma qualidade que pode ser 

medida pela produtividade configura a nova função gerencial prevista para professor 

coordenador pela Proposta Curricular do Estado de São Paulo. 

É interessante ter uma visão geral do conteúdo dos primeiros Cadernos de Gestores 

produzidos pela Cenp. 

O Caderno 1 do Gestor traz também, como “primeiro passo” que deve ser dado pelo 

professor coordenador, a indicação de instrumentos avaliativos com questionários e fichas 

para a aplicação na comunidade escolar e promover o diagnóstico da escola, analisando as 

dimensões físico-contextual, comunicacional e didática delas. 

Feito isso, o Caderno mostra, ainda, o que é a Proposta Curricular e seus insumos, 

ou seja, o material baseado nos Cadernos dos alunos e dos professores; em seguida, explica 

sobre as avaliações dos alunos que serão articuladas e verificadas pelos professores 

coordenadores pedagógicos durantes as HTPCs. 

Traz também a determinação das etapas para a construção do projeto de avaliação da 

escola; e, em sua última parte, organiza os trabalhos do professor coordenador, por meio da 

elaboração de uma agenda, na qual são oferecidas propostas de pauta para as reuniões com os 

professores, bem como a sugestão dos recursos didáticos e textos que devem ser usados e a 

duração de cada etapa dos trabalhos. 

Há, ainda, no texto de seu conteúdo, a valorização do discurso da mudança que deve 

ser empreendido pelo professor coordenador, em busca de promovê-la, isto é, de criar 

condições para o implante da Proposta Curricular, cuja elaboração não contou com sua 

participação, nem tampouco dos professores. Há, por fim, anexo à legislação a partir de 2007 

com as disposições legais da política educacional implantada. Legislação essa que discrimina 

em detalhes as ações determinadas. 

Os outros cadernos, preparados para os gestores, têm objetivos semelhantes, 

portanto, a mesma orientação para guiar e dar suporte à condução e ao monitoramento dos 
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professores coordenadores, mudando apenas o assunto abordado, mas continua por oferecer 

um direcionamento das ações, seja com relação à realização da Proposta Pedagógica, a 

elaboração de outros planos educacionais, seja das práticas escolares. Apresentamos, a seguir, 

alguns exemplos para elucidar a diversidade dos assuntos abordados pelos Cadernos dos 

Gestores. 

O Caderno do Gestor, volume 1 de 2010, trata desde o Plano de Gestão até o Plano de 

Aula, retomando, para tanto, a legislação, mais precisamente as Normas Regimentais para as 

Escolas Estaduais de 1998, elaboradas na gestão do Governador Mario Covas. 

O Caderno do Gestor, volume 3 de 2009, aborda a respeito do encerramento do ano 

letivo, período das avaliações e das reuniões dos Conselhos de Classe e Série, tudo posto para 

conduzir de forma determinada, estipulada, o trabalho do gestor do currículo. 

E é aos gestores que Maria Inês Fini se reporta em vídeo, explicando o seu papel na 

implantação da Proposta Curricular e o conjunto de documentos com os quais podem contar 

para tanto: 

Aos gestores, especialmente, nós dedicamos uma atenção extremamente especial 
(sic), sejam os Diretores, os Supervisores, os Professores Coordenadores das 
Oficinas Pedagógicas ou os Professores Coordenadores das escolas. Cargo, perdão, 
função nova criada para apoiar a criação do currículo, todos eles se viram retratados 
em sugestões, em artigos, em conteúdos, em pautas específicas, privilegiadas nos 
Cadernos dos Gestores com agendas de trabalho, com sugestões de enfrentamento 
do problema, seja na gestão do currículo no âmbito da escola, seja no apoio aos 
professores pra gestão da aprendizagem na sala de aula. Enfim, um conjunto de 
documentos que se completam e que visam efetivamente apoiar os professores em 
relação à implantação do currículo. 

 

Pelo exposto, resta evidenciada a importância dada ao que se determinou no contexto 

da política educacional ora apresentada, aos gestores de modo geral, e, mais especificamente, 

aos professores coordenadores como sustentáculos da Proposta. É importante 

compreendermos que a palavra gestão, ao substituir o termo administração, ocorreu na escola 

como no modelo empresarial, bem como na legislação educacional e não de forma neutra, 

conforme nos explica Barroso (1995, p. 48-49): “essa substituição não é neutra e encobre uma 

perspectiva neotaylorista expressa na separação entre a esfera técnica (gestão) e a esfera da 

política (administrativa). 

Os objetivos do estudo nos próximos capítulos são primeiro compreender a análise do 

discurso para depois, por meio dela, apreendermos a figura do professor coordenador 

idealizada pela Proposta Curricular do Estado de São Paulo. 
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CAPÍTULO 3 

 

A ANÁLISE DO DISCURSO COMO METODOLOGIA  

DE INTERPRETAÇÃO DOS DISCURSOS SOBRE E PARA O 

PROFESSOR COORDENADOR 

 

 

Gostaria de perceber que no momento de falar uma voz sem 

nome me precedia há muito tempo: bastaria, então, que eu 

encadeasse, prosseguisse a frase, me alojasse, sem ser 

percebido, em seus interstícios. Como se ela me houvesse dado 

um sinal, mantendo-se, por um instante, suspensa. Não 

haveria, portanto, começo; e em vez de ser aquele de quem 

parte o discurso, eu seria, antes, ao acaso de seu desenrolar, 

uma estreita lacuna, o ponto de seu desaparecimento possível. 

 

Michel Foucault 

 

 

Este estudo, de cunho teórico, adotou como metodologia a pesquisa documental 

interpretada por meio da análise do discurso, pelo fato de existir uma proliferação de 

documentos, textos (escritos e falados), impressos e virtuais a respeito da idealização do 

professor coordenador na Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Esses textos estão 

perpassados de outros textos, compondo os discursos, tornando-os impregnados de 

exterioridade, de realidade social, de historicidade, de ideologia e, portanto, precisam ser 

compreendidos em relação a esse contexto para que se possa apreender seus sentidos. 

Assim, “quando focamos analiticamente uma política ou um texto não devemos 
esquecer outras políticas e textos que estão em circulação coetaneamente [...]” (SHIROMA; 
CAMPOS; GARCIA, 2005, p. 431), nem tampouco aqueles que estão no espaço da memória, 
do já-dito, como explica Orlandi (2009b, p. 31):  

A memória, por sua vez, tem suas características, quando pensada em relação ao 
discurso. E, nessa perspectiva, ela é tratada como um interdiscurso. Este é definido 
como aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que 
chamamos de memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo dizer e 
que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, 
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sustentando cada tomada da palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que 
afetam o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada.  

 

Ou, como afirma Foucault: “O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de 

sua volta” (1970, p. 11). Para deixar mais claro a relação interna e externa do discurso, 

Pêcheux (1997, p. 167) esclarece que: 

[...] o interdiscurso enquanto discurso transverso atravessa e põe em 
conexão entre si os elementos discursivos constituídos pelo interdiscurso enquanto 
pré-constituído, que fornece, por assim dizer, matéria-prima na qual o sujeito se 
constitui como “sujeito-falante, com a formação discursiva que o assujeita. Nesse 
sentido pode-se bem dizer que o intradiscurso, enquanto “fio do discurso”, do 
sujeito, é, a rigor, um efeito do interdiscurso sobre si mesmo, uma “interioridade” 
inteiramente determinada como tal do “exterior”. 

 

Isso mostra, por um lado, o caráter histórico que compõe todo discurso e, por outro, a 

ideologia que o constitui, pois, para analisar o discurso, é preciso considerar as condições de 

produção no sentido estrito – ou seja, o contexto imediato – e, em sentido mais amplo, o 

contexto sócio-histórico e ideológico “como processos de luta hegemônica na esfera do 

discurso, que têm efeitos sobre a luta hegemônica, assim como são afetados por ela no sentido 

mais amplo” (FAIRCLOUGH, 2001, p. 114). 

O discurso é aqui compreendido, conforme a visão de Brandão (2010, p. 46), como 

“uma das instâncias em que a materialidade ideológica se concretiza, isto é, é um dos aspectos 

materiais da ‘existência material’ das ideologias”. Para a análise pretendida foi-nos 

necessário, em um primeiro momento, selecionar o corpus do trabalho para em seguida 

promovê-la à luz da teoria, fundamentada em pesquisa bibliográfica a respeito da temática 

aqui tratada, ou seja, a figura do professor coordenador no contexto da Proposta Curricular 

para a rede de escolas do Estado de São Paulo. Isso porque analisar o discurso “demanda um 

ir-e-vir constante entre teoria, consulta ao corpus e análise” (ORLANDI, 2009b, p. 67).  

Selecionar é sempre fazer escolhas; é estabelecer uma visão, que pretende revelar algo, 

expressar o movimento de construção, de suas condições de produção que envolvem os 

sujeitos e a situação, “delineando-se seus limites, fazendo recortes, na medida mesmo em que 

se vai iniciando um primeiro trabalho de análise, retomando-se conceitos e noções” 

(ORLANDI, 2009b, p. 67). No caso deste trabalho, a análise se realiza por meio da 

interpretação do discurso proferido a respeito do professor coordenador e para ele, uma vez 

que é considerado o pilar de sustentação da Proposta Curricular. E, como lembra Apple (1986, 

p. 19), “o sistema educacional só pode ser entendido relacionalmente”, pois, segundo o autor, 
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o significado desse sistema se dá na relação com o contexto cultural, político e econômico, 

ou, de outra forma, “perde-se se nossa análise não situa a escola no nexo das relações 

dominantes de classe que ajudam a moldar nossa sociedade” (APPLE, 1986, p. 19).  

Por esse tipo de análise, realizada com a mediação teórica, pode-se conhecer melhor 

aquilo que faz do homem um ser capaz de significar e significar-se, dando sentido às palavras, 

e esses significados “são produzidos em decorrência da ideologia dos sujeitos em questão, da 

forma como compreendem a realidade política e social na qual estão inseridos” 

(FERNANDES, C. A., 2008, p. 14).  

E, ao possibilitar significar e significar-se é que o discurso se torna uma ação social 

viva, com características de construção e de inacabamento. É o que se pode perceber na 

exposição feita por Orlandi (2009b, p. 15), em que ela afirma que já em sua gênese a palavra 

possui esses germens, pois “a palavra discurso, etimologicamente, tem em si a idéia de curso, 

de percurso, de correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento”.  

Com relação ainda à ideia de movimento, Orlandi (2009a) trata da análise do discurso 

sob o conceito de funcionamento discursivo, já que o texto, visto como exemplar do discurso, 

nessa perspectiva é uma unidade complexa e dinâmica de significação que implica as 

condições de sua realização e implica, portanto, uma fisionomia, como um tipo que representa 

um funcionamento discursivo. 

Funcionamento porque não se trata de um modelo que o falante procura preencher – 
um tipo – mas de uma atividade estruturante de um discurso determinado, por um 
falante determinado, para um interlocutor determinado, com finalidades 
específicas. (ORLANDI, 2009a, p. 61) 

 

Assim, o tipo de discurso resulta do funcionamento discursivo, em que se levam em 
conta as representações das posições dos sujeitos no discurso, ou, como explica Pêcheux 
(1997, p. 160): 

Podemos resumir essa tese dizendo: as palavras, expressões, proposições, etc., 
mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles que as empregam, o 
que quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência a essas posições, isto é, 
em referência às formações ideológicas nas quais essas posições se inscrevem. 

 

Compreende-se, portanto, que o funcionamento discursivo está intimamente 

relacionado às formações ideológicas que compõem a formação discursiva – local de 

constituição do sentido e identidade do sujeito (CAMPOS, 2003 apud FERREIRA, 2008, p. 

82). Formações essas que se definem na interação entre os sujeitos do discurso, enquanto 

processo, e que constituem a identificação do sujeito ou o que Pêcheux denomina “forma-
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sujeito” –, ou seja, o sujeito que é afetado pela interpelação ideológica, isto é, pela ideologia. 

Como explica Althusser (1974 apud BRANDÃO, 2010, p. 79): “O indivíduo é interpelado em 

sujeito (livre) para que se submeta livremente às ordens do Sujeito, logo para que ele aceite 

(livremente) seu assujeitamento”. 

É essa formação discursiva que, atrelada à formação ideológica, determina o que pode 

e deve ser dito (PÊCHEUX, 1997, p. 160) e, dessa forma, o sujeito tem sua identidade social 

criada, por meio da linguagem, de forma contraditória; isso porque, se, por um lado, existe 

uma “subjetividade livre” (BRANDÃO, 2010, p. 80), por outro, há uma “subjetividade 

assujeitada a uma ordem superior” (BRANDÃO, 2010, p. 80), desprovida de liberdade, 

exceto para o aceite de sua sujeição. 

A ideologia aqui é compreendida com base no que expõe Giroux (1997, p. 36), como 

“um constructo que se refere às formas nas quais os significados são produzidos, mediados e 

incorporados em formas de conhecimento, práticas sociais e experiências culturais”.  

Na concepção de Gramsci, exposta por Severino (2001), a ideologia por meio da 

coerção, mas principalmente do consenso em torno de uma visão particular atrelada ao poder 

hegemônico, sustenta-o e o naturaliza, legitimando-o, ou como mostra Severino (2001, p. 78):  

A coesão social, fundada na aceitação do poder do grupo dominante, não é 
decorrente apenas da coerção, mas também do consenso em torno de uma visão 
hegemônica de mundo, a qual integra elementos do senso comum, costumes, moral 
e filosofia. Essa concepção de mundo que cimenta o social através do consenso é a 
ideologia. 

 

Vale ainda destacar a advertência feita por Moreira e Silva (2002, p. 23), a qual mostra 

que ideologia não é um conjunto de ideias verdadeiras ou falsas, “mas o fato de que essas 

ideias são interessadas, transmitem uma visão do mundo social vinculada aos interesses dos 

grupos situados em uma posição de vantagem na organização social”. 

Brandão (2010, p. 31), por compreender que a ideologia é inerente ao signo em geral, 

afirma que:  

[...] pelo caráter arbitrário do signo, se por um lado a linguagem leva à criação, à 
produtividade de sentido, por outro representa um risco na medida em que permite 
manipular a construção da referência. Essa liberdade de relação entre signo e seu 
sentido permite produzir, por exemplo, sentidos novos, atenuar outros e eliminar os 
indesejáveis. 
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Brandão (2010, p. 31) lembra, ainda, que essa liberdade de produção pode ocorrer de 

forma inconsciente ou intencional como mecanismo de manipulação do real em que “se 

omitem, atenuam ou falseiam dados, como as contradições que subjazem às relações sociais”. 

Deve-se ter em vista, também, que o discurso, como processo, resulta em um produto 

e, enquanto produto ou resultado estabelece uma configuração tipificante. “Há, pois, relação 

entre atividade e produto do dizer e assim os tipos passam a fazer parte das condições da 

produção do discurso [...] e como tipos cristalizados que retornam ao processo de 

interlocução, como modelos. O produto se repõe como processo” (ORLANDI, 009ab, p. 153), 

em que a materialidade ideológica se concretiza. 

O presente trabalho toma como base, para promover a análise do discurso, a tipologia 

discursiva indicada por Orlandi (2009a) que apresenta três tipos distintos: discurso lúdico, 

discurso polêmico e discurso autoritário. O intuito é articular a dimensão histórica ao contexto 

social em interação, no sentido de incorporar a relação entre a linguagem com suas condições 

de produção, ou, como explica a autora: 

Dessa forma, essa tipologia, a meu ver, devia dar conta da relação 
linguagem/contexto, compreendendo-se contexto em seu sentido estrito (situação de 
interlocução, circunstância de comunicação, instanciação de linguagem) e no sentido 
lato (determinações histórico-sociais, ideológicas, etc.). (ORLANDI, 2009a, p. 153) 

 

Para determinar que tipo de discurso representa um funcionamento discursivo 

consideram-se as intenções do sujeito falante, o quadro institucional, os dados sócio-

históricos e a expressão do sujeito em face de outro sujeito, quer dizer, deve-se tomar como 

base o referente, ou seja, o objeto do discurso e os participantes, os interlocutores, 

considerando dois processos: o parafrástico e o polissêmico. Segundo Orlandi (2009b, p. 36-

37), “os processos parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo que se 

mantém, isto é, o dizível, a memória, [portanto], está do lado da estabilização, [...] produz a 

variedade do mesmo”, já a polissemia é o deslocamento, a ruptura de processos de 

significação, instalando a pluralidade, a multiplicidade de sentidos, o diferente. 

Assim, como critério está a relação dos interlocutores com o objeto de discurso: “o 

objeto do discurso é mantido como tal e os interlocutores se expõem a ele; ou está encoberto 

pelo dizer e o falante o domina; ou se constitui na disputa entre os interlocutores que o 

procuram dominar” (ORLANDI, 2009a, p. 131). Desse mecanismo deriva-se o critério de 

polissemia. 
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Outro critério importante para o reconhecimento desses tipos “é a reversibilidade, isto 

é, a troca de papéis entre locutor e ouvinte: o discurso autoritário procura estancar a 

reversibilidade, o lúdico vive dela e no polêmico a reversibilidade se dá sob condições. Em 

resumo essas são as formas de interação na interlocução” (ORLANDI, 2009a, p. 131). 

Ainda segundo Orlandi (2009a), esses tipos não existem necessariamente de forma 

pura; podem coexistir em uma mistura, em um jogo de dominância entre eles. 

Assim, para tornar mais claro a tipologia escolhida, reproduz-se aqui a explicação 

dada por quem a concebeu, ou seja, Orlandi (2009a, p. 154): 

� Discurso lúdico: é aquele em que a reversibilidade entre interlocutores é total, sendo 
que o objeto do discurso se mantém como tal na interlocução, resultando disso a 
polissemia aberta. O exagero é o non sense. 

� Discurso polêmico: é aquele em que a reversibilidade se dá sob certas condições e 
em que o objeto do discurso está presente, mas sob perspectivas particularizantes 
dadas pelos participantes que procuram lhe dar uma direção, sendo que a polissemia 
é controlada. O exagero é a injúria. 

� Discurso autoritário: é aquele em que a reversibilidade tende a zero, estando o 
objeto do discurso oculto pelo dizer, havendo um agente exclusivo do discurso e a 
polissemia contida. O exagero é a ordem no sentido militar, isto é, o assujeitamento 
ao comando. 

 

O discurso polêmico seria aquele que procura a simetria; o autoritário procura a 

assimetria de cima para baixo; e o lúdico não colocaria o problema da simetria ou assimetria. 

Para que se possa apreender o discurso é necessário considerar a argumentação e, para 

tanto, deve-se conhecer, 

[...] de forma geral, três coisas que presidem a argumentação em termos de discurso: 
relação de forças (lugares e posição relativa no discurso), relação de sentido (o coro 
de vozes em um dizer; a relação que existe entre os vários discursos) e a antecipação 
[...]. Esses fatores derivam das condições de produção do discurso, constituindo 
formações imaginárias. (ORLANDI, 2009a, p. 26) 

 

Outro aspecto importante na análise do discurso é, como posto aqui, a antecipação que 

“faz parte da estratégia discursiva prever, situar-se no lugar de ouvinte, antecipando 

representações, a partir de seu próprio lugar de locutor, o que regula a possibilidade de 

respostas, o escopo do discurso” (ORLANDI, 2009a, p. 26). “Caracterizam esse procedimento 

argumentativo de antecipação a posição do locutor, a do interlocutor assim como o tipo de 

interlocução estabelecida, segundo o tipo de discurso” (ORLANDI, 2009a, p. 127).  
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O emprego da análise do discurso como metodologia pressupõe buscar as marcas na 

linguagem, compreender e relacionar os aspectos histórico-sociais e ideológicos que levaram 

à construção do discurso, as posições que os sujeitos ocupam, sua articulação com o já-dito, 

com o que pode-deve ser dito, perceber as antecipações, as relações de força e de sentido, bem 

como o emprego da paráfrase e da polissemia. 

Reitera-se, pois, ser objetivo deste trabalho analisar os discursos da Proposta 

Curricular do Estado de São Paulo no que se refere ao professor coordenador, tanto aqueles 

elaborados para ele como aqueles sobre ele, fundamentada na tipologia concebida por Orlandi 

(2009a; 2009b) a fim de compreender a argumentação neles empregada e, em especial, para 

entender essa formação discursiva relacionada à formação ideológica, desvelando-a no 

contexto histórico-social. 
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CAPÍTULO 4 

 

O PROFESSOR COORDENADOR EMERGENTE DA PROPOSTA 

CURRICULAR DO ESTADO DE SÃO PAULO (GESTÃO 2007-2010) 

 

 

Ao formar-se o dirigente, é fundamental a premissa:  

Pretende-se que existam sempre governados e governantes, ou 

pretende-se criar as condições em que a necessidade dessa 

divisão desapareça?  

 

Antonio Gramsci 

  

 

Este capítulo tem por objetivo apreender o professor coordenador na forma como se 

dá sua emergência na Proposta Curricular do Estado de São Paulo pela análise do discurso e, 

assim, compreender a forma do currículo segundo essa Proposta.  

Para tanto, procedeu-se à escolha, ou, ainda, ao recorte dos discursos escritos ou 

verbalizados sobre e para o professor coordenador pela Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo, seja por meio de trechos extraídos do Caderno do Gestor, seja pela legislação que 

normatiza a função, ou por trechos da palestra proferida pela Coordenadora da Proposta 

Curricular, Maria Inês Fini, para o curso de capacitação oferecido aos professores 

coordenadores e registrado em vídeo. 

A partir desse momento serão apresentados os recortes, cujo texto será reproduzido 

em itálico, sem recuo, seguidos pela interpretação mediante análise do discurso. 

 

“O professor coordenador faz a medição entre todos os insumos da gestão do 

currículo no âmbito da escola para que os professores sejam mais efetivos na gestão da sala 

de aula” (FINI, 2009). 
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Fazer a análise do discurso é verificar a posição que ocupam o locutor e os 

interlocutores, no caso, os ouvintes. Apesar de se dirigir aos professores coordenadores, a 

Coordenadora da Proposta Curricular, aqui, não o faz da forma direta em que poderia usar 

vocês, senhoras, senhores etc.; ela fala com eles sobre eles, havendo um deslocamento do 

sujeito ouvinte como se não fossem o que são, ou no desejo de que sejam o que se quer que 

sejam.  

Esse discurso é para professores que atuam como coordenadores pedagógicos em 

escolas; porém, se retirarmos as palavras que de fato se referem à escola e à educação, 

ficaremos com um discurso deslocado do ambiente, ou seja, deixa de ser um discurso de 

construção pedagógica e passa a ser um discurso que poderia ser feito em qualquer espaço 

empresa.  

É interessante observar essas palavras que no discurso funcionam como marcas de 

outro discurso que não o pedagógico. Algumas delas já se inseriram no ambiente escolar há 

muito advindas do mundo corporativo empresarial, como é o caso de gestão, usado 

inicialmente para indicar o que antes era conhecido por administração. Não que funcionem 

realmente como sinônimos, pois a gestão retira o caráter político da administração, como 

lembra Barroso (2007); portanto, o termo administração era usado para aglutinar os técnicos e 

especialistas em educação, cargos como diretor de escola e vice-diretor, em rigor ocupados 

por pedagogos stricto sensu, e, mais recentemente, usado também para o âmbito da sala de 

aula, incorporando o pedagogo lato sensu, ou seja, o professor. 

 O termo insumo é a corporificação do mundo econômico, uma vez que, segundo o 

Dicionário Aurélio, “Insumo: S.m. Econ. Combinação dos fatores de produção (matérias-

primas, horas trabalhadas, energia consumida, taxa de amortização, etc.) que entram na 

produção de determinada quantidade de bens ou serviço. [Sin., ingl.: input.] (FERREIRA, 

1986, p. 954, sem grifo no original). 

Pela fala em comento, tudo na escola passa a ser considerado insumo, e o 

interdiscurso aqui, isto é, o já dito, muito conhecido na educação por visão tecnocrática de 

administração taylorista, amplamente inserida nas escolas, em particular nas décadas de 1960-

1970, com base nos inputs e nos outputs; enfim, tudo se transforma, por essa concepção, em 

coisas num movimento de coisificação das pessoas “que encara a intervenção social 

essencialmente em termos tecnológicos” (RODRIGUES, 1995, p. 97). No caso dos inputs, 

poderíamos citar tudo aquilo que entra no sistema escolar, como recursos financeiros, 

materiais, alunos, professores, conteúdo cultural; e, com relação aos outputs, estes 
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englobariam tudo que sai das escolas, como aperfeiçoamento do indivíduo, formação de 

recursos humanos (DIAS, 2004). 

Com base no exposto, torna-se impreterível concordar com Hamilton (1992, p. 33), 

quando o autor afirma que “O discurso da escolarização é um artefato histórico” e que, 

portanto, precisa ser compreendido nesse contexto histórico para que se possa compreender a 

universalização de certas terminologias.  

 Conforme consta do Caderno do Gestor 1, o professor coordenador deve, ainda, 

estar preparado para exercer “a prática de gestão de pessoas com o foco na otimização das 

competências e geração de resultados”, pois ele é visto como “ator e condutor do processo 

pedagógico da escola” (SÃO PAULO, 2008, p. 34). 

O recorte feito mostra uma contradição no discurso da Secretaria da Educação, 

porque por esse trecho trata de gestão como sendo de pessoas, não insumos, mas o discurso 

empresarial persiste, porém agora com um novo elemento que são as competências. Para 

explicar esse fenômeno na educação, Saviani (2007, p. 435-436) salienta: 

O empenho em introduzir a “pedagogia das competências” nas escolas e nas 
empresas moveu-se pelo intento de ajustar o perfil dos indivíduos, como 
trabalhadores e como cidadãos, ao tipo de sociedade decorrente da reorganização do 
processo produtivo. Por isso nas empresas se busca substituir o conceito de 
qualificação pelo de competência e, nas escolas, procura-se passar do ensino 
centrado nas disciplinas de conhecimento para o ensino por competências referidas a 
situações determinadas. O objetivo é maximizar a eficiência, isto é, tornar os 
indivíduos mais produtivos tanto em sua inserção no processo de trabalho como em 
sua participação na vida da sociedade. E ser produtivo, nesse caso, não quer dizer 
simplesmente ser capaz de produzir mais em tempo menor. Significa, como assinala 
Marx, a valorização do capital, isto é, seu crescimento por incorporação de mais-
valia. 

 

Pela explicação do autor, já se reconhece que a gestão por resultados se refere 

também ao aumento de produtividade, e à relação custo-benefício; ou seja, a ideologia que 

perpassa esse discurso é a do interesse capitalista, cujo objetivo último é a formação de força 

de trabalho. 

 

“Hoje nós vamos focalizar um pouco esta mediação que é estratégica para a 

melhoria da qualidade do ensino. Se vocês se lembram, e todos se lembram, eu tenho certeza, 

o problema que a política estadual de educação quis enfrentar a partir de 2007, de maneira 

mais acentuada, foi o desempenho insuficiente de nossos alunos da escola pública” (FINI, 

2009). 
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A locutora, ao usar a conjunção subordinativa integrante se, abre espaço para a 

incerteza, para uma interrogação indireta que, ao ser dita de outra forma – e para a análise do 

discurso sempre há outra forma de dizer –, ficaria assim: Vocês se lembram o problema que a 

política estadual de educação quis enfrentar a partir de 2007? Aparentemente é uma chamada 

para a participação dos ouvintes; eles são chamados para o discurso, até porque ela usa vocês, 

uma linguagem mais coloquial, mais no sentido de se pôr frente a frente com os 

interlocutores. 

Logo em seguida, estancando a reversibilidade do discurso lúdico, a locutora retoma 

a forma impositiva da ordem: todos se lembram, eu tenho certeza, ou seja, isso não pode/deve 

ser esquecido. 

No tocante à qualidade da educação, grande centro convergente de todos os discursos 

e políticas oficiais, Enguita (2002, p. 95) a explica da seguinte forma, “A qualidade se 

converte assim em uma meta compartilhada [...], o eixo de um discurso fora do qual não é 

possível o diálogo, porque os interlocutores não se reconhecem como tais senão através de 

uma linguagem comum”.  

O autor prossegue aprofundando a questão da qualidade. Explica que o termo é 

polissêmico e, então, mostra quais são os sentidos possíveis empregados pelos vários 

interessados em educação. 

Converte-se, além disso, em uma palavra de ordem mobilizadora, um grito de guerra 
em torno do qual se devem juntar todos os esforços. Por sua polissemia pode 
mobilizar em torno de si os professores que querem melhores salários e mais 
recursos e os contribuintes que desejam conseguir o mesmo resultado educacional a 
um menor custo; os empregadores que querem uma força de trabalho mais disciplina 
e os estudantes que reclamam maior liberdade e mais conexão com seus interesses; 
os que desejam reduzir as diferenças escolares e os que querem aumentar suas 
vantagens relativas. (ENGUITA, 2002, p. 95-96) 

 

Dessa forma, como lembra Pêcheux (1997, p. 93):  

Diremos que as contradições ideológicas que se desenvolvem através da unidade da 
língua são construídas pelas relações contraditórias que mantêm, necessariamente 
entre si os “processos discursivos”, na medida em que se inscrevem em relações 
contraditórias entre classes. 

 

Subjacente a semelhantes discursos, como destaca Ponce (2006, p. 10), existe o 

interesse de “mascarar as diferenças [e isso] impede o avanço na direção da construção da 

autonomia”. 
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“Essa função mediadora do Professor Coordenador é que faz a articulação entre o 

currículo, entre a avaliação e a formação de professores. Como os senhores sabem, nós 

procuramos trazer essas três ações bastante articuladas de tal forma que elas pudessem se 

fortalecer, todas elas a favor do enfrentamento daquele problema estrutural do desempenho 

insuficiente dos nossos alunos, não é?” (FINI, 2009). 

 

Quando a locutora se reporta ao professor coordenador, desloca o sujeito e, então, não 

fala mais com ele e, sim, sobre ele, como se o professor coordenador não existisse. É como se 

ele fosse uma imagem criada, um elemento idealizado.  

Ao retomar a exposição sobre os feitos da SEE/SP, utilizando nós para se referir à 

Secretaria, volta também a falar com os professores, não mais se referindo a ele, coordenador, 

porém em um tom mais formal, ao utilizar o termo senhores.  

Os sujeitos são invariavelmente deslocados por esse discurso, em especial quando 

estão em pauta questões fundamentais, como currículo, avaliação e formação de professores. 

Não há a articulação de pessoas, juntas, em torno de algo, mas a articulação de ações. Ações 

essas sem agentes, a não ser a SEE/SP, que no discurso é apresentada como nós, que as 

formulou e definiu o professor coordenador como figura mediadora. Assim determinam-se os 

lugares, as posições daquele que concebe, que é o mentor – no caso, a SEE/SP – e daquele 

que executa – o professor coordenador – e deixa de lado os outros sujeitos, considerados 

insumos, mostrando a divisão social do trabalho da qual fala Marx. 

 

“Então, o currículo de São Paulo, ele foi pensado com essa simplicidade, com essa 

articulação clara que sinaliza para as nossas escolas – o que é que os alunos têm que 

aprender –, e essas três ações articuladas precisam dessa ação mediadora do professor 

coordenador, porque realmente existe um longo caminho entre aquilo que se concebeu e 

efetivamente a prática da sala de aula e se não for a função estratégica dos supervisores e 

dos PCOPs e, mais intimamente em cada escola, do professor coordenador, tudo vai ficar 

apenas no papel e nós não teremos recursos para enfrentar esse problema, que é estrutural 

em relação à aprendizagem de nossos alunos, não é?” (FINI, 2009). 

 

O discurso é de lamento, com o perigo do desperdício de recurso material, 

financeiro, que é esgotável, especialmente para a área da educação, sem que tenha promovido 
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o resultado esperado, ou seja, diminuição dos índices de reprovação e aumento das notas no 

Saresp e em outras avaliações institucionais.  

Desperdiça-se uma Proposta tão bem amarrada em que todos aprendem a mesma 

coisa, do mesmo modo, com as mesmas avaliações, tudo padronizado, como se isso fosse o 

melhor para os alunos ou professores, porém o risco eminente apontado é de que o concebido 

não seja executado – então se põe em ação a estrutura organizacional, para controlar a 

execução. No próximo trecho a questão do controle fica mais clara: 

 

“Essa função mediadora de articulação efetiva entre o que de fato acontece na sala 

de aula e as expectativas que nós temos em relação à aprendizagem dos alunos é função 

mediadora do professor coordenador que vai ter que monitorar e se mobilizar para poder 

acompanhar, quer dizer, o que acontece em sala de aula. Este é o trabalho efetivo com o qual 

o professor coordenador tem que se envolver.  

É lógico que ele vai fazer isso por interposta pessoa, ele não vai fiscalizar as aulas, 

embora seja super-recomendável que assista a algumas, mas ele poderá monitorar o trabalho 

do professor para saber o que está acontecendo, o que é que está sendo ensinado, como se 

dão as relações sociais dentro da sala de aula, a relação entre os alunos, quais são os 

cuidados em relação às atitudes, aos valores que estão sendo veiculados, qual a relação do 

professor com sua classe, não é?... Como estão sendo tratados os diferentes, quer dizer, 

aqueles que precisam de uma atenção especial, não só os portadores de necessidades 

especiais, mas aqueles alunos que tenham um atraso em relação ao que está sendo proposto 

para sua série. 

Veja, eu não estou dizendo que o professor coordenador tem que cuidar diretamente, 

mas ele tem que cuidar que os professores estejam cuidando. É este monitoramento, esta é a 

essência da função estratégica de mediação” (FINI, 2009). 

 

Ao tratar das tarefas do professor coordenador, a locutora volta a usar a expressão 

professor coordenador, ao se dirigir a eles, falando deles como se fossem pessoas diferentes e, 

mais uma vez, de forma impositiva, com o sentido de cobrança, em um mesmo movimento. 

Mostra como se deve fazer e cobra a feitura, efetivando o controle que, na visão de Apple 

(2002, p. 161), é o controle técnico, ou seja, “o planejamento é separado da execução. [...] Isto 

é, à medida que os professores perdem o controle das habilidades curriculares e pedagógica 



127 
 

para as grandes casas editoriais, essas habilidades são substituídas por técnicas para controlar 

melhor os alunos” e também para serem controlados por ela. 

A estrutura organizacional relatada é pensada em termos gerenciais, ou, como expõe 

Apple (2002, p. 162):  

Uma vez que o controle técnico – isto é, as estratégias de gerencialismo são nele 
incorporadas como um aspecto importante da própria “maquinaria” 
pedagógica/curricular/avaliativa – o professor torna-se algo semelhante a um 
gerente. Isso está ocorrendo ao mesmo tempo que as condições objetivas de seu 
trabalho estão se tornando progressivamente “proletarizadas”, devido à lógica de 
controle técnico da forma curricular. 

 

Nessa maquinaria, a supervisão serve a essa forma do currículo para exercer o 

controle técnico fiscalizador que se faz por meio do monitoramento, inclusive adentrando a 

sala de aula do professor para verificar de perto e exercer o controle com precisão.  

Além desse controle intensivo, a supervisão também deve exercer a cooptação de 

todos para conseguir a adesão, por meio de um consenso forjado, articulado pelo supervisor, 

pelo PCOP e, principalmente, pelo coordenador pedagógico por estar mais diretamente ligado 

aos professores, como está posto neste trecho: “Importante nesta etapa é implantar a Proposta 

Curricular, identificar as tensões e criar consensos” (São Paulo, 2008 a, p. 31) não somente 

perante os professores, mas também diante das famílias.  

É justamente sobre as famílias o próximo recorte: 

 

“A outra questão que é de vital importância é toda uma organização, apoio para a 

organização de agenda de relações de família com a escola. Vejam, não estou querendo dizer 

que o professor coordenador é um agente social que vai fazer relações sociais na escola, não. 

Eu quero dizer que, na sua função pedagógica, é fundamental que nós tenhamos, com as 

nossas famílias dos alunos, uma fala muito honesta, muito clara e muito transparente. 

[...]  

Mas as famílias precisam saber que os alunos têm que ter em média duas horas de 

estudo por dia, quer dizer, esse pacto, não é?... Se a escola já tem um regulamento claro e 

nós vamos ter isso logo naquela cartilha, no nosso código de conduta, é fundamental que as 

escolas tomem conhecimento, apoiem as normas e as sugestões de relacionamento que estão 

sendo postas para a escola” (FINI, 2009)). 
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A locutora mostra a consciência de uma das contradições postas, que é o fato de o 

professor coordenador ser agente social. E, em um movimento de antecipação ao que o 

ouvinte possa pensar, já o nega; porém, ao negá-lo, mostra a segunda contradição, pois 

agentes sociais são todas as pessoas inseridas na sociedade, e nas escolas ser agente social, 

estar com os outros dando vez e voz a todos é prerrogativa pedagógica, sempre. Portanto, a 

locutora nega o caráter pedagógico e o faz ainda ao dizer que a fala da escola deva ser honesta 

com as famílias, mostrando, assim, a relação assimétrica de poder na interação, isto é, a escola 

fala e a família ouve. 

Como expõe Orlandi, “Destaca-se aí a textualização do político, entendido 

discursivamente: a simbolização das relações de poder” (ORLANDI, 2009b, p. 68).  

Esse movimento de deslocamento da família no processo participativo educacional, 

conforme salientado, além da cartilha de conduta criada pela Secretaria, o que por si só já 

mostra autoritarismo, acontece também pelo fato de ter deixado de lado mais uma vez a 

escola e os que dela participam.  

O discurso ainda comete mais um ato autoritário ao se enganar e dizer que é 

“fundamental que as escolas tomem conhecimento, apoiem as normas e as sugestões de 

relacionamento que estão sendo postas para a escola”. A palavra escola dita pela primeira vez 

está no lugar da palavra família; esse engano ressalta a escola como instrumento de imposição 

de normas e no mesmo movimento revela o quanto a família está afastada também do 

processo de concepção, restando a ela somente a anuência, inclusive da cartilha com o código 

de conduta.  

Ao usar o termo nossas para as famílias, por sua vez, o discurso mostra que as 

famílias são de responsabilidade de todos os ouvintes e nesse momento passam a ser incluídos 

no sentido do termo nós, diferentemente de outros momentos nos quais essa inclusão não 

acontece. 

 

“Nós temos recebido dos professores coordenadores algumas indagações acerca do 

uso dos Cadernos do Professor e do Aluno. Eu vou repetir a vocês aqui as inúmeras 

orientações que nós temos dado aos nossos professores, até já a alguns professores 

coordenadores. O Caderno do Professor, ele traz na sua organização uma sugestão de 

trabalho para o professor, organizada em sequências didáticas. As sequências didáticas são 

maneiras de abordar os temas dos assuntos do conteúdo mínimo que os alunos devem 
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aprender. Então, vejam, são sugestões de trabalho pro professor que já trazem embutida uma 

metodologia” (FINI, 2009). 

  

Em primeiro lugar, o discurso mostra uma confusão com relação ao indagador. 

Quem tem realmente perguntado, os professores ou os professores coordenadores? Não está 

claro, pois ela começa a falar de um – o professor coordenador –, depois passa para o outro, o 

professor, e volta ao primeiro. O motivo da imprecisão leva ao seguinte questionamento: as 

indagações teriam realmente acontecido ou seria mais uma antecipação da locutora como 

forma de estratégia discursiva, conforme explica Orlandi (2009a p. 26): “faz parte da 

estratégia discursiva prever, situar-se no lugar de ouvinte, antecipando representações, a partir 

de seu próprio lugar de locutor, o que regula a possibilidade de respostas, o escopo do 

discurso”. 

A segunda questão está na explicação sobre o que são sequências didáticas. Essa 

explicação sobre didática a coordenadores que estão responsáveis pelo pedagógico de uma 

escola mostra a existência de problemas no que tange ao conhecimento pedagógico. 

A terceira questão está no material em si que abarca o conteúdo e a metodologia pré-

concebidos para a execução do professor, a indicar o processo de desqualificação e 

“requalificação” pelo qual passam os professores, como explica Apple (2002, p. 161): 

Observe também o processo de desqualificação que está aqui. Habilidades de que 
professores e professoras costumam precisar, que eram tidas como essenciais para a 
arte de trabalhar com crianças – tais como o planejamento e a elaboração do 
currículo, o planejamento de estratégias curriculares e de ensino para grupos e 
indivíduos específicos, com base num conhecimento íntimo das pessoas – não são 
mais necessárias. 

 

E Apple (2002, p. 161) prossegue sua explicação, expondo que “Enquanto a 

desqualificação envolve a perda da ‘arte’, a atrofia gradual das habilidades pedagógicas, a 

requalificação envolve a substituição pelas habilidades e visões ideológicas capitalistas”.  

Esse processo de requalificação, promovido pelo uso dos Cadernos dos Professores 

e de Alunos, estimula o individualismo entre pares pelo fato de dispensar o diálogo para se 

discutir sobre os fazeres docentes com relação ao conteúdo a ser ensinado, o método melhor 

para isso ou como melhor avaliá-lo. 

Ou, como explica Mate (2009, p. 125) a respeito das reformas curriculares:  
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Por força de seu status a reforma constrói e carrega, assim, um “sistema de verdade” 
que, para além de seu significado formal, tem significados práticos. Desorganiza o 
cotidiano das escolas e de professores, invalidando muitas experiências, e, ainda que 
utilize o discurso da autonomia (da escola, do aluno, do professor), simultaneamente 
o nega, pois conduz ao cumprimento de inúmeras tarefas, burocratizando as práticas 
e dificultando ações genuinamente criativas. 

 

Mate (2009) cita a burocratização do trabalho do professor, que significa, na visão de 

Apple (2002, p. 156), outro tipo de controle – o burocrático –, que segundo ele: 

Significa uma estrutura em que o controle é menos visível, uma vez que os 
princípios do controle estão embutidos nas relações sociais hierárquicas do local de 
trabalho. As regras impessoais e burocráticas a respeito da direção do trabalho, os 
procedimentos para avaliar o desempenho e as sanções e recompensas são ditados 
por medidas oficialmente aprovadas.  

 

Essas explicações esclarecem o poder controlador dessa forma de currículo centrada 

nos Cadernos e no tipo de ação supervisora instituída: 

 

“Nós organizamos quatro cadernos porque nós estamos acostumados a trabalhar 

por bimestre. Não significa que no final do primeiro bimestre que o professor tem que 

trabalhar todas as atividades propostas nas sequências didáticas. Por quê? Porque o nosso 

foco, até mesmo o foco das sequências didáticas, é o desenvolvimento de competências e 

habilidades que estão claramente indicadas em cada Caderno do Professor. Então, vejam. 

Suponhamos que o professor diga pra vocês que ele não quer usar o Caderno do Professor, 

ora, ele não tem liberdade para fazer o que ele quer, ele pode trabalhar com suas fontes, 

com seus recursos, o seu material, desde que ele garanta que os alunos desenvolverão 

aquelas competências e habilidades previstas no currículo, sim, porque há um todo 

organizado que é o mínimo que nós temos que garantir para os nossos alunos. Então, o 

Caderno do Professor é um guia, é um suporte, é um apoio pros nossos professores, com uma 

sugestão de organização do seu trabalho” (FINI, 2009).  

 

O trecho reproduzido é marcado, primeiro, pela contradição, pois, ao mesmo tempo 

em que o professor não precisa dar todas as sequências didáticas, porque o conteúdo importa 

menos que as habilidades e competências, esse conteúdo deve/tem de ser seguido, pois é o 

mínimo necessário de conhecimento para o aluno e, portanto, esse mínimo tem de ser 

oferecido.  
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O trecho também evidencia o autoritarismo e a indignação da locutora com o fato do 

professor achar que pode ter liberdade expressa de forma patente, “ora, ele não tem liberdade 

para fazer o que ele quer”. Isso caracteriza o outro tipo de controle existente, segundo Apple 

(2002, p. 156), que é o controle simples, o qual “consiste exatamente nisso, em dizer ao 

trabalhador que o empresário contratou, que ele decidiu o que deve ser feito, e ou o 

trabalhador obedece, ou é despedido”, quer dizer, a máxima popular conhecida por “manda 

quem pode, obedece quem tem juízo”. 

O professor coordenador é ainda lembrado pelo Caderno Gestor 1 da seguinte 

premissa: “sem o apoio dos professores nenhuma proposta é implementada de fato” (SÃO 

PAULO, 2008 a, p. 34). 

O quadro exposto mostra a concatenação das proposições inscritas na necessidade do 

professor, porém como executor obediente ao currículo; assim, percebe-se a ligação feita por 

Orlandi (2009a, p. 35) de que “o ato de linguagem, é o poder de decidir, [...] não vejo o 

procedimento autoritário como o de simples e pura exclusão, trata-se antes de dominação, e o 

dominador não exclui o dominado, o incorpora como tal”.  

 

“Professores coordenadores podem tornar isso muito claro, não é?... O Caderno do 

Professor é um guia, ele é uma sugestão de trabalho, de divisão de trabalho, a partir da qual 

os professores, com o uso do livro didático, podem ampliar – desde que garantam este 

mínimo de aprendizagem pros alunos que está claramente esboçada nas competências e 

habilidades que os alunos têm que desenvolver. Eu volto a dizer: nosso professor tem ampla 

liberdade de trabalhar da maneira que quiser, mas eles pertencem a uma rede que tem um 

compromisso que minimamente os nossos alunos aprenderão, isto é, o que está exposto na 

Proposta Curricular. Isso é uma atitude firme que nós esperamos ter e que os senhores tenham 

também a favor da aprendizagem dos nossos alunos. E, cá pra nós, eu quero dizer pra vocês: 

eu duvido que exista um outro projeto para o ensino de Matemática que não seja esse, que é 

aceito universalmente, o que é que nós vamos trabalhar diferente de espaço e forma, 

tratamento da informação, números de operações. Você pode arranjar álgebra com número 

de operações, mas tudo bem, isto está contemplado na nossa Proposta também. Então, o que 

eu quero dizer aos senhores é o seguinte: os nosso professores, eles precisam compreender 

que isso é um direito do aluno e que nós temos que garantir esse direito. Imagine vocês se 

numa fábrica de roupa nós admitíssemos que as pessoas fossem lá pra fabricar calçados. 

Elas não querem fabricar roupa, então elas estão no lugar errado. Integrar a rede pública de 
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educação de São Paulo é assumir a responsabilidade por um projeto coletivo com todas 

nuances individuais que forem necessárias. Então, essa é uma questão que precisa ficar 

bastante clara, não é?... E eu acho assim, que se o professor quiser dizer a vocês, ou que ele 

não acredita – embora esse discurso não deva ser aceito – ou que ele não acha que a 

Proposta Curricular é correta, o professor coordenador, apoiado pelo diretor da escola e 

pelos outros professores, tem o dever de pedir a ele um projeto substitutivo de igual valor 

onde os alunos aprenderão aquilo que está previsto na Proposta Curricular do Estado. Este 

alinhamento é muito importante” (FINI, 2009).  

 

O discurso parte da contradição entre autonomia e obediência, apresenta-se autoritário 

na forma em que a locutora se dirige direta e formalmente aos professores coordenadores, 

fazendo uso do pronome de tratamento senhores, para cobrar uma postura “firme”  deles com 

relação à insubordinação dos professores. Em seguida, passa por um momento de persuasão 

em que a locutora usa o pronome de tratamento coloquial, informal, vocês, e, ainda por meio 

dessa linguagem informal, emprega cá pra nós, para chamá-los, em um movimento de busca 

de proximidade quase íntima, de quem confidencia uma obviedade, para em seguida, dirigir-

se a eles em tom desafiador: “eu duvido que exista um outro projeto para o ensino de 

Matemática que não seja esse”. Isso tem referência ao exposto por Mate quanto ao “sistema 

de verdade”. A verdade, segundo a locutora, é a de que não haja outro modo de conceber o 

currículo. 

O discurso busca o convencimento utilizando a necessidade do aluno em obter o 

conhecimento posto pelo currículo, e oferece um modelo de produção fabril, para comparar ao 

trabalho do professor. Utiliza a expressão “nossos professores” o que poderia ser substituído 

por seus professores, no sentido de responsabilizar o Coordenador Pedagógico, portanto, se 

são seus responsabilizem-se em conseguir sua anuência, busquem o consenso, e caso não seja 

possível, usem mesmo a coerção, pois vocês “têm o dever, quer dizer o poder de pedir a ele 

um projeto substitutivo de igual valor onde os alunos aprenderão aquilo que está previsto na 

Proposta Curricular do Estado”. 

 

“Vejam, na verdade o que nós estamos tratando é, na verdade, na sua especificidade 

de uma liderança pedagógica, é isto que nós queremos do professor coordenador, não é?... 
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Vejam, e ele não tem que ser o especialista em Física, Química, Biologia e Matemática, pra 

isso ele tem que contar com a ação do PCOP da Diretoria. 

 Eu sei que cada um dos senhores ou é pedagogo ou é licenciado em alguma 

disciplina e está exercendo uma função que não está ligada a sua disciplina, eventualmente 

você pode dar um palpite ou outro acerca da disciplina que você milita, mas, 

fundamentalmente, você tem que organizar o trabalho de todas as disciplinas, nas nuances 

disso que lhes falei agora da integração curricular, da integração entre o currículo e a 

avaliação, da integração entre as questões das relações na sala de aula. 

Então, vejam, vocês não são obrigados, nem é função de vocês fazer qualquer tipo 

de formação específica dos professores nos conteúdos desta ou daquela disciplina, para isso, 

vocês podem se valer, sim, dos nossos vídeos de formação, da ação dos nossos PCOPs, do 

enfrentamento coletivo, quando se tratar de uma determinada área de conhecimento e não da 

disciplina, enfim, a função do professor coordenador. É essa função formativa, sim, mas não 

disciplinar e conteudista, ou mesmo, eh, metodológica. Fundamentalmente, se trata da 

articulação da gestão desse espaço curricular do coletivo dos professores em favor dos 

nossos alunos”.  

“No fundo, no fundo, no fundo, o que nós estamos dizendo é da própria organização 

da matriz de funcionamento da escola, quer dizer, essa articulação que se faz entre o 

Caderno do Professor, o Caderno do Aluno, o Caderno do Gestor, no foco do trabalho por 

segmento, é que é fundamental pra vocês” (FINI, 2009). 

 

Nesse trecho do discurso está uma contradição importante da forma do currículo 

estabelecida pela Proposta Curricular, qual seja, o professor coordenador que, apesar de fazer 

a coordenação pedagógica, não deve ter seu foco nem no conteúdo, nem na metodologia. Isso 

é decorrência de dois fatores: por um lado, conteúdos e metodologias já foram anteriormente 

determinados, e, por outro, a formação inicial do professor coordenador em licenciatura não 

lhe propicia um embasamento pedagógico-curricular para tanto. Então, resta saber qual sua 

real função, o que a locutora explica que, bem lá no fundo, de onde não se faça emergir com 

facilidade para que não seja explícita, está a função, não pedagógica, especializada, 

fundamentada em conhecimentos da educação, mas da gerência que significa articular os 

cadernos, os materiais, isto é, os insumos.  

Diante disso, cabe a explicação oferecida por Giroux (1997, p. 160): 
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Isto é bastante evidente na proliferação do que tem se chamado pacotes curriculares 
“à prova de professor”. A fundamentação subjacente de muitos desses pacotes 
reserva aos professores o simples papel de executar procedimentos de conteúdo de 
instrução predeterminados. O método e o objetivo de tais pacotes é legitimar o que 
chamo de pedagogias de gerenciamento. Isto é, o conhecimento é subdividido em 
partes diferentes, padronizado para ser mais facilmente gerenciados e consumidos, e 
medidos através de formas de avaliação predeterminadas. As abordagens 
curriculares deste tipo são pedagogias de gerenciamento porque as principais 
questões referentes à aprendizagem são reduzidas ao problema da administração [...] 
A suposição teórica subjacente que orienta este tipo de pedagogia é a de que o 
comportamento dos professores precisa ser controlado, tornando-o compatível e 
previsível entre as diferentes escolas e populações de alunos.  

 

Ou, como explicita Ponce (2009, p. 11-12) sobre a concepção de currículo que 

fundamenta esse tipo de Proposta: 

 

Redes estaduais, municipais e privadas de ensino têm trabalhado com propostas 
centralizadas de currículo, com aulas prontas, apostiladas, sequenciadas, fechadas 
em tempos determinados, que não prevêem a presença dos sujeitos envolvidos na 
prática educativa, a não ser como executores estritos da prescrição pedagógica. 
Também não se prevê a necessária transformação da escola em espaço de convívio 
democrático e solidário, de construção do debate sobre a vida pública. A construção 
do sujeito democrático, que vive e preza a democracia como um valor, tem sido 
apenas um discurso nessas propostas. A meritocracia tem sido o valor de base não 
explícito que se fomenta entre alunos, professores e gestores. A cultura escolar, que 
vem assimilando esse valor, precisa tomá-lo para sua reflexão. 

Mate (2009) lembra que o “sistema de verdade” instituído pelas reformas 

curriculares tem também suas dimensões legais e, a partir de agora, far-se-á, neste estudo, a 

análise de recortes legais.  

A Resolução SE no 88/2007 explicita os objetivos da função de professor 

coordenador da seguinte forma: 

– ampliar o domínio dos conhecimentos e saberes dos alunos, elevando o nível de 
desempenho escolar evidenciado pelos instrumentos de avaliação externa e 
interna; 

– intervir na prática docente, incentivando os docentes a diversificarem as 
oportunidades de aprendizagem, visando à superação das dificuldades detectadas 
junto aos alunos; 

– promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional dos professores 
designados, com vistas à eficácia e melhoria de seu trabalho. 

 

O dispositivo a seguir, da mesma Resolução, fixa as atribuições do professor 

coordenador:  
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Art. 2o O docente indicado para o exercício da função de Professor Coordenador terá 
como atribuições: 
I – acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem como os 

resultados do desempenho dos alunos; 
II – atuar no sentido de tornar as ações de coordenação pedagógica espaço coletivo 

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

dos professores para garantir situações de estudo e de reflexão sobre a prática 
pedagógica, estimulando os professores a investirem em seu desenvolvimento 
profissional; 

IV – assegurar a participação ativa de todos os professores do segmento/nível objeto 
da coordenação, garantindo a realização de um trabalho produtivo e integrador; 

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

VI – conhecer os recentes referenciais teóricos relativos aos processos de ensino e 
aprendizagem, para orientar os professores; 

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

 

O discurso da legislação, ao apresentar todos os verbos na forma infinitiva, mostra 

uma impessoalidade na execução, ou seja, os objetivos e as atribuições não são formulados 

com o foco no sujeito, mas o contrário, o sujeito é que deve se adaptar às exigências do que se 

deseja, ou do que se impõe a ele. Além do que, a lei determina que o professor coordenador 

atue na coordenação pedagógica e, para tanto, promova intervenções nas práticas dos 

professores, assuma a formação continuada deles e atue diretamente no processo de 

aprendizagem dos alunos, assim, define que deva ainda conhecer os referenciais teóricos 

contemporâneos, pertinentes aos processos de ensino e aprendizagem para orientar os 

professores. 

A respeito do discurso legal, Pêcheux (1997, p. 159-160) explica:  

A lei sempre encontra “um jeito de agarrar alguém”, uma “singularidade” à qual 
aplicar sua “universalidade”, produz o sujeito sob a forma de sujeito de direito. 
Quanto ao sujeito ideológico, que o reduplica, ele é interpelado – constituído sob a 
evidência da constatação que veicula e mascara a “norma” identificadora. 

 

Para alcançar os objetivos propostos e assumir todas as atribuições que lhe foram 

determinadas ao gestor do currículo, o Caderno 1 do Gestor (2008a, p. 11) destaca as 

competências que esse profissional deve possuir:  

1 Saber se comunicar com os diferentes públicos que freqüentam a escola, utilizando 
as linguagens como meio de comunicação e saber gerir a si próprio e as equipes de 
trabalho, incrementando uma atitude crítica de reflexão pessoal e profissional. 

2 Compreender os conceitos das várias áreas do conhecimento para analisar o 
processos escolares. 

3 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de 
diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar situações problema relacionadas 
à gestão pedagógica da escola. 
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4 Relacionar as informações e os conhecimentos disponíveis em situações concretas, 
para construir uma argumentação consistente com a finalidade de envolver os 
participantes da escola na execução das metas para a melhoria do processo de 
ensino-aprendizagem. 

5 Recorrer aos conhecimentos das áreas da Pedagogia para elaboração de propostas 
de intervenção solidária na escola, respeitando os direitos humanos e considerando 
a diversidade sociocultural. 

 

Esse conjunto todo de realizações determinadas a um profissional, cuja formação 

inicial em Pedagogia tenha sido bastante sólida, já representa um desafio grande, pois trata 

das necessidades, as mais variadas, e de competências, as mais diversas, o que torna difícil 

ajustar-se ao modelo imaginado. Porém, isso posto a profissionais não especialistas em 

educação, cuja base pedagógica de sua formação inicial na licenciatura é restritiva com 

relação aos conhecimentos pedagógicos, pois mantém foco na prática docente, traz 

complicações, se não impedimentos ao desempenho de suas funções. 

E existem outros fatores, como as precárias condições de trabalho nas escolas, que 

dificultam o trabalho do profissional, mas não são considerados pelo discurso oficial. Este se 

mostra, em um primeiro momento, tão bem-acabado e harmonioso que, por ele, a Proposta 

não possui qualquer falha ou qualquer problema e, no caso de possuir, ele já os antecipa e 

resolve. Com isso, não sobra lugar para a discussão nem tampouco ou muito menos para a 

contestação, fato esse que contradiz o conceito de currículo concebido por Moreira e Silva 

(2002, p. 21), pelo qual, “O currículo é uma área contestada, é uma arena política”. 

Porém, como em todo o discurso, há “O jogo ideológico [que] está na disseminação 

dos efeitos de sentido sob a forma de informação, de um sentido único, e na ilusão discursiva 

dos sujeitos de serem a origem de seus próprios discursos” (ORLANDI, 2009a, p. 32), e faz o 

sujeito ouvinte “ter a impressão da transparência, é tarefa do analista de discurso expor o 

olhar leitor à opacidade do texto” (ORLANDI, 2009b, p. 52). 

Esse modo de informação, tratada por Orlandi, remete à afirmação feita por Freire 

(2006, p. 67) a respeito da comunicação, na qual expressa que, 

Se o sujeito “A” não pode ter no objeto o termo de seu pensamento, uma vez que 
este é a mediação entre ele e o sujeito “B”, em comunicação, não pode igualmente 
transformar o sujeito “B” em incidência depositária do conteúdo do objeto sobre o 
qual pensa. Se assim fosse – e quando assim é –, não haveria nem há comunicação. 
Simplesmente, um sujeito estaria (ou está) transformando o outro em paciente de 
seus comunicados. 
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Freire (2006, p. 67) continua a explicar como são esses comunicados da seguinte 

forma: 

Nesse sentido os comunicados são os “significados” que, ao se esgotar em seu 
dinamismo próprio, transformam-se em conteúdos estáticos, cristalizados. 
Conteúdos que, à maneira de petrificações, um sujeito deposita nos outros, que 
ficam impedidos de pensar, pelo menos de forma certa. 

 

O discurso oficial da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, pelo exposto, 

caracteriza-se, portanto, como autoritário, pois “procura a assimetria de cima para baixo” 

(ORLANDI, 2009a, p. 52), de modo que “no discurso autoritário a relação com a referência é 

exclusivamente determinada pelo locutor: a verdade é imposta” (ORLANDI, 2009a, p. 155) e 

o professor coordenador é aquele que emerge da Proposta como líder que irá conduzir a 

escola a todas as mudanças previstas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Proposta Curricular do Estado de São Paulo apresenta em sua forma a construção 

de uma (re)organização social do trabalho pedagógico, como se procurou mostrar durante este 

estudo, pautado na adesão. Essa construção acaba por promover nas escolas uma “engenharia 

da unanimidade” (APPLE, 2001b, p. 19), quer dizer, uma ilusão de democracia por se 

requerer a participação de todos na tomada de decisões, porém essas já foram pré-

determinadas. 

 Esse tipo de consenso – isto é, a simples adesão – significa a anulação da política e do 

dissenso (OLIVEIRA, 2000), ou seja, é o silenciar tácito das vozes que se dá pelo controle 

dos tipos simples, técnico e burocrático. Ocorre, principalmente, o controle técnico, o qual 

privilegia o fazer dissociado da concepção, portanto, desvinculado da teoria, e, mesmo 

quando essa é posta como referência, “prescreve outros modos de ensinar balizados por 

discursos científicos então em evidência” (MATE, 2009, p. 126). Dito de outra forma por 

Libâneo (2010, p. 87): 

Todavia, tanto em relação à formação das crianças e jovens quanto à formação de 
professores, importa não apenas buscar os meios pedagógico-didáticos de melhorar 
e potencializar a aprendizagem pelas competências do pensar, mas também de 
ganhar elementos conceituais para apropriação crítica da realidade. É preciso 
associar o movimento do ensino do pensar ao processo da reflexão dialética de 
cunho crítico, a crítica como forma lógico-epistemológica. 

 

Faz-se necessário compreender que a prática pedagógica é, na verdade, uma práxis; 

assim sendo, precisam ser valorizados os conhecimentos pedagógico-curriculares caso se 

queira, de fato, efetivar mudanças capazes de superar não o baixo desempenho dos alunos, 

mas o fracasso das escolas, em especial no que se refere à sua função social, ou seja, 

transmitir o conhecimento historicamente produzido pela humanidade para promover a 

inserção social das novas gerações. 

Nesse sentido, a compreensão da prática pedagógica, enquanto práxis, torna-se 

fundante para a democratização do conhecimento, pois não é o bastante determinar que a 

sociedade deva ser a do conhecimento, há antes que se identificar que conhecimento deva ser 

esse e certificar-se que esteja disponível para todos, pois ele deve constituir um fator de 
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igualdade entre todos, não um diferencial como está posto pela Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo. 

Esse modo de conceber o conhecimento está arraigado na visão capitalista, em sua 

faceta neoliberal que impregna as políticas educacionais com sua ideologia, e defende uma 

visão tecnicista – ou, como destaca Saviani (2007), neotecnicista –, implementando um 

gerencialismo técnico e autoritário que promove e reforça o já referido controle e a divisão 

social do trabalho. 

Como lembra Freire (2007, p. 20), a respeito da ideologia tecnicista, fatalista que 

perpassa a educação:  

Do ponto de vista de tal ideologia, só há uma saída para a prática educativa: adaptar 
o educando a esta realidade que não pode ser mudada. O de que se precisa, por isso 
mesmo, é o treino técnico indispensável à adaptação do educando, à sua 
sobrevivência.  

 

Para tanto é necessário, em primeiro lugar, acabar com a “síndrome do cobertor 

curto”, como adverte Vasconcellos (s.d.), que “quando se puxa a reflexão para um lado, 

esquece-se outros lados do problema. Já dizia o velho Hegel que a verdade é o todo”. 

 E para que se possa compreender a verdade, não adianta mais responsabilizar 

alunos, pais e professores pelo fracasso, nem tampouco dizer que se trata de um problema 

estrutural, com o intento apenas de criar uma estrutura de poder assimétrico, com uma 

supervisão organizada em função do controle da produção, ou seja, controle da execução e, 

em razão disso, criar a figura de um professor emergente como pilar para segurar essa 

estrutura. 

O termo emergente é aqui empregado na acepção de trazer à tona, ou seja, de revelar, 

e no sentido, como lembra Cortella (2003), da emergência dos fatos, da circunstância. E foi 

em meio a um momento circunstancial grave, demonstrado pelos baixos índices de 

desempenho escolar medidos pelo Saresp, que a SEE/SP concebeu sua reforma curricular. 

Nela, revelou o professor coordenador como aquele que, pelo fato de estar mais próximo dos 

professores e da comunidade escolar e por conhecer a sistemática de funcionamento da 

própria escola, poderia ser o representante do Estado na tarefa de implantar e implementar a 

Proposta Curricular. 

O fato de a SEE/SP considerar o fracasso como estrutural é correto, porém erra ao 

tratá-lo de forma gerencial, uma vez que a escola não é uma empresa fabricante de produtos 
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prontos, acabados. O fracasso deve ser analisado e superado por meio de opções político-

pedagógicas e curriculares, conforme adverte Ponce (2009, p. 12): 

Trata-se de instaurar e desenvolver reflexões, e de possibilitar o amadurecimento de 
ações para que elas não sejam frutos apenas de imediatismos. Isso poderá ser 
conquistado através de mediações pedagógicas, onde de modo intencional estejam 
levadas em consideração as subjetividades envolvidas. Também as vivências 
propriamente ditas poderão auxiliar na construção do sujeito moral, por isso é 
fundamental que a escola prime por ser, de fato, um espaço de convívio democrático 
e solidário 

 

O professor coordenador foi escolhido pelo fato de não ser e ter de ser63; assim, 

providenciou-se a sua emergência ajustada às necessidades da forma do currículo, de acordo 

com o desejado pela Proposta Curricular, pois “o currículo produz identidades individuais e 

sociais particularizadas” e o faz porque “o currículo está implicado em relação de poder, o 

currículo transmite visões sociais particulares e interessadas”  (MOREIRA;  SILVA,  2002,  

p. 8). 

E por essa visão particular criam-se os “sistemas de verdade”, ou mecanismos às 

vezes invisíveis em relação à educação, pelos quais se:  

[...] 

• naturaliza instâncias de poder (científicas, políticas, pedagógicas), vistas como 
competentes; 

•  legitima alguns temas que em dado momento são considerados válidos ou 
significativos;  

• prescreve outros modos de ensinar balizado em discursos científicos então em 
evidência;  

• estabelece critérios de avaliação e de (in)disciplina defendidos por discursos das 
ciências da educação;  

• sugere roteiros para o exercício da reflexão em torno do que se considera projetos 
pedagógicos ideais;  

• fabrica e dissemina concepções de aluno, professor, coordenador ideais. (MATE, 
2009, p. 125-126) 

 

Trata-se da construção de uma figura para “tapar buracos”; os buracos criados 

historicamente pelo desinteresse de democratizar a educação, e também para não se preocupar 

em instituir de forma universalizada o coordenador pedagógico no interior das escolas, 

                                            
63 A expressão aqui empregada é alusiva ao título do texto do Caderno de Formação, n. 0, jul. 1996, da 
Apeoesp, direcionado ao professor coordenador no momento de sua instituição na rede pública paulista: Não ser 
e ser: o desafio do Professor-Coordenador Pedagógico. 
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insistindo-se em uma supervisão de sistema centralizadora, burocrática e distante, em vez de 

uma supervisão de fato, no contexto escolar, para efetivar o trabalho pedagógico. 

Uma estrutura como essa, que desloca os sujeitos, retirando-os de seus lugares, 

desqualifica os saberes adquiridos, desvaloriza os conhecimentos pedagógicos no interior das 

escolas em um processo inverso ao de seu emprego nas sociedades, ou seja, segundo Beillerot 

(1985 apud LIBÂNEO, 2006, p. 124), “a contemporaneidade revela uma ‘sociedade 

pedagógica’, revelando amplos campos de atuação pedagógica”. “Entretanto, na última 

década da educação brasileira veio ocorrendo um paradoxo. A sociedade foi se tornando cada 

vez mais ‘pedagógica’, enquanto a quantidade e qualidade profissional dos pedagogos foram 

diminuindo” (LIBÂNEO, 2006, p. 130). O autor atribui a essa diminuição quantitativa e 

qualitativa da formação do pedagogo, especialmente, “a ênfase na formação do docente [, o 

que] reduziu o peso da formação pedagógica teórica mais aprofundada” (LIBÂNEO, 2006, p. 

130). 

A essa perda de qualidade e quantidade, ou seja, desprestígio acadêmico da 

Pedagogia, Libâneo (2006) responsabiliza a desvalorização social e profissional do educador 

escolar. Isso se verifica na própria Proposta Curricular que, ao empregar discurso e ações 

autoritários, usa como figuras centrais do currículo professores e coordenadores, porém sem 

prover aumento real de salários; ao contrário, atrela um ganho extra ao desempenho dos 

alunos no Saresp, como se tal desempenho se restringisse somente às suas ações, 

desconsiderando as outras dimensões de caráter social, político e ideológico que permeiam a 

questão. 

Considera-se, em face do exposto ao longo deste trabalho, que os objetivos propostos 

foram alcançados, quais sejam, apreender a figura emergente do professor coordenador, bem 

como compreender a forma do currículo na Proposta Curricular do Estado de São Paulo. 

Entende-se, assim, que o exercício das funções de coordenador pedagógico exige 

formação pedagógico-curricular inicial sólida, capaz de criar uma identidade pessoal e 

profissional direcionada para a práxis do pedagogo que possibilite a esse mediador promover 

com segurança a formação crítica dos professores. E, por consequência, que todos tenham 

condições para desvelar as ideologias das reformas curriculares que possam vir, a fim de 

apreendê-las e decidir seu posicionamento diante delas. 

 Isso significa dizer que deverão se posicionar em face da imposição de forma 

coletiva, como o fizeram o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São 
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Paulo (Apeoesp), o Sindicato de Supervisores de Magistério no Estado de São Paulo (Apase) 

e o Centro do Professorado Paulista (CPP) ao elaborarem uma revista no momento em que se 

implantava a Proposta Curricular. Nessa revista, intitulada Proposta Curricular do Estado de 

São Paulo: uma análise crítica, os dirigentes desses órgãos e também autores acadêmicos 

encontraram um canal para se manifestar, fazendo suas críticas à Proposta. 

Além de poder se posicionar, é necessário que todos os atores do processo de 

consecução dessas mudanças possam construir, de forma democrática, o projeto pedagógico, 

isto é, o currículo das escolas de acordo com as expectativas e necessidades particulares e 

contextuais de cada escola que compõe a rede. Isso porque, apesar de integrá-la, cada escola 

tem suas especificidades que precisam ser atendidas para democratizar o conhecimento e, 

assim, oferecer educação de qualidade social para todos. 
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