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Deficiências  

 

“Deficiente” é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as 

imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter 

consciência de que é dono do seu destino. 

“Louco” é quem não procura ser feliz com o que possui. 

“Cego” é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de 

miséria, e só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. 

“Surdo” é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um 

amigo, ou o apelo de um irmão. Pois está sempre apressado para o trabalho e 

quer garantir seus tostões no fim do mês. 

“Mudo” é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por 

trás da máscara da hipocrisia. 

“Paralítico” é quem não consegue andar na direção daqueles que 

precisam de sua ajuda. 

“Diabético” é quem não consegue ser doce. 

“Anão” é quem não sabe deixar o amor crescer. 

E, finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois: 

“Miseráveis” são todos que não conseguem falar com Deus. 

 

Mario Quintana 
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RESUMO 

 

 

O tema desta pesquisa refere-se à construção democrática das 

Orientações Curriculares do município de São Caetano do Sul. O estudo teve 

como objetivo investigar quais foram os fatores facilitadores e dificultadores da 

construção das Orientações Curriculares do Ensino Fundamental I, no olhar 

dos Coordenadores Pedagógicos desse segmento. A investigação tomou como 

referência a entrevista realizada com sete Coordenadores Pedagógicos que 

participaram da construção dessa nova proposta curricular. O estudo desvelou 

os pilares que contribuíram para elaboração desse currículo, bem como as 

dificuldades enfrentadas pelos coordenadores. Ademais, permitiu também 

verificar o quanto a participação dos envolvidos na construção de uma ação a 

ser implementada facilita o processo 

O processo da construção democrática das Orientações Curriulares teve 

o envolvimento de todos os profissionais da Educação implicados e a 

aproximação com o Centro de Formação dos Profissionais da Educação 

(CECAPE) de São Caetano do Sul. A partir das discussões, foram percebidas a 

autoria e a participação dos educadores nas atividades da nova proposta 

curricular, com ênfase na importância de dar a esses profissionais autonomia 

para o desenvolvimento de uma nova proposta. Este estudo sobre a 

construção das Orientações Curriculares do Ensino Fundamental I de São 

Caetano do Sul, logo, pretende contribuir para as reflexões necessárias sobre o 

envolvimento, a participação e a autonomia de todos os implicados com a 

educação, nesse processo de construção democrática.  

 

 

Palavras-chave: Currículo, Coordenadores Pedagógicos, participação. 
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ABSTRACT 

 

 

The subject of this research is the democratic construction of the 

Curricular Guidelines in the city of São Caetano do Sul. The objective of the 

study was to investigate the hindering and facilitating factors of the elaboration 

of the Curricular Guidelines of the Elementary School I, in the eyes of the 

educational coordinators of this segment. The reference for this investigation 

was the interview conducted with seven educational coordinators that worked in 

the elaboration of this new curricular proposal. The study unveiled the pillars 

that contributed to the elaboration of this new curriculum, as well the difficulties 

faced by the coordinators in this task. Moreover, it also allowed to check how 

much the participation of those involved in the construction of an action to be 

implemented facilitates the process. 

The process of democratic construction of the Curriculum Guidelines 

counted on the participation of all Education professionals and the approach to 

the Training Centre of Education Professionals (CECAPE) of São Caetano do 

Sul. From the discussions, it was perceived the authorship and participation of 

teachers in the activities of the new curriculum proposal, emphasizing the 

importance of giving these professionals autonomy to develop a new proposal. 

Therefore, this study on the Curricular Guidelines of Elementary School I of São 

Caetano do Sul aims to contribute to the necessary reflections on the 

involvement, participation and autonomy of all involved with education, in this 

process of democratic construction. 

  

Key-words: Curricular Guidelines, educational coordinators, involvement 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 

As razões que me levaram a realizar esta pesquisa estão relacionadas à 

minha história de vida e ao cargo que ocupo hoje na Secretaria Municipal de 

Educação de São Caetano do Sul.    

Desde menina, meu grande sonho era ser professora. A paixão por essa 

profissão surgiu pela melhor professora que conheci: minha mãe. Ela era 

professora do antigo primário e uma profissional respeitada e admirada por 

todos, inclusive por mim, sua maior fã. Trago em minhas memórias as vezes 

que acompanhava minha mãe na escola e participava das festividades e do 

cotidiano daquelas professoras. 

Ao ouvir a palavra PROFESSOR e ao pensar nela, lembro-me do quanto 

essa profissão era reconhecida e respeitada. Ser professor era ter prestígio, 

sabedoria, “status” de certa forma.  Desde então, em toda minha vida escolar, 

tive professores que me deixaram marcas, alguns como brilhantes referências, 

outros nem tanto, porém todos contribuíram de uma forma ou de outra para a 

escolha de minha profissão. 

O tempo passou, e cursei o antigo Colegial, no curso de magistério1, fiz 

estágio e logo comecei a lecionar em uma escola pública no município de 

Mauá, como professora eventual2. Na graduação, a escolha também foi 

licenciatura em Ciências, e, já mais madura, compreendi o que é paixão, amor 

e dedicação pela profissão, além do desejo de ajudar a transformar a 

Educação Brasileira. 

Com o passar do tempo, ingressei como professora efetiva no Ensino 

Fundamental I, na Rede Estadual de Ensino, numa escola próxima à minha 

casa, em São Caetano do Sul.  

Tenho orgulho em dizer que durante estes meus 24 anos de magistério, 

mesmo com todo o despreparo que um professor encara no início de carreira, 

fui vista como uma profissional competente e admirada por todos.   

                                                           
1
No Brasil, a habilitação para o magistério era obtida dentro do segundo grau magistério, e os que fazem o 

curso obtêm a formação para exercer a profissão para estudantes de Educação Infantil e do primeiro 

segmento do Ensino Fundamental. 
2
Professor eventual ou professor substituto é aquele que assume a sala de aula quando o professor titular 

está ausente. 
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Fiz Licenciatura plena, em Magistério, para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental pela UNESP – Júlio de Mesquita, em 2003, por meio de um 

programa de formação continuada do Governo do Estado de São Paulo (PEC) 

e, em 2007, fiz Administração e Supervisão Escolar na Universidade 

Bandeirantes.  

Em 2008, as escolas estaduais de Ensino Fundamental I de São 

Caetano do Sul foram municipalizadas, e eu passei a ser uma professora 

conveniada à Rede Municipal, participando assim de mais um processo de 

mudança na Educação.  

A Secretaria de Educação de São Caetano do Sul investia em formação 

continuada de seus professores da qual eu participava ativamente. Os 

formadores apostavam no construtivismo e tinham uma proposta de ensino 

baseada em projetos e sequências didáticas. Os projetos que os professores 

tinham de aplicar em sala de aula eram maravilhosos, e eu os desenvolvia com 

todo empenho em minhas turmas, enriquecendo, desse modo, a minha prática 

e melhorando-a a cada dia. Muitos dos projetos se repetiam a cada ano e, 

mesmo os professores já tendo conhecimento das etapas, eram convocados a 

participarem das formações que ocorriam no Centro de Capacitação dos 

Profissionais da Educação3 (CECAPE).  

Com o tempo e já de posse das informações dos projetos que deveriam 

ser aplicados para minha turma, comecei a diminuir as minhas participações 

nas formações, pois nelas havia sempre as mesmas práticas, e qualquer 

sugestão dada de mudança ou adaptação para as turmas era barrada, pois os 

formadores exigiam que tudo o que era ensinado fosse aplicado na íntegra. 

Com isso, minhas expectativas profissionais de buscar cada vez mais a 

melhoria da qualidade de ensino e atender à diversidade já não eram mais 

contempladas, uma vez que as propostas eram cerceadoras e restritivas, sem 

nenhuma possibilidade de o professor ter uma autonomia criativa que suprisse 

as diferentes realidades presentes nas salas de aula e nas escolas.  

Desse modo, comecei a questionar e argumentar o propósito de tais 

projetos, gerando em mim uma profunda angústia por não poder desenvolver, 

                                                           
3
O CECAPE assegura a formação e o aperfeiçoamento contínuo dos educadores e dos profissionais da 

Secretaria Municipal da Educação (SEEDUC). 
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em sala de aula, o que de fato achava necessário e que eu sabia que faria a 

diferença no processo ensino-aprendizagem de meus alunos. Notava que os 

projetos ofereciam boas estratégias de ensino, mas estava convicta de que 

eles por si só não seriam a receita mágica que mudaria o cenário da educação 

municipal, isso por acreditar na individualidade do processo de aprendizagem 

de cada aluno. 

Nesse sentido, vale lembrar a provocação de Domingues (1988) quanto 

ao currículo unilateral, mecanicista, que faz que o professor viva em função de 

um conjunto de problemas técnicos, os quais tradicionalmente devem ser 

resolvidos a partir de um esquema teórico imposto de fora para dentro, o que 

nos faz pensar sobre a posição de passividade do professor diante dos fatos, 

impondo-lhe um comportamento de concordância e submissão.  

Esse currículo unilateral apresenta o professor como um dos recursos do 

projeto, e não como sujeito. Daí pensar, também, na efetividade do seu 

comprometimento quanto aos objetivos a serem alcançados, uma vez que 

esses não foram pensados para ele, ao contrário, foram determinados sem ele 

(sujeito – professor) (DOMINGUES, 1988). 

Em 2009, ganhei o prêmio “Educador Nota 10”, da Fundação Victor 

Civita, com o projeto “Novos Contos da Rua Brocá” que foi produzido pelos 

formadores do CECAPE para os alunos de 5º anos. Tratava-se de um projeto 

que tinha como objetivo principal produzir e revisar textos. Eu tinha uma turma 

de 5º ano com muitas diferenças de aprendizagem e precisei adaptar várias 

etapas do projeto para que todos os alunos pudessem atingir o objetivo de 

produzir e revisar textos. Essas adaptações trouxeram excelentes resultados, 

tanto para meus alunos como para mim, enquanto professora. Consegui fazer 

com que todos os alunos participassem ativamente do projeto que teve como 

produto final um livro de contos que foi doado para a biblioteca da escola. 

Assim, cada vez mais eu me convencia de que é o professor o 

profissional legitimado para avaliar o que é necessário para sua turma e que, 

portanto, a flexibilidade e a adequação das propostas são elementos 

essenciais para o sucesso da práxis educativa.  

Em 2012, a oposição ganhou as eleições municipais, tendo como plano 

de governo uma gestão democrática, e eu fui convidada para fazer parte da 
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equipe de Assessores Pedagógicos do Ensino Fundamental4 da Secretaria de 

Educação de São Caetano do Sul, com a proposta de dar mais autonomia aos 

gestores e aos professores, valorizando sempre o conhecimento dos 

profissionais da rede.  

O primeiro e o principal trabalho foi coordenar a construção 

democrática do “Currículo mínimo”5 do Ensino Fundamental I do município. 

Para mim, uma oportunidade única, o que finalmente vinha ao encontro de tudo 

aquilo que estava me incomodando em minha prática de sala de aula.  

Para a concretização dos propósitos desse projeto, foram anunciadas 

duas ações. A primeira delas foi garantir que todos os envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem dos alunos pudessem participar da elaboração do 

“Currículo mínimo”. A segunda foi iniciar um processo de discussão, 

problematização e sistematização para chegar aos conteúdos e aos objetivos 

comuns.  

Freire (2001) dizia que, quando o professor assume-se como sujeito da 

produção do saber, convence-se de que ensinar não é transferir conhecimento, 

mas criar as possibilidades para sua produção ou sua construção. No entanto, 

quais são as oportunidades no interior da escola para propocionar esse fim 

estabelecido para a Educação? Seriam os gestores capazes de trabalhar esta 

autonomia6 junto aos seus professores?  

Disso advém a importância de observarmos a prática docente além da 

literatura disponível, com os grupos que podem transformar o currículo em ato. 

Conceitualmente, a definição de currículo mostra-se bastante distante de ser 

um ato neutro, ou melhor, fazer currículo é um ato de comprometimento e 

filiação social de uma determinada comunidade ocupacional, a qual, por sua 

vez, possui conjuntos específicos de questões e métodos, formando 

paradigmas com postulados distintos e, ao mesmo tempo, competitivos, com 

                                                           
4
 A principal função dos assessores pedagógicos do Ensino Fundamental é planejar, orientar, coordenar, 

integrar e apoiar todas as atividades nas Escolas de Ensino Fundamental, assegurando a qualidade do 

ensino do município, conforme consta no artigo 32 da lei municipal 4727 de 16 de dezembro de 2008. 
5
 “Currículo mínimo” foi o nome adotado no início do projeto, passando a receber o nome de 

“Orientações Curriculares” no ato de sua publicação, em dezembro de 2013. 
6
 O tema da autonomia aparece na literatura acadêmica, em alguns casos, vinculado à ideia de 

participação social, e, em outros, à ideia de ampliação da participação política no que tange à 

descentralização e à desconcentração do poder. A ideia de participação política e social é discutida 

geralmente no âmbito da teoria política, tendo sido largamente assimilada pelas teorias de administração 

de empresas e de escolas (MARTINS, 2001). 
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suas práticas e valores sociais, que frequentemente são mistificados pelos 

rituais do discurso científico (DOMINGUES, 1988). 

Nessa perspectiva, seria necessário que todos os professores 

estivessem cientes de como seria a mudança. Afinal, ter o direito de opinar e 

promover mudanças requer conhecimento e responsabilidade para escolher o 

melhor a fazer. Nesse momento, surgiram alguns questionamentos. Depois de 

anos lecionando por meio de aulas prontas, elaboradas por formadores do 

CECAPE, os professores, de posse de um currículo mínimo, com a 

participação deles, saberão como conduzir suas aulas e conseguir melhores 

resultados com seus alunos? Os Coordenadores Pedagógicos, de posse dessa 

autonomia para buscar as melhores estratégias de ensino,  saberão orientar os 

professores a refletirem sobre suas práticas, objetivando a busca por melhores 

resultados?  

Bobbio (2000) assinala que, para o bom funcionamento da democracia, 

não basta que um grande número de cidadãos participe, direta ou 

indiretamente, da tomada de decisões coletivas. Não basta, também, a 

existência de regras de procedimento como a da maioria, isto é, da 

unanimidade. Para o autor, torna-se “...indispensável uma terceira condição: é 

preciso que aqueles que são chamados a decidir ou a eleger os que deverão 

decidir sejam colocados diante de alternativas reais e postos em condição de 

poder escolher entre uma e outra” (BOBBIO, 2000, p.32). No entanto, para a 

efetivação dessa condição, é de fundamental importância que sejam garantidos 

– àqueles que foram chamados a decidir – os denominados direitos 

 

... de liberdade de opinião, de expressão das próprias opiniões, 
de reunião, de associação [...], os direitos à base dos quais 
nasceu o Estado liberal e foi construída a doutrina do Estado de 
direito no sentido forte, isto é, do Estado que não apenas exerce 
“sub-lege”, mas o exerce dentro de limites derivados do 
reconhecimento constitucional dos direitos “invioláveis” do 
indivíduo. (BOBBIO, 2000, p.32) 
 

Dentro dessa perspectiva, acredito que a escola e a educação precisam 

mudar, inovar, renovar, buscar novos caminhos para atender à diversidade de 

políticas educacionais e alcançar a excelência na qualidade do ensino. Para 

que isso aconteça, penso na hipótese de que seja necessário trabalhar o 

conceito de autonomia entre os Coordenadores Pedagógicos para que estes 
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fomentem, em seus professores, o desejo de crescimento, de aprimoramento 

pessoal e profissional, resgatando o passado, nossas raízes, olhando para um 

futuro melhor, sem esquecer o presente e as ações que devemos ter hoje para 

que possamos alcançar esse futuro tão almejado no amanhã, de justiça, 

sustentabilidade e equidade de recursos para todos os aprendizes.  

Nesse contexto, a Equipe Gestora7 tem papel fundamental no 

desenvolvimento dos indivíduos, pois é por meio dela que os professores, 

protagonistas nesse processo de formação dos sujeitos autônomos, passarão 

também a serem sujeitos de sua própria aprendizagem.  A gestão deve cumprir 

esse papel de formação e promover o desenvolvimento de sua equipe, 

refletindo diretamente no trabalho de seus educadores para com seus 

educandos, fazendo que a escola cumpra o seu papel de maneira eficaz nas 

variadas funções e cargos que nela estão presentes8.  

Sendo assim, foi feito o convite para que todos os envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem participassem das reuniões para a 

construção das Orientações Curriculares. Foi por conta disso que iniciei a 

pesquisa bibliográfica em busca de maiores conhecimentos sobre o tema.  

Vale ressaltar que São Caetano do Sul, na antiga gestão (2009 a 2012), 

quando eu atuava como professora do Ensino Fundamental I, teve como 

modelo de ensino uma educação baseada em projetos “engessados” 

elaborados por especialistas que trabalhavam no Centro de Formação dos 

Profissonais da Educação (CECAPE), projetos esses que deveriam ser 

aplicados pelos professores, etapa por etapa, sem nenhuma intervenção 

pessoal destes, atendendo ao prazo determinado por aqueles para a aplicação 

das propostas. Aponto também para o fato de os projetos não possuírem 

nenhuma flexibilização para os alunos com dificuldades de aprendizagem.  

Todo esse processo contribuía para que os professores e os coordenadores 

                                                           
7
Na rede municipal de ensino de São Caetano do Sul, chamamos de Equipe Gestora os diretores, os vice-

diretores, os coordenadores pedagógicos e os orientadores educacionais que têm como papel principal 
serem líderes e fomadores pedagógicos, responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem. 
8
 Esse processo é bastante significativo, ainda mais no Brasil, onde existe uma forte crença no poder 

redentor da Educação. Teorias a respeito sustentam que mudanças nos sistemas educativos, somadas a 

uma renovação pedagógica, apontam para a solução de todos os problemas que enfrentamos atualmente, 

sobretudo os derivados do acelerado processo de modernização, com o surgimento de novas tecnologias. 

No entanto, nos últimos anos, deparamo-nos com uma contradição que demonstra, por um lado, a 

desesperança nas possibilidades libertadoras da Educação; e de outro,o sentimento de urgência do 

conhecimento nas sociedades.  
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deixassem de criar e buscar estratégias diferenciadas para suprir as 

necessidades dos alunos. 

Diante disso, na busca de modelos para a iniciação da construção da 

nova proposta curricular, percebi o quanto o tema “currículo” é abrangente e o 

quanto me faltava conhecimento. Assim, surgiu a necessidade de voltar aos 

bancos escolares para aprofundar meu conhecimento sobre o tema, 

enxergando uma oportunidade única em atuar na construção democrática de 

um currículo mínimo.  

Pesquisando sobre os cursos de pós-graduação nesta área, interessei-

me pelo Curso de Pós-graduação “Mestrado da PUC no Programa de 

Educação: Currículo”, que atendia às minhas expectativas.  

Com o início das disciplinas e orientada pela Profa. Dra. Mere 

Abramowicz, delimitamos o problema e chegamos à conclusão de que seria 

interessante se os sujeitos da pesquisa fossem os Coordenadores 

Pedagógicos que atuaram na antiga gestão (no ensino baseado em projetos 

fechados), os quais permaneceram em seus cargos na gestão atual, marcada 

por essa nova proposta (construção democrática do currículo mínimo). Isso 

permitiria que buscássemos pesquisar os elementos facilitadores e os 

dificultadores encontrados pelos profissionais. 

Também tivemos como referencial o Regimento Escolar, documento 

oficial da rede de ensino de São Caetano do Sul, que nos permitiu maior 

precisão quanto às informações, além de realizarmos uma cuidadosa pesquisa 

bibliográfica. 

Sei que, com esta pesquisa em um curso de Mestrado em Educação e 

Currículo, não obterei  as respostas a todos os questionamentos realizados em 

meu percurso profissional, mas, por meio da análise do processo de 

construção das Orientações Curriculares das escolas de São Caetano do Sul, 

poderei ter a esperança de responder a alguns deles, principalmente os 

relativos aos desafios enfrentados pelos Coordenadores Pedagógicos na 

construção da referida proposta curricular.  

 Mesmo com todas as dificuldades, a equipe de Assessores Pedagógicos 

do Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação (CECAPE) concluiu 

as Orientações Curriculares do Município da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I e II. Não obstante o fato de as Orientações Curriculares do 
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município de São Caetano do Sul destinarem-se à Educação Básica, que 

compreende o Ensino Infantil, o Ensino Fundamental I e II e o Ensino Médio, 

nossos estudos foram direcionados apenas para o Ensino Fundamental I, para 

que houvesse uma delimitação pontual do tema e a possibilidade de trabalhá-lo 

em sua completude. 

 Este trabalho também se justifica pela reflexão sobre as questões que 

concernem às relações entre autonomia e  democratização da escola, além de 

outras consequências que possam advir de uma gestão democrática. Entende-

se, com isso, que, a partir da proposta curricular analisada, objetiva-se a 

melhoria das práticas pedagógicas, tanto do ponto de vista do conteúdo e da 

organização, quanto da prática. E ainda, se o professor procura inovar sua 

prática, adotando um modelo de ensino que pressupõe a construção de 

conhecimento sem compreender de modo suficiente as questões que dão 

sustentação ao modelo, corre o grave risco de ficar  deslocando-se de um que 

lhe é familiar para o outro, meio desconhecido, sem muito domínio de sua 

própria prática. 

 A elaboração de um trabalho acadêmico, como esta dissertação para 

obtenção do título de Mestre, pressupõe uma série de decisões que precisam 

ser ponderadas em função de suas prioridades, pertinência, viabilidade, 

relevância, para citar alguns critérios. Além disso, é importante que sejam 

justificadas, pois não se trata de um processo aleatório. Por isso, a decisão de 

incluir, neste trabalho, a minha trajetória de vida e a Educação do município 

onde moro e onde exerço minha profissão. 

 Para melhor compreensão, além deste Capítulo 1, introdutório, no qual 

relato minha trajetória pessoal e profissional que culminou em meu ingresso no 

Mestrado, discorro sobre desafios, como a pesquisa e a investigação, o 

trabalho possui mais cinco capítulos. 

 O Capitulo 2 traz a revisão dos estudos sobre o tema, especificamente 

sobre o Ensino Básico com suas dimensões legais e a fundamentação teórica 

de meu estudo. A revisão dos estudos foi construída com base em pesquisas 

realizadas em portais de dados científicos e acervo bibliográfico. Essa é uma 

importante fase para entender a relevância acadêmica desse trabalho. Já a 

fundamentação traz elementos referentes ao currículo,  à Educação Básica, à 
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Organização Curricular do Ensino Fundamental e à busca por uma educação 

de qualidade. 

 Foi traçado, no Capítulo 3, o percurso metodológico. A abordagem 

qualitativa foi a metodologia escolhida para o desenvolvimento da pesquisa. 

Como procedimentos, foram utilizados: a pesquisa bibliográfica, a análise 

documental e a aplicação de questionário e entrevistas com Coordenadores 

Pedagógicos do Ensino Fundamental I.  

 No Capítulo 4, contemplou-se o contexto da pesquisa, discorrendo sobre 

um breve histórico da Educação em São Caetano do Sul e algumas reflexões 

sobre a nova proposta curricular e sua aplicação nas escolas do município. 

 O Capítulo 5 foi destinado à análise e à discussão dos dados, ação que 

tem como objetivo aprofundar o estudo dos dados coletados ao longo da 

investigação, visando responder à questão central que permeia essa pesquisa, 

ou seja, qual é o olhar do Coordenador Pedagógico na proposta de uma 

construção democrática das Orientações Curriculares, além de discutir alguns 

aspectos que emergiram nas entrevistas, como participação e autonomia.  

 No Capitulo 6, foram apresentadas as considerações finais, destacando 

os principais fatores que dificultaram e os que facilitaram a construção das 

Orientações Curriculares do município de São Caetano do Sul a partir do olhar 

dos Coordenadores Pedagógicos.  

A posição profissional que ocupo na Secretaria de Educação de São 

Caetano do Sul, associada aos meus estudos e pesquisa, poderão ampliar a 

visão da práxis educativa atual no município, trazendo benefícios para a 

sociedade como um todo, uma vez que o objetivo maior desse trabalho é 

despertar no Coordenador Pedagógico uma liderança democrática, capaz de 

incentivar seus professores a terem uma autonomia reflexiva sobre suas 

práticas pedagógicas, buscando uma nova visão educacional, tendo como foco 

formar seres humanos mais éticos e responsáveis na busca de um mundo 

melhor para todos nós. É nesse processo de ação-reflexão-ação que se 

propicia crescimento, criticidade, além de um trabalho participativo, com um 

coletivo de professores que está se constituindo como tal, segundo 

Abramowicz (2006). 
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2. CURRÍCULO E GESTÃO EDUCACIONAL DEMOCRÁTICA 

 

2.1 Currículo 

 

A palavra currículo, segundo o dicionário etimológico francês Meillet 

(1951), deriva da palavra latina currus, que significa carro (carruagem), e de 

suas derivações curriculu (correr) e curriculum (lugar em que se corre). Em sua 

gênese etimológica encontra-se, também, a derivação substantiva cursus, que 

significa carreira. No Houaiss (2001), dicionário de língua portuguesa, define-se 

currículo em dois verbetes: o primeiro remetendo ao “ato de correr, corrida, 

curso, programação total ou parcial de um curso ou de matéria a ser 

examinada”; no segundo, como “documento em que se reúnem dados relativos 

a características pessoais, formação, experiência profissional”.  

A literatura, por sua vez, traz várias definições para currículo. Segundo 

Coll (2003), o currículo consiste em perguntas sobre a função exercida, sobre o 

lugar que se ocupa no contexto escolar. A sua razão de ser é de explicitar as 

intenções educativas e o planejamento das ações, segundo um guia para o 

desenvolvimento das ações dos professores. 

Para Sacristán (1988), e numa primeira síntese do que efetivamente  

representa, o currículo é a expressão da função socializadora da escola; é um 

instrumento imprescindível para compreender a prática pedagógica; está 

estreitamente relacionado com o conteúdo da profissionalidade dos docentes; é 

um ponto em que se intercruzam componentes e decisões muito diversas 

(pedagógicas, políticas, administrativas, de controle sobre o sistema escolar, 

de inovação pedagógica); é um ponto central de referência para a melhoria de 

qualidade de ensino. 

Nesse sentido, existe a orientação para a construção dos currículos, de 

base nacional proposta no Brasil com os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

conforme se pode ler nas suas bases legais:  

É no contexto da Educação Básica que a Lei nº 9394/96 
determina a construção dos currículos, no Ensino Fundamental e 
Médio, “com uma Base Nacional Comum, a ser complementada, 
em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma 
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parte diversificada, exigida pelas características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela” (Art. 
26). Incluindo a Educação Infantil na Redação dada pela Lei nº 
12.796, de 2013. A Base Nacional Comum contém em si a 
dimensão de preparação para o prosseguimento de estudos e, 
como tal, deve caminhar no sentido de que a construção de 
competências e habilidades básicas, e não o acúmulo de 
esquemas resolutivos pré-estabelecidos, seja o objetivo do 
processo de aprendizagem. 

 

O currículo, assim,  expressa a concretização de uma proposta de 

educação e agrupa uma série de intenções e ações, desenvolvidas nas 

instituições escolares, para manter ou renovar os conhecimentos 

historicamente renovados. 

Segundo Sacristán (2000, p.15-16), o currículo “é uma prática na qual se 

estabelece um diálogo, por assim dizer, entre os agentes sociais, elementos 

técnicos, alunos que reagem frente a ele, professores que o modelam.” 

Na vertente da tradição emancipatória, Sacristán (2000) e Giroux (1988), 

apontam o currículo como um conjunto de experiências educativas e culturais, 

vividas efetivamente pelos alunos, dentro do contexto escolar e como 

propostas bastante flexíveis, que permanecem abertas e dependentes das 

condições da sua aplicação. Para os autores, ele é uma tentativa de comunicar 

os princípios e os aspectos essenciais de um propósito educativo, de modo que 

se mantenha aberto a uma discussão crítica e possa ser efetivamente 

realizado. 

Ainda refletindo sobre o currículo, Apple (2006) foi um dos autores que 

mais influenciou nas reformulações sobre ele em 1970 e 1980. Apple fê-lo 

criticando o currículo tradicional, considerando-o neutro em relação ao 

conhecimento da escola, questionando qual a cultura proposta e a quem 

pertence esse conhecimento escolar. Assim sendo, desenvolveu a crítica de 

que o currículo reflete os interesses das classes dominantes, apontando como 

o domínio e a subordinação ocorrem na sociedade e no contexto educacional. 

Outros autores também contribuíram para as críticas às Teorias 

Tradicionais do Currículo, como Paulo Freire (1987), que traz os conceitos de 

“educação bancária” e “educação libertadora”. Para o autor, não existe a 

educação, mas as educações, ou seja, formas diferentes de os seres humanos 

partirem do que são para o que querem ser. Basicamente, as várias 
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“educações” se resumem a duas: uma que ele chamou de “bancária”, a qual 

torna as pessoas menos humanas, porque as transforma em alienadas, 

dominadas, oprimidas; e outra, libertadora, a qual faz que os indivíduos deixem 

de ser o que são, para serem mais conscientes, mais livres e mais humanos. A 

primeira é formulada e implantada pelos que têm projeto de dominação de 

outrem, enfatizando o poder de uma educação simplesmente transmissiva e 

prescritiva, baseada em um currículo desvinculado de situações existenciais 

reais, cujo educador tem papel ativo; e o educando, passivo – mero receptor de 

conhecimentos transmitidos. Já a educação libertadora, segundo o autor, deve 

ser desenvolvida pelos que querem a libertação de toda a humanidade, 

enfatizando que os homens precisam sentir-se sujeitos de seu pensar, 

discutindo o seu pensar, sua própria visão do mundo, manifestada implícita ou 

explicitamente, nas suas sugestões e nas de seus companheiros.  

Podemos compreender, então, que a escola e o currículo estão 

diretamente intercruzados e ambos não estão prontos, pois a escola é um 

organismo vivo que deve reestruturar-se de forma constante em busca de 

ações que façam sentido a toda comunidade escolar; o currículo, por sua vez, 

não pode ser um documento estático e burocrático que não esteja a serviço 

dessa transformação. 

Pacheco (2005, p. 29) revela que “o termo currículo foi dicionarizado 

pela primeira vez, em 1663, com o sentido de um curso, em especial um curso 

regular de estudos numa escola ou numa universidade, sentido este que se 

impõe no vocábulo educacional.” 

Com o tempo, o significado de currículo foi diversificando-se, o que 

trouxe ainda mais a ampliação do sentido e do significado da palavra, pois esta 

passou a ser usada para nomear desde os objetivos até os resultados 

pretendidos por um currículo. Observa-se, logo, polissemia do conceito. 

Sendo assim, Pacheco (2005, p.30), afirma que “a palavra currículo é de 

origem recente e aparece também com o significado de organização de ensino, 

querendo dizer o mesmo que disciplina. Sob a perspectiva estrutural e formal o 

currículo é entendido como organização e plano de ensino e curso e/ou 

conjunto de programas e de objetivos educacionais”. 

Dessa maneira,  o currículo deve considerar a realidade escolar na qual 

o projeto vai concretizar-se. Para que a finalidade de guia seja cumprida, os 



23 
 

componentes do currículo podem organizar-se em informações sobre o que, 

quando e como ensinar e o que, como e quando avaliar. 

Ademais, o significado de currículo compreende também a complexa 

relação entre o prescrito e o vivido, o esperado e o inesperado, o visível e o 

oculto que, consequentemente, dão forma e preenchem o currículo  o qual, por 

sua vez, materializa-se na aprendizagem das pessoas.  

A partir dos pontos citados e enfatizando sua concepção polissêmica, o 

currículo, inicialmente, em um enfoque tecnicista que chega ao Brasil entre as 

décadas de 60 e 70, é entendido como um conjunto de disciplinas. Esse 

enfoque privilegia o planejamento centrado nos objetivos, nas metas, nas 

estratégias e na avaliação. Nos anos de 1970, o currículo ganhou importância 

com os trabalhos de Apple, Giroux e Paulo Freire. Definitivamente, a 

concepção de currículo passou por transformações, e os saberes escolares 

foram influenciados pelas novas relações de poder na sociedade. Já nos anos 

de 1980, aprofundaram-se, nas concepções de currículo, questões relativas à 

cultura, à epistemologia, à história, à política e ao social. Nos anos de 1990, o 

currículo estava fincado nas questões educacionais. 

Atualmente, segundo Abramowicz (2006, p. 15), a concepção de 

currículo tem diversos significados, pois é visto como uma construção em 

processo. Diferentes concepções são apresentadas, e, entre elas, podemos 

citar a cultural, a social, a prática, a histórica e a política. Para a autora, trata-se 

de uma das arenas de lutas, um verdadeiro território contestado, que dá lugar a 

diversas formas de cultura. 

Nessa perspectiva, há o resgate do papel da escola como construtora do 

currículo; ela é vista como um espaço privilegiado para que este possa ser 

elaborado em seu coletivo, e, como consequência, tem-se uma retomada da 

importância do professor e da participação do aluno, valorizando, dessa forma, 

a dimensão multicultural do currículo. 

As questões relativas a ele no milênio, em uma nova perspectiva, 

colocam o campo do currículo como elemento central do processo educativo. 

Tomando como pano de fundo o espaço escolar, Abramowicz (2006, p.13) 

define: “[...] é o lugar onde se cruza a reflexão sobre a prática e a teoria 

educacional”. A autora acredita ser no processo de ação-reflexão-ação o 
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campo em que se desenvolve o crescimento, a criticidade, o trabalho coletivo e 

a própria identidade do professor. 

Tendo em vista o exposto, entendemos que, no processo de construção 

de um currículo, a participação do professor e do aluno é indispensável para 

que aquele tenha sentido a todos envolvidos no processo. 

A concepção de currículo adotada neste trabalho acompanha o 

pensamento de Abramowicz (2006), que concebe o currículo como construtor 

de identidades na medida em que, junto com os conteúdos das disciplinas 

escolares, com o conhecimento e com os saberes a que ele se vincula, são 

adquiridos valores, crenças e percepções que orientam o comportamento e 

estruturam personalidades. Para um maior conhecimento sobre currículo, 

acreditamos ainda haver a necessidade de se conhecer um pouco sobre a 

Educação Básica e a Organização Curricular do Ensino Fundamental. 

 

2.2 Educação Básica: dimensões legais  

 

A Constituição Federal Brasileira (Art. 1) traz os fundamentos que guiam 

o país em termos dos princípios da cidadania, dos valores sociais do trabalho e 

das questões políticas. Sobre tais fundamentos estão assentadas as metas da 

nação brasileira e o projeto de educação. Busca-se, entre outras coisas, a 

construção de uma sociedade livre, baseada na justiça e na solidariedade, no 

desenvolvimento social e econômico, na redução das desigualdades sociais, 

na erradicação de qualquer tipo de preconceitos e de discriminação, na paz, na 

garantia dos direitos humanos e na harmonia do meio ambiente. 

Nesse processo, os pilares que sustentam o projeto nacional de 

educação: 

[...] responsabilizam o poder público, a família, a sociedade e a 
escola pela garantia a todos os estudantes de um ensino 
ministrado com base nos seguintes princípios: 
I – igualdade de condições para o acesso, inclusão, permanência 
e sucesso na escola; 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a 
cultura, o pensamento, a arte e o saber; 
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV – respeito à liberdade e aos direitos; 
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
VII – valorização do profissional da educação escolar; 
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VIII – gestão democrática do ensino público, na forma da 
legislação e normas dos sistemas de ensino; 
IX – garantia de padrão de qualidade; 
X – valorização da experiência extraescolar; 
XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 
práticas sociais. (DCNEB, 2013, p.17). 

 

A Educação Básica no Brasil, obrigatória e gratuita para todos os 

cidadãos brasileiros dos quatro aos 17 anos de idade (Emenda Constitucional 

n. 59/2009), deverá, segundo o Plano Nacional de Educação (PNE), ser 

implantada progressivamente até o ano de 2016.  

A Educação Básica é considerada o percurso para assegurar a todos os 

brasileiros uma formação indispensável para a interpretação e o convívio 

social, para o exercício da cidadania e para a obtenção de meios que propiciem 

a progressão no trabalho e nos estudos posteriores. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica salientam 

que ela: 

é um direito universal e alicerce indispensável para a capacidade 
de exercer em plenitude o direto à cidadania. É o tempo, o 
espaço e o contexto em que o sujeito aprende a constituir e 
reconstituir a sua identidade, em meio a transformações 
corporais, afetivoemocionais, socioemocionais, cognitivas e 
socioculturais, respeitando e valorizando as diferenças. 
Liberdade e pluralidade tornam-se, portanto, exigências do 
projeto educacional. Da aquisição plena desse direito depende a 
possibilidade de exercitar todos os demais direitos, definidos na 
Constituição, no ECA, na legislação ordinária e nas inúmeras 
disposições legais que consagram as prerrogativas do cidadão 
brasileiro. Somente um ser educado terá condição efetiva de 
participação social, ciente e consciente de seus direitos e 
deveres civis, sociais, políticos, econômicos e éticos. (DCNEB, 
2013, p. 17). 

 

A escola de Educação Básica é caracterizada, assim, como um espaço 

coletivo de convívio para crianças e jovens, um lugar de socialização. Local 

onde as trocas e o cuidado devem ser privilegiados para garantir o bem-estar 

de todos. Constitui-se como um lugar onde se aprende a ser, a conviver, a 

valorizar a diversidade cultural e a construir a identidade pessoal.  Dessa 

forma, a escola atua, entre outras coisas, na construção de uma cultura de 

direitos humanos para preparar cidadãos plenos:  
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A educação destina-se a múltiplos sujeitos e tem como objetivo a 
troca de saberes, a socialização e o confronto do conhecimento, 
segundo diferentes abordagens, exercidas por pessoas de 
diferentes condições físicas, sensoriais, intelectuais e 
emocionais, classes sociais, crenças, etnias, gêneros, origens, 
contextos socioculturais, e da cidade, do campo e de aldeias. 
Por isso, é preciso fazer da escola a instituição acolhedora, 
inclusiva, pois essa é uma opção “transgressora”, porque rompe 
com a ilusão da homogeneidade e provoca, quase sempre, uma 
espécie de crise de identidade institucional. (DCNEB, 2013, p. 
25). 

 

A escola é também um local que deve integrar as tecnologias digitais, 

pois as tecnologias da informação e da comunicação: 

 

[...] constituem uma parte de um contínuo desenvolvimento de 
tecnologias, a começar pelo giz e os livros, todos podendo apoiar 
e enriquecer as aprendizagens. Como qualquer ferramenta, 
devem ser usadas e adaptadas para servir a fins educacionais e 
como tecnologia assistiva; desenvolvidas de forma a possibilitar 
que a interatividade virtual se desenvolva de modo mais intenso, 
inclusive na produção de linguagens. Assim, a infraestrutura 
tecnológica, como apoio pedagógico às atividades escolares, 
deve também garantir acesso dos estudantes à biblioteca, ao 
rádio, à televisão, à internet aberta às possibilidades da 
convergência digital. (DCNEB, 2013, p. 25). 

 

Prosseguindo, a Educação Básica no Brasil está dividida em Educação 

Infantil (EI), Ensino Fundamental (EF), Ensino Médio (EM) e Educação 

Superior. Ela tem por finalidade (Art. 22) “desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-

lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”... podendo ser 

organizada (Art. 23) em “séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância 

regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, 

sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar”. 

Começando pelo Ensino Infantil, ele é a primeira etapa da Educação 

Básica e destina-se às crianças de 0 a 5 anos em creches e pré-escola. Em 

2013, a Lei n. 12.796, de 4 de abril de 2013, determinou que os pais 

matriculem os filhos na escola quando completarem quatro anos de idade (e 

não mais a partir dos 6 anos como o era antes). A mesma legislação também 

estabeleceu que estados e municípios têm até o ano de 2016 para oferecer 
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vagas na rede pública de ensino para crianças dessa faixa etária. Além de tal 

obrigatoriedade, foi definida ainda a carga horária mínima anual de 800 horas, 

bem como  o controle de frequência dos alunos de pré-escolas para um 

percentual de 60%. Vale ressaltar que a Educação Infantil amplia o direito das 

crianças no país, já que, no artigo 29, afirma-se que a “educação infantil, 

primeira etapa da Educação Básica, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade”.   

O Ensino Fundamental,por sua vez, representa a etapa da Educação 

Básica voltada à formação de crianças e adolescentes. A Lei n. 11.274, de 

2006, tornou essa etapa obrigatória e gratuita para as crianças a partir dos 6 

anos de idade.  

Conforme a Constituição Federal e a Emenda Constitucional n. 14/96, o 

Ensino Fundamental é de responsabilidade dos estados, dos municípios e do 

Distrito Federal, e é prioridade no atendimento, tal qual estabelece a 

LDBEN/969 (Art. 5) que prevê que o “acesso ao ensino fundamental é direito 

público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação 

comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente 

constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo.” 

O Ensino Fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão, 

mediante: 

 

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo 
em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a 
formação de atitudes e valores; 
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 
assenta a vida social. 

 

                                                           
9
A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LDB) define e regulamenta o sistema de educação 

brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição. Foi citada pela primeira vez na Constituição 
de 1934 e criada em 1961 (4024/61), seguida por uma versão em 1971 (5692/71), que vigorou até a 
promulgação da mais recente em 1996 (LDBEN 9394/96). 
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Essa etapa, com duração de 9 anos, atende a estudantes de 6 a 14 

anos e tem caráter obrigatório, público e gratuito. No Ensino Fundamental, a 

tendência que se expressa nos últimos anos na oferta de vagas tem se 

mantido. O número de matrículas (29.702.498) em 2012 apresentou uma 

variação negativa de 2,2% em relação a 2011, o que representa um 

decréscimo de 656.142 matrículas em termos absolutos. Na distribuição das 

matrículas dos anos iniciais, a esfera municipal tem 68,2% do total; a estadual, 

16,3%; e a privada atende 15,5%. Nos anos finais, a distribuição é invertida, 

ficando a rede estadual com 47,3% das matrículas; a rede municipal com 

39,5%, e a rede privada com 13,1%. (Inep, 2013). 

Após conhecer um pouco sobre a Educação Básica no Brasil, 

elaboramos a seguir um breve resumo sobre a organização curricular do 

Ensino Fundamental, dada a importância para nossa pesquisa10.  

 

2.3 Organização Curricular do Ensino Fundamental  

 

A organização curricular do Ensino Fundamental baseia-se em princípios 

e valores decorrentes da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN/96) de dezembro de 1996.  

O Currículo da Educação Básica de São Caetano do Sul visa fornecer 

parâmetros para o percurso de aprendizagem dos alunos. Percurso esse que 

se apoia, entre outras coisas, na equidade de oportunidades; na aprendizagem 

permanente (de habilidades cognitivas e afetivas, de capacidades de resolver 

problemas, de atuar colaborativamente, de utilizar o conhecimento em 

situações complexas); na diferenciação do ensino, favorecendo a 

aprendizagem de alunos com deficiência e promovendo talentos; e na 

capacidade de conviver junto e exercer a cidadania. 

A igualdade de oportunidades de aprendizagem significa incluir todos os 

alunos. Promover o desejo e o direito de aprender, tão necessários na 

sociedade atual, associa-se a criar no estudante o anseio pela busca, 

valorizando sua curiosidade por meio de atividades adequadas. Já desenvolver 

o convívio pessoal liga-se à criação da tolerância e do diálogo. Praticar a 

                                                           
10

 Como a prefeitura de Santo André é responsável somente pelo Ensino Infantil e pelo Ensino 

Fundamental, optamos por fazer um resumo apenas desses ciclos. 
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cidadania, por sua vez,  constitui-se, entre outras coisas, no estímulo do jovem 

para a participação do debate social, intervindo sobre temas polêmicos como o 

meio ambiente, os transgênicos, etc. Por fim, diferenciar o ensino, trabalhando 

as diferenças, é compreender que os alunos chegam à escola com capital 

cultural diferente, necessitando de intervenções diferenciadas. A ideia central é 

romper com as indiferenças às diferenças e, com isso, combater o fracasso 

escolar.  

Na organização curricular do Ensino Fundamental de São Caetano do 

Sul, o currículo é composto de uma base nacional comum, complementada no 

sistema de ensino por uma parte diversificada. Juntas, elas formam um projeto 

único e integrado. No currículo, os objetivos do ensino (a aprendizagem de 

leitura, escrita e cálculo; a compreensão do ambiente natural e social, do 

sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta 

a sociedade; a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 

atitudes e valores; o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade, entre outros) estão articulados com as questões de cidadania e 

com as áreas do conhecimento humano que se relacionam, entre outros temas, 

ao trabalho, à saúde, à vida familiar e social, à inclusão, ao meio ambiente, à 

sexualidade, à ciência e à tecnologia, à cultura, às problemáticas locais, à 

pluralidade cultural, à ética, à cultura da paz, etc. 

Vale ressaltar que a pluralidade cultural tem sentido como tema na 

escola, considerando que a sociedade brasileira é formada por diferentes 

etnias e que é necessário respeitar os diferentes grupos e culturas. Tal 

discussão é relevante no currículo, pois a superação da discriminação constitui 

uma questão importante presente na sociedade, ea escola, como um local de 

diálogo e de aprender a conviver, é um espaço propício para essa discussão. 

Ademais, entre todos os temas contemplados no currículo, as 

problemáticas locais também são tratadas de forma especial. Os 

conhecimentos que fazem parte da realidade dos alunos da cidade são, 

portanto, alvo de estudos a serem realizados. O local em que o jovem habita e 

os debates sociais locais constituem temas de discussão, de participação e de 

experimentação social. 
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O currículo de São Caetano do Sul, portanto, tem orientações claras e 

precisas11 para o trabalho dos professores em relação aos temas atuais e 

pertinentes como a saúde, a vida familiar e social, a inclusão, o meio ambiente, 

a sexualidade, a ciência e a tecnologia, a cultura, as problemáticas locais, a 

pluralidade cultural, a ética e a cultura da paz. 

Segundo Garcia (2014), além da preocupação com a equidade de 

oportunidades e com uma escola inclusiva, o currículo de São Caetano do Sul 

aponta para a importância de mudanças na escola, principalmente no 

reconhecimento social do trabalho docente. Sabendo-se que a escola está 

inserida em uma comunidade social globalizada e que mudanças ocorrem 

constantemente, há a necessidade de prepará-la para que não seja apenas um 

espaço do saber, mas sim um espaço de busca e construção, de diálogo, de 

prazer, de desafio, de conquista, enfim, uma organização cidadã de qualidade.  

É claro que não são recentes a discussão e o planejamento de ações 

relacionadas à promoção da qualidade de ensino. A qualidade tem sido 

associada à reunião de “condições pedagógicas favoráveis, expressas pela 

existência de recursos pedagógicos e financeiros da escola, aliada ao 

comprometimento dos professores com os resultados dos alunos” (INEP, 2001, 

p. 167), bem como à importância da aproximação da família à escola e ao 

diálogo com a comunidade para o bom desempenho dos alunos. 

 

2.4 Escolas para uma Educação de Qualidade 

 

A qualidade da educação que as crianças recebem faz muita diferença 

no momento em que vivemos. Trata-se de um período em que se valorizam as 

habilidades cognitivas e afetivas, bem como a capacidade de resolver 

problemas,  atuar colaborativamente,  utilizar o conhecimento em situações 

complexas,  conviver e praticar a cidadania. Tal educação, recebida no período 

escolar, que inclui, entre outras coisas, o convívio com os outros alunos e os 

conhecimentos e as competências adquiridas, terá impacto direto na formação 

do jovem e em sua atuação social. 

                                                           
11

 O currículo de São Caetano do Sul está organizado em conteúdos estruturantes, conteúdos básicos e 

habilidades específicas a serem desenvolvidas em cada conteúdo.  
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Dentro desse contexto, somente uma educação de qualidade para todas 

as pessoas poderá impedir que as diferenças existentes constituam um fator de 

exclusão social, ou seja, uma educação que possa romper com as indiferenças 

às diferenças para facilitar a aprendizagem de cada estudante e combater o 

fracasso escolar. 

As escolas públicas, nesse sentido, têm o compromisso de oferecer 

essa educação de qualidade, uma educação relevante para o aluno interpretar 

e atuar na transformação da sociedade, o que pode ser traduzido, entre outras 

coisas, em aprendizagens pertinentes, ampliação e significação do tempo 

escolar. 

Deve-se ainda apontar que muitos fatores, internos e externos à escola, 

interferem no desempenho cognitivo do aluno, no desenvolvimento de sua 

capacidade de resolver problemas, de trabalhar em equipe e de conviver e 

atuar como cidadão. Entre eles estão: a localização, os recursos financeiros, a 

estrutura física (salas de aula, laboratórios, biblioteca, etc.), os materiais e a 

estrutura pedagógica (livros didáticos, paradidáticos; giz e lousa; 

computadores, acesso à internet; etc.), o projeto político pedagógico, a família 

(renda, participação na vida escolar, o nível sociocultural e econômico, etc.), os 

professores, os gestores e o clima na escola, ou seja, a cultura interna das 

escolas. 

Soares (2004, p.86-87) apresenta um conjunto de fatores relacionados 

ao bom desempenho do aluno, situando: 

 

 A localização da instituição, traduzida pelo local onde a escola está 

inserida e o contexto social sobre o qual não tem controle, influencia as 

relações estabelecidas no espaço escolar e, consequentemente, o 

processo de ensino e aprendizagem: “para a maioria das escolas, o seu 

local de instalação determina o tipo de aluno que será atendido, já que 

os sistemas públicos frequentemente alocam o aluno à escola mais 

próxima de sua residência”;  

 O tamanho da escola, que pode ser avaliado em relação ao número de 

alunos atendidos. O desempenho dos estudantes é maior em escolas 

menores; 



32 
 

 O respeito às leis, às regras, às normas e aos regulamentos 

estabelecidos pelo sistema de ensino: “A influência das secretarias de 

educação é uma poderosa restrição ou oportunidade externa para a 

organização escolar”;  

 O corpo docente e o discente. Escolas particulares podem selecionar os 

alunos para o atendimento. Por outro lado, as públicas não têm tal 

alternativa, o que explica o sucesso de algumas escolas privadas e 

federais de ensino técnico: “Quando todos os alunos procuram a 

excelência acadêmica, o trabalho da escola fica mais fácil e produz 

melhores resultados”;  

 A questão dos recursos financeiros empregados para equipar as 

instituições e para pagar os professores e outros funcionários: “não há 

boa escola sem recursos humanos e financeiros adequados”.  

 

Esses fatores externos definem limites claros para a atuação da escola. 

Já entre as características estruturais que influenciam o bom desempenho do 

aluno,  Soares (2004, p.87 e 88) refere-se: 

 

 Aos recursos físicos, caracterizados pela constituição de seu prédio, 

pelos equipamentos e pelas condições de uso. “A manutenção desses 

recursos, responsabilidade interna da escola, é um bom indicador de 

como funciona a administração escolar. Costuma-se dizer que se deve 

visitar o banheiro da escola para conhecer a qualidade de sua 

administração.” 

 Aos recursos didáticos (ex. livro didático, biblioteca), dispositivos que 

refletem as opções pedagógicas da escola e a formação dos 

professores. “Para que haja efeito cognitivo, entretanto, não basta a 

existência de recursos didáticos, é preciso que eles sejam utilizados 

pelos professores como material pedagógico e que os alunos tenham-

lhe acesso. Assim, por exemplo, de nada adianta para o desempenho 

dos alunos a existência de um laboratório de computação que fica 

fechado a maior parte do tempo e que os professores não sabem utilizar 
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em suas aulas. Na realidade, a definição do recurso pedagógico exige a 

consideração da dinâmica das atividades de ensino na sala de aula.”  

 À gestão, que deve ser realizada com profissionalismo, apoiando o 

trabalho dos professores e controlando o desempenho dos alunos para 

se conhecer a qualidade do processo de ensino. Soares afirma que: "A 

administração da escola se concretiza através de lideranças. 

Frequentemente, um diretor mobiliza, inspira confiança e motiva a 

comunidade escolar para o trabalho”. Neste processo de gestão "o 

diretor deve compartilhar genuinamente as responsabilidades com os 

outros membros da direção e procurar sempre o envolvimento dos 

professores nas decisões a serem tomadas".  

 Ao corpo discente. Escolas e turmas que possuem estudantes de nível 

socioeconômico mais alto e/ou de melhor desempenho acadêmico 

apresentam vantagens relacionadas ao contexto criado, pois esses 

jovens fomentam, frequentemente, um ambiente mais apropriado para o 

aprendizado e com menos indisciplina.  

 À relação com a comunidade. A participação dos pais na escolarização 

de seus filhos, na formação de atitudes favoráveis aos estudos, está 

muito relacionada ao desempenho dos alunos.  

  

Apesar de as escolas de São Caetano do Sul apresentarem uma 

infraestrutura privilegiada em relação a vários municípios, é importante 

destacar um outro fator determinante para a qualidade do ensino-

aprendizagem, o clima e cultura escolar. Soares (2004, p. 91) apresenta 

também as relações sociais que interferem na escola, situando:  

 

 A cultura da escola, composta por um sistema de valores comuns a 

todos da comunidade escolar. São as crenças sobre as finalidades da 

instituição, sobre os alunos, sobre a aprendizagem, sobre o 

comportamento de todos. A cultura da escola materializa-se na forma 

como os professores e os alunos tratam-se, na disciplina em sala de 

aula, pois o ambiente da sala está diretamente ligado aos resultados na 

aprendizagem. "Afinal, todo o tempo gasto em garantir um ambiente 

adequado à aprendizagem poderia ser dedicado às atividades mais 
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relevantes. Um clima de ordem na sala de aula, no entanto, não pode 

estar dissociado da alegria e certamente não significa autoritarismo. 

Idealmente, um ambiente tranquilo deve ser obtido por meio do reforço 

às regras e normas claras, conhecidas por todos e por todos 

implementadas."  

 O Projeto Político Pedagógico (PPP), em que é preciso explicitar as 

decisões pedagógicas como forma de alocação de alunos e professores 

às diferentes turmas, o uso do tempo escolar, o que será ensinado aos 

alunos e como acontecerá a instrução. O PPP deve também favorecer a 

criação de um clima de desafio intelectual que sirva de base para a 

expressão de todas as outras estruturas da escola.  

 Os professores, a interação entre os mesmos (seja no ambiente escolar, 

buscando-se a troca de experiências ou a ajuda mútua, seja 

eventualmente em outros ambientes sociais), cria oportunidades para o 

desenvolvimento de relações que podem ter enorme impacto 

institucional. Esse tipo de trabalho favorece as decisões colegiadas para 

a solução de problemas institucionais. Evidências empíricas mostram 

que os resultados cognitivos dos alunos são melhores nas escolas que 

possuem essas estruturas.  

 

Sobre a categoria professor, Soares (2004) mostra ainda que "o efeito 

de uma escola no aprendizado de seus alunos é em grande parte determinado 

pelo professor, por seus conhecimentos, seu envolvimento e sua maneira de 

conduzir as atividades da sala de aula. Assim, a principal função da estrutura 

gerencial da escola é facilitar a ação desse profissional".  

Brandão e Lelis (2003), analisando dados das características escolares 

e familiares e da interação delas na produção da qualidade de ensino e da 

excelência da escola, afirmaram que pais presentes no cotidiano dos filhos, 

aqueles que investem tempo e atenção dentro de uma relação de proximidade 

familiar, utilizando várias práticas culturais (conversas, programas e supervisão 

dos estudos), atuam na qualidade da formação escolar: 

"a presença e a participação dos pais é parte do processo de 
construção da produção da qualidade de ensino sem se 
vincularem às estruturas familiares, escolares e culturais como 
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condições mais favoráveis à trajetória do sucesso deste 
segmento." (p. 8).  

 

Os autores mostram, nos estudos realizados na Escola de Educação da 

Universidade de Michigan, por um lado, que os pais conheciam as pessoas que 

compunham o universo educacional dos filhos e apoiavam as crianças nos 

estudos e, por outro, em relação aos professores, que a maioria dos alunos 

tinha a percepção de que havia um clima institucional e pedagógico muito bom 

nessas instituições, assim como um bom relacionamento aluno e professor. Os 

estudantes afirmaram ainda que o corpo docente estava interessado nas suas 

aprendizagens "a maioria dos professores os incentiva a melhorar, está 

disponível para esclarecer suas dúvidas e dá oportunidades para que estes 

expressem suas opiniões" (p. 11). Os professores afirmaram que se sentiam 

responsáveis pela aprendizagem dos estudantes.  

O Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação de São 

Caetano do Sul dá real importância para o tema clima escolar, realizando 

pesquisas12 com os alunos das escolas de Ensino Fundamental para que, 

posteriormente, possa realizar reuniões junto aos gestores escolares, 

buscando analisar os dados e elaborar planos de ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Essas pesquisas são realizadas com alunos do 5º e 9º ano, divididas em categorias como: respeito, 

amizade, segurança e justiça. 
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3. CAMINHO METODOLÓGICO 

 

3.1 Abordagem qualitativa 

 

A metodologia da pesquisa utilizada neste trabalho visa desvelar as 

percepções de Coordenadores Pedagógicos sobre a construção das 

Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental I do município de São 

Caetano do Sul, focalizando-os como autores da proposta, numa abordagem 

de pesquisa qualitativa por entender que essa abordagem revela o processo da 

construção de significados dos sujeitos pesquisados. 

Segundo André (1989), a experiência humana é medida pela 

interpretação. Na  abordagem qualitativa, voltamos o interesse para as 

interações sociais e os significados que os indivíduos desenvolvem em sua 

vida cotidiana. Essa prática defende uma visão holística dos fenômenos, 

considerando todas as influências de uma situação, bem como contrapõe-se ao 

esquema meramente quantitativo de pesquisa, por entender que esse 

esquema divide a realidade em unidades mensuráveis e toma-as isoladas no 

estudo. 

A abordagem qualitativa, assim, permite refletir sobre as ações do 

processo de condução da investigação desta pesquisa, interpretando diálogos 

entre pesquisador e sujeitos, casos últimos, no caso, os Coordenadores 

Pedagógicos, evidenciando as ações desenvolvidas na construção do 

processo, revelando e valorizando suas experiências, visando uma atitude 

crítica de todos os envolvidos no estudo, não perdendo de vista um princípio 

norteador dessa abordagem que é o desenvolvimento humano. Isso vai ao 

encontro do que afirma Abramowicz (1996), já que, segundo ela, uma das 

características da pesquisa qualitativa é a valorização das experiências tanto 

do pesquisador como do sujeito pesquisado, pois a natureza dessa abordagem 

evidencia a subjetividade.  

Na mesma lógica, para Chizzotti (2010, p.26), “as pesquisas qualitativas 

não têm um padrão único porque admitem que a realidade é fluente e 

contraditória”. O autor ainda argumenta que “os processos de investigação 
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dependem também do pesquisador, de sua concepção, de seus valores, de 

seus objetivos” (CHIZZOTTI, 2010, p. 26), o que nos fortaleceu a escolha. 

Nesse sentido também é importante trazer o olhar do investigador 

qualitativo que, segundo Bogdan e Biklen (1994, p.70), “tenta compreender o 

processo mediante o qual as pessoas constroem significados e descrevem em 

que consistem esses significados”.        

Na abordagem qualitativa de pesquisa, investigar a história humana e os 

fatos sociais não se limita a repetir procedimentos de mensuração com 

modelos predeterminados. A pesquisa é descritiva e se preocupa mais com o 

processo do que com o resultado. De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 

32),  

[...] os levantamentos sociais têm importância particular para a 
compreensão da história da investigação qualitativa em 
educação, dada sua relação imediata com os problemas sociais 
e a sua posição particular a meio caminho entre a narrativa e o 
estudo científico. 

 

Nesse sentido, a abordagem qualitativa envolve a participação dos 

sujeitos pesquisados e imprime rigorosa análise interpretativa e reflexiva da 

ação (LARA, 2007), permeada por princípios éticos que levem a uma situação 

justa e satisfatória. Há ainda a possibilidade de o pesquisador estabelecer um 

canal de comunicação entre os sujeitos pesquisados, a interpretação dos 

dados e o cenário da pesquisa. Esse conjunto de fatores favorece “o rico 

movimento para o pesquisador captar a diversidade inerente à concreticidade 

do mundo real, que não se deixa conhecer pelo uso da razão” (BORBA, 2001, 

p. 44) 

A presente pesquisa, assim, foi predominantemente qualitativa, 

entretanto, quando surgiram dados quantitativos que se mostraram 

importantes, eles foram considerados. A escolha da abordagem qualitativa 

buscou acentuar a dimensão ética que permeia a pesquisa, por possibilitar o 

respeito e a acolhida do conhecimento e do pensamento crítico dos sujeitos 

pesquisados e do pesquisador. 

 

3.2 Pesquisa Bibliográfica 
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Para desenvolver esta pesquisa foram escolhidos como instrumentos 

para a coleta de dados: a aplicação de questionário (anexo B) e a entrevista 

semiestruturada (anexo C) com sete Coordenadoras Pedagógicas do Ensino 

Fundamental I, além da pesquisa documental e bibliográfica, tudo isso 

possibilitou embasar teoricamente as descobertas e as considerações feitas ao 

longo do trabalho.  

Como em todo processo de pesquisa, o primeiro ponto a ser definido foi 

o problema de pesquisa, para que, em seguida, fizéssemos o levantamento 

das referências bibliográficas, lembrando que o marco inicial para a delimitação 

do problema partiu das inquietações, das indagações e das experiências 

vividas pelo pesquisador durante toda trajetória pessoal e profissional. 

Desta forma, foi possível colher informações a respeito dos temas 

desenvolvidos nesta pesquisa como currículo, participação, autonomia,  papel 

dos Coordenadores Pedagógicos, e perceber o quanto os temas que envolvem 

o currículo são discutidos e pesquisados atualmente.  

A pesquisa bibliográfica teve início na revisão da bibliografia indicada e 

utilizada nas disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Educação: 

Currículo, na PUC – SP. Ao longo da pesquisa outros autores que tratam dessa 

temática foram adotados como forma de complementar a investigação e as 

discussões. 

Para Severino (2007), a pesquisa bibliográfica é realizada a partir de 

registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores em documentos 

impressos como livros, artigos, teses etc.  E destaca: 

Utiliza de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por 
outros pesquisadores e devidamente registrados. Os textos 
tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O 
pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos 
estudos analíticos constantes dos textos. (SEVERINO, 2007, 
p.122) 

 

 

3.3 Análise Documental 

 

Outra etapa importante foi a análise documental relativa aos registros 

dos planejamentos durante a construção das Orientações Curriculares, dos 
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regimentos escolares e das leis que envolvem a Educação Básica no Brasil e a 

Secretaria de Educação do município.  

A investigação desencadeou-se com a busca de documentos 

relacionados às origens, às justificativas, aos objetivos e aos planos para 

operacionalizar a construção da Proposta Curricular.  

Inicialmente analisamos o documento Regimento Escolar (anexo A). As 

escolas de São Caetano do Sul sempre tiveram um Regimento Escolar como 

referência para o desenvolvimento do trabalho nas unidades escolares, e ele, 

durante a antiga gestão (2009 a 2012), apresentava pequenas diferenças de 

uma escola para outra.  

Atualmente, esse documento é comum a todas as escolas da rede. 

Comparando o Regimento Escolar de uma escola de 2009 com o de uma de 

2014, percebemos que, embora a estruturação desse documento seja igual, o 

de 2009 não apresenta artigos referentes a uma política democrática e ao 

papel do coordenador pedagógico como formador de professores, 

diferentemente do que ocorre no atual, como podemos observar nos artigos 5 e 

10, dispostos no Título I - Organização das escolas municipais, Capítulo II – 

Fins e Princípios, que tratam da proposta de uma gestão democrática e de um 

coordenador formador, respectivamente: 

 
Art. 5 - A política de democratização desenvolvida na Rede 
Pública Municipal deve assegurar a melhoria da qualidade de 
ensino e a valorização da escola, em todos os seus níveis e 
segmentos, e dos profissionais de educação. 
 
(...) 

 

Art. 10 - A Coordenação Pedagógica, subordinada à Direção, 
tem por objetivo garantir a unidade do planejamento e a eficácia 
de sua execução, proporcionando condições para a participação 
efetiva de todo o corpo docente, unificando-o em torno dos 
objetivos gerais da unidade escolar e a implementação de ações 
com intencionalidade pedagógica e formativa, voltada para a 
qualificação constante e permanente dos professores, o que 
implica na legitimação do coordenador como formador. 

  

 Já o texto apresentado no Regimento Escolar atual que versa sobre as 

atribuições do Coordenador Pedagógico encontra-se no art. 11, que apresenta 
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29 itens referentes às atribuições do Coordenador. De todos, os que mais se 

aproximam do entendimento do Coordenador Pedagógico como formador são: 

 

III- propor e coordenar atividades de aperfeiçoamento e 
atualização de professores; 
 
(...) 
 
IX- estudar e adequar a metodologia didática e procedimental 
do professor ao desenvolver os conteúdos com o aluno.  
 
(...) 
 
XIV- proporcionar momentos de estudo teóricos, que abordem 
a questão da heterogeneidade, tema de grande importância para 
o trabalho com as atividades diversificadas, para atender as 
necessidades individuais; 

 

 Ressalta-se que a questão do Coodenador Pedagógico como formador 

não aparece no documento Regimento Escolar de 2009, sugerindo que se 

esperavam do coordenador pedagógico posturas mais voltadas às questões 

administrativas – em alguns momentos, até de supervisor de trabalhos, rotinas 

e seminários -, abandonando a postura reflexiva, mediadora, articuladora e 

transformadora da prática.  

 Como suporte para a investigação tomamos ainda as leis municipal, 

estadual e federal que norteiam as políticas educacionais. A pesquisa dessas 

teve como foco aprofundar o conhecimento e colher subsídios para o presente 

trabalho. 

 Essa análise documental corrobora com os sujeitos de nossa pesquisa, 

como podemos ver a seguir. 

 

3.4 Os sujeitos da pesquisa: o perfil 

 

            A escolha do perfil dos coordenadores foi fundamental para o 

encaminhamento da pesquisa, pois tivemos como requisito básico 

coordenadores que estavam na função por mais de cinco anos. Essa escolha 

foi feita devido ao fato de essas pessoas possuírem uma visão bem global da 

situação, já que tanto atuaram  na antiga gestão (2009 a 2012), que era 

baseada em projetos fechados elaborados pelos assessores pedagógicos do 
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centro de formação, quanto acompanharam a trajetória da construção das 

Orientações Curriculares na atual gestão, observando os avanços e as 

dificuldades delas. Essa situação, acreditamos nós ofereceria aos 

coordenadores maior potencial para enriquecer a pesquisa proposta. 

Para tanto, a relação estabelecida profissionalmente nesse processo de 

construção entre o pesquisador que ocupa o cargo de Assessor Pedagógico do 

Ensino Fundamental I e os sujeitos pesquisados, os Coordenadores 

Pedagógicos do Ensino Fundamental I, facilitou a adesão, pois os sujeitos da 

pesquisa acompanharam a intenção do pesquisador em investigar essa nova 

proposta curricular, incentivando-o, inclusive, a escrever um projeto de 

pesquisa para o Curso de Pós-Graduação em Educação: Currículo, na PUC-

SP, projeto esse que trataria das ações dos coordenadores nas escolas do 

Ensino Fundamental I.  

Como era de nosso interesse traçar  um perfil dos sujeitos pesquisados 

em relação a idade, sexo, experiência profissional e formação, escolhemos o 

questionário para fazer isso, já que ele, segundo Laville e Dionne (1999, p. 

336), “é uma técnica de coleta de informações através da qual o pesquisador 

recolhe o testemunho de participantes interrogando-os por escrito”.  

Tabela 1 – Perfil dos Coordenadores Pedagógicos 

DADOS GERAIS DOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

Identificação Gênero Idade 

Tempo de atuação na educação 
Em sala de 

aula 
Na rede de 
ensino de 

SCS 

Como CP  

CP1 F 44 15 anos 8 anos  5 anos  

CP2 F 51 6 anos  12 anos  6 anos 

CP3 F 31 5 anos  7 anos  6 anos 

CP4 F 38 14 anos  10 anos 8 anos 

CP5 F 44  19 anos  23 anos  5 anos 

CP6 F 43 10 anos  8 anos  5 anos 

CP7 F 40 15 anos 13 anos 8 anos 
Fonte: Questionários respondidos pelas entrevistadas 

  

A tabela 1 permite aferir que todos os participantes são do sexo 

feminino, com idade média de 41 anos, que atuam no cargo de Coordenador 

Pedagógico em média 6 anos. O tempo de atuação na rede de ensino de São 

Caetano do Sul é mais variável. Esse panorama de gênero e média de idade 

aproxima-se dos resultados obtidos em pesquisa organizada por Placco e 
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Almeida (2010a), cujos dados apontam uma média de 44 anos de idade e a 

predominância de 90% de profissionais do gênero feminino ocupando a 

posição de Coordenador Pedagógico..  

 É importante ressaltar que todas as coordenadoras possuem experiência 

em sala de aula, sendo que a CP2 e CP3 estiveram em sala de aula por menos 

de 10 anos. Conforme consta na lei de número 7572/96, um dos requisitos para 

o exercício de tal função é a experiência docente. Não é o único requisito, mas 

é um fator relevante, já que a experiência de atuação em sala de aula  pode 

auxiliar o Coordenador Pedagógico em suas intervenções junto ao grupo de 

professores. Giovanni (2013) afirma que: 

 

[...] ter prática na docência permite ao coordenador pedagógico 
se deslocar com maior frequência para o lugar do professor, 
refletindo sobre seu papel formativo e reduzindo a possibilidade 
de oferecer sugestões distantes da realidade. (GIOVANNI, 2013, 
p. 91) 
 

Considerando que todas as coordenadoras têm experiência em sala de 

aula, em relação à formação dos coordenadores, Campos e Falcão (2010b) 

fazem uma análise da PAP (Professor de Apoio Pedagógico) na rede municipal 

de São Bernardo do Campo, na qual propõe a seguinte reflexão: 

 

Tenho como hipótese que os professores que passam a exercer 
a coordenação pedagógica do município enfrentam muitos 
obstáculos tendo em vista o contexto em que assumem tal 
função, a própria realidade da formação em nível superior 
oferecida nos cursos de Pedagogia e a complexidade inerente à 
função. O PAP é um professor que se desliga da sala de aula 
para assumir a coordenação pedagógica, mas não há um 
processo formativo para esta passagem, portanto ele atua a 
partir de suas experiências formativas anteriores, dos saberes de 
suas experiências pessoais e das experiências das docências. 
(p.28) 

 

 Essa reflexão corrobora o perfil dos Coordenadores Pedagógicos da 

rede de São Caetano do Sul, pois apenas em 2013 tiveram um curso 

específico para a área, o “Técnicas Didáticas”13, oferecido pela Fundação 

Lemman a redes públicas de ensino no Estado de São Paulo com o foco no 

                                                           
13

O “Técnicas Didáticas” é o programa de formação de professores elaborado e oferecido pela Fundação 

Lemann a redes públicas de ensino no Estado de São Paulo com foco na gestão e na prática de sala de 

aula.  
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acompanhamento pedagógico – planejamento, observação em sala de aula, 

gestão de tempo e  função do Coordenador Pedagógico nesse cenário, o que 

pode ter contribuído para o desenvolvimento de sua função.  

 Analisar o perfil dos Coordenadores Pedagógicos participantes faz-nos 

retomar o pensamento de Candau (2007, p. 143), que leva a refletir sobre as 

diferentes etapas do desenvolvimento profissional, especificamente, do 

magistério. A autora enfatiza a importância de não tratar do mesmo modo o 

professor em fase inicial e os professores que já acumularam experiência 

profissional, para tanto descreve cinco etapas básicas, as quais, para ela, não 

devem ser concebidas de forma linear, mas sim em relação dialética: 

 

[...] a entrada na carreira, etapa de sobrevivência e descobertas; 
a fase de estabilização, momento de identificação profissional e 
segurança; a fase de diversificação, momento de 
questionamento, de experimentação, de buscas plurais; o 
momento de serenidade e distância afetiva e/ou 
conservadorismo e lamentações e, finalmente, atinge-se um 
momento de desinvestimento, de recuo de interiorização, 
característico do final da carreira profissional. O ciclo profissional 
é de um processo complexo no qual interferem múltiplas 
variáveis. (CANDAU, 2007, p. 149) 

 

 Os Coordenadores Pedagógicos, sujeitos desta pesquisa, apresentam 

perfis distintos em relação ao desenvolvimento profissional, aproximando-se, 

no que concerne à realização de graduação em Pedagogia, ao vínculo 

funcional com a mesma rede de ensino,  à participação nas propostas 

pedagógicas da gestão anterior e da atual, e ao exercício da função de 

Coordenador Pedagógico. Porém, ao tratarmos da faixa etária e do tempo de 

atuação em sala de aula, podemos verificar distinção entre as pesquisadas. 

Dessa forma, podemos afirmar que os sujeitos pesquisados formam um grupo 

de profissionais heterogêneo e, em virtude disso, assim como Candau (2007, p. 

149), entendemos que “os problemas, necessidades e desafios são diferentes 

e os processos de formação não podem ignorar essa realidade”. 

 Essas afirmações podem fazer mais sentido quando relacionamos a 

realização e a busca sobre cursos relacionados a sua profissão à postura dos 

entrevistados,  considerando suas perspectivas profissionais. Ao analisá-las, é 

possível observar que 80% dos entrevistados têm como perspectiva 

profissional continuar como coordenador na rede de ensino de São Caetano do 
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Sul sem qualquer menção a aperfeiçoamento, e apenas dois coordenadores 

mencionaram a vontade de um aperfeiçoamento profissional, como a busca por 

pós-graduação e novos desafios profissionais.  

 

3.5 Entrevistas 

 

Bauer e Gaskell (2004, p.65) observam que a entrevista qualitativa ou de 

aprofundamento fornece dados básicos para que possamos compreender as 

relações entre os atores sociais e a situação deles, destacando que”[...] o 

objetivo é uma compreensão detalhada das crenças, atitudes, valores e 

motivações em relação aos comportamentos das pessoas em contextos sociais 

específicos”. Ainda segundo Bauer e Gaskell (2004, p.190), a maioria das 

pesquisas sociais baseia-se em entrevistas, que podem ser estruturadas ou 

não. Os autores acreditam que as pessoas, quando falam, exprimem suas 

opiniões a respeito de determinado assunto, da mesma maneira que a fala 

revela seus pensamentos. O texto é a forma escrita de expressar esses 

pensamentos. Para eles, “a análise de conteúdo é apenas um método de 

análise de texto desenvolvida dentro das ciências sociais empíricas”(BAUER; 

GASKELL, 2004, p. 190).  

Entendemos, dessa forma, que a análise de conteúdo tem seu ponto de 

partida na mensagem verbal ou escrita. Em nosso trabalho, foi obtida dos 

sujeitos a mensagem verbal com as entrevistas realizadas.  

Além do questionário, para a análise dos dados foi utilizada a entrevista 

a qual, segundo Bogdan e Biklen (1994, p.134), na abordagem qualitativa, 

pode ser utilizada de duas formas: pode construir a técnica dominante para 

cada coleta de dados ou pode ser utilizada em conjunto com a observação 

participante, a análise de documentos e outras técnicas.  

Na presente pesquisa, as entrevistas foram realizadas com as sete 

Coordenadoras Pedagógicas do Ensino Fundamental I. O modelo utilizado foi o 

de entrevista semiestruturada, opção que se enquadra metodologicamente na 

realidade da pesquisa em questão, isso porque, para Laville e Dionne (1999, p. 

333) a entrevista semiestruturada “constitui-se em uma série de perguntas 

feitas oralmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador tem a 

possibilidade de acrescentar questões de esclarecimento”.  
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Com as entrevistas realizadas, passamos a transcrever a fala dos 

Coordenadores Pedagógicos para possibilitar a análise mais detalhada. Com o 

material em mãos, as respostas foram analisadas e categorizadas, para 

posterior discussão dos dados. Conforme Kishimoto (2007, p. 252), a 

categorização requer estratégias para sua realização. “Ao apreender classes e 

objeto e eventos de seu mundo – as categorias – o ser humano compreende o 

mundo e comunica-se com os outros”. 

As formas de agrupar as respostas coletadas são construções ou 

invenções da sociedade. Para categorizar, vamos além das informações dadas 

e utilizamos interpretações para agrupar o que é equivalente e o que se 

relaciona. Para Bogdan e Biklen (1994, p.221),  

 

o desenvolvimento de um sistema de codificação envolve vários 
passos: percorre os seus dados na procura e regularidades e 
padrões, bem como de tópicos presentes nos dados e, em 
seguida, escreve palavras e frases que representam estes 
mesmos tópicos e padrões. Estas palavras ou frases são 
categorias de codificação. 
 

Aderindo a essa orientação, teceram-se as relações da predominância 

das respostas agrupadas por similaridade, com campos que favorecessem sua 

compreensão, e estabeleceram-se categorias dentro de cada questão 

elaborada. De acordo com Ludke e Marli (1986, p. 43). “Não existem normas 

fixas nem procedimentos padronizados para a criação de categorias, mas 

acredita-se que um quadro teórico consistente pode auxiliar uma seleção inicial 

mais segura e relevante”. Para Abramowicz (1989, p.12), “Esse procedimento 

se baseia na reiteração, isto é, na frequência com que os itens ocorrem”.   

Segundo Laville e Dionne (1999, p. 223), “as categorias devem possuir 

certas qualidades caso queira que a análise se mostre significativa”, como, por 

exemplo: serem pertinentes, convindo aos conteúdos analisados; serem 

verificadas o mais exaustivamente possível para englobar o máximo dos 

conteúdos; não serem muito numerosas, tendo em vista que a finalidade  é 

reduzir os dados; e serem precisas e mutuamente exclusivas, pois o conteúdo 

de uma não se pode encontrar também em outra. 

Dessa forma, pretendemos ter esclarecido o nosso percurso 

metodológico, a fim de que se torne mais clara nossa análise. 
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4. O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

4.1 Conhecendo São Caetano do Sul 

 

A cidade de São Caetano do Sul é um pequeno município brasileiro, 

situado no estado de São Paulo, mais precisamente na região do grande ABC 

Paulista. O município, que tem raízes na Itália, ostentadas nos nomes das ruas, 

das praças, das cantinas, das padarias e das lojas, foi fundado em 28 de julho 

de 1877 e emancipado em 24 de outubro de 1948.  

São Caetano do Sul tem limites geográficos ao norte com São Paulo 

(SP), ao Sul com Santo André (SA) e São Bernardo do Campo (SBC), a leste 

com Santo André e a oeste com São Paulo e São Bernardo do Campo. A 

cidade tem rios que fazem divisa com outros municípios: Rio Tamanduateí 

(divisa com SP), Rio dos Meninos (divisa com SP e SBC), Córrego de Utinga 

(divisa com SA), Córrego das Grotas (divisa com SA) e Córrego do Moinho 

(dentro da cidade). 

            Com uma população de aproximadamente 158.000 munícipes (IBGE, 

2014) e uma densidade demográfica de 9.736 habitantes/quilômetro quadrado, 

a cidade tem uma área total de 15,3 km² e está situada a uma altitude de 744 

metros. Em 2013, confirmou sua liderança em relação ao Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), com um índice de 0,862 (em uma 

escala que vai de 0 a 1). Em 2002, São Caetano já era considerado o primeiro 

município do Brasil em tal ranking.  

             A cidade tem 100% de suas 600 ruas pavimentadas, todo seu esgoto 

(100%) tratado e abastecimento de água em suas residências. O município tem 

também a primeira colocação na dimensão longevidade (expectativa de vida ao 

nascer de 78,2 anos), investindo fortemente em todos os setores, incluindo a 

atenção com a terceira idade.  

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), da Federação das 

Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), apontou, em 2009, São 

Caetano do Sul como o município mais desenvolvido do país. O município 

obteve a nota 0,9524 (escala em que 1 é o maior índice possível). Isso mostra 
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que a cidade é a melhor entre os mais de 5.500 municípios brasileiros para se 

viver.  

Em 2009, foi apontada como cidade com o menor índice de mortalidade 

infantil no Estado de São Paulo. A média é de 4,1 óbitos de crianças menores 

de um ano para cada mil bebês nascidos vivos. Tal índice pode ser comparado 

ao de países desenvolvidos (como Alemanha, Áustria, Bélgica e Dinamarca), e 

menor do que o dos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido.  

Em São Caetano do Sul, a Educação recebe investimentos da ordem de 

35,5% da arrecadação total. Possui, em sua estrutura, todas as crianças do 

ensino infantil matriculadas na rede municipal de ensino. Tem um índice de 

analfabetismo de 0,07% e foi eleito, em 2009, o município líder em 

escolaridade entre todos os 645 municípios do Estado de São Paulo, pela 

Fundação Seade. 

 

4.2  A Educação no Brasil e em São Caetano do Sul 

 

A cidade de São Caetano do Sul é um dos poucos municípios brasileiros 

que oferece educação desde a pré-escola até a universidade. Por suas 

características, é considerada uma referência nacional no ensino público de 

qualidade. Apresenta altos índices de escolaridade e, segundo a Fundação 

Seade, é líder em escolaridade entre os municípios paulistas. Sendo assim, 

impõe-se a necessidade de incluir um breve histórico sobre a Educação em 

São Caetano do Sul. 

No início do séc. XX, São Caetano do Sul, ainda parte de São Bernardo 

do Campo, preocupava-se com a Educação Infantil. Evidentemente, não se 

tratava de uma iniciativa pública, mas privada promovida por religiosos. 

Em 1929, o padre Alexandre Grigoli, vigário de São Caetano, convidou 

algumas religiosas (Irmãs da Providência), que se encontravam na cidade de 

Tietê, no interior de São Paulo, para trabalhar em sua paróquia. Assim teve 

início o primeiro trabalho de educação infantil na cidade. 

Essa iniciativa, porém, foi interrompida, e somente cerca de um ano 

depois, com a ajuda direta das Irmãs da Providência radicadas na Itália, o 

projeto teve continuidade. Finalmente, no dia primeiro de julho de 1930, 

começou a funcionar o primeiro jardim da infância de São Caetano do Sul. Com 
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mais de 50 crianças em suas dependências, divididas em duas classes, 

tiveram início as aulas, que iam das 12h às 17h. O local adotou o nome de 

Santo Antônio e foi o gérmen do atual Externato Santo Antônio, uma tradicional 

escola particular do município. 

Em 08 de março de 1967, com o nome de Ginásio Comercial Municipal 

de São Caetano do Sul, abriam-se as portas de uma nova escola que se 

tornaria uma das instituições públicas de ensino mais conceituadas da cidade 

de São Caetano do Sul e do Estado de São Paulo, hoje conhecida como 

Escola Municipal de Ensino Profa. Alcina Dantas Feijão. 

Nessa época a educação no Brasil era um problema político de primeira 

grandeza e desempenhava o papel de apoiar o desenvolvimento econômico e 

social, de interesse comum, para fornecer um ensino de qualidade para todos, 

mas esse não era mais um privilégio das classes abastadas; a lei obrigava o 

ingresso de todas as crianças na escola a partir dos sete anos de idade. O 

ensino deveria ser fornecido por todas as esferas de governo: federal, estadual 

e municipal, cada qual com sua responsabilidade no processo de ensino, e 

cada esfera determinaria as características dos seus projetos educacionais 

segundo a etnografia dos seus alunos. 

No Brasil do século XX, a Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e 

Bases (LDB) de 1996 e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 1997 

trouxeram consigo os textos para legislar e organizar a educação em todo o 

território nacional e determinaram as ações e os planos curriculares mínimos e 

comuns a todos. 

A educação, segundo a Constituição, tornava-se um tema colaborativo e 

de interesse comum entre governos, sociedade e família. A educação passou a 

ser dever do Estado e direito de todos e deveria fornecer meios para o 

desenvolvimento e a inclusão social, bem como realizar a qualificação 

profissional dos cidadãos. 

A partir de 1988, as esferas públicas municipais receberam autonomia 

para criar seus sistemas próprios de ensino, deixando de ser executoras de 

decisões de outras instâncias, isto é, deixando de ser executoras dos governos 

federal e estaduais. 

Já a LDB de 1996 descreveu a obrigatoriedade nacional do ingresso de 

crianças com mais de sete anos de idade nas escolas de educação básica, 
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formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, assegurando uma 

formação comum para o exercício da cidadania, para a progressão no trabalho 

e para o acesso ao ensino superior. 

Os currículos escolares deveriam seguir os PCN, aprovados em 1997 

como referenciais de qualidade para o ensino fundamental, e estes norteariam 

as exigências mínimas para os planos de ensino, os quais deixam de ser 

“engessados” e poderiam adaptar-se às características regionais e sociais para 

o desenvolvimento dos alunos.  

Até o ano de 2006 o município de São Caetano do Sul era responsável 

apenas por três escolas de Ensino Fundamental, as demais eram dirigidas pelo 

Estado. Porém, a Lei nº 4.454 de 22 de novembro de 2006 “autoriza o poder 

executivo municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por 

intermédio da Secretaria da Educação, objetivando a implantação e o 

desenvolvimento de programa na área da educação”, assim, as 10 escolas de 

Fundamental I do Estado passaram a ser atendidas pelo município.  

O presente Convênio tinha por objeto a ação compartilhada entre a 

Secretaria Estadual de Educação e o Município, visando assegurar a 

continuidade da implantação e o desenvolvimento do Programa de Ação de 

Parceria Educacional Estado-Município para o atendimento do Ensino 

Fundamental, mediante a transferência de alunos e de recursos materiais e o 

afastamento de pessoal docente, técnico e administrativo, movimento que 

implicaria o repasse de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – (FUNDEF), 

correspondentes ao número de matrículas assumidas pelo Município. 

Para atender à demanda e para garantir a qualidade de ensino em todas 

as escolas municipalizadas, a Secretaria de Educação contratou especialistas 

em educação para garantir que todas as escolas tivessem a mesma estrutura e 

organização das três escolas municipais de São Caetano do Sul. Esses 

especialistas elaboravam projetos e sequências didáticas para cada ano 

escolar.  

Os Coordenadores Pedagógicos participavam de reuniões no Centro de 

Formação e recebiam orientações sobre os projetos e as sequências didáticas 

elaborados pelos especialistas, a fim de que os levassem para as escolas e 

orientassem os professores para a sua aplicação. 
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Vale ressaltar que, de acordo com Lerner (2002), os projetos didáticos, 

além de oferecer contextos nos quais a leitura ganha sentido e aparece como 

uma atividade complexa cujos diversos aspectos se articulam ao orientarem-se 

para a realização de um propósito, permitem uma organização muito flexível do 

tempo: segundo o objetivo que se persiga, um projeto pode ocupar somente 

uns dias, ou desenvolver-se ao longo de vários meses. A sucessão de projetos 

diferentes – em cada ano letivo e, em geral, no curso da escolaridade – torna 

possível voltar a trabalhar sobre a leitura de diferentes pontos de vista, para 

cumprir diferentes propósitos e em relação a diferentes tipos de texto.  

Dessa forma, o Ensino Fundamental I em São Caetano do Sul teve 

durante os anos de 2007 a 2012 o ensino baseado em projetos e em 

sequências didáticas elaborados pelos especialistas do Centro de Formação, e 

aqueleseram enviados para as escolas para que os professores aplicassem em 

suas turmas sem nenhuma alteração. 

Em 2013, com a mudança na gestão pública, a Secretaria de Educação 

de São Caetano do Sul iniciou o ano letivo dando aos coordenadores e aos 

professores a liberdade de escolha de sua metodologia, podendo ou não 

utilizar os projetos antigos, fazendo adaptações e garantindo o direito de 

aprender de todos os alunos. Logo em seguida, iniciaram-se as discussões 

para o projeto da construção democrática do currículo mínimo do município, 

assim chamado naquele momento, que buscava propor um currículo para os 

níveis de Educação Infantil e Ensino Fundamental, com a finalidade de apoiar o 

trabalho realizado nas escolas, aumentando aautonomia delas, e de contribuir 

para a melhoria da qualidade das aprendizagens dos alunos. Assim, nasceu 

uma nova proposta curricular na Educação de São Caetano do Sul, pois a 

maior queixa dos professores, na antiga gestão, era não ter liberdade de 

ministrar suas aulas com autonomia, sendo meros aplicadores das sequências 

didáticas e dos projetos elaborados pelos formadores do Centro de Formação.  

No mesmo ano, de acordo com o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), a cidade teve avanços em seus resultados. No 

Ensino Fundamental I, a média desse indicador passou de 6,6 para 6,8; e, no 

Fundamental II, de 5,2 para 5,3.  

Hoje, logo, a cidade conta com uma rede de educação dirigida pela 

Secretaria Municipal da Educação da Prefeitura. O ensino regular dispõe, em 
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2015, de 16 Escolas Municipais Integrais (EMI), que oferecem Educação 

Infantil em período integral para crianças de 0 a 5 anos; 22 Escolas Municipais 

de Educação Infantil (EMEI); três creches conveniadas; 17 Escolas Municipais 

de Ensino Fundamental (EMEF), sete delas oferecendo ensino em tempo 

integral (2015); e três escolas de Ensino Fundamental e Médio. Fazem parte 

ainda dessa rede de ensino a Escola Municipal de Idiomas, a Escola de 

Informática e o Centro Digital.  

O trabalho da Secretaria Municipal da Educação (SEEDUC) também 

inclui o aperfeiçoamento contínuo dos professores e dos funcionários, com a 

valorização do profissional da área, em atividades coordenadas pelo Centro de 

Capacitação dos Profissionais da Educação (CECAPE) Dra. Zilda Arns.  

Várias iniciativas, programas e parcerias têm sido colocadas em prática 

e impulsionadas pela Secretaria de Educação e pelo CECAPE. Entre elas, e 

que merece destaque, está a Prova São Caetano14 que auxilia no 

monitoramento dos resultados de aprendizagem do Ensino Fundamental, 

acompanhando o desempenho dos aprendizes e auxiliando na gestão das 

escolas. Outra iniciativa pioneira no município foi a elaboração dos currículos 

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, envolvendo professores, 

gestores e especialistas em educação em sua elaboração.  

Em outra iniciativa, foi criada também a Escola de Pais com o intuito de 

facilitar a aproximação da família e da escola, objetivando reunir e aproximar as 

duas por meio da criação de um elo sólido para a educação da criança e do 

jovem. 

Ademais, a Secretaria de Educação conta com várias parcerias que, 

direta ou indiretamente, beneficiam os professores e os alunos das escolas. 

Uma dessas ações foi realizada com a Fundação Lemann, (organização 

situada em São Paulo, sem fins lucrativos, criada em 2002, pelo empresário 

Jorge Paulo Lemann) com o objetivo de melhorar a qualidade do aprendizado 

dos alunos e, ao mesmo tempo, formar uma rede de líderes transformadores. 

Também avançou em sua parceria com a compra de recursos telemáticos para 

todas as unidades escolares, visando aprimorar os processos de ensino e 

                                                           
14

Prova São Caetano é uma avaliação elaborada pelos formadores do Centro de Capacitação dos 

Profissionais de Educação de São Caetano do Sul e aplicada para os alunos dos 5
os

 e 9
os

 no final de cada 

trimestre, com o objetivo de fornecer dados que subsidiem as equipes gestoras no encaminhamento de 

ações e planos pedagógicos para aprimorar ensino e aprendizagem. 
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aprendizagens, levando a cada sala de aula das escolas uma lousa eletrônica 

(com sistema de som embutido), computador e projetor do tipo Datashow, 

aparelhos que estão à disposição dos professores. Dentro do mesmo projeto, 

as escolas foram equipadas com internet de alta velocidade para o uso 

pedagógico nas salas de aula e para os serviços administrativos; foram 

distribuídos para os alunos e para professores notebooks, netbooks e 

computadores para o uso administrativo localizado nas secretarias, nas salas 

de diretoria, na biblioteca, no almoxarifado. Os professores também receberam 

da Secretaria, para o trabalho com os alunos e para a utilização pessoal, no 

ano de 2013, computadores do tipo tablet. Além desses recursos vale destacar 

a instalação de Mesas Educacionais Digitais para apoiar o ensino de conteúdos 

em Artes, Natureza, Sociedade, Linguagem Oral e Escrita, Movimento e 

Matemática. Outro recurso digital importante foi a instalação de um sistema de 

Gestão Escolar que permeia todos os processos administrativos e pedagógicos 

de uma rede de ensino, permitindo o acesso a informações da rede municipal, 

da unidade escolar, das equipes técnico-pedagógicas e dos alunos. 

Por fim, como uma das iniciativas mais importantes, está a elaboração e 

a aplicação das Orientações Curriculares para o Ensino Fundamental. Uma 

ação que oportunizou os mesmos conhecimentos e as mesmas habilidades 

formativas a todos os estudantes da cidade.  

Retomando a elaboração dos currículos envolvendo professores, 

gestores e especialistas em educação, há de se retomar o que Abramowicz 

(2006) destaca. A autora indica que o currículo ganhou um lugar central na 

concepção contemporânea, apresentando-se como uma construção em 

processo, em que não há espaço para uma cultura unitária, homogênea, dando 

lugar a um multiculturalismo. E acrescenta: 

 

(...) ao se refletir, debater, estudar, discutir e construir currículo 
nas escolas é fundamental levar em conta todas essas questões 
que apontam para a construção de uma identidade vista não 
como um dado imutável, mas como uma conquista em processo 
que reafirma práticas já consagradas culturalmente, mas 
renovadas e já ressignificadas (ABRAMOWICZ, 2006, p. 3). 
 

Essa ressignificação do papel escolar como construtora do currículo, ou 

melhor dizendo, como um espaço privilegiado de elaboração coletiva curricular, 
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traz consigo a revalorização do professor e a valorização da participação do 

aluno (Abramowicz, 2006). 

 

4.3 Proposta Curricular Democrática de São Caetano do Sul 

 

A Proposta Curricular democrática do município de São Caetano do Sul 

é composta por um conjunto de medidas adotadas pela Secretaria Municipal de 

Educação e pelo Centro de Capacitação dos Profissionais de Educação 

(CECAPE) com relação ao Ensino Fundamental, que alterou o cotidiano das 

escolas municipais a partir de 2014, com o lançamento das Orientações 

Curriculares do Ensino Fundamental. Como parte do plano de governo 

assumido pelo atual prefeito Dr. Paulo Pinheiro, a reforma curricular integra a 

participação dos profissionais da Educação nas propostas educacionais, bem 

como o desenvolvimento da autonomia. Tal proposta estabelece diretrizes para 

a organização curricular do Ensino Fundamental nas escolas municipais, 

visando à reorganização curricular da Educação Básica como uma das ações 

que pretendiam atingir as metas de melhoria do processo educacional 

sancaetanense. 

O objetivo da Proposta Curricular é que todas as escolas do município 

funcionem, de fato, como uma rede. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de 

Educação passou a discutir junto aos educadores da rede quais seriam os 

conteúdos e os objetivos que deveriam estar presentes num currículo mínimo 

(assim chamado até o momento) a fim de garantir uma base comum de 

conhecimentos e de competências para todos os alunos, respeitando a 

diversidade dos envolvidos. 

O currículo pode ser entendido como um conjunto de ideias, verdades, 

valores, recursos e materiais (livro didático, jornais, equipamentos, planos, 

objetivos e manuais do professor), experiências multiculturais, formas de poder, 

crenças, procedimentos, conhecimentos provenientes da sociedade, da cultura 

(das atividades desportivas e corporais, da produção artística), do mundo do 

trabalho, das instituições produtoras do conhecimento científico (universidades 

e centros de pesquisa) e dos desenvolvimentos tecnológicos. Esse conjunto 

“ganha vida” a partir das construções pedagógicas e das intenções educativas 

desenvolvidas no contexto escolar, com o intuito de educar as novas gerações.  
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São Caetano do Sul organizou as Orientações Curriculares da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental, observando, sobretudo, formas democráticas 

de participação. A edição disponível para as escolas, em 2014, quando 

colocada em prática, permitiu uma nova discussão para que alterações 

pudessem ser realizadas. 

Na cidade, a elaboração dessas Orientações Curriculares foi histórica. 

Diretores, professores, especialistas em educação e pais discutiram ideias, 

textos e debateram leis, para normatizar um percurso de aprendizagem 

adequado para nossos alunos.  

O percurso de aprendizagem, do documento produzido, caracteriza-se 

por um conjunto de subsídios a fim de que as escolas e os professores possam 

elaborar projetos e propostas adaptados as suas realidades, para serem 

desenvolvidos ao longo dos anos.  

A proposta curricular da rede municipal de ensino de São Caetano do 

Sul está baseada, entre outras coisas, na equidade de oportunidades, na 

aprendizagem permanente e na diferenciação do ensino, pois favorece a 

aprendizagem de alunos especiais e promove talentos.  

O currículo, logo, propõe a igualdade de oportunidades de aprender para 

todos os alunos, compreendendo aqueles especiais, de inclusão; promove o 

desejo, necessário na sociedade atual, de aprender e conhecer por meio de 

atividades adequadas para a vida toda; e, ao mesmo tempo, atua sobre as 

características individuais, estimulando e valorizando as diferenças.  

A organização curricular busca também a superação do desafio histórico 

da articulação e da continuidade entre a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, criando para os educandos um percurso escolar mais integral e 

harmônico. Assegura, portanto, que as crianças avancem em suas 

aprendizagens de forma contínua, garantindo a qualidade na formação.  

A Proposta Curricular discute aspectos relativos à aprendizagem, 

quando menciona a autonomia para gerenciar a própria aprendizagem, 

aprender a aprender, colocando os resultados de sua própria aprendizagem em 

intervenções solidárias. Sendo assim, faz uma alusão clara aos quatro pilares 

da Educação (aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a viver juntos e 

aprender a ser) colocados por Delors (2001, p.85), quando este sustenta “[...] 

como principal consequência da sociedade do conhecimento a necessidade de 
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uma aprendizagem ao longo de toda a vida, fundamentada em quatro pilares, 

que são, concomitantemente, pilares do conhecimento e da formação 

continuada”.  

Nesse sentido, a proposta está em consonância com aquilo que 

Hargreaves (2004) indica, ou seja, que a sociedade do nosso século pode ser 

chamada de sociedade do conhecimento, pois sua ênfase está na informação e 

no conhecimento, de modo que o saber e o conhecimento são pontos centrais. 

Nessa sociedade, o conhecimento é um recurso maleável, fluído, em constante 

processo de expansão e mudança. 

No mundo em que vivemos, em que o conhecimento torna-se prioritário, 

a diferença será pautada pela qualidade da Educação recebida. E é nesse 

sentido que o documento das Orientações Curriculares explicita a sua 

preocupação com a qualidade da Educação destinada a um número cada vez 

mais expressivo de crianças e jovens que estão tendo acesso ao sistema 

municipal de ensino. 

Na sociedade atual, as situações são marcadas pelas incertezas, pelos 

riscos e pelas oportunidades. Em especial por um momento em que a presença 

das novas tecnologias delineia novos contornos às formas de viver, de 

aprender, de sentir e de trabalhar. Nesse período, assim, experimentamos uma 

revolução tecnológica que traz novos rumos a uma sociedade de informação 

em rede (CASTELLS, 2000), enfrentamos também enormes desafios 

associados à degradação da natureza, à violência, à pobreza, etc. (GIDDENS, 

2002). 

Nessa sociedade, a educação, sobretudo por meio da escola, tem 

desafios como garantir: 

o direito humano universal e social inalienável à educação. O 
direito universal não é passível de ser analisado isoladamente, 
mas deve sê-lo em estreita relação com outros direitos, 
especialmente, dos direitos civis e políticos e dos direitos de 
caráter subjetivo, sobre os quais incide decisivamente. 
Compreender e realizar a educação, entendida como um direito 
individual humano e coletivo, implica considerar o seu poder de 
habilitar para o exercício de outros direitos, isto é, para 
potencializar o ser humano como cidadão pleno, de tal modo que 
este se torne apto para viver e conviver em determinado 
ambiente, em sua dimensão planetária. A educação é, pois, 
processo e prática que se concretizam nas relações sociais que 
transcendem o espaço e o tempo escolares, tendo em vista os 
diferentes sujeitos que a demandam. Educação consiste, 
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portanto, no processo de socialização da cultura da vida, no qual 
se constroem, se mantêm e se transformam saberes, 
conhecimentos e valores (BRASIL, 2013, p. 16). 

 

Além de a educação ser um processo de socialização da cultura da vida, 

num período de tantas transformações sociais, sobretudo alavancadas pelas 

novas tecnologias, ela assume um papel fundamental para auxiliar na melhoria 

da sociedade.  

É nesse período de tantas mudanças e centralidade da educação que 

São Caetano do Sul busca educar suas crianças por meio de um modelo que 

as auxilie a “navegar” nas informações e construir conhecimentos para, entre 

outras coisas, auxiliá-las na construção da identidade no exercício da 

cidadania.  

Tal paradigma centraliza-se, entre outras coisas, numa educação menos 

massificada, mais personalizada, respeitando o ritmo individual de cada 

estudante. Um modelo em que a aprendizagem mecânica perde espaço para 

atividades mais globais, abertas e lúdicas, em que a memorização é substituída 

pela criatividade e em que a passividade diante da aprendizagem é trocada por 

outras metodologias mais ativas.  

São Caetano do Sul propõe, dessa maneira, um modelo para educar 

suas crianças, compreendendo a vida como um espaço de experimentação, 

em que as crianças possam aprender, sentir, chorar e ficar emocionadas. Um 

local de vivências menos preconceituosas no qual se possa ouvir sem julgar, 

refletir sem dogmatismos, amar sem preconceitos, ser solidário, colaborar e 

aprender a aprender. 

O município de São Caetano do Sul tem a expectativa de criar um 

homem “do” e “para” o conhecimento, aberto para a vida, que perceba nas 

experiências do mundo, tradicionais ou novas, seu crescimento e 

desenvolvimento.   

Para concretizar tal modelo de educação, algumas premissas foram 

estabelecidas: formar o aluno com qualidade, elevando o desempenho na 

aprendizagem, e focar na promoção da cidadania.  

 Na maioria das cidades e dos estados brasileiros, a tarefa da realização 

do currículo é entregue a um grupo de especialistas formado, geralmente, por 

professores dos quadros das universidades brasileiras. Trata-se de uma 
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encomenda a ser entregue à Secretaria de Educação da cidade e colocada em 

prática pelos professores. Nesse contexto, são poucas as experiências em que 

a participação do professor é solicitada e reconhecida como fonte legítima de 

informação profissional e como meio de articulação coletiva para a construção 

do documento. 

 A experiência de São Caetano, contudo, seguiu outro percurso, sendo 

este, aparentemente, mais proveitoso enquanto produção coletiva e legítima. O 

trabalho de elaboração do currículo teve inicio com os professores, por meio de 

análises de currículos de outros municípios, observações, registros e 

considerações que serviram como apoio e ponto de partida. A questão da 

participação merece destaque, sobretudo na realidade brasileira, autoritária por 

natureza. 

Os primeiros encontros, que ocorreram no primeiro semestre de 2013, 

foram feitos com os Coordenadores Pedagógicos do Ensino Fundamental I, 

sujeitos de nossa pesquisa, alguns deles exercendo esse cargo pela primeira 

vez e outros que já contavam com essa experiência, segundo orientações da 

antiga gestão do município. Os encontros foram quinzenais para a formação 

dos coordenadores e para a discussão e construção das orientações 

curriculares do município. Como os projetos existentes não eram mais 

obrigatórios, a principal queixa dos coordenadores era que os professores 

deixaram os projetos e se apoiaram em demasia nos livros didáticos. 

Com essa dificuldade apresentada pelos coordenadores, surge a 

primeira questão: como iniciar a construção democrática do currículo básico de 

um município que por muitos anos teve sua prática pautada em roteiros de 

aulas pré-estabelecidas por um conjunto de Assessores Pedagógicos? 

Hilda Taba (1962) ressalta que a elaboração de um currículo deve ter 

suas bases nas três fontes de Tyler:  as tradições, as pressões sociais e os 

hábitos estabelecidos, propondo sete passos na construção de um currículo: 1) 

diagnóstico das necessidades; 2) formulação de objetivos; 3) seleção de 

conteúdos; 4) organização de conteúdos; 5) seleção de atividades de 

aprendizagem; 6) organização das atividades de aprendizagem; 7) 

determinação do que se vai avaliar e das maneiras e dos meios de fazê-lo 

(DOMINGUES, 1988). 
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Sabendo que era necessário ter um currículo mínimo para alinhar o 

ensino na rede sem tirar a autonomia do professor e conhecendo os objetivos 

da educação no município, o próximo passo foi a seleção dos conteúdos.  

Na tentativa de encontrar um caminho que favorecesse tal seleção, o 

trabalho iniciou-se com a análise dos conteúdos comuns dos livros recebidos 

pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD15) e utilizados pela Rede, 

comparando-os com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e com as 

orientações curriculares existentes em outros municípios. Esse foi o ponto de 

partida para começar a discussão junto aos professores e aos Coordenadores 

Pedagógicos.  

Os Coordenadores Pedagógicos promoveram nos Horários de Trabalho 

Pedagógico Coletivo (HTPC) discussões para avaliação dos conteúdos básicos 

com seus professores e registraram observações, críticas e sugestões. 

Depois dos conteúdos básicos definidos, os professores foram 

convidados pelo Centro de Formação para uma nova revisão e elaboração das 

habilidades a serem inseridas no currículo.  

No caminho trilhado, os primeiros encontros entre os professores 

oportunizaram trocas de ideias, sugestões e recomendações. Essas primeiras 

informações deram origem a instrumentos de planejamento, planos de 

execução e cronogramas de trabalho. Os professores puderam participar e 

discutir as futuras realizações didático-pedagógicas do Ensino Fundamental I 

no município.  

Depois do planejamento, o trabalho inicial deu espaço a uma análise das 

realidades escolares. Os grupos de professores de cada escola apresentaram 

sua realidade, incluindo a infraestrutura e sua conexão com os projetos 

pedagógicos, os programas educacionais, os valores, as percepções sobre o 

ensino, as formas de avaliação, as formas de gestão, incluindo a de resultados, 

etc. 

                                                           
15

 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) tem como principal objetivo subsidiar o trabalho 

pedagógico dos professores por meio da distribuição de coleções de livros didáticos aos alunos da 

educação básica.  Após a avaliação das obras, o Ministério da Educação (MEC) publica o Guia de Livros 

Didáticos com resenhas das coleções consideradas aprovadas. O guia é encaminhado às escolas, que 

escolhem, entre os títulos disponíveis, aqueles que melhor atendem ao seu projeto político pedagógico. O 

programa é executado em ciclos trienais alternados. Assim, a cada ano o MEC adquire e distribui livros 

para todos os alunos de um segmento, que pode ser: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do 

ensino fundamental ou ensino médio. À exceção dos livros consumíveis, os livros distribuídos deverão 

ser conservados e devolvidos para utilização por outros alunos nos anos subsequentes. 
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Durante as várias reuniões ocorridas no CECAPE e nos HTPC das 

escolas, a busca de um equilíbrio entre os componentes curriculares das 

escolas, os conhecimentos abordados e as habilidades desenvolvidas foram 

caracterizadas por momentos de intercâmbio de caráter profissional, por 

investigação da prática pedagógica e da teoria educacional e por um espaço de 

defesa de ideais e concepções sobre o ensino, a aprendizagem e a escola, 

entre outras ações.  

As discussões, por sua vez, possibilitaram entendimentos sobre os 

conteúdos que deveriam ser trabalhados com os alunos, buscando diferentes 

visões daqueles envolvidos em sua produção, bem como os interesses e os 

objetivos destes.  

Vale destacar ainda que a construção do currículo caracterizou-se 

também como espaço de pesquisa e como momento de estudo para os 

professores. Tal ideia de formação, baseada na investigação e na produção de 

conhecimentos a partir da pesquisa, rompe com a premissa de o professor ser 

apenas um técnico que reproduz as práticas e os conhecimentos criados pelos 

especialistas. Paralelamente, abandona a visão instrumental e técnica, criando 

condições para que o docente perceba que sua realidade escolar pode se 

tornar seu objeto de pesquisa, reflexão e desenvolvimento profissional.  
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5. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

5.1 As categorias de análise 

 

Após a coleta de dados, um dos passos importantes para a consolidação 

da pesquisa é a organização deles em categorias de análise que permitem ao 

pesquisador interpretá-los e articulá-los à teoria. Esse passo não é simples e 

requer um olhar minucioso e apurado do pesquisador. Para Bogdan e Biklen, 

 

o desenvolvimento de um sistema de codificação envolve vários 
passos: percorre os seus dados à procura de regularidades e 
padrões, bem como de tópicos, presentes nos dados e, em 
seguida, escreve palavras e frases que representam estes 
mesmos tópicos e padrões. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.221) 
 

Ao configurar as questões para o questionário e para a entrevista, as 

categorias de análise já estavam pré-definidas. À medida que as transcrições e 

as leituras foram realizadas, no entanto, novas categorias emergiram, 

demandando diferente organização e busca por novos dados. 

Certamente, o trabalho de reflexão sobre os dados essenciais 

pesquisados e de imersão neles permitiu-nos uma melhor orientação para o 

foco da pesquisa. Segundo Abramowicz (1989, p. 38), “dessa forma, o 

envolvimento do pesquisador na situação, bem como sua situação teórica e 

experiencial anterior, foram fatores importantes no desenvolvimento do 

trabalho”. As falas dos entrevistados ilustrarão essas reflexões. 

 Pretende-se, aqui, demonstrar, a partir da coleta e da análise de dados, 

qual foi o olhar dos Coordenadores Pedagógicos durante a construção das 

Orientações Curriculares, encontrando os elementos facilitadores e os 

dificultadores no papel da coordenação ao longo do processo.  

A primeira categoria definida foi para entender qual era o papel do 

Coordenador antes da construção das Orientações Curriculares, já que os 

sujeitos da pesquisa também participaram da antiga gestão, em que os 

conteúdos aplicados pelos professores eram decididos por especialistas, e 

durante a construção das Orientações Curriculares na atual gestão, que teve 
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como um dos princípios a participação da comunidade escolar na construção  

das Orientações Curriculares, para assim poder definir as outras categorias. 

Para melhor compreensão, elaboramos o Tabela 2, abaixo, que 

relaciona os temas centrais da pesquisa e as categorias obtidas na análise das 

entrevistas, comparando as respostas obtidas em relação à antiga gestão e à 

atual. 

 

 

Tabela 2: Os temas centrais e as categorias obtidas na análise das entrevistas. 

Temas centrais  da entrevista Categorias obtidas das 
entrevistadas sobre a 

antiga gestão 

Categorias obtidas das 
entrevistadas sobre a 

gestão atual 

Atribuições do coordenador  Supervisionar 
trabalhos 

 Acompanhar etapas 

 Fiscalizar projetos 

 Gerenciar tempo 

 Cobrar professores 

 Auxiliar nas dúvidas 

 Formar professores 

 Trabalhar juntos 

 Aprender juntos 

 Buscar junto à 
equipe 

Dificultadores da função   Criatividade do 
professor restringida 

 Podar o professor 

 Falta de flexibilidade 

 Alunos com 
dificuldade 

 Falta de autonomia 

 Resistência por parte 
de alguns 
professores 

 Insegurança 
 

Facilitadores da função   Ter modelos prontos 

 Acompanhar 
andamento dos 
projetos 

 Autonomia 

 Flexibilidade  

 Participação 

 Troca de 
experiências 

 Formação 
continuada 

 Liberdade para 
pensar no aluno com 
dificuldade 

Queixas dos professores  Falta de autonomia 

 Falta de flexibilidade 

 Dificuldade em 
desenvolver algumas 
atividades 

 Adequar as OE aos 
livros didáticos 

 Formações no 
Cecape 

Construção das Orientações 
Curriculares 

  Sensação de 
pertencimento 

 Participação 

 Fazer escolhas 

 Trabalhar em equipe 

 Ter voz 
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 Ser ouvido 

 Buscar juntos 

 Satisfação 

 Autonomia 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Partindo da discussão de cada tema, escolhemos algumas categorias 

que se repetiram e que aparecerão entrelaçados em nossas análises. 

 

 

5.1.1 Atribuições dos Coordenadores Pedagógicos 

 

 Para que pudéssemos entender melhor o olhar dos coordenadores em 

no que concerne à construção do currículo, buscamos entender quais 

atribuições os coordenadores desempenhavam. Para uma busca mais refinada 

e melhor entendimento desta pesquisa, vimos a necessidade de comparar 

quais eram as atribuições dos coordenadores durante a antiga gestão, baseada 

em projetos, e agora durante a construção democrática das Orientações 

Curriculares.  

 Ao iniciarmos a entrevista sobre as principais atribuições dos 

Coordenadores Pedagógicos nas duas propostas de ensino, as respostas 

revelam que, durante a antiga gestão, que tinha uma proposta baseada em 

projetos fechados, as atribuições daqueles tinham um caráter muito mais 

voltado para as questões burocráticas do que para as pedagógicas ou 

formativas, o que difere, e muito, das atividades realizadas hoje, na nova 

proposta que tem como objetivo principal uma gestão participativa. 

 A pergunta desencadeadora das respostas a seguir foi realizada nas 

entrevistas e consistia na seguinte frase: “Quais as principais tarefas que você 

realizava em seu cotidiano de coordenação durante a antiga gestão?” 

  

Eu entendia que minha principal tarefa como coordenadora era 
fazer com que as professoras seguissem as etapas do projeto, 
passo a passo, e garantir que fossem trabalhados daquela forma 
que estava elaborado, sem nenhuma alteração, sem pular ou 
inverter nenhuma etapa. (CP1) 
 
Neste contexto o meu papel de coordenadora era gerenciar o 
tempo para que todos cumprissem as etapas propostas pelo 
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CECAPE, dar e organizar o suporte necessário para que o 
projeto acontecesse. (CP2) 
 
Meu principal trabalho era acompanhar se o professor estava 
seguindo o projeto ou não, olhar caderno, olhar se as atividades 
estavam sendo aplicadas. (CP3) 
 
Meu principal trabalho era supervisionar se as etapas dos 
projetos estavam sendo cumpridas. (CP4) 

 

 As respostas não revelam indícios de formações e reflexões voltadas ao 

trabalho do professor e sobre a aprendizagem dos alunos, mas de um trabalho 

burocrático voltado à supervisão de etapas de projetos como aparece, 

fortemente, na fala da CP4. 

 Nesse sentido, a fala de alguns coordenadores nos permite inferir que o 

cotidiano dessa função na antiga gestão estava largamente preenchido com 

questões que perpassam o administrativo e envolvem também o pedagógico. 

As respostas revelam um fazer voltado ao acompanhamento do fazer docente 

em relação aos projetos determinados pelo Centro de Formação, 

principalmente quando a CP2 aponta como atribuição de sua função o papel de 

gerenciar e organizar para que todos os professores cumprissem as etapas 

propostas pelo CECAPE. 

 A CP2 ainda aponta para a preocupação que tinha com os alunos que 

apresentavam dificuldade na aprendizagem, “pois cada etapa do projeto tinha 

um prazo para ser cumprido e, se a criança não conseguia aprender naquele 

momento, nem daquela forma, muitas vezes, o professor não tinha como 

retomar aquele conteúdo, pois o prazo já havia se esgotado”.  

Nesse contexto, um dos aspectos importantes a serem aqui definidos é 

o que acreditamos ser o interesse da ação da Coordenação Pedagógica. O 

Coordenador Pedagógico é corresponsável pelos resultados das 

aprendizagens dos alunos. Portanto, tem como desafio a implementação de 

ações com intencionalidade formativa, voltadas para a qualificação constante e 

permanente dos professores, o que implica a legitimação do coordenador como 

formador. De acordo com Placco e Almeida, há saberes específicos da 

coordenação que estão diretamente ligados ao ato de coordenar: 

 

(...) a capacidade e a disponibilidade de promover a expressão e 
garantir que seus pontos de vista sejam respeitados, impedir que 
se estabeleçam bodes expiatórios, promover o rodízio de papéis 
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no grupo, identificar as necessidades individuais dos professores 
e buscar atendê-las por meio de estudos e orientações, e tudo 
isso sem perder de vista o principal objetivo do grupo: melhorar a 
qualidade da educação dos alunos por meio da apropriação de 
novas e melhores formas de ensinar e educar. (PLACCO; 
ALMEIDA, 2010a, p.60)   

 

 Acreditamos ser a aprendizagem dos alunos a principal meta da 

educação, com isso o Coordenador Pedagógico tem papel fundamental nesse 

processo. É ele, como gestor líder pedagógico, que deve fazer chegar a 

educação ao aluno, com todo o seu esforço na direção de uma qualificação da 

prática pedagógica docente. Assim, vale retomar mais uma vez, o interesse 

desta pesquisa: analisar o olhar do Coordenador Pedagógico numa proposta 

democrática numa rede de ensino e, consequentemente, as ações que 

favoreçam as transposições entre a formação de professores e sua aplicação 

em sala de aula, garantindo, dessa forma,o direito de aprender de todos os 

alunos, respeitando a diversidade, como mostra a CP2, quando aponta que 

“quando o professor sente que faz parte de todo o processo, ele realiza seu 

trabalho com responsabilidade, pois tem claro que nosso objetivo é o direito de 

aprender da criança. O ensino-aprendizagem dos alunos está na nossa mão, 

então precisamos fazer acontecer”. 

 Assim, analisar os Regimentos Escolares de 2009 e de 2015 

possibilitou-nos verificar que o último não assegura ao coordenador a função 

de formador, embora, pensando em uma proposta que visa a uma gestão 

democrática, ele seja um norteador para que os líderes pensem e atuem como 

uma gestão democrática e participativa, incentivando seus gestores 

pedagógicos a seguirem esses passos, dessa forma, as CP trabalham como 

formadores de professores. Isso fica evidente quando, ao longo  das 

entrevistas, perguntamos: “Qual é sua principal tarefa hoje com a construção 

democrática das Orientações Curriculares?” 

 

Hoje, eu acompanho as atividades elaboradas pelas professoras, 
questionando-as sobre os objetivos de cada atividade, se elas 
estão alinhadas com as Orientações Curriculares. Com certeza 
ficou mais trabalhoso, mas muito mais gostoso, mais gratificante 
para mim como coordenadora e também para o professor que se 
sente corresponsável pelo processo. (CP1) 
 
Com esta nova proposta, posso dizer que minhas principais 
tarefas como coordenadora são as de acompanhar, orientar, 
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estudar, discutir e, muitas vezes, aprender junto com os 
professores as melhores estratégias para ensinar e atender a 
todos e isso me traz uma realização pessoal e profissional. 
Quando eu busco um suporte teórico para fazer um HTPC 
formativo eu vejo o quanto eu ensino e o quanto eu aprendo. 
(CP2) 
 
Nesta nova gestão, eu posso acompanhar o trabalho do 
professor e sugerir, entender o perfil de cada um e orientá-lo 
para que os alunos aprendam com mais facilidade. (CP4) 
 
Hoje, minha principal tarefa é pensar junto com o professor a 
melhor maneira de ensinar nossos alunos e cada vez mais ter 
um ensino de melhor qualidade. (CP5) 
 

Observamos claramente, na fala das entrevistadas, as mudanças nas 

atribuições do Coordenador Pedagógico com a nova proposta. Para tanto, 

vimos o quanto é importante salientar que, quando ocorre um processo de 

participação, duas forças atuam concomitantemente nele. Se a necessidade da 

participação é movida pelo desejo da pessoa envolvida no processo, o sentido 

de sua participação no projeto coletivo pode ser altamente positivo. Ao 

contrário, se a participação é delegada por normas, e o desejo não é o motor 

fundante da ação, dificilmente a participação dos atores no projeto apresentar-

se-á de forma que ocorram mudanças reais.  

   

5.1.2 Participação 

 

A participação na vida política é elemento importante que se aprende na 

prática democrática. Seja na gestão da escola, da cidade ou do país, a 

participação ampliada é quase sempre defendida como condição sine qua non 

para a efetivação democrática. A democracia, por sua vez, enfronhou-se tanto 

na vida social que participar tornou-se uma regra: “Participação é hoje uma 

palavra-chave onipresente nos discursos políticos, normativo e pedagógico” 

(LIMA, 2001, p.69).  

A participação é um instrumento social regularmente presente na pauta 

das reformas administrativas e do ideal democrático de gestão. Em especial, a 

partir de 1968, a participação está presente entre as preocupações sociais que 

mobilizaram a revisão dos pressupostos teóricos do taylorismo e a substituição, 

ainda que paulatina, de seus respectivos valores autocrático, hierárquico e 

formalista por valores contemporâneos, como flexibilidade, respeito às 



66 
 

diferenças, relações de justiça e igualdade como sinônimos de relações 

cidadãs. 

É verdade que, mesmo a partir desse momento, o conceito de 

participação perdura, muitas vezes, em tom vago, sendo necessário delineá-lo 

para circunscrevê-lo em dado contexto social e legítimo. Segundo DEMO 

(1999, p. 532), “a participação é conquista, significando um processo infindável 

de „vir-a-ser‟, em um movimento processual, não sendo suficiente nem 

acabada”. A função fundamental da educação é de ordem política, como 

organismo que ensina e mobiliza a participação em um processo formativo.  

A participação, nesse sentido, pode materializar-se por meio de 

instrumentos democráticos, como o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular 

e as audiências públicas. 

Duarte (2009, p.101) entende que “a participação é um componente 

indispensável do processo de construção da cidadania e as formas de garantir 

sua realização representam verdadeiros instrumentos estratégicos de 

desenvolvimento de um país”. Os cidadãos – profissionais, ativistas – 

participam motivados pelo desejo de mudança. 

Teixeira (2004), por sua vez, assinala que a participação caracteriza-se 

justamente por mobilizar a cidadania capaz para decidir sobre o governo e os 

destinos da cidade e de seus serviços. Varela (2007, p.76) reforça essa visão 

ao salientar que a participação é conquista, processo e forma de poder, na 

medida em que as pessoas/classes sociais desenvolvem cidadania, e, por 

conseguinte, conquistam fatias de poder. Dessa forma, observa-se a relevância 

do processo de participação para culminar em uma sociedade mais 

democrática e, portanto, mais justa.  

Demo (2007, p.71) também salienta que “participação é exercício 

democrático. Através dela aprendemos a eleger,  a deseleger, a estabelecer 

rodízio no poder, a exigir participação de contas, a desburocratizar, a forçar os 

mandantes a servirem à comunidade, e assim por diante”. Podemos, assim, 

depreender que participar dos processos sociais com dada autonomia e poder 

é exercitar a própria cidadania.  

As pessoas, dessa maneira, participam porque, apesar de terem 

múltiplos papéis sociais, exercem alguns deles em comum e, por isso, se 

sentem impelidas a interagir e atuar nas demandas sociais advindas desse 



67 
 

papel. Por essa razão, desenvolvem, pela participação, o trabalho coletivo, 

porém ativo ainda que em diversos níveis de responsabilidade e autonomia. As 

formas de participação suscitam a autonomia para tomar decisões e 

implementar ações. Quanto a esse propósito, destacamos que Duarte (2009) 

justifica a participação do cidadão que busca reivindicar não somente os 

direitos de ascender e pertencer ao sistema sociopolítico, como também o 

direito de participar da reelaboração do sistema, definindo aquilo de que deseja 

fazer parte e a tomada de decisão da qual deseja ser coautor em movimento 

de poder responsável e compartilhado. É por essa via que Teixeira (2004, p.90) 

afirma que “o direito à participação tem como objetivo ampliar e democratizar o 

poder, isto é, estimular e garantir a todos o direito de participar das discussões 

e decisões sobre assuntos da cidade”. 

Ressaltamos que constituem mecanismos de participação da 

coletividade na administração pública, entre outros, a troca de informações e a 

troca de experiências entre cidadãos e autoridades do poder público, ou entre 

profissionais de um dado serviço público que, uma vez subsidiados pelas 

informações que possuem e que compartilham, podem analisar melhor as suas 

possibilidades, dimensionar com mais crédito suas ações e planificar com rigor 

suas possibilidades.  

Segundo Freire (1983, p. 37), participar está relacionado com a 

presença das massas populares nas tomadas de decisões sobre os rumos da 

sociedade, característica de uma sociedade aberta. Uma crescente 

participação do povo em seu processo histórico resulta da vontade emergente 

por “democratização fundamental”. O povo “descruza os braços, renuncia a ser 

simples espectador  e exige a participação. Já não se satisfaz em assistir; quer 

participar; quer decidir”.  

Paulo Freire (1991, p.16), traz uma posição muito precisa do significado 

de participação popular. Para ele, ela é a ferramenta capaz de romper com a 

tradição de sociedade elitista excludente. Os conselhos populares da 

educação, por sua vez, podem caracterizar-se como o aprofundamento de uma 

real participação da comunidade de pais e representantes de movimentos 

populares na vida inteira das escolas (FREIRE, 1991, p.48). Nesse sentido: 
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Participar é bem mais do que, em certos fins de semana, 
“oferecer”aos pais a oportunidade de, reparando deteriorizações, 
estragos das escolas, fazer as obrigações do próprio Estado. [...] 
Participar é discutir, é ter voz, ganhando-a, na política 
educacional das escolas, na organização de seus orçamentos. 
(FREIRE, 1991, p.127) 

  

Ainda no meio educacional, cada professor é um trabalhador cidadão 

que está diretamente implicado no trabalho produzido e, portanto, está 

comprometido com a visão do trabalho realizado. Dessa forma, o respeito às 

experiências curriculares do professor para a elaboração do currículo oficial é 

uma forma de garantir maior coerência e efetivação deste, além de ser 

consonante com o ideário democrático, como afirma Pontual (1995, p.35): 

 

A participação cidadã é um elemento substantivo para 
possibilitar efetivamente uma ampliação da base democrática de 
controle social sobre as ações do Estado. Estas práticas 
participativas geradas tanto a partir das organizações da 
sociedade civil como da ação indutora do Estado criam uma 
sinergia capaz de alterar substantivamente relação entre ambos 
os autores.  

 
Ainda é preciso observar que, quando os sujeitos inseridos diretamente 

na implantação de uma dada ação são conclamados a sua construção, regada 

de autonomia e responsabilidade, as ações de implementação podem ocorrer 

com maior rigor e repercutir com maior fidelidade as metas esperadas, já que 

facilitam a superação da tensão entre quem planeja e quem faz, conforme 

esclarece Pontual (1995, p. 32): 

 

As práticas de participação [...], sobretudo no âmbito dos 
espaços de poder local, buscam a superação de uma visão da 
relação Estado e Sociedade Civil como polaridades absolutas 
em favor de uma compreensão mais dinâmica de relações de 
interdependência combinadas com o reconhecimento da 
especificidade e autonomia de cada autor.  

 

A relevância da participação dos professores e dos Coordenadores 

Pedagógicos na etapa de construção curricular deve-se também ao fato de 

que, quando os sujeitos  não participam da construção da política e/ou da ação 

a ser implementada, não se instituirão necessariamente como seus 
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implementadores, tal e qual se espera que o façam, já que, como assinala Lima 

(2001, p.13): 

os actores escolares dispõem de margens de autonomia relativa, 
mesmo quando a autonomia das escolas não se encontra 
juridicamente consagrada e formalmente estabelecida e 
regulamentada, isto é, os actores escolares nunca se limitam ao 
cumprimento das regras hierarquicamente estabelecidas por 
outrem, não jogam apenas um jogo com regras dadas, jogam-no 
com a capacidade estratégica de aplicarem selectivamente as 
regras disponíveis e mesmo de inventarem e construírem novas 
regras. 

 

Sendo assim, cada professor, cada Coordenador Pedagógico é um 

agente de políticas públicas em educação, pois as atividades educativas do 

coordenador com os professores, e destes com os alunos, são fruto da forma 

de cada um de praticar o currículo na gestão de aprendizagem. Logo, pensar 

esse currículo é tarefa de relevância e de certa autonomia daqueles que estão 

diretamente ligados a ele. 

Se concebermos a gestão curricular como uma construção dos 

envolvidos na execução do currículo, incluindo essencialmente os 

Coordenadores Pedagógicos que em suas reuniões de HTPC promoveram e 

organizaram várias discussões junto aos professores, além dos encontros dos 

professores no CECAPE, podemos observar que, no caso das Orientações 

Curriculares do Ensino Fundamental, houve atenção à premissa da 

participação dos professores na construção delas, e eles não foram apenas um 

simples executor do currículo, conforme descreve as coordenadoras: 

 

Com as Orientações Curriculares meu trabalho mudou, hoje 
participo junto de meus professores das atividades elaboradas, 
questionando-os sobre o objetivo de cada uma. Posso discutir, 
opinar, orientar, ser parceira dos meus professores. (CP1) 
 
Hoje eu sinto uma preocupação maior dos professores com a 
aprendizagem de seus alunos, pois para atender às Orientações 
Curriculares elaboradas por eles, precisaram se preocupar com 
as habilidades desenvolvidas, e ficam atentos na aprendizagem 
de cada aluno. E isso se dá ao sentimento de pertencimento. 
(CP2) 
 
As professoras sabem que podem trocar experiências, pois 
participaram de todo o processo e sabem muito bem que as 
Orientaçoes Curriculares são flexíveis em certos pontos, 
podendo assim atender à diversidade dos alunos. (CP3) 
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O maior ganho da construção das Orientações Curriculares foi 
chamar os professores para participarem do processo. A cada 
encontro que tinham para serem ouvidos, voltavam para a escola 
mais satisfeitos. (CP4) 
 

 
Participar da construção curricular é, portanto, uma possibilidade que o 

professor tem de pensar-se e pensar a sua atuação, não apenas sobre o que 

ensinar, mas, ainda, sobre por que e para quê. Nesse sentido, a participação 

representativa referendada apenas para a participação de educadores no 

processo de construção curricular é, em si, uma ação de política pública em 

educação que permite ao professor um exercício de autoconstrução.  

A pesquisa e a reflexão sobre o currículo são inerentes à docência, não 

cabendo aos professores apenas a execução do currículo, pois, de acordo com 

Freire (1998, p.96): 

A educação constitui-se em um ato coletivo, solidário, uma troca 
de experiências, em que cada envolvido discute suas idéias e 
concepções. A dialogicidade constitui-se no princípio 
fundamental da relação entre educador e educando. O que 
importa é que os professores e os alunos se assumam 
epistemologicamente curiosos.  

 

Mesmo a Resoluçao CEB nº 2, de 7 de abril de 1998, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, embora 

estabeleça princípios éticos, estéticos e políticos para a Educação Nacional, 

não explicita em seu texto a autoria da construção curricular ou a conditio sine 

qua non da participação dos educadores nessa construção, porém, faz a 

alusão recorrente à autonomia das escolas no âmbito da construção de sua 

proposta pedagógica.  

Freire (1979) entende que a participação autêntica é a atividade 

formadora do ser humano, logo, é inerente ao ato educativo, mas essa 

participação não está revestida do invólucro do protocolo de presença e nem 

pode significar isso. “Assim, a participação se insere como reflexão crítica 

sobre a prática e se torna uma exigência da relação teoria e prática sem a qual 

a teoria pode ir virando blábláblá e a pratica, ativismo”(FREIRE, 1979, p.92). Já 

que “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades  para sua 

produção ou a sua construção” (FREIRE, 1983, p. 141), ser educador não é dar 

conta de conteúdos programáticos ou apenas referendá-los de modo 
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pragmático e apolítico. Isso fica bastante evidente no depoimento da CP5 “com 

isso posso afirmar que antes meu trabalho era de supervisionar projetos, 

garantir datas, e hoje é de pensar junto com o professor a melhor maneira de 

ensinar nossos alunos, em melhorar cada vez mais o ensino”.  

 

5.1.3 Autonomia 

  

Consta no dicionário Aurélio que (2009, p. 233), “autonomia é a 

faculdade de se governar por si mesmo. Direito ou faculdade de se reger por 

leis próprias. Liberdade ou independência moral ou intelectual. Distância 

máxima que um veículo, um avião ou um navio pode percorrer sem se 

reabastecer de combustível. Condição pela qual o homem pretende escolher 

as leis que regem a conduta”. 

De acordo com Barroso, (2001, p. 16) “O conceito de autonomia está 

etimologicamente ligado à ideia de autogoverno, isto é, à faculdade que os 

indivíduos (ou organizações) têm de se regerem por regras próprias. Contudo, 

se a autonomia pressupõe a liberdade (e capacidade) de decidir; ela não se 

confunde com a „independência‟. A autonomia é um conceito relacional (...) 

pelo que sua ação se exerce sempre num contexto de interdependências e 

num sistema de relações”. Logo, se a autonomia é um conceito que exprime 

sempre certo grau de relatividade, isso significa que se pode ser autônomo em 

relação a algumas coisas e não em relação a outras. 

A autonomia é, portanto, uma maneira de gerir, orientar as 

dependências em que os indivíduos e grupos se encontram no seu meio 

biológico e social, de acordo com suas próprias leis. 

A função desempenhada pelo Coordenador Pedagógico no processo da 

construção das Orientações Curriculares depende do tipo de papel e da 

responsabilização que lhe são atribuídos na estrutura curricular, realizando-se 

segundo o grau de autonomia curricular exibido. Se, por um lado, o 

Coordenador Pedagógico pode fazer do professor “um ator curricular que tem a 

tarefa da implementação e da execução de decisões prescritas”, por outro, 

pode “gozar de uma autonomia funcional que lhe advém da existência ou 

inexistência de ineficazes instrumentos de controle curricular” (PACHECO, 

2001, p. 101). Esse nível de autonomia do professor provém tanto do grau de 
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responsabilização como da preparação pessoal e funcional para lidar com as 

responsabilidades que lhe são atribuídas (MORGADO, 2000). 

Podemos observar que o CP1, quando é questionado sobre como era a 

autonomia do professor na antiga gestão, aponta para a dificuldade de se ter 

qualquer tipo de autonomia, “Tudo era vigiado, controlado, eles precisavam 

cumprir etapas dentro de um determinado tempo. Desta forma, eu como 

coordenadora, não consigo enxergar nenhuma forma de autonomia, mesmo 

que eu quisesse”. 

O professor é, por sua vez, o promotor de toda decisão curricular, o que 

lhe permite adaptar, no contexto de realização, o currículo sucessivamente 

prescrito, apresentado, programado, planificado. Deve ter, por isso, uma 

participação ativa no desenvolvimento curricular no nível da programação, 

produzida de uma forma colegial, no sentido de articular o currículo prescrito 

(oficial e formal) com as necessidades educativas próprias da escola e dos 

alunos, fazendo-o de uma forma contextualizada que passa pela gestão dos 

planos curriculares, dos programas e/ou dos conteúdos programáticos, das 

atividades didáticas, da produção de materiais curriculares, da definição dos 

critérios de avaliação, da orientação e do acompanhamento dos alunos 

(PACHECO, 2001).  

Desse modo, o desenvolvimentos do currículo à luz de um modelo 

centralizado não constitui “uma decisão a partir do nada, mas uma decisão que 

não é mais do que a adaptação das prescrições e a interpretação das 

orientações já existentes” (PACHECO, 2001, p. 89). O mesmo autor considera 

que o professor usufrui, em termos curriculares, de autonomia de orientação 

dentro de referenciais que lhe são apresentados, os quais, entretanto, não 

limitam a sua ação e o seu pensamento, a não ser que existam rigorosos 

mecanismos de controle curricular. Nos contextos da escola e da sala de aula, 

o professor usufrui de uma autonomia relativa considerando que as suas 

práticas “são normativamente definidas, mas processualmente reconstruídas”. 

Goza, ainda, de uma autonomia de negação, ou seja, a autonomia é 

reconhecida nas ideias, mas negada no contexto das escolas, uma vez que as 

condições de trabalho, por vezes, limitam a sua ação (PACHECO, 2001, p. 

142). 



73 
 

A autonomia curricular do professor pode ser observada através de uma 

análise dos diferentes elementos de operacionalização do currículo 

consubstanciados nas suas práticas curriculares. Pacheco (2001, p. 101-102), 

reportando-se a essa autonomia, trata dos seguintes elementos: 

 

1. Objetivos – o professor desfruta de uma autonomia colegial na 

formulação de objetivos de aprendizagem no que concerne à turma, 

em conjunto com os professores; 

2. Conteúdos – o professor não tem autonomia para selecionar e 

organizar os conteúdos, uma vez que existem programas previamente 

prescritos, mas goza de completa autonomia para sua transformação 

didática, no nível da sequencialização e extensão, de forma a melhorar 

a aprendizagem dos alunos; 

3. Atividades e recursos didáticos – o professor tem ampla autonomia; 

inicialmente em grupo e depois individualmente, o professor faz a 

gestão do tempo de aprendizagem e seleciona atividades e os 

recursos a utilizar, pois os programas contêm apenas sugestões 

metodológicas não apresentando indicações de caráter prescritivo; 

4. Manual escolar – o professor possui a autonomia partilhada no que se 

refere à utilização dos manuais, uma vez que sua seleção depende de 

um conjunto de professores;  

5. Avalição do rendimento dos alunos – o professor dispõe de uma 

autonomia colegial no que diz respeito às modalidades e aos 

procedimentos avaliativos e de uma autonomia subjetiva na aplicação 

dos critérios pelos quais avalia.  

 

Outro elemento evidenciado pelas coordenadoras durante o processo de 

construção das Orientações Curriculares é o envolvimento pessoal dos 

professores. Aquelas apontavam a satisfação dos professores por terem essa 

autonomia ao serem convidados a pensarem juntos, desde os objetivos até a 

preocupação com o rendimento dos alunos e com a qualidade de ensino. 

Mostrou-se também que a autonomia e a sensação de pertencimento fizeram a 

diferença na construção das Orientações Curriculares. Muitas coordenadoras 

apontaram que agora, após dois anos das Orientações Curriculares terem sido 
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colocadas em prática, elas  precisam ser revisitadas, mas que mesmo assim os 

professores continuam empenhados em aplicarem-nas para seus alunos e 

sempre anotarem suas sugestões de mudanças, pois sabem que serão 

ouvidos. 

 

5.2  O olhar dos Coordenadores Pedagógicos na construção das 

Orientações Curriculares – Análise e discussão dos dados 

   

Acompanhar o processo da construção das Orientações Curriculares do 

Ensino Fundamental I de São Caetano do Sul direcionou a escolha dos 

Coordenadores Pedagógicos participantes desta pesquisa. De acordo com 

Severino (2007, p. 147), “a temática deve ser realmente uma problemática 

vivenciada pelo pesquisador, ela deve lhe dizer respeito”. 

 A proposta da construção das Orientações Curriculares teve uma 

participação de toda a comunidade escolar, tendo como mediador nas escolas 

o Coordenador Pedagógico. Foi ele que durante a construção desse 

documento orientou e mediou, junto aos professores e pais, o processo nas 

escolas. Após as frequentes reuniões, trazia para o Centro de Formação as 

reflexões obtidas na escola, para que, junto dos outros coordenadores, 

pudesse encontrar pontos em comum. É claro que, ao iniciar as entrevistas, foi 

preciso buscar a compreensão e a percepção dos participantes acerca de suas 

principais atribuições já discutidas anteriormente.  

 No processo de construção das Orientações Curriculares de São 

Caetano do Sul, o professor não ficou apenas com o papel de executor de 

medidas provenientes da administração central, mas com o de sujeito ativo do 

processo de tomadas de decisões, reforçando a visão do professor como 

agente curricular que formula juízos num contexto político, como é mostrado na 

fala de alguns Coordenadores,  

 

O mais importante na construção das O.E. foi o professor saber 
que podia sugerir, expressar sua opinião, a palavra dele tinha 
importância nesta nova proposta curricular. (CP1) 
 
Os professores perceberam que não existe mais uma distância 
entre o centro de formação e a escola, todos fazemos parte de 
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uma equipe, então eu sinto que abraçaram a proposta com 
vontade e estão sempre focadas nas OE. (CP2) 
 
O fato dos professores serem os protagonistas na construção do 
currículo fez com que voltassem para a escola com a satisfação 
de serem ouvidos. O fato do professor ter de buscar, pensar, 
refletir acaba sendo um facilitador, pois essa ação faz desse 
professor cada vez um profissional melhor. (CP4) 
 
Hoje costumamos dizer que esta liberdade de trabalho não tem 
preço, pois após esta construção com a participação dos 
professores, veio a sensação de pertencimento e a aceitação por 
parte deles, de tudo que a escola propõe, pois sabem que se 
não der certo eles serão ouvidos e a proposta inicial será 
repensada. (CP7) 

 

 Dessa maneira, vimos que o professor encontra-se numa situação 

privilegiada para a realização do processo curricular, uma vez que lhe compete 

tomar decisões necessárias quanto à escola e à sala aula, de modo a adequar 

o currículo formal à realidade escolar e às características dos alunos.  

Contudo, não deixando de reconhecer um conjunto de condições de 

âmbito mais que global que condicionam o processo de desenvolvimento do 

currículo, a verdade é que o papel desempenhado pelo professor depende, 

essencialmente, do modelo de desenvolvimento curricular em que ele se 

integra, o que tem permitido identificar posturas profissionais às quais Morgado 

(2005) refere-se como diferentes modelos de profissionalidade docente. Sendo 

a profissionalidade docente vista como um “conjunto de comportamentos, 

conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a especialidade 

de ser professor” (SACRISTAN, 1995, p.65), têm sido sinalizados três modelos 

de profissionalidade – professor como um técnico, professor como profissional 

reflexivo e professor como intelectual crítico – que se distinguem pelo papel 

que o professor assume em cada uma delas.  

  No primeiro caso, o professor é visto como um executor de tarefas, 

função análoga à de um técnico com a obrigação de transmitir fielmente um 

currículo planejado pela administração central e divulgado, nem sempre da 

forma mais adequada, nos manuais escolares, situando-se num modelo de 

desenvolvimento curricular centrado nos objetivos  (PACHECO, 2001, p. 138). 

Trata-se de um modelo que limita os docentes a práticas meramente 

reprodutivas, utilizadas para que os estudantes concretizem os objetivos que 

guiam seu trabalho.  
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 Nas entrevistas ficou claro que o papel do professor na antiga gestão era 

realmente o de técnico quando as coordenadoras indicam, por exemplo, que 

uma de suas principais funções era supervisionar se as etapas dos projetos 

elaborados pelo CECAPE haviam sido cumpridas.  

 

Precisa olhar se as etaps estavam sendo cumpridas, passo a 
passo, como vinham e garantir que fossem trabalhados daquela 
forma, sem nenhuma alteração. (CP1) 
 
 
Os professores não tinham autonomia, pois os conteúdos, 
metodologias e recursos das aulas já estavam pré-estabelecidos 
e determinados pelo CECAPE, inclusive o tempo de cada uma. 
O professor só precisava ler e aplicar. (CP2) 
 
Meu trabalho era o de acompanhar se o professor estava 
seguindo o projeto, olhar caderno para acompanhar este 
processo e olhar se as atividades estavam sendo aplicadas. 
(CP7) 

 

 Retomando, no segundo caso, o professor tem um papel na produção do 

currículo, visto como um projeto orientado para a resolução de problemas 

práticos, moldado ao contexto escolar e partilhado pela administração central e 

pelos agentes educativos. Situa-se num modelo de desenvolvimento curricular 

centrado no processo (PACHECO 2001, p.140), um modelo em que problema 

curriculares “não são suscetíveis de uma solução teórica”, como modelo 

anterior, “mas sim de uma solução prática”, o que permite constatar que, nesse 

caso, o currículo é entendido como “um amplo corpo de fatos acerca dos quais 

a abstração teórica guarda silêncio, que se deve buscar pela aplicação do 

método deliberativo”( PACHECO, 2001, p. 38).  

 Ao longo das entrevistas, ao questionarmos as coordenadoras sobre as 

facilidades encontradas no desempenho de sua função durante a construção 

das Orientações Curriculares, conseguimos enxergar a dificuldade que o 

professor, que participava do primeiro modelo de profissionalidade, sentia para 

passar para o segundo modelo, como mostra a fala da CP1: 

“Após uma gestão onde não podiam dar opiniões, percebi os 
professores meio que amarrados quando eram convidados a 
participarem da construção desta nova proposta. Tinham um 
certo receio de se colocarem, mas quando perceberam que sua 
opinião era importante, que poderiam sugerir, de acordo com 
sua prática pedagógica, começaram a sugerir com 
responsabilidade e satisfação”. (CP1) 
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No terceiro caso, por fim, o professor tem uma função na produção do 

currículo como uma construção emancipadora, elaborada a partir dos 

problemas e das atitudes dos alunos e desenvolvido numa perspectiva de 

interpretação, que resulta do trabalho cooperativo dos professores no nível da 

escola e de todos aqueles que intervêm no processo curricular. Trata-se de um 

modelo centrado na situação (PACHECO, 2001, p. 141).  

 De acordo com as entrevistas, vimos que esse modelo de 

profissionalidade está para chegar na rede municipal de ensino de São 

Caetano do Sul, já que, diante dessa nova proposta, os professores já se 

percebem parte integrante do processo e, a partir desse primeiro modelo das 

Orientações Curriculares, eles continuarão a pensar juntos com o Centro de 

formação a fim de que possam revisitar essas orientações com a intenção de 

que elas atendam cada vez mais às necessidades de seus educandos. 

 Com isso, podemos afirmar que o estímulo à participação pode 

solidificar uma cultura democrática, sendo importante para potencializar o 

acesso à informação e a construção da consciência política a fim de torná-la 

apta a contribuir com ações de transformação social, isso porque a participação 

é uma condição intrínseca e essencial para a mobilização.  

 Voltamos, logo, a reiterar que a  pesquisa e a reflexão sobre o currículo 

são inerentes à docência, não cabendo aos professores apenas a execução do 

currículo, pois, de acordo com Arroyo (2004, p. 43), “o ofício da docência não 

se contrapõe ao fazer qualificado e profissional, já que neste ofício remete-se 

ao artífice, com seus segredos, saberes e artes”. A participação dos 

professores na construção das Orientaçoes Curriculares, portanto, não pode 

permear de modo passivo o referendo de atos de assessores ou equipes 

técnicas instituídas para a construção curricular. Se assim ocorre, é possível 

entender que a participação dos professores tenha uma dimensão apenas 

instrumental que pode ser compreendida como aquela que prioriza a eficiência 

organizacional. Nela, os indivíduos são vistos como agentes condicionáveis e 

previsíveis no contexto organizacional em que a autonomia e a 

descentralização são controladas pela padronização dos processos decisórios.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa teve como objetivo central investigar as percepções 

evidenciadas pelos Coordenadores Pedagógicos do Ensino Fundamental I 

acerca da construção das Orientações Curriculares na rede municipal de 

ensino de São Caetano do Sul.  

Como Assessora Pedagógica do Centro de Capacitação dos 

Profissionais de Educação do município de São Caetano do Sul, tive a 

oportunidade de participar e acompanhar todo o processo, desde o início da 

proposta de construção de um currículo mínimo para a rede de ensino do 

município, até o momento atual, em que o documento contendo as Orientações 

Curriculares, assim chamado agora, está sendo aplicado, tendo em vista a 

reestruturação e as adequações dele. 

Em busca da resposta para a questão central, algumas outras questões 

estiveram a serviço de nosso objetivo. Sendo assim, direcionamos nosso olhar 

para a percepção dos Coordenadores Pedagógicos participantes e buscamos 

respostas a outras questões que entendemos como fundamentais na 

construção da pesquisa e que serão aqui apresentadas. 

Apesar de o foco ser o olhar dos Coordenadores Pedagógicos diante 

dessa nova proposta, não pudemos deixar de compará-la com o projeto da 

antiga gestão, pois os coordenadores e os professores que participaram dessa 

nova ação carregavam resíduos de uma concepção de educação bem diferente 

da atual.  

Para a constituição da pesquisa,  optamos pela abordagem qualitativa, 

buscando levantar os fatores dificultadores e os facilitadores, no olhar dos 

coordenadores que foram sujeitos de nossa pesquisa. 

O propósito desta pesquisa foi relacionar os elementos teóricos com a 

prática dessa nova proposta na educação de São Caetano do Sul, visando 

assinalar uma relação de fatores que emergem de uma construção 

democrática das Orientações Curriculares do Ensino Fundamental I. Além 

disso, de integrar as diferentes perspectivas dos coordenadores, lembrando 

que, segundo Moro (2009), são esses agentes que possibilitam a execução 

pedagógica do currículo no cotidiano. Os dados coletados partiram das 

seguintes questões:  
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Momento I – Perguntas sobre o modelo utilizado na antiga gestão – uma 

Educação baseada em projetos 

1. Na proposta da antiga gestão, quais elementos você destacaria 

como facilitadores no ensino por projetos determinados pelo Centro 

de Formação?  

2. Na proposta da antiga gestão, quais elementos você destacaria 

como dificultadores no ensino por projetos determinados pelo 

Centro de Formação? 

3. Na proposta da antiga gestão, quais eram as principais queixas 

relatadas pelos professores? 

4. Quais as principais tarefas que você realizava em seu cotidiano de 

coordenação durante a antiga gestão? 

 

Momento II - Nova proposta curricular na atual gestão – a construção 

democrática das Orientações Curriculares 

1. Na nova proposta da atual gestão, quais elementos você destacaria 

como facilitadores com o uso das Orientações Curriculares?  

2. Na nova proposta da atual gestão, quais elementos você destacaria 

como dificultadores com o uso das Orientações Curriculares? 

3. Na nova proposta da atual gestão, quais são as principais queixas 

relatadas pelos professores?  

4. Quais as principais tarefas que você realiza em seu cotidiano de 

coordenação agora com essa nova proposta? 

A entrevista foi realizada sobre os dois momentos, em virtude da 

importância de comparar os dois modelos vivenciados pelos sujeitos. Estes 

tiveram a oportunidade de exercer a função num modelo autoritário, no qual a 

participação dos professores não existia, e continuar em sua função num 

modelo democrático, no qual seus professores são os protagonistas do 

processo. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise e evidenciaram que os 

fatores facilitadores foram apresentados, em maior número, com a construção 
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das Orientações Curriculares, e os fatores dificultadores apareceram de 

maneira evidente quando eram questionados sobre o modelo usado na antiga 

gestão.  

Verificou-se que, a partir da ótica dos coordenadores, a insatisfação com 

a profissão estava presente em sua rotina na antiga gestão, pois tinham como 

principal tarefa fiscalizar e supervisionar o trabalho dos educadores, deixando o 

papel de formador de professores em último plano. Tais falas foram devidas, 

sobretudo, à rigorosidade de cumprir as etapas dos projetos elaborados pelos 

especialistas do Centro de Formação, sem a participação dos docentes.Tal 

posicionamento, por sua vez, nos remete à fala de Arroyo (2004), (...) “peso 

central do trabalho do professor é dado ao domínio dos conteúdos, o que reduz 

a atuação do professor à condição de ensinante e desarticula sua ação 

reflexiva e construtiva sobre o currículo”. Dessa forma, a ação de educar 

“nessa perspectiva passiva” quanto à atuação do professor no que tange ao 

currículo fica restrita às operações de ensinar, que estão em supremacia e 

ligadas às competências instrucionais. 

No sentido contrário, os Coordenadores Pedagógicos sentiram que, no 

momento da construção e, posteriormente, da aplicação das Orientações 

Curriculares, os professores, estando investidos do domínio pedagógico, 

encontravam-se entusiasmados com essa nova opção que trazia uma 

autonomia na sua prática pedagógica, ainda que alguns deles se sentissem 

inseguros ou incapazes de enfrentar tal empreitada, pois estavam 

acostumados à necessidade de ter um modelo a seguir. 

 Para refletir sobre os impactos das mudanças contidas na nova gestão, 

analisamos as respostas obtidas através dos questionários e das entrevistas. 

Essas respostas foram agrupadas em categorias de análise. As perguntas 

foram escolhidas de forma que pudessem contribuir para a obtenção de 

respostas à pergunta central de nossa investigação. 

 Para maior compreensão dos dados, com base no que foi desenvolvido 

na pesquisa, foram estabelecidos dois elementos que nortearam as entrevistas, 

os facilitadores e os dificultadores. Esses dois elementos problematizaram a 

construção do currículo democrático, sob a ótica dos Coordenadores 

Pedagógicos, buscando dados que ficaram evidentes e recorrentes nas 

respostas que foram dadas por esses profissionais.  
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 Verificou-se que, a partir da ótica dos coordenadores, algumas 

condições foram fundamentais para a construção dessa nova 

propostacurricular, tais como: o papel de formador do Coordenador 

Pedagógico, a participação de todos os professores, a autonomia dada aos 

professores para a escolha da metodologia, a pesquisa para o conhecimento 

teórico, as reuniões realizadas, a sensação de pertencimento, além da 

autonomia para inserir a parte diversificada e a flexibilização dos conteúdos de 

acordo com seu alunado. 

 Fica evidente, em toda entrevista com os coordenadores, a grande força 

da participação e a parceria deles com sua equipe docente na construção e na 

aplicação de uma nova proposta. A participação teve o maior destaque nesta 

pesquisa, isso ficou muito claro quando os coordenadores falavam sobre o seu 

papel na construção das Orientações Curriculares ou quando citavam a 

satisfação de seus professores em fazerem parte do processo, reforçando a 

sensação de pertencimento.  

Foram identificados que os elementos dificultadores do papel da 

coordenação na antiga gestão foram a insatisfação dos professores em suas 

práticas e o papel de supervisor de projetos que restou aos coordenadores, 

ficando assim a falta de autonomia em suas práticas. Percebe-se ainda que 

não havia independência para que os professores e os coordenadores 

solucionassem problemas de aprendizagem das crianças. Assim sendo, apesar 

de nossa pesquisa ter como objetivo conhecer as percepções dos 

coordenadores, fica claro o quanto os professores ficaram satisfeitos com a 

possibilidade de participarem de uma nova proposta. 

De modo geral, os coordenadores, durante as entrevistas, ressaltaram a 

importância do diálogo e da participação não só para a construção de um 

currículo democrático, mas também para a construção da escola democrática. 

Esse posicionamento aparece claramente nos depoimentos recebidos. 

As respostas majoritariamente indicaram que o professor encontra-se 

numa situação privilegiada para a realização do processo curricular, uma vez 

que lhe compete participar da tomada de decisão necessária no nível da 

escola, de modo a adequar o currículo oficial à realidade escolar e às 

características dos alunos.  



82 
 

Já os coordenadores mostram-se conscientes de seu papel e de sua 

responsabilidade em relação ao fortalecimento da democracia e à 

aprendizagem do aluno, para que este se torne um cidadão crítico e com 

conhecimento.  

Em suma, constatou-se, a partir desta pesquisa, a fundamental 

importância da existência de uma política de formação de recursos humanos 

num processo de construção de uma nova proposta. Acredita-se que, dessa 

forma, com essa sensação de pertencimento de todos os envolvidos, as 

respostas aos problemas cotidianos emergem do grupo em uma atuação 

comprometida e consciente. Quanto maior for o envolvimento dos professores 

nos processos de concepção e desenvolvimento do currículo, maiores serão as 

possibilidades de atenderem à diversidade da sua comunidade escolar. 

Analisando o olhar dos coordenadores na nova proposta,  podemos 

afirmar que os projetos a serem desenvolvidos têm de surgir com construções 

capazes de gerar redes de colaboração dentro da escola e de organizar o 

modo como os professores trabalham. Nessa perspectiva, podemos dizer que 

a rede municipal de ensino de São Caetano do Sul proporcionou uma 

estratégia que conquistou seus professores, facilitando-lhes mudanças que 

pretendem introduzir e valorizando o papel deles no processo de 

desenvolvimento das Orientações Curriculares.  

Apesar de estarmos longe de darmos a questão como encerrada, 

podemos concluir que não há autonomia da escola sem o reconhecimento da 

participação e da independência dos indivíduos que a compõem. Ela é, pois, o 

resultado da ação concreta dos indivíduos que a constituem. 
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 ANEXOS 

 

ANEXO A – Artigos 8, 10 e 11 do documento Regimento Escolar 

2014 da Prefeitura de São Caetano do Sul, dispostos no Título I – 

Organização das Escolas Municipais, Capítulo III – Gestão das Escolas 

Municipais, Seção I – Equipe Gestora. 

 
Art. 8 – A Equipe Gestora da Escola Municipal é composta pelos 

integrantes da Direção, Assistente de Direção, Orientação Educacional e 

Coordenação Pedagógica, sendo que a ação gestora da Unidade Escolar é 

exercida pelo diretor de escola. 

(...) 

Art. 10 - A Coordenação Pedagógica, subordinada à Direção, tem por 

objetivo garantir a unidade do planejamento e a eficácia de sua execução, 

proporcionando condições para a participação efetiva de todo o corpo docente, 

unificando-o em torno dos objetivos gerais da unidade escolar e da 

implementação de ações com intencionalidade pedagógica e formativa, voltada 

para a qualificação constante e permanente dos professores, o que implica na 

legitimação do coordenador como formador. 

Art. 11 – À Coordenação Pedagógica cabem as seguintes atribuições: 

I-  acompanhar  e orientar o professor; 

II-  coordenar  a programação e execução de reuniões pedagógicas; 

III-  propor e coordenar atividades de aperfeiçoamento e atualização de 

professores; 

IV-  organizar e manter atualizado o acervo de documentos relativos às 

atividades de coordenação. 

V-  solicitar junto à orientação educacional, o encaminhamento para 

diagnósticos dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem; 

VI-  participar da elaboração do Plano Escolar coordenando os aspectos 

referentes às proposições curriculares; 

VII-  promover a coordenação, o acompanhamento e o controle das atividades 

curriculares da Escola, tendo em vista a proposta pedagógica, os planos de 

curso e planos de aulas, além de planos de trabalho expressos através de 

projetos específicos; 
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VIII-  acompanhar o desenvolvimento da elaboração das atividades 

diversificadas realizadas com os alunos, pelos professores.  

IX-  estudar e adequar a metodologia didática e procedimental do professor ao 

desenvolver os conteúdos com o aluno.  

X-  supervisionar o desenvolvimento dos projetos pela formação oferecida 

pela Secretaria Municipal de Educação;   

XI-  orientar, pontuar e oferecer ao professor novas formas de estratégias para 

mediar a aprendizagem dos alunos, referentes a determinados conteúdos; 

XII-  analisar, de acordo com a proposta pedagógica da escola, a qualidade e 

estética das atividades, avaliações e outros instrumentos avaliativos, 

elaborados pelos professores; 

XIII-  orientar individualmente os professores quanto à metodologia adequada 

ao relacionamento e atendimento a diversidade dos alunos em sala de 

aula; 

XIV-  proporcionar momentos de estudo teórico que abordem a questão da 

heterogeneidade, tema de grande importância para o trabalho com as 

atividades diversificadas, para atender as necessidades individuais; 

XV-  acompanhar o professor em sua prática-pedagógica, observando e 

analisando suas produções e o desenvolvimento dos conteúdos e dos 

projetos fazendo devolutivas sobre seu trabalho; 

XVI-  ouvir, orientar e acompanhar o professor no conhecimento e cumprimento 

das suas responsabilidades no trabalho docente, de modo a gerar um clima 

que proporcione o desenvolvimento pessoal e social dos elementos da 

escola; 

XVII-  tratar com respeito e educação a comunidade escolar; 

XVIII-  produzir relatórios de suas atividades e participar da elaboração do 

relatório anual da escola; 

XIX-  orientar e acompanhar atividades e procedimentos, desenvolvidos pelos 

professores que ministram aulas do apoio escolar pedagógico; 

XX- auxiliar a orientação educacional no estabelecimento de metas, buscando o 

desenvolvimento dos alunos e a parceria junto à família; 

XXI-  elaborar e apresentar à Direção o seu plano de trabalho. 

XXII-  auxiliar os coordenadores de área e professores na elaboração, execução, 

acompanhamento e avaliação do planejamento. 
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XXIII-  acompanhar e vistar os diários de classe trimestralmente;  

XXIV-  acompanhar, avaliar e controlar o desenvolvimento dos planos e projetos 

de trabalho no nível da Escola, cursos e classes, visando a assegurar a 

eficiência e a eficácia do desempenho dos mesmos para melhoria dos 

padrões de ensino; 

XXV-  estimular as reformulações de programas, métodos, técnicas, critérios de 

avaliações e demais instrumentos operacionais da ação didático-

pedagógica; 

XXVI-  identificar o interesse dos professores e do pessoal administrativo para a 

programação de cursos de aperfeiçoamento e atualização a serem 

promovidos pela Escola ou por outras entidades; 

XXVII-  assessorar a Direção da escola, especificamente quanto a decisões 

relativas a matrícula, transferência, adaptação, agrupamento de alunos e 

organização de horário de aula; 

XXVIII-  controlar o rendimento escolar dos alunos, pesquisando as causas do 

aproveitamento deficiente, em colaboração com os professores, estudando 

em conjunto, o encaminhamento que deve ser dado no sentido da 

superação dos problemas; 

XXIX-  participar das reuniões de pais e mestres e colaborar com o processo de 

integração Escola – Família – Comunidade. 
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ANEXO B – Questionário de perfil para a pesquisa de dissertação de 

mestrado PUC – SP – 2015 – Coordenadores Pedagógicos 

 

Questionário para a pesquisa com o tema: “A construção de uma 

Proposta Curricular na Rede Municipal de São Caetano do Sul: o olhar 

dos Coordenadores Pedagógicos” 

 

1. Perfil das entrevistadas 

a. Identificação: _______________________________________________ 

b. Gênero: ___________________________________________________ 

c. Idade: ____________________________________________________ 

d. Tempo de atuação na educação: _______________________________  

 Como professora:  ___________________________________________ 

 Como coordenadora pedagógica: _______________________________ 

 Na rede de ensino de S. C. do Sul: ______________________________ 

e. Formação Superior (graduação e especialização). 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

f. Curso sobre a função de Coordenador Pedagógico. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

g. Perspectivas profissionais: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO C – Entrevista semiestruturada realizada com os Coordenadores 

Pedagógicos 

 

1. Educação baseada em projetos (antiga gestão) 

 

a. Na proposta da antiga gestão, quais elementos você destacaria 

como facilitadores no ensino por projetos determinados pelo 

Centro de Formação?  

b. Na proposta da antiga gestão, quais elementos você destacaria 

como dificultadores no ensino por projetos determinados pelo 

Centro de Formação? 

c. Na proposta da antiga gestão, quais eram as principais queixas 

dos professores no ensino por projetos?  

d. Quais eram suas principais tarefas neste contexto? 

e. Qual era a autonomia do professor neste contexto? 

2. Nova proposta de Ensino: Orientações curriculares 

 

a. Na nova proposta da atual gestão, as Orientações Curriculares 

foram elaboradas com a participação de toda a comunidade 

escolar. Como você sentiu essa participação democrática durante 

esse processo? 

b. Na nova proposta da atual gestão, quais elementos você 

destacaria como facilitadores com o uso das Orientações 

Curriculares?  

c. Na nova proposta da atual gestão, quais elementos você 

destacaria como dificultadores com o uso das Orientações 

Curriculares?  

d. Na nova proposta da atual gestão, quais são as principais queixas 

dos professores em relação às Orientações Curriculares? 

e. Quais eram suas principais tarefas nesse contexto? 

f. Qual é a autonomia do professor com as Orientações 

Curriculares?  

g. Quais sugestões você daria para a melhoria das Orientações 

Curriculares? 


