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RESUMO 

 

 

O presente trabalho consiste numa pesquisa sobre a prática da supervisão 

escolar numa escola pública estadual da cidade de Pelotas objetivando explicitar as 

ações empreendidas pela supervisão escolar na formação de professores. A 

pesquisa foi realizada durante o ano de 2000 e participaram da investigação, um 

diretor, duas supervisoras, quatro docentes que atuavam nas séries iniciais e 23 

professores de 7ªsérie do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade de 

Pelotas/RS. Para a coleta de dados foram utilizados questionários, entrevistas 

individuais semi-estruturadas e observação participante nas reuniões e no cotidiano 

escolar. Objetivei, com a referida pesquisa contribuir para uma reflexão sobre a 

ação supervisora no seu lócus de trabalho, na busca da ressignificação de seu fazer 

pedagógico, revelando, também, como são os professores desta escola como  

primeiros responsáveis por sua própria formação. Desta maneira, analisei a 

supervisão escolar e os professores, agindo no cotidiano escolar, procurando 

entender nestas práticas as relações escolares. Numa perspectiva histórica, 

apresento a supervisão escolar em busca de um caminho, associada diretamente à 

formação de professores reflexivos. Utilizo, no desenvolvimento do trabalho, as 

revelações dos sujeitos, professores, supervisoras e diretor. Concluo a pesquisa 

apontando alguns elementos levantados que mostram ainda no cotidiano de 

supervisão escolar, algumas práticas tecnicistas e isoladas e, dialeticamente, outras 

práticas, reflexivas e solidárias. Aponto, ainda, algumas questões que podem 

auxiliar na ressignificação da ação supervisora podendo ser concretizada numa 

visãoCOM   os professores  na possibilidade de construção da supervisão escolar 

como aquela que fomenta a formação de professores reflexivos e autônomos no 

cotidiano escolar. 
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Abstract 

 

 

 

The present work consists in a research about the practice of school 

supervision in a public school in the city of Pelotas, aiming to clear the actions done 

by the school supervision towards teacher‟s formation. The research was done, 

during the year 2000 and participated in this investigation, the principal, two 

supervisors, four teachers that worked in the first grades and 23 teachers of the 7
th

 

grade of primary school. Questionnaires, individual semi-structured interviews and 

observation of the participation in meetings and the school life were used to collect 

data. I aimed with this research contribute to a reflection about the supervision‟s 

action in its locus of work, looking for a new meaning of its pedagogical action, also 

revealing how are the teachers of this school, being the first responsible for their own 

formation. In this way, I analyzed the school‟s supervision and the teachers, working 

in the everyday school life, trying to understand its own practice in the school‟s 

relationships. In a historic perspective, I present the school supervision looking for a 

way, associated directly to the reflective teacher‟s formation. I use in the 

development of this work, the subject revelations, teachers, supervisors and the 

principal. I conclude the research pointing up some questions that show in everyday 

life of school´s supervison some tecnicist and isoleted practices and dialectedly 

some other reflexive and helping practices that can help in the new meaning of the 

supervision‟s action that can be done in a vision WITH the teachers in the possibility 

of building the school‟s supervision as the one who leads the formation for reflexive 

and autonomous teachers. 
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"Pergunto se este não é o tempo maduro de 
os educadores começarem a repensar seu 
compromisso, como educadores, com a 
prática pedagógica da liberdade junto ao 
povo”. 

 
                        Carlos Rodrigues Brandão 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 ORIGEM E JUSTIFICATIVA 

 

 

Este trabalho de dissertação de Mestrado em Educação significa uma 

importante reflexão em minha trajetória de vida. Ele traz vestígios de minha vivência 

pessoal e profissional que construí, reconstruindo, através de ações e reações, 

papéis indissociáveis do sujeito pensante e atuante. 

 

Ao pensar em minha trajetória profissional, sinto que é necessário relembrar 

a primeira infância, onde me eduquei educando, já que em casa uns aprendiam com 

os outros e sempre com a supervisão familiar. Membro de uma grande família de 

classe média, composta de pai, mãe e dez filhos, sendo seis mulheres e quatro 

homens, a ajuda de todos era fundamental. Além disso, como a maioria dessa 

imensa família era constituída de mulheres, a estas cabia o papel esperado: ajudar 

nas tarefas de casa, colaborar na educação dos irmãos menores, aprender as “lides 

domésticas”, esperar o casamento e estudar para ser professora. 

 

Éramos educadas, para respeitar e acatar o que o pai e os irmãos decidiam. 

Havia um respeito tácito: autoritarismo, patriarcalismo? Talvez sim, mas nessa 

época, não tinha consciência deste preconceito, que ainda hoje mais de três 

décadas depois, em alguns ainda perdura.   

 

Nossa educação foi alicerçada na preservação e manutenção de princípios 

morais conservadores ligados, ainda, à função materna. Minha mãe, assoberbada 

de trabalho, na sua pequeneza e leveza, vivia cuidando dos filhos e economizando 

muito, mesmo assim, percebia que ela era feliz. Assim era e assim tinha que ser!  

 

Respeitar os professores era outra máxima familiar. Fui orientada para 

valorizar ao máximo a escola. Através dela e só com ela, poderia ter um futuro 

melhor. Desconhecia que a produção e construção do conhecimento não ocorriam 
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somente na escola, pois tinha em meu cotidiano, aprendizagens que enriqueciam os 

conhecimentos formais.  

 

Meu pai, apesar de só ter concluído a quinta série primária foi um excelente 

professor. Foi ele quem me ensinou as primeiras letras e a “decorar” a tabuada. 

Lembro-me de que me colocava em seu colo para que respondesse “de cor” todas 

as questões que me perguntava. Papai ficava extremamente orgulhoso com a 

reprodução “careta” que eu fazia. Por ser pequeno agricultor, e lidar diariamente 

com a terra, ensinou-me também a cuidar e respeitar a natureza.  

 

A grande lição que tiro desta prática, é a extrema afetividade com que era 

ensinada por ele, diferentemente das professoras que só sabiam punir, 

principalmente pelos meus constantes “buliços” e conversas com os colegas em 

sala de aula. Vários bilhetes para casa levei! Muito fui castigada por isto! 

 

Apesar disso, tive uma infância muito alegre e feliz. Brincava na praça Castro 

Alves, em Pelotas, RS e, nessa época, a praça era das crianças e do povo. Nos 

finais de tarde, eu e meus irmãos reuníamo-nos com nossos colegas e 

participávamos de várias brincadeiras. Eu era sempre aquela que mais "artes" fazia. 

Dentro destas “artes”, estava a de trocar gibis com os guris, já que eu adorava ler. 

Menina trocando com os meninos! Quanto preconceito!  

 

Além de ter um amplo espaço para brincar, também tinha que ajudar meus 

pais nas tarefas da casa, como também, nos diferentes trabalhos que eram 

realizados por eles e meus irmãos, para o sustento da família. Não era fácil 

alimentar tanta gente! O meu mundo se reduzia a isto. Não tinha consciência do que 

se passava fora dele! 

 

Educada para ser mãe e professora, muito me indispus contra esta idéia. Eu 

não queria isto para mim. A primeira rebelião aconteceu quando fui obrigada a 

prestar exame de seleção no antigo Normal Rural. Eu tinha comigo que deveria 

"rodar". Não deu outra! Fui então matriculada no Ginásio, numa escola noturna para 
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que assim, como "castigo", e supervisionada, principalmente por meu pai, 

continuasse trabalhando e ajudando no sustento da família, com meus pais e 

irmãos. 

 

 Após concluir o Ginásio, veio o namoro, o casamento e pasmem, decidi 

cursar o Magistério no Instituto de Educação Assis Brasil. Resolvi ser professora, 

apesar de anteriormente não querer nem pensar nesta profissão. Recordando este 

tempo, acredito que os exemplos dos docentes da escola noturna que freqüentei, 

bem como a convivência com minhas irmãs, que eram professoras municipais, 

serviram-me de inspiração para a escolha. 

 

A escola onde cursei o Magistério, por ser pública, era muito procurada, 

havendo até seleção. O curso estava pautado no tecnicismo, no treinamento, na 

transmissão de conhecimentos, cujo professor era aquele que sabia e o aluno uma 

"tábula rasa". A preocupação máxima dos professores era desenvolver técnicas 

variadas, onde a confecção do álbum, tornar-se-ia um manual, que deveria ser 

aplicado em qualquer  realidade e contexto. O imperialismo da racionalidade técnica 

SCHÖN (1992) daria conta de todas a diversidade que existia e ainda existe, na 

instituição escolar. 

 

Com o diploma de professora na mão, ingressei na rede particular de ensino 

como bibliotecária e como professora substituta e, no magistério público estadual, 

através de concurso público promovido pela Secretaria Estadual do Rio Grande do 

Sul, exercendo a docência nas séries iniciais. O inesperado aconteceu! A turma real 

que recebi, não era em nenhum aspecto, o idealizado tão propagado na discência 

do curso do Magistério. Alunos perfilados, atentos, interessados. Para dar conta do 

singularismo desta quarta série, de alunos fora da faixa etária, precisei 

individualmente e coletivamente construir o meu jeito próprio de ser professora e 

procurar dar conta de forma crítica e reflexiva das ações que ocorriam no meu dia-a-

dia professoral.    

 



   14 1414 

 

 

Paralelamente, e com intensificação (conceito apropriado de NÓVOA 1997), 

carga horária de 40 horas semanais, casa, três filhos, marido, continuei meus 

estudos concluindo a Licenciatura Plena em História, na Universidade Federal de 

Pelotas.  

 

Neste curso, vivenciei grande contradição. Nas disciplinas teóricas de 

conhecimento histórico e geográfico, com raríssimas exceções, havia somente 

reprodução, sendo a memorização o componente mais importante desta 

aprendizagem docente. Quanto às aulas de Didática, que eram ministradas por 

professores da Faculdade de Educação, foram de uma qualidade ímpar. Foi-me 

possibilitado entrar em contato com autores
1
 que realizavam uma análise crítica 

sobre educação e sociedade. As aulas com leituras e discussões  possibilitaram-me 

trilhar rumo a uma perspectiva mais crítica das relações entre a escola e o mundo. 

Nas aulas da professora Cleoni Fernandes, principalmente, a “nutrição” pedagógica 

ocorria numa interdependência aprendente com extremo rigor metodológico, 

encharcado de afetividade. Muito cresci como pessoa e profissional nesta 

graduação. Apurei o gosto pela leitura e intensifiquei meus estudos. A teoria 

passava a ter sentido, algumas vezes para cumprir uma função explicativa, outras, 

para tornar-se aplicativa. 

 

Profissionalmente, continuava exercendo a docência, não mais com as séries 

iniciais, mas como professora de História no Ensino Fundamental e Médio
2
, em que 

trabalhei até o ano de 2000. Minha prática ganhou mais consistência teórica. A 

docência, apesar do descaso público, do aviltamento salarial tornou-se uma paixão. 

Apropriando-me de conceitos de NÓVOA (1992), ela é a minha segunda pele. 

 

Mesmo não sendo pedagoga, no princípio da década de noventa, fui 

convidada a assumir a função de supervisora pedagógica numa da mais tradicionais 

escolas particulares de Pelotas. No início do trabalho na supervisão escolar, a 

inexperiência com a função, não me fazia ter uma real percepção dos problemas 

                                                           
1
  Dentre os autores, vale destacar Dermeval Saviani, Guiomar Namo de Mello, Paulo Freire, Miguel 

Arroio e outros.  
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que aconteciam em meu entorno escolar. Preocupava-me mais com o "saber fazer", 

com a administração burocrática das tarefas, do que com todas reações e 

contradições que permeavam o cotidiano escolar. Apesar disso, era salutar e 

gratificante o meu relacionamento com o corpo docente. Eu fazia parte do grupo. 

Era uma educadora como eles e, por sentir-me assim, é que as diferenças eram 

resolvidas no cotidiano escolar. 

 

Mas só isto não bastava, pois “não há docência sem discência” FREIRE 

(1997, p.23). Era mister avançar e articular elementos subjetivos, principalmente os 

das relações interpessoais; era necessário pesquisar e aprofundar teorias e 

reflexões sobre o saber docente; era preciso construir ações consistentes que me 

ajudassem no exercício da função supervisora, onde o “aprender a aprender” DEMO 

(1996) com meus colegas professores/as, transforma-se no fio condutor, que ajuda  

a tecer as nova tramas educativas do processo ensino-aprendizagem. 

 

Desta maneira, iniciei um lento processo de compreensão desta função. 

Intensifiquei estudos, tanto àqueles oferecidos pela escola, como também os que 

outras instituições proporcionavam. Pratiquei ações que envolvessem coletivamente 

o corpo docente, e possibilitassem vivenciar as atividades do nosso dia-a-dia. Não 

cabia mais exercer a função de supervisão a partir de modelos prontos, bem como 

realizar ações na escola, desligadas do contexto social, em que estava inserida. 

 

Com esta compreensão de supervisão, encaminhei-me para a realização de uma 

pesquisa em meu local de trabalho, minimizando a dicotomia entre a teoria e a 

prática, e levantando elementos para avaliar e repensar as minhas/nossas ações. 

Este aprendizado de supervisor-pesquisador,ocorreu no ano de 1997, quando 

resolvi investigar junto aos professores das séries iniciais da escola onde exerço a 

supervisão escolar, quais eram as relações que permeavam o nosso cotidiano 

escolar. Surgiu, assim, o trabalho, "Desvelando/Revelando a Supervisão Escolar"
3
 

PRIETSCH(1997), que foi extremamente importante, porque além de fornecer 

                                                                                                                                                                                     
2
  Nomenclatura adotada a partir da LDB nº9394/96. 

3
 Trabalho apresentado na 51ª Reunião Anual da SBPC, PUCRS - POA/RS – 1997. 
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subsídios para minha prática profissional mostrou a atual carência de obras que 

discutem a temática de supervisão escolar. 

 

 

1.2 PROBLEMA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

Frente às experiências vividas e aos diversos questionamentos oriundos da 

pesquisa realizada em meu “lócus” de trabalho, optei por investigar mais 

detalhadamente a temática da supervisão escolar. Apoiando-me em SILVA JUNIOR 

(1997, p. 100) afirmo que: 

 

"Ensinar supervisão no Brasil hoje significa necessariamente pesquisar 

supervisão”. Pesquisar “a" e “para" a supervisão. Significa, conseqüentemente, 
examinar criticamente a prática que se desenvolve e investigar as situações e as 
condições que possam contribuir para o desenvolvimento qualitativo desta prática.” 

 

Assim, é de extrema importância investigar a prática da supervisão escolar, 

para que, entendendo o real e o vivido, e fundamentada em diferentes teorias, 

possa buscar explicações tanto para mim quanto para aqueles que se preocupam 

sobre o que hoje é, ou poderá vir a ser, este serviço.  Faço tal afirmação com base 

na premissa de que:  

 “a prática de pensar a prática é a melhor maneira de aprender a pensar certo. O 
pensamento que ilumina a prática é por ela iluminado tal como a prática que 
ilumina o pensamento, e é por ele iluminado” (FREIRE, 1987, p.91) . 

 

Nesta perspectiva é que quando falo em supervisão escolar, parto de uma 

preocupação sobre o real papel que este educador ocupa (ou deverá ocupar), em 

seu entorno escolar.  Sei que ele pode atuar como um elemento de 

controle(SUPERvisão) ou pode ajudar a pensar e à construir coletivamente numa 

(visãoCOM), através da aproximação, do diálogo e da reflexão conjunta. É preciso 

investigar o supervisor com esta nova história, buscando nesta sociedade 

globalizada um jeito novo de caminhar; um jeito que apesar das incertezas, seja 

repleto de ética e de solidariedade. 
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Muitas vezes, em minhas ações cotidianas como supervisora, vivi 

experiências que delatavam inconsistência teórico/prático de professoras. Como não 

bastava procurar culpados para estas situações, sem “medo e com ousadia” 

FREIRE & SHOR (1986) passei a realizar, sessões de estudos para trocas de 

experiências e socializações de leituras que possibilitassem a formação continuada 

dos professores.   

 

A medida em que intensifiquei esta prática, algumas reflexões foram se 

tornando inquietantes. A necessidade de ousar, de superar barreiras, de contribuir 

para que este serviço cumprisse seu papel fez-me encaminhar para algumas 

questões que se colocaram como importantes para me ajudar na definição da 

problemática estudada sobre a supervisão e a formação de professores. 

 

Quais são as possibilidades e limites da supervisão escolar? 

 

Será que a supervisão escolar é capaz de promover ou fomentar a 

formação em serviço dos professores? 

 

 Como se dão às relações entre a supervisão escolar  e os  professores?  

 

 Será que a supervisão escolar promove a autonomia docente? 

 

Estas são algumas indagações que procuro responder com a presente 

pesquisa. Não tenho a pretensão de esgotar o assunto, mas acredito que trabalhar 

com esta temática é extremamente relevante para a educação escolar.  

 

Para tanto, o presente relatório descreve dados sobre a supervisão escolar e 

os professores de uma Escola Estadual de Ensino Fundamental da cidade de 

Pelotas/RS que teve como objetivos: 

 

 Identificar as possibilidades e limites da supervisão escolar; 
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 Investigar as ações empreendidas pela supervisão para a promoção da 

formação continuada e da autonomia docente. 

 

Diante do exposto, o presente estudo compõe-se de cinco capítulos: 

 

O primeiro capítulo relata minha história de vida desvelando os passos 

trilhados para a construção da pesquisa, apresentando as inquietações e 

posicionamentos sobre questões e objetivos deste estudo. 

 

O capítulo II mostra o caminho que empreendi, indicando também, a 

contextualização do espaço e dos sujeitos escolares. 

 

No capítulo III, à luz da teoria estudada, apresento a supervisão escolar 

através de uma análise histórica, revisando seu surgimento e as ações que 

empreendeu ao longo do tempo. Abordo a ação supervisora como aquela que, a 

partir de suas possibilidades e limites, fomenta a formação continuada dos 

professores.  

 

No capítulo IV, enfoco a supervisão escolar, descortinando possibilidades e 

limites da sua prática cotidiana na escola pesquisada. Apresento também os 

professores como primeiros responsáveis por sua formação e as relações que 

ocorreram no contexto escolar em vista da promoção da autonomia docente. 

 

No capítulo V, teço algumas considerações finais, evidenciando a 

preocupação com o ressignificado da ação supervisora apresentando possibilidades 

que poderão ser incorporadas ao trabalho da supervisão escolar, objetivando a 

formação de professores e supervisores reflexivos. 
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“As técnicas por si não se tornam alternativas 
para a pesquisa. As opções técnicas só têm 
sentido dentro do enfoque epistemológico no 
qual são utilizadas ou elaboradas”. 
    Silvio Sánches Gamboa 
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2- ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

2.1 CONTEXTUALIZANDO A ESCOLA E OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

O campo de ação deste estudo foi uma Escola Estadual de Ensino 

Fundamental, que funciona no turno da manhã e tarde, da cidade de Pelotas, 

situada no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil. Essa escola, localizada na 

zona central da cidade, tem uma clientela discente diversificada, devido à facilidade 

de transporte coletivo interligando os bairros e vilas ao centro da cidade. Esta 

facilidade, para alguns alunos, torna-se um empecilho ocasionando evasão da 

escola, pois no decorrer do ano não têm condições financeiras para o transporte 

urbano. Muitas vezes, ao longo do ano, o setor de orientação educacional, recorre 

às empresas de ônibus para que estas gratuitamente cedam passagens para os 

alunos carentes. 

 

A escola foi fundada em 1942, e antes de fixar-se neste local, funcionou em 

outros dois lugares. Atualmente funciona num prédio moderno, de tijolos à vista com 

21(vinte e uma) salas de aula, com biblioteca e um grande auditório. Existe também 

um gabinete dentário que funciona à tarde e um gabinete médico que funciona em 

horários e turnos alternados.  

 

A construção da escola inclui uma área coberta para a prática de jogos como 

o ping-pong e uma área externa não coberta, com duas quadras para esportes. 

Nesta área externa, existe uma grande árvore ipê roxo, que na primavera, 

resplandece grandiosamente na sua cor arroxeada. A secretaria, a biblioteca, a 

xerografia, o setor de pessoal, a sala da direção e as salas do serviço de orientação 

e de supervisão escolar localizam-se no primeiro piso, distante da sala dos 

professores/as, que está localizada no primeiro andar. Os docentes reclamam da 

distância desses setores junto as suas salas. As salas de aulas estão localizadas no 

primeiro, segundo e terceiro pisos.  
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Em geral, o contato da supervisão com os professores, acontece na hora do 

recreio, que é aproveitado para recados, comunicados, acerto de datas de 

festividades e/ou de reuniões pedagógico-administrativo. Esta prática, muitas vezes, 

deixa alguns professores, sem orientação precisa por não estarem na escola no dia 

dos comunicados e/ou por estarem na sala dos “fumantes” (criada este ano). Muitos 

destes professores/as sentem-se excluídos do contato diário com o grupo de 

colegas. 

 

À noite funciona neste local, uma Escola Técnica Estadual, que tem 

propiciado parcerias e realização de benfeitorias no prédio. Como a Escola Técnica 

recebe mais verbas do que a de Ensino Fundamental, construiu uma sala VIP e um 

laboratório de informática de última geração que são usados, raramente, pela escola 

pesquisada; já o laboratório de informática não pode ser utilizado durante o dia, 

ficando ocioso e deixando de prestar um grande serviço para a comunidade. 

 

No período de levantamento de dados, a escola estava assim constituída: um 

diretor e as duas vice-diretoras, 67 professores, duas supervisoras, quatro 

orientadoras educacionais, 19 funcionários e 1200 alunos, cuja idade vai dos 7(sete) 

aos 20(vinte) anos. O nível socioeconômico dos alunos, na sua grande totalidade, 

pode ser considerado de baixa renda. A direção da escola foi escolhida pela 

comunidade escolar de forma democrática. 

 

Do total dos 76 profissionais de educação da escola, escolhi como 

participantes da pesquisa, 30 sujeitos. A determinação deste número da amostra 

teve a ver com a especificidade da pesquisa qualitativa e o tempo empreendido para 

a investigação. A escolha dos sujeitos justifica-se por eu ter exercido a docência nas 

séries iniciais no inicio da minha carreira docente, e no momento da pesquisa ser 

professora de História de cinco turmas das sétimas séries. Os sujeitos da pesquisa 

ficaram, assim, distribuídos. 

 

 Quatro professores que exerciam a docência nas séries iniciais no Ensino 

Fundamental, do turno da tarde; 
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 vinte e três professores que exerciam a docência nas nove sétimas séries do 

Ensino Fundamental, do turno da manhã; 

 um diretor; 

  duas supervisoras.  

 

 

2.2 O CAMINHO PERCORRIDO 

 

 

Investigar a supervisão escolar na escola pública, buscando explicitar as 

possibilidades e limites de seu fazer, em vista da promoção da formação de 

professores é tarefa pretensiosa. Em razão da amplitude do tema, das condições de 

trabalho e dos limites impostos pelo tempo esta pesquisa sofreu algumas mudanças 

o que me permitiu encaminhar para um recorte no espaço e no tempo, e assim 

realizar o estudo do problema delimitado. 

 

Desta maneira, partindo do pressuposto de que a metodologia que adotamos 

é conseqüência do caminho que buscamos traçar posso dizer que esta se delineou 

no momento em que minhas  perguntas, dúvidas e inquietações tornaram-se mais 

latentes, levando-me a investigar o seguinte problema: Será que a supervisão 

escolar promove a formação dos professores em serviço?  

 

Após a definição do tema e objetivos a serem investigados, busquei alcançar 

uma caminhada metodológica que me aproximasse o mais possível da 

concretização da pesquisa. Estas escolhas justificam-se, pois conforme PIMENTEL 

(1994, p.29) "atribuímos significados segundo a nossa perspectiva, pois partimos do 

princípio que um estudo nunca é neutro”. 

 

A pesquisa do modo como foi estruturada, apontou para procedimentos que 

permitissem minha relação direta com os sujeitos pesquisados, no cotidiano escolar. 

A escolha por esta abordagem metodológica aconteceu porque o interesse pela 
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pesquisa indicou a vontade de investigar “o quê”, “o como” e “o por quê” acontece 

determinado fenômeno. 

 

Optei pela trilha metodológica que contemplasse principalmente os aspectos 

qualitativos por considerar que o pesquisador não é alguém que se coloca distante 

do objeto de investigação, pelo contrário, ele necessita: "exercer o papel subjetivo 

de participante e o papel objetivo de observador, colocando-se numa posição ímpar 

para compreender e explicar o comportamento humano” LUDKE e ANDRÉ (1986, 

p.15). 

 

Sob esta perspectiva, procurei me cercar de inúmeros instrumentos, como 

por exemplo, questionário, entrevista e observação que fossem capazes de fornecer 

uma variedade de dados coletados em diferentes situações e momentos, 

considerando a riqueza e diversidade dos sujeitos da pesquisa. 

 

Apoiada nos ensinamentos de LUDKE e ANDRÉ (1986, p.23), encontrei no 

estudo de caso uma oportunidade para embasar minhas observações, 

principalmente das reuniões e do cotidiano escolar, possibilitando um conhecimento 

mais aprofundado e globalizante desta realidade. Segundo as autoras: 

 

"O estudo de caso qualitativo encerra um grande potencial para conhecer e 
compreender melhor os problemas da escola. Ao retratar o cotidiano escolar 
em toda a sua riqueza, esse tipo de pesquisa oferece elementos preciosos 
para uma melhor compreensão do papel da escola e suas relações com 
outras instituições da sociedade”. 

 

Tenho claro que a forma de abordagem qualitativa me capacitou para que, ao 

cruzar informações, não só confirmasse ou rejeitasse minhas questões, mas, 

principalmente, (re) descobrisse dados importantes que buscassem dar significado 

às ações e aos eventos dos sujeitos estudados. Dessa forma, encontrei respaldo 

em (ANDRÉ,1995, p.29) que defende que,  “uma característica importante desta 

pesquisa é a ênfase no processo, naquilo que está ocorrendo e não no produto ou 

nos resultados finais”  
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 O fato de prevalecer os aspectos qualitativos, não significou ignorar os dados 

quantitativos; o que quis, foi ultrapassar os fatores numéricos. Segundo BOGDAN & 

BIKLEN (1994, p.47), a pesquisa de abordagem qualitativa, foco de minha 

investigação, caracteriza-se por: 

 ter o ambiente natural como fonte de coleta de dados, constituindo o 

investigador o instrumento principal; 

 ser descritiva; 

 usar indução para análise de dados; 

 encontrar no significado do contexto, a importância vital para este tipo de 

abordagem. 

 

Ciente de que o pesquisador ao refletir sobre seu tema de pesquisa, já traz 

uma concepção do que e como quer pesquisar, é que fiz minhas escolhas. Desta 

forma, ao optar pela abordagem qualitativa utilizei como método de coleta de dados, 

o questionário, a entrevista e a observação do cotidiano escolar e das reuniões, 

coordenadas pela supervisão e planejadas coletivamente entre a supervisão e os 

professores. De acordo com TRIVINOS (1995, p.152) todos os “instrumentos 

utilizados na coleta de dados não são outra coisa que 'a teoria em ação', que apóia 

a visão do pesquisador”. 

 

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu durante os quatro últimos meses do 

ano 2000, numa escola pública estadual de Ensino Fundamental que funciona no 

turno da manhã e à tarde. 

 

Resolvi realizar a pesquisa nesta escola, por motivos afetivos e práticos, 

tendo em vista que exerço a docência na escola em questão, há mais de vinte anos. 

 

Inicialmente mantive contato com a direção e a supervisão escolar da escola, 

apresentando o projeto de pesquisa. A direção da escola prontamente colocou-se à 

minha disposição para viabilização e concretização da pesquisa. 
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Vivi nesta escola como professora-pesquisadora um período de 

aproximadamente 300 horas de trabalho, entre setembro e dezembro de 2000.  

 

Após a aquiescência da direção, para a viabilização da pesquisa, contatei, 

individualmente, os professores que seriam os sujeitos da pesquisa, já que havia 

optado em desenvolver esta investigação com professores que estavam ligados 

mais diretamente às minhas experiências docentes. Todos os sujeitos contatados 

aceitaram prontamente o convite e colocaram-se à inteira disposição para o 

trabalho. 

 

A partir da aprovação dos sujeitos para a realização da pesquisa, assumi a 

postura de observadora do cotidiano escolar. Iniciei, como pesquisadora o estudo da 

escola e dos sujeitos, observando os recreios, a hora do cafezinho, a sala dos 

fumantes, os intervalos de aulas e de forma mais sistemática as reuniões 

pedagógicas e o Conselho de Classe. 

 

No mês de setembro realizei a entrega dos questionários para os envolvidos 

com a investigação, solicitando que estes fossem entregues no mês seguinte. Com 

alguns dos professores tive que insistir muito para que devolvessem o instrumento, 

pois alguns diziam que não haviam tido tempo de respondê-lo. Uma das professoras 

de Português só entregou o documento em dezembro, apesar de eu estar sempre 

solicitando a devolução do instrumento. 

 

O emprego do questionário (Anexo1), foi aplicado antes dos outros 

instrumentos utilizados durante o percurso metodológico. e respondido pelos 

30(trinta) sujeitos que participaram da pesquisa. Este instrumento permitiu uma 

maior aproximação com os sujeitos pesquisados e suas falas ajudaram a responder  

minhas inquietações.  

 

A entrevista semi-estruturada (Anexo 2), foi o instrumento escolhido e 

utilizado na segunda etapa da coleta de dados, dirigida às duas supervisoras e ao 

diretor. Tal escolha deveu-se ao fato de deixar o entrevistado livre da interferência 
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da pesquisadora na oportunidade de fornecer suas informações, o que lhe permitiu 

manter uma atitude crítica, em relação às questões propostas. A entrevista constou 

de dados relativos à identificação dos sujeitos, à formação, às possibilidades e aos 

limites (da direção e da supervisão), segundo o olhar do diretor e das duas 

supervisoras da escola. Este instrumento foi utilizado com o objetivo de esclarecer, 

complementar e/ou refutar as informações expressas no questionário.  

 

A observação foi um dos instrumentos metodológicos que proporcionou 

minha inserção no cotidiano escolar e uma aproximação mais efetiva com as 

experiências dos sujeitos da investigação. Desta maneira, busco apoio em LUDKE e 

ANDRÉ (1986, p. 26), que defendem que "a observação possibilita um contato 

pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno pesquisado. ( ...) A experiência 

direta e´, sem dúvida, o melhor teste de verificação de ocorrências de um 

determinado fenômeno”. 

 

Foram observados os diferentes momentos em que estive presente na 

escola, principalmente no turno da manhã, já que as aulas das cinco turmas de 7ªs 

séries, das quais era professora, eram neste turno. Além desta observação diária, 

observei, participativamente e de forma sistemática, seis reuniões de professores, 

uma reunião de pais e uma reunião do Conselho de Classe. O emprego da 

observação nesta pesquisa é justificado também, pela necessidade de acompanhar, 

no contexto da escola, a prática do supervisor escolar e dos professores. 

 

O tempo de realização da observação e da obtenção dos dados foi muito rico, 

tendo em vista que estávamos preparando a organização e construção dos 

documentos legais
4
 da escola. A produção dos documentos foi realizada de forma 

participativa com todos os segmentos da comunidade escolar, através de reuniões 

com os professores e funcionários, com os representantes de turmas e com os pais. 

A supervisão de forma coletiva organizou um calendário de reuniões, para estudos e 

debates sobre o entorno escolar, tendo em vista a construção do Projeto Político 

Pedagógico da escola. 
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A supervisão incrementou o processo de participação, organizando um 

calendário de reuniões. Assim, foram planejadas seis reuniões para o corpo docente 

e funcionários, uma reunião para pais e uma reunião com os representantes de 

turma. A supervisão solicitou a esta pesquisadora que coordenasse as reuniões de 

professores e funcionários. Desta maneira, minha observação nesta pesquisa, 

ocorreu de forma participante, já que eu era uma professora-pesquisadora. 

 

Todos os professores da escola sabiam que eu estava atuando também 

como pesquisadora e, inúmeras vezes me perguntavam-me porque tanto escrevia 

nas reuniões, ao que lhes explicava novamente. Ao final do período de coleta de 

dados, tinha tabulado os dados do questionário, digitado as entrevistas, os relatos 

de observações das reuniões e de intervalos de aulas (de forma simplificada). 

 

 Tive a receptividade dos professores, supervisores e diretor da escola. É 

provável que esta receptividade tenha ocorrido porque sou professora dessa escola 

há mais de vinte anos, o que também me proporcionou o acesso, às reuniões e ao 

diálogo constante com os sujeitos investigados. O conhecimento desta realidade fez 

com que meus interlocutores tivessem confiança para responderem os diferentes 

instrumentos já que eu planejava, com eles, atividades no cotidiano escolar. 

Contraditoriamente, esta mesma familiaridade, provocou ausência de falas, 

silêncios, olhares que omitiam questões muito mais de relações pessoais do que 

profissionais. 

 

Tomando como referência os dados coletados durante a realização dessa 

pesquisa, procuro neste relatório, revelar sob diferentes aspectos, o cotidiano da 

supervisão escolar e dos professores da escola. Embora a análise dos dados 

coletados tenha sido feita de forma isolada, eles não sobrevivem de forma 

fragmentada. Na minha compreensão, os dados encontram-se imbricados e inter-

relacionados nos seus nexos.  

 

                                                                                                                                                                                     
4
 Entre eles, organizamos o Regimento Escolar e o Projeto Político Pedagógico. 
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Ao final do período da coleta de dados, tabulei os dados do questionário e 

digitei as entrevistas e os relatos de observações de forma simplificada. É 

importante ressaltar que muitas das informações e acontecimentos descritos por 

mim, resultam dos registros de minha memória a partir da inserção no dia-a-dia 

escolar. A opção de redação do relatório recaiu no uso da primeira pessoa do 

singular, já que foi efetivado pela ótica desta professora-pesquisadora.  

 

Desta maneira, organizá-los foi uma atividade extremamente difícil, devido à 

diversidade dos dados apresentados pelos sujeitos da pesquisa. Por ser o material 

volumoso, de extrema riqueza e complexidade, tive bastante cuidado ao desvendá-

lo, na intenção de não perder a essência da pesquisa. 

 

Inicialmente não era objetivo da pesquisa categorizar os professores em seu 

lócus de trabalho, já que o foco principal da investigação é a ação supervisora, mas, 

no caminho percorrido, e ao interpretar o material coletado, constatei dados 

pertinentes e sugestivos, que me encaminharam para a construção de um sub-

capítulo sobre a formação dos professores no seu espaço cotidiano.  

 

Assim, para uma melhor compreensão do desenvolvimento da investigação e 

a partir dos posicionamentos dos sujeitos da pesquisa, estruturei o trabalho com as 

seguintes categorias: possibilidades e limites da supervisão escolar, os professores 

e sua formação e as relações no coletivo para a construção da autonomia. Um 

pouco desta trajetória e alguns resultados obtidos encontram-se relatados nos 

próximos capítulos 

 

Quero registrar também minha preocupação com o sentido ético e o respeito 

pelos sujeitos e suas falas, o que me fez ser extremamente meticulosa, pois 

entendo a preocupação ética como humana, existindo no espaço da cotidianidade 

no sentido pleno das ações dos sujeitos. 

 
“A preocupação ética é a preocupação pelo que acontece com o outro e pelo efeito de 
nossas ações. Se eu me preocupo com as conseqüências de minhas ações sobre o 
outro, quer dizer que tenho uma preocupação ética” (MATURANA, apud 
GUTIÉRRES, 1999, p.101). 
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"É preciso navegar. Deixando atrás as terras e 
os portos dos nossos pais e avós, nossos 
navios têm de buscar a terra dos nossos filhos 
e netos, ainda não vista, desconhecida”. 

 
 
 

                            Rubem Alves 
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3. CONTRIBUIÇOES DA TEORIA À PESQUISA 

 

3.1 A SUPERVISÃO ESCOLAR EM BUSCA DE UM CAMINHO 

 

Poucas práticas profissionais pagaram um tributo tão alto às condições do 

tempo em que começaram a se desenvolver no Brasil, tal como ocorreu com a 

supervisão escolar.  Este termo ainda hoje, provoca sentimentos de rejeição ou de 

desconfiança, pois traz características que lembram superioridade, hierarquização, 

normatividade, imobilismo, reprodução de práticas, inflexibilidade. 

 

Isto acontece, porque a supervisão escolar teve sua origem na inspeção 

escolar, e tinha como objetivo acompanhar as tarefas pedagógicas. Como salienta 

SAVIANI (1992, p. 29), a supervisão reduzia-se: 

  

"aos aspectos administrativos e de mera fiscalização, não se colocando a 
necessidade de que o acompanhamento do processo pedagógico fosse feito 
por um agente específico no interior da unidade escolar”. 

 

 Ainda segundo este autor, o surgimento da habilitação de Pedagogia, foi 

pautado na pedagogia tecnicista, procurando garantir a eficiência e a eficácia da 

produtividade do processo educativo. 

 

Desta maneira, a eficácia seria obtida através da racionalização de tarefas 

que envolvem o planejamento do processo sob o controle de técnicos habilitados e 

a execução de tarefas por professores. Estava sendo implantado na escola, o 

taylorismo industrial, ou seja, a separação entre concepção e execução, entre 

trabalho mental e manual. 

 

No final da década de 50 (cinqüenta) e início da década de 60 (sessenta), o 

Brasil, procurando sair de seu subdesenvolvimento, incrementa investimentos 

estrangeiros na economia, diversificando a hierarquia ocupacional das empresas e 

criando novas funções que exigiam melhores qualificações.  
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Segundo NOGUEIRA (1989, p.36), os Estados Unidos, um dos maiores 

parceiros do Brasil, criou um intenso programa de assistência técnica aos "países 

pouco desenvolvidos", principalmente, àqueles situados na América Latina. Estes 

acordos bilaterais assinados entre Brasil e Estados Unidos foram homologados pelo 

Congresso Nacional Brasileiro em 1959. Foi no bojo destes acordos, com o 

propósito de inserir o país no sistema capitalista internacional, tratando a educação 

como capital humano, que surgiu a supervisão escolar. Investir em educação 

significava possibilitar o crescimento econômico do Brasil. 

 

Entre os acordos assinados surgiu, em 1957, o PABAEE (Programa de 

Assistência Brasileira Americana ao Ensino Elementar) instalado em Belo Horizonte, 

Minas Gerais. Com este Programa, em 1958, alguns professores foram enviados à 

Indiana nos EUA, para especializarem-se. Ao voltarem, fundaram em Belo 

Horizonte, os cursos de formadores de supervisores que mais tarde foram 

espalhados pelo resto do Brasil. 

 

Este Programa contribuiu significativamente, para enfatizar metodologias e 

técnicas de ensino como soluções para os problemas que o então Ensino Primário 

(atual Ensino Fundamental) enfrentava, tais como os da evasão e repetência. 

Contemplando esta lógica, o Programa tinha como objetivos:
 

 

“1º - Introduzir e demonstrar, para os educadores brasileiros, métodos e técnicas 
utilizadas na educação primária promovendo a análise, aplicação e adaptação dos 
mesmos, a fim de atender às necessidades comunitárias em relação à educação, por 
meio de estímulos à iniciativa do professor no sentido de contínuo crescimento e 
aperfeiçoamento”. 
2º - Criar e adaptar material didático e equipamento, com base na análise de recursos 
disponíveis no Brasil, e em outros países, no campo da educação primária; 
3º - Selecionar professores de competência profissional, eficácia no trabalho e 
conhecimentos da língua inglesa, a fim de serem enviados aos Estados Unidos para 
cursos avançados, no campo da educação primária”(PAIVA, 1997, p.43). 

 
 

NOGUEIRA (1989, p.38) afirma que o primeiro objetivo do Programa 

esboçava um caminho para o surgimento da figura do supervisor, visto que a partir 

desta idéia, o supervisor era um perito em métodos e técnicas de ensino. O cunho 

extremamente metodológico era a ênfase dos cursos de formação de supervisores.  
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Este Programa 40 anos depois, foi investigado por PAIVA e PAIXÃO (1997, 

p.56) As autoras afirmam que ele inicialmente tinha como prioridade, "influir na 

prática pedagógica das professoras primárias da rede pública, utilizando como via 

preferencial, o trabalho realizado pelas professoras de metodologias de ensino das 

Escolas Normais".  

 

Elas defendem a idéia de que somente na segunda etapa do Programa, em 

1961, é que ficou claro o surgimento da supervisão escolar. A extensão para esta 

função foi justificada pela necessidade de acompanhamento e assistência aos 

professores que já haviam passado por treinamentos. Os objetivos para esta 

segunda etapa do Programa foram os seguintes: 

 
“1 - Treinar quadros de instrutores de professores, orientadores e administradores 
para várias das Escola Normais mais importantes do Brasil. 
2 - Elaborar, publicar e adquirir materiais didáticos, tanto para as escolas normais, 
quanto para as elementares do Brasil. 
3 - Fornecer treinamento em serviço através de demonstrações a outras escolas 
elementares e centros regionais do Estado. 
4 - Prestar assistência através de demonstrações e treinamento em serviço, no 
planejamento e construção de edifícios escolares funcionais e econômicos e na 
projeção e produção de seu respectivo aparelhamento. 
5 - Fornecer assessoria e treinamento em serviço na organização de equipes nas 
comunidades, para um programa de construção de escolas, através da auto-ajuda. 
6 - Enviar aos Estados Unidos, na qualidade de bolsistas, grupos de professores de 
escolas elementares e normais, recrutados em regiões típicas do Brasil, os quais 
retornarão a suas respectivas escolas para, sob contrato, integrarem os quadros de 
instrutores de professores, pelo prazo mínimo de dois anos, e enviar aos Estados 
Unidos, autoridades governamentais de educação, para observação e treinamento, as 
quais estarão capacitadas a exercer uma atividade mais influente no ensino 
elementar do País, após o seu regresso” (op.cit.,p.51) 

 
A partir destes objetivos, percebe-se uma ampliação do Programa, 

objetivando o treinamento de orientadores, administradores e de professores com 

cargos influentes no país. As autoras atestam que "é no contato com os problemas 

do sistema de ensino brasileiro que o PABAEE abre-se para se ocupar da 

supervisão, baseando-se na perspectiva tecnicista que considerava a resposta 

moderna e adequada ao enfrentamento dos problemas do ensino primário 

brasileiro" (op.cit, p.56). A prática da supervisão por esta ótica, maximizava métodos 

e técnicas, priorizava o “como fazer”, deixando de estudar e refletir sobre as reais 

causas  do problema da escola primária. 
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Analisando as origens da supervisão escolar neste contexto, fica claro porque 

ela se embrenhou pela reprodução do “status quo”, sendo uma extensão do sistema 

educacional com a função de fiscalizar e controlar os professores. 

 

Em relação a este fato, SILVA JUNIOR (1997, p.93), com muita propriedade, 

assinala que “para uma sociedade controlada, uma educação controlada; para uma 

educação controlada, um supervisor controlador e também controlado”. 

 

Buscando um maior controle e eficácia no sistema educacional brasileiro, o 

governo assinou o acordo MEC-Usaid, onde o Brasil recebe assistência técnica e 

cooperação financeira para a implantação da reforma. Uma reforma educativa 

autoritária, vertical, domesticadora, atrelando a educação aos pressupostos 

impostos pela política norte-americana e pautada no tripé: educação e 

desenvolvimento, educação e segurança e educação e comunidade. 

 

Como resultado deste acordo surgem as reformas do Ensino Superior em 

1968 e do Ensino de 1º e 2º graus em 1971. A reforma do Ensino Superior pela Lei 

5540/68 institui, o especialista em nível universitário. Em decorrência desta Lei, é 

elaborado pelo Conselho Federal de Educação, o Parecer 252/69 que fixa os 

conteúdos mínimos para a organização do Curso de Pedagogia. Esse Parecer 

reflete as linhas mestras do momento econômico e político pelo qual passava o 

Brasil durante a ditadura militar de 1964.  

 

Em 1971, é criada a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, a 

LDB 5692/71. Através do artigo 33 desta lei, foram ratificadas as habilitações, 

exigindo um melhor preparo para o supervisor, que o levasse a ser, não só um mero 

coordenador de atividades, mas aquele que orienta, acompanha e avalia o trabalho 

realizado na escola, minimizando a idéia de controle e de hierarquização. 

 

Neste contexto, o supervisor passa a se preocupar com a eficácia do sistema 

educativo, garantindo a formação conservadora do profissional numa visão 
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tecnicista, conforme o modelo educacional em curso e atendendo aos interesses 

nacionais desenvolvimentistas. Era preciso adequar a educação às exigências da 

sociedade industrial e tecnológica, naturalmente com economia de tempo, esforços 

e custos. 

 

O pressuposto que embasava esta visão era o do que à educação competia o 

desenvolvimento de habilidades e conhecimentos nos indivíduos que fossem úteis 

ao sistema escolar. Desse modo, de acordo com o Parecer 252/69, a supervisão 

escolar assumia um papel oficial na escola brasileira. SILVA (1987, p.59), aponta 

que: 

 

"Nas entrelinhas se percebe a relação planejamento e supervisão com a 
coerência do modelo real: dicotomia entre decisão e ação, necessidade de 
uma elite planejar e controlar. Configura-se a supervisão como função 
controladora e meramente executora, já, nesse ponto, impregnada da 
ideologia do Sistema que "é necessária', pois, conforme o teor do texto: ' já 
começávamos a ressentir-nos'. Isso se refere às tendências que histórica, 
econômica e politicamente se esboçavam: educação tecnicista adequada ao 
modelo social, político e econômico vigente". 

 

 Ao supervisor cabia "controlar" o trabalho do professor e ensinar-lhe a 

planejar de acordo com a tendência tecnicista da época. Segundo esta visão, 

bastava para o professor a realização de um planejamento rigorosamente 

elaborado, rico em métodos, técnicas e recursos, para dar uma boa aula e, portanto, 

garantir a qualidade da educação. Tudo para alcançar maior produtividade e 

eficiência. 

 

Nesta perspectiva, para ARISTON E PORTO (1979, p.21) o supervisor tem 

como objetivo maior, "melhorar o processo ensino-aprendizagem, através do 

assessoramento constante aos professores”. Este cuidado e empenho na formação 

dos professores fazem com que ainda hoje, seja um dos principais objetivos da 

supervisão escolar. Apesar disso, a supervisão escolar ainda continuava exercendo 

a fiscalização e o controle sobre o professor, que era entendido como um mero 

executor de tarefas pensadas e planejadas pelo supervisor. 
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 Mas a supervisão, assim como a sociedade civil despertaram. Era preciso 

desarticular-se, iniciar uma nova caminhada e, nas contradições do velho, buscar o 

novo. Era necessário rever, repensar, questionar a falsa neutralidade que ainda 

embasava o caráter técnico da educação e o papel que esta supervisão estava 

exercendo.  

 

 Coerente com o momento político em vigor, na década de oitenta, em plena 

abertura política, o caráter sócio-político da supervisão passou a ser amplamente 

debatido. Vários educadores se dedicaram a rediscutir a supervisão escolar, tantos 

anos silenciados através de estudos, pesquisas e encontros. Em 1982, o Centro de 

Estudos Educação e Sociedade, da Unicamp, através de uma publicação de 

destaque educacional - (Caderno CEDES), aborda a temática dos especialistas do 

ensino destacando importantes reflexões de autores de renome nacional como 

Guiomar Namo de Mello, Nilda Alves, Regina Leite Garcia, entre outros. Estes 

autores questionam e apontam algumas formas novas de atuação dos especialistas 

no cenário nacional, enfatizando o aspecto político da função supervisora. 

 

 Da mesma maneira, em 1986, é lançado outro livro desta coleção, 

pontuando, a questão específica da supervisão escolar. Com o título, Supervisão 

Educacional, Novos Caminhos, encontrei autores como Naura Syria Ferreira Corrêa 

da Silva, Newton César Balzan, que analisam a função supervisora não mais com 

características tecnicistas, mas com articulação de propostas que redefinam a forma 

de agir envolvendo o coletivo de professores. 

 

SAVIANI (1999, p.32), quase quinze anos depois desta constatação, alerta-

nos que a função do supervisor “é uma função precipuamente política e não 

principalmente técnica, ou seja, mesmo quando a função do supervisor se 

apresenta sobre a roupagem de técnica, ela está cumprindo basicamente um papel 

político”. Ele ainda complementa que: "quanto mais o supervisor se apresenta com 

esta roupagem de procedimentos técnicos, tanto mais ela é eficaz na defesa dos 

interesses socialmente dominantes” (op.cit).  
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 A par destas abordagens, importa desenvolver ações que não dicotomizem o 

papel técnico e político do supervisor escolar, pois é na dialética destas relações 

que surge uma unidade mais coerente com o agir escolar.  

 

 Envolvidos com todas estas questões, aqueles que passaram a década  de 

80 dentro das escolas e universidades vivenciaram  intensas reflexões e debates 

sobre a situação educacional brasileira. A discussão mais acirrada aconteceu em 

relação ao papel dos especialistas nas escolas, que passaram a ser por muitos 

considerados, como responsáveis pela fragmentação e ineficácia do trabalho 

escolar. Foram cercados e questionados pelos professores que não conseguiam ver 

na sua função, um companheiro de trabalho.  

 

 “De ameaçador, o supervisor passou a ameaçado”, aponta SILVA JUNIOR 

(1997, p.94). Segundo este autor, para que a educação brasileira trilhasse caminhos 

rumos à transformação social, necessitaria livrar-se do ranço de seus especialistas. 

Por isso, o supervisor ficou sendo o vilão da história, "o responsável pelo fracasso 

escolar”, GARCIA (1991, p.13). Se existe um culpado pelo problema educacional, 

tudo apontava para os especialistas que se interpunham no caminho dos 

professores. 

 

Mas faz-se necessário ver o que estava por trás dessa máxima. A quem 

interessava o término da supervisão escolar, principalmente quando os especialistas 

passam a discutir como e para que trabalham, redefinindo assim, seu papel? 

 

GARCIA (1991) refletindo sobre este fato, questiona veementemente a 

exclusão dos especialistas, exatamente quando eles descobriram o porquê de sua 

existência e a partir daí, encontram caminhos para uma redefinição de suas ações, 

construídas num sentido oposto daquelas para as quais foram criadas. 

 

A discussão sobre o papel do especialista supervisor esteve presente nos 

Encontros Nacionais de Supervisores (ENSEs) que iniciaram em 1978. Além deste 

tema, estes encontros, abordavam assuntos relacionados com a educação e a 
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função socializadora da supervisão como forma de construir uma escola integrada e 

de qualidade. 

 

Não é propósito deste trabalho analisar os ENSEs, pois autores como ALVES 

(1982), MEDINA (1985), SILVA (1987) NOGUEIRA (1989) já o fizeram, com extrema 

pertinência. 

 

Estes encontros ajudaram nas discussões sobre as vivências da função 

supervisora e os problemas da educação brasileira. Segundo MARINHO, apud 

NOGUEIRA (1989, p.26), os encontros possibilitaram, “um significativo avanço da 

reflexão crítica que vem se fazendo em torno das questões importantes referentes 

ao papel do supervisor e à formação deste profissional como um educador”. 

 

Em 1980, no momento em que a “educação popular” estava no auge das 

discussões, o III ENSE dedica-se a este tema. Paulo Freire, em sua fala, no III 

ENSE realizado em Goiânia pergunta: “O que é supervisão? Supervisionar o quê?” 

 

O autor questiona àqueles supervisores que tomam como objeto de sua 

prática, os aspectos mais formais da atuação de seus companheiros sem se 

comprometerem com a ação educativa. Questiona os riscos da burocratização na 

escola, postulando a realização de um trabalho conjunto entre professores e 

supervisor e a possibilidade de “sonhar”, buscar as utopias que a educação 

libertadora possibilita.  

 

Na década de noventa, a supervisão escolar redescobre-se como forte 

instrumento de mudança nas escolas. Segundo ALONSO (1999, p.169), "a 

redescoberta desta função dá-se inclusive nos programas de formação do professor 

em serviço". A supervisão passa a ser a força articuladora e impulsionadora do 

grupo, não mais de forma acrítica, mas interpretando, de forma criativa e crítica a 

realidade escolar e suas necessidades. 

 

SANTOS FILHO (1997, p.61) aponta que: 
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"quando a supervisão for vista como um processo cooperativo, ela será mais 
efetiva em ajudar os professores a aprenderem sobre seu ensino, tornando-
se importante instrumento de aumento de poder do professor e de seu 
desenvolvimento profissional". 

 

Essa forma de relação é salutar para uma compreensão transparente da 

natureza e do papel da função supervisora de maneira a desvelar sua importância 

para o aperfeiçoamento do trabalho educativo no contexto escolar. 

 
  Com a Reforma Curricular através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB 9394/96) promulgada em 20 de dezembro de 1996 podemos dizer 

que estamos vivendo um tempo significativo, pois muitas são as premissas 

encaminhadas pela Lei que estabelecem como princípios educativos à flexibilidade, 

a diversidade, a autonomia e a identidade. Abre-se um leque de oportunidades para 

que os envolvidos com o ensino-aprendizagem avaliem de forma crítica o que está 

sendo proposto. É mister que a comunidade escolar crie espaço para um debate 

coletivo a fim de que possam empreender ações que levem ao estudo, reflexão e 

tomada de consciência da nova proposta.  

 

BRZEZINSK I (1998, p.156) adverte-nos que é importante: 

 

“não assumir a mediocridade do mundo oficial como projeto diante das 
perplexidades da LDB/96, mas ter a ousadia de levar em frente às 
possibilidades que a lei revela ao mundo vivido, ao mundo real, para dar 
maior significado à formação docente e conferir a necessária valorização 
profissional do educador”. 

 

Penso que neste momento de transição entre o instituído e o instituinte, a 

legislação propõe uma relativa autonomia educacional. Mais do que nunca, acredito 

que o papel do supervisor é o de mediador do processo ensino-aprendizagem. De 

acordo com a referida LDB, no capítulo sobre os profissionais da educação, artigo 

64, é garantida a formação de supervisores em curso de graduação e pós-

graduação. 

 

“A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será 
feita em curso de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a 
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critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 
nacional”(BRASIl, 1996). 

  

Em meio a tantas alterações, acredito que o supervisor escolar, com uma 

visão abrangente, e protagonista do seu trabalho, ainda é um dos elementos-chaves 

para articulações de estudos na própria escola das normais legais (Pareceres, 

Resoluções...) junto com os professores. 

 

As mudanças da lei, transformada em Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), Padrão Referencial de Currículo (PRCs), Temas Transversais, Diretrizes 

Curriculares, apontam caminhos para a supervisão escolar empreender atividades 

que promovam a formação continuada dos professores. Esta formação não deve 

acontecer só pela indicação legal, mas porque as atuais transformações e 

conquistas tecnológicas-científicas, requerem contínua e intensa preocupação com 

a formação. Nesta ótica, para SOARES (1995 p.145): 

  

"a formação significativa ocorre quando a partir da observação da ação e da 
consciencialização do vivido através da reflexão, no contexto de uma relação 
interpessoal genuína, o supervisor e o professor são co-autores da 
transformação das práticas e co-construtores de novas significações 
pessoais". 

 
 

Neste tempo de implantação, estudos, anseios, medos e muitas 

contradições, em relação a LDB, é imperativo que a supervisão escolar propicie a 

coletivização do pensar/aprender, tendo como centro a realidade, os problemas da 

comunidade escolar, a vivência dos professores, buscando sempre tornar o ensino-

aprendizagem mais qualitativo. 

 

Está em jogo a construção de uma nova realidade educacional. Uma 

realidade que a partir da reflexão conjunta dos envolvidos com a produção do 

conhecimento, seja capaz de criar e propor ações que construam um mundo de 

cidadania, de solidariedade, de participação e que contribua para o avanço e 

melhoria de qualidade e desempenho da educação brasileira.  
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Desta maneira, a supervisão numa ação responsável pela formação de 

professores desponta como elemento associado à mudança, não mais de forma 

vertical, e sim de forma horizontal, sem hierarquias e com parcerias. O supervisor 

trabalha com seus colegas professores, educando, educando-se e conscientizando-

se de seu papel de agente transformador da sociedade em que está inserido. 

 

De acordo com MEDINA apud PRIETSCH (1997, p.03), o supervisor atua em 

parceria com o professor através de relações de ensinar-e-aprender e orientar-

aprender-e-ensinar, não se identificando com precisão quem e onde inicia este 

processo. 

 

Assim, diante dos grandes problemas educacionais que precisam ser 

refletidos, nos desafios postos pela lei e pelas inúmeras atribuições que existem no 

cotidiano escolar, é mister que se (re)discuta e  (re)defina o papel da supervisão 

escolar hoje.  

 

É necessária uma supervisão que compreenda o que está por trás das 

políticas educacionais, que privilegie a tarefa pedagógica ao invés da burocrática e 

administrativa; que incentive o espírito crítico e criativo, além do legalista e que 

vivencie a prática democrática sobre a autoritária. Desta maneira: 

 

"eleva-se, a supervisão educacional da condição de executora de políticas e 
de planejamentos, de apenas articuladora de conteúdos e propostas, para 
atuar como partícipe da construção da sociedade, condição esta sim, que 
garantirá a qualidade do trabalho pedagógico” (FERREIRA, 1999, p. 251). 

 

 Sob este enfoque, a preocupação máxima da função supervisora é a 

valorização do coletivo, como forma de pensar, descobrir e trabalhar, tanto sob o 

aspecto formal, quanto das relações. A supervisão estruturada para valorizar o 

professor surge como um apoio à ação docente, contribuindo para sua autonomia e 

objetivando a qualidade do processo ensino-aprendizagem. A sua ação caracteriza-

se por estimular e articular a reflexão dos professores em seu trabalho cotidiano, 

com todas as reações e contradições existentes no interior da escola. 
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 Com as múltiplas tarefas sob sua responsabilidade e frente à necessidade de 

atualização permanente, é indispensável que o supervisor seja um profissional 

estimulador e orientador do trabalho que se realiza na escola, transformando-a num 

espaço de “aprender-a-aprender” (DEMO,1997). 

 

 O supervisor pode ser o que ajuda os professores à “desenvolverem 

capacidades de reflexão sobre a sua prática, a fim de melhorarem, 

responsabilizando-se pelo seu próprio desenvolvimento profissional" ZEICHNER 

apud AMARAL (1996, p.99). 

 

Desta maneira, através de uma ação dialógica entre professores e 

supervisão, esta vivência propicie e privilegie  não uma relação de SUPERvisão, 

mas de uma visãoCOM os professores, para que possam trocar experiências, rever 

o que foi feito e, em parceria, encontrar alternativas de ações. As relações dialéticas 

entre professor e supervisor, constituem, assim, o fio que pode ser tecido para 

encontrar caminhos alternativos para um ensino solidário em vista da promoção de 

todos. 

 

3.2 A SUPERVISÃO ESCOLAR E A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

 

Muitas são as tarefas que a supervisão desenvolve dentro das unidades 

escolares e estas só têm sentido quando forem realizadas de forma integrada com 

os professores.  Uma das metas que a supervisão deve perseguir é a de propiciar a 

capacitação docente. Ao fazê-la, o supervisor também se aprimora porque aprende 

ensinando, assim como o professor. 

 

O supervisor que auxilia os professores busca encontrar caminhos 

significativos para suas práticas, contribuindo para produção de conhecimentos. 

Como o processo de produção de conhecimento passa necessariamente pelo da 

educação permanente trago dados do Relatório para a UNESCO da Comissão 

Internacional sobre Educação para o século XXI, denominado "Educação um 
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tesouro a descobrir" (DELORS, et. al., 1998) que discute a necessidade da 

sociedade atual propiciar aprendizagem permanente.  

 

Já que uma das ações da supervisão escolar é a de promoção da formação 

continuada dos professores, ela pode banhar-se desta teoria e assim construir 

aprendizagens significativas e, em parcerias, oportunizar a emancipação dele 

próprio e dos professores. Como não basta mais o acúmulo quantitativo de 

conhecimentos, resquícios da educação tradicional, o supervisor empreende, 

sistemática e processual, ações que contemplem a atualização permanente, dos 

professores, aprofundando e enriquecendo conhecimentos para esta sociedade 

intensamente mutável.  

 

Estes autores assinalam que “à educação cabe fornecer, de algum modo, os 

mapas de um mundo complexo constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a 

bússola que permita navegar  através dele”.(p.89) 

 

De acordo com os autores, a educação que acontece ao longo de toda a 

vida, organiza-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que são de 

algum modo para cada sujeito, os pilares do conhecimento. Defendo que a 

educação dos sujeitos  em geral, assim como a dos supervisores e dos professores 

em especial, pode ser iluminada por estes pilares, que são: “ aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser”. 

 

Aprender a conhecer - em relação a este pilar, DELORS (1998, p.90-91) 

afirma que este tipo de aprendizagem. 

 

“não visa tanto à aquisição de um repertório de saberes codificados, mas 
antes ao domínio dos próprios instrumentos do conhecimento, que pode ser 
considerado, simultaneamente, como meio e como finalidade da vida 
humana. Meio, porque se pretende que cada um aprenda a compreender o 
mundo que o rodeia, pelo menos na medida em que isso lhe é necessário 
para viver dignamente, para desenvolver as suas capacidades profissionais 
para comunicar. Finalidade, porque seu fundamento é o prazer de 
compreender, de conhecer, de descobrir”. 
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Com esta abordagem, a ênfase é dada à curiosidade, ao prazer de construir 

e reconstruir o conhecimento, pois como apresenta GADOTTI (2000, p.251), 

“aprender a conhecer é mais que aprender a aprender”. Aprender a conhecer 

impulsiona o supervisor a pesquisar situações e teorias que lhe permitam entender e 

teorizar sobre a realidade que está vivendo. O aumento qualitativo dos saberes, 

possibilita compreender o ambiente, oportunizando o despertar da curiosidade 

intelectual, objetivando o desenvolvimento do  senso crítico, o discernimento e a 

capacidade de autonomia. 

 

No segundo pilar temos o aprender a fazer, como conhecimento 

indispensável do aprender a conhecer, pois estes são indissociáveis. 

 

“Aprender a fazer não pode, pois, continuar a ter o significado simples de 
preparar alguém para tarefa material bem determinada, para fazê-lo 
participar no fabrico de alguma coisa. Como conseqüência, as 
aprendizagens devem evoluir e não podem mais ser consideradas como 
simples transmissão de práticas mais ou menos rotineiras embora estas 
continuem a ter um valor formativo que não é de desprezar” (DELORS, op. 
cit., p. 93). 

  

 Conjugando o aprender a conhecer e o aprender a fazer, o supervisor junto 

com os/as professores/as busca realizar tarefas significativas para sua realidade 

com criatividade, flexibilidade e autonomia, em vista da superação de atividades que 

ultrapassem a mera repetição. 

 

 Aprender a conviver é o terceiro pilar proposto por DELORS (op.cit.) Neste 

final de século, urge que a aprendizagem de conviver com os outros seja a tônica a 

ser defendida. Assim, o supervisor pode desencadear práticas solidárias e coletivas, 

realizando o trabalho em parcerias, e resgatando o respeito individual com os 

envolvidos. O processo destas práticas desenvolve atitudes de empatia e alteridade, 

sendo o respeito pelas diferenças e idiossincrasias de cada sujeito extremamente 

pertinentes. 

 

 O quarto pilar refere-se ao aprender a ser.  
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“A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, 
espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, 
responsabilidade pessoal, espiritualidade. Todo o ser humano deve ser 
preparado, especialmente, graças à educação que recebe na juventude, 
para elaborar pensamentos autônomos e críticos e para formular os seus 
próprios juízos de valor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir 
nas diferentes circunstâncias da vida” ( op. cit., p.99). 

 
  

Esta visão tenta superar a fragmentação do homem nos seus 

relacionamentos, para melhor desenvolver a sua identidade pessoal, com vista à 

responsabilidade pessoal e à autonomia. Assim, o supervisor numa visãoCOM os 

professores e demais sujeitos da escola, possibilita a busca do desenvolvimento 

integral da pessoa de forma harmônica numa relação de afetividade e 

companheirismo sob pena de evitar que os homens se destruam uns aos outros.  

 

 Estas aprendizagens (conhecimento, ação, convivência e identidade), 

encaminham-me para entender o supervisor e o professor como educadores e 

agentes sociais, comprometidos em seu local de serviço com o aperfeiçoamento 

profissional e com o crescimento pessoal sob a responsabilidade da escola em 

constante formação. Esta concepção de educação escolar possibilita uma 

ressignificação e um redimensionamento da ação supervisora  e de todos os 

profissionais envolvidos com a educação. 

 

 A formação e a qualificação da supervisão e dos professores é essencial e 

determinante para a viabilização de uma educação de qualidade e 

conseqüentemente atendendo às propostas do Relatório da Unesco 

(DELORS,op.cit.). 

 

BALZAN (1984, p. 59) também defende a idéia que a supervisão consiste 

praticamente na educação permanente dos educadores.  

 

CUNHA (1986, p.142) advoga a causa da formação de professores, através 

da supervisão, pois não “há processo de mudança educacional que não passe pela 

educação dos professores”. Esta autora defende a idéia de que uma das funções 

essenciais da supervisão escolar é a prática da educação de professores. 
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A formação continuada centrada na escola, levando em consideração a 

função supervisora e os professores, pode ser a chave para o desenvolvimento de 

profissionais que se dedicam a ensinar, a refletir, a socializar conhecimentos e a 

formar cidadãos capazes de construir um mundo onde a emancipação de todos seja 

a bandeira defendida. Como postula WEFFORT (1994, p.6): "O desafio é formar, 

informando e resgatando, num processo de acompanhamento permanente, um 

educador que teça seu fio, para a apropriação de sua história, pensamento, teoria e 

prática". 

 

 Estudos realizados por diferentes autores, entre eles, ZEICHNER (1997), 

SCHÖN (1997) e ALARCÃO(1996), têm apontado para determinados  modelos 

predominantes na formação dos professores, onde a reflexão na e sobre a  prática é 

o fio condutor que ilumina e determina um novo processo formativo.  

 

Neste sentido, a relação teoria-prática manifesta-se a partir da reflexão que o 

professor/supervisor realizam sobre o cotidiano escolar contribuindo para o 

surgimento de ações que venham a produzir um saber profissional pessoal e 

coletivo. 

 

ALARCÃO (1996), citando Dewey, defende que a reflexão, baseia-se na 

vontade, no pensamento e em atitudes de questionamentos e curiosidade, na busca 

da verdade e da justiça. 

 

Para a autora, devido aos fracassos de abordagens de formação com caráter 

tecnicista que desativavam a reflexão e frustavam o humano, revalorizam-se hoje, 

os processos cognitivos atendendo à dimensão humana na aprendizagem. O sujeito 

(o professor ou o supervisor) está em formação como pessoa que pensa e tem o 

direito de construir seu saber. 

 

 Os professores que refletem, assumem um papel ativo e importante na 

produção e estruturação do conhecimento pedagógico e não um papel meramente 
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técnico que se reduz à execução de normas e/ou receitas ou à aplicação de teorias 

exteriores à sua comunidade profissional. A autora (op.cit, p.179), referindo-se a 

formação contínua de professores considera 

 

“importante que o professor reflita sobre sua experiência profissional, a sua 
atuação educativa, os seus mecanismos de ação, a sua práxis ou, por 
outras palavras, reflita sobre os fundamentos que o levam a agir, e a agir de 
uma determinada forma”. 

 
Concordo com AMARAL (et,ali 92) quando define a supervisão como o 

“processo em que um professor, em princípio,  mais experiente orienta um outro 

professor no seu desenvolvimento humano e profissional”. Neste sentido, o 

supervisor é encarado como o promotor de estratégias que irão desenvolver nos 

professores o desejo de refletirem e, através da reflexão, à vontade de gestarem 

sua própria formação. 

 

RONCA E GONÇALVES (1984, p.33), também afirmam que 

 

"Mais do que pretender ensinar novas metodologias de ensino, a grande 
questão que se coloca ao Supervisor em nossas escolas é encontrar 
alternativas de ação que possibilitem ao professor viver a práxis, isto, é como 
possibilitar aos professores ocasiões para que eles juntos possam rever a 
própria prática". 

 

 No V Congresso Nacional de Supervisores, realizado em julho de 1999, no 

Rio Grande do Sul, uma das idéias defendidas foi a de que cabe à supervisão 

desencadear, dentro da escola, a educação continuada dos profissionais da 

educação. Esta idéia já defendida na década de 70 por ARISTON e PORTO (1979), 

pressupunha que cabia à supervisão o oferecimento de palestras, estudos e 

reciclagens com professores/as, embora sem alusão ao contexto específico da 

realidade social mais ampla. Hoje, os autores citados apontam a formação docente 

na escola, como resultado de um trabalho participativo e solidário, que contribui com 

a (re)construção de práticas singulares e colaborativas entre os docentes. 

 

  Para KENT apud REALE (1995, p.75), a formação centrada nas 

escolas tem como objetivo fundamental: 
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“o desenvolvimento da verdadeira autonomia do professor com contornos 
mais fortes, através de um trabalho coletivo entre os membros da 
comunidade escolar, de forma que possam perceber um valor adicional nas 
relações com os pares, que aprendam a tolerar e a conviver com a 
ambigüidade e, eventualmente, com o sentimento de não saber”. 
 

 

 Esta atribuição que considero essencial à supervisão escolar, está associada 

ao processo de formação em serviço, dos professores e do supervisor. A expressão 

formação continuada vem combater, principalmente, o termo de reciclagem, pois 

reciclar é transformar alguma coisa em outra. Para os profissionais de educação é 

impossível transformar uma coisa em outra de forma radical, pois o professor é uma 

pessoa que tem uma história que não pode ser desprezada, nem transformada por 

outros. 

 

Para MARIN (1995), termos como treinamento, aperfeiçoamento, 

capacitação, e reciclagem são inadequados, pois não privilegiam a produção de 

conhecimentos e a autonomia intelectual do professor. Estes termos baseiam-se em 

propostas pré-elaboradas, onde os professores são meros aplicadores e 

reprodutores das propostas empreendidas quando do oferecimento destes cursos, 

executando propostas criadas por outros sem a sua participação, aspectos estes 

enfatizados na década de 70(setenta). 

 

 Num mesmo bloco de entendimento estão os conceitos de educação 

permanente, formação continuada e educação continuada, onde o eixo central é a 

valorização do conhecimento dos profissionais de educação, numa dinâmica de 

interação e possível superação de suas problemáticas e dificuldades. MARIN 

(op.cit.,p.19) afirma que: 

 

"A atividade profissional dos educadores é algo que, continuamente, se refaz 
mediante processos educacionais formais e informais variados, amalgamados 
sem dicotomia entre vida e trabalho, entre trabalho e lazer. Com as 
contradições certamente, mas, afinal, mantendo as inter-relações múltiplas no 
mesmo homem. O uso do termo educação continuada tem a significação 
fundamental do conceito de que a educação consiste em auxiliar profissionais 
a participar ativamente do mundo que os cerca, incorporando tal vivência no 
conjunto das saberes de sua profissão”. 
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Da mesma maneira, LOWE apud DESTRO (1995, p.25) defende a idéia de 

que “a formação continuada é toda e qualquer atividade que tem por objetivo 

provocar uma mudança de atitudes e/ou comportamentos a partir da aquisição de 

novos conhecimentos, conceitos e atitudes”. 

 

 Desta maneira, defendo a idéia de que cabe à supervisão escolar 

desencadear dentro da escola a formação continuada dos profissionais da 

educação e assim capacitá-los a serem os protagonistas de sua profissão. O 

exercício da profissão docente por ser complexo, requer uma extremosa preparação 

e esta, articulada pela supervisão encontra no espaço escolar e nas relações que aí 

ocorrem, uma ótima oportunidade para o desenvolvimento e promoção da profissão 

docente. 

 
“o espaço pertinente da formação contínua já não é o professor individual, 
mas sim, o professor em todas as suas dimensões coletivas, profissionais e 
organizacionais. A formação concebe-se como uma intervenção educativa e 
é solidária dos desafios de mudanças das escolas e dos professores” 
(NÓVOA, 1992, p.22). 

 

 

Vista desse modo à supervisão trabalha COM os professores, estabelecendo 

um clima de camaradagem, orientação e assistência aos docentes que nas suas 

singularidades e dificuldades, necessitam de reflexão e socialização constantes. É 

mister a construção destes espaços, pois os problemas que eles enfrentam no 

cotidiano escolar, precisam ser refletidos e num clima favorável de relações, 

discutidos cooperativamente, para à produção de conhecimento e a autonomia 

docente. 

  

 Para NÓVOA (1995), a formação dos professores (e também dos 

supervisores), não acontece pelo acúmulo de conhecimentos, técnicas ou cursos 

que eles vivenciam, e sim por um processo crítico-reflexivo das ações realizadas e 

da (re)construção permanente de uma identidade pessoal. 

 

 A formação continuada no espaço escolar estimula o desenvolvimento 

profissional com vista à autonomia. A supervisão entendida como a que ajuda a 
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promoção de docentes reflexivos que buscam compreender sua prática cotidiana e 

o contexto no qual estão inseridos estimula a educação destes docentes. Nesta 

compreensão, a ação supervisora ultrapassa o trabalho meramente técnico-

pedagógico, já que as atividades são planejadas e organizadas pelo coletivo dos 

professores, com vistas ao fortalecimento do grupo e à responsabilidade frente ao 

trabalho educativo. Assim, a supervisão deixa de ser somente recurso técnico para 

se tornar um fator político, em vista da transformação de práticas que não 

contemplem a emancipação dos sujeitos que atuam no contexto escolar/global. 

Como afirma ZEICHNER apud SÁCRISTÁN e GOMES (1998, p. 374): 

 

“Preparar professores(as) que tenham perspectivas críticas sobre as 
relações entre a escola e as desigualdades sociais é um compromisso moral 
para contribuir para a correção de tais desigualdades mediante as atividades 
cotidianas na aula e na escola”. 

  

Nessa ótica, o modelo de formação do professor reflexivo proposto por 

SCHÖN (1997) é uma das idéias que têm emergido em muitos programas de 

formação. Esta proposta coloca o professor como principal ator da prática 

profissional reflexiva que toma em suas próprias mãos a gestão da sua 

aprendizagem. 

 

Este autor propõe o desenvolvimento de uma nova epistemologia da prática 

profissional, que situe os problemas técnicos dentro do marco da investigação 

reflexiva. Assim, o autor analisa o conhecimento prático com profundidade, como 

um processo de reflexão na ação ou como um diálogo reflexivo com a situação 

problemática concreta. O professor é um profissional autônomo que reflete sobre a 

prática cotidiana para compreender tanto as características dos processos de 

ensino-aprendizagem quanto do contexto em que o ensino ocorre, de modo que sua 

atuação reflexiva facilite o desenvolvimento autônomo e emancipador dos que 

participam no processo educativo.  

 

Por sua relevância, é pertinente abordar o conceito de reflexão que auxilia o 

ser humano a pensar sobre suas experiências, num mundo carregado de 

significados, valores, trocas, relações e diferentes cenários. 
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KEMMIS apud SACRISTÁN e GOMES (1998, p.369), assim se posiciona a 

respeito do conceito de reflexão: 

 
“é um processo de transformação de determinado material primitivo de nossa 
experiência (oferecido desde a história e a cultura e mediado  pelas  
situações  que vivemos) em  determinados produtos (pensamentos 
compreensivos, compromissos, ações), uma transformação afetada por 
nossa tarefa concreta (nossos pensamentos sobre as relações entre o 
pensamento e a ação e as relações entre o indivíduo e a sociedade), 
utilizando determinados meios de produção (comunicação, tomada de 
decisões e ação)”. 

 

 

Para o professor atender a dinâmica e a complexidade do mundo atual, 

procura fazer emergir o saber, a experiência, sua prática, sua capacidade de 

análise, sua autonomia e segurança profissional para poder criar as soluções 

pedagógicas em meio à própria ação que vai desenvolvendo.  

 

O autor estimula e defende a prática como o espaço da reflexão e lugar de 

pesquisa e da elaboração da sua identidade profissional.  A este respeito, “ os 

problemas da prática profissional docente não são meramente instrumentais; todos 

eles comportam situações problemáticas que obrigam a decisões num terreno de 

grande complexidade. Incerteza, singularidade e de conflito de valores” SCHÖN 

(op.cit.). 

 

Respaldada nesta idéia, a supervisão passa a ser aquela que organiza 

situações para que o professor possa pensar e dialogar sobre os problemas com 

que se depara, cuja decisão necessita de reflexão. Diante da pluralidade dos 

saberes docentes, de interesses e situações, a função supervisora tem como 

responsabilidade encorajar, valorizar e auxiliar os docentes e de forma dialógica, 

possibilitar a reflexão sobre, e na ação dos envolvidos com o processo ensino 

aprendizagem. 

 

Paulo Freire, um dos grandes educadores da atualidade, não só no Brasil 

mas em todo mundo, defende a idéia de que a educação deve ser tonificada pelo 
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diálogo, pois o diálogo supõe troca, não imposição. Desta maneira, com ousadia, 

faço o seguinte trocadilho, a partir dos ensinamentos do autor: 

 

 “o supervisor não é o que apenas educa, mas o que enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o professor, que ao ser educado, também educa. 
Já que ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si 
mesmo: os homens educam-se em comunhão, mediatizados pelo 
mundo”FREIRE (1979,p.91). 

 

O conhecimento que deriva deste processo é crítico e reflexivo, implicando 

constantemente no ato de desvelar a realidade e nela se posicionar. Ao promover a 

discussão no coletivo, há uma recusa ao individualismo e conseqüentemente, há um 

crescimento grupal. Assim, a palavra que tem importância capital contribui para que 

aconteça “ação-reflexão-ação”, numa práxis, transformadora. “Daí que dizer a 

palavra seja transformar o mundo” FREIRE (1979, p.91). 

 

Desta maneira, a supervisão escolar consciente de sua ação, junto com os 

docentes, incrementa espaços para que a vivência dialógica aconteça no cotidiano 

escolar compromissada com uma prática coletiva para emancipação solidária e 

cooperativa dos sujeitos. Na construção desta tarefa, o conhecimento é legitimado a 

partir do contexto e privilegia o desenvolvimento da autonomia pessoal e coletiva. 

Assim, supervisor e docentes entendidos ora como educadores e educandos 

precisam respeitar o lugar de cada um. PIMENTEL (2001, p.20) a esse respeito 

apresenta que: 

  

“ na diferença e buscando construir laços de solidariedade  a partir do 
diálogo que garanta a legitimidade dentro da diversidade sócio cultural na 
qual nos relacionamos.(...) A prática docente é penetrada pela ética do 
respeito e da solidariedade que transfiguram o fazer pedagógico na medida 
que o outro assume a aproximação sensível como uma possibilidade de fluir 
espaços de relações”. 

 
 

A formação dos professores e supervisores banhada pela ética responsável 

privilegia o respeito à autonomia de ambos no exercício da profissão. Estas idéias 

levam o supervisor a mediar o compromisso do professor na construção de sua 

identidade, sem que esta construção, seja imposta, mas apoiada no coletivo de 

trabalho. Ser professor com autonomia implica na superação dos estados de 
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dependência, numa atuação e compromissada com a tomada de decisões e com os 

interesses que possibilitem a luta pelo atendimento às necessidades do grupo.  

 

Segundo MORIN (2001, p.118), a autonomia não é mais uma liberdade 

absoluta, emancipada de qualquer dependência, mas uma situação que depende de 

seu meio ambiente, seja ele biológico, cultural ou social. Um ser vivo para 

salvaguardar sua autonomia trabalha, despende energia, e deve, obviamente 

abastecer-se de energia do  meio, que depende.  

 

Assim, a supervisão escolar e os professores no cotidiano escolar interagem 

como sujeitos produtores de cultura no espaço social, podendo a partir de decisões 

construídas coletivamente, promoverem ações que  no contexto das relações 

interpessoais, levem para o desenvolvimento dos sujeitos (pessoal e 

profissionalmente). 

 

A palavra “autonomia” vem do grego e significa capacidade de 

autodeterminar-se, de auto-realizar-se, de “autos” (si mesmo) e “nomos” (lei). 

Autonomia significa autoconstrução, autogoverno (GADOTTI, 1992, p.10).  

 

Assim considerando as circunstâncias a autonomia não é possível em termos 

absolutos, mas em termos relacionais e relativos. 

 

Numa escola efetiva-se através da criação de novas relações sociais que se 

opõem às relações autoritárias. Por não significar uniformização admite a diferença 

e, por isso, supõe a parceria através do diálogo.  

 

PORTO (2001, p.2) em pesquisa realizada com professores de uma escola 

pública defende a idéia que o trabalho em parceria contribui com a formação 

continuada dos professores em seu cotidiano escolar. Segundo a autora o trabalho 

realizado em parcerias “envolve um processo de reconstrução da prática, 

desvelando as dimensões, apontando contradições e recuperando o vigor do 

ambiente escolar”. 
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 Desta maneira, o exercício da autonomia possibilita o estabelecimento de 

relações do sujeito com a natureza, a cultura e outros sujeitos. Isto encaminha para 

a idéia de que através de atividades em parceria, os sujeitos livremente e numa 

atitude de co-responsabilidade, constróem situações que podem promover a 

autonomia intelectual e social do grupo de trabalho. 

 

SILVA (1996, p.59) afirma que a noção de autonomia aplica-se  à dimensão 

pessoal e à dimensão coletiva: a primeira refere-se ao “atributo da pessoa, fruto da 

liberdade pessoal que se manifesta pela afirmação da pessoa ante o estado ou 

qualquer outra instituição destinada a regular o convívio social” ;a segunda é 

utilizada para denominar “o esforço de grupos humanos no sentido de assumir o 

poder de gerir suas próprias vidas ”. Desse modo, entende-se que a autonomia é 

construída, tendo como pontos de partida a participação, a reflexão e a criação de 

movimentos construtivos num mundo de grande complexidade e permanente 

evolução. 

  

Entende-se autonomia não como uma capacidade inerente ao individuo e sim 

como um exercício de vida. É uma construção permanente em práticas de relações, 

A idéia de autonomia é intrínseca à idéia de democracia, diálogo, participação e 

cidadania. Sua construção acontece através de relações dialógicas 

 

 “o diálogo é uma espécie de postura necessária, na medida em que os 
seres humanos se encontram para refletir sobre sua realidade tal como a 
fazem e refazem. Através do diálogo, refletindo juntos sobre o que sabemos 
e não sabemos, podemos a seguir, atuar criticamente para transformar a 
realidade” (FREIRE,1979,p.103). 

FREIRE (1997, p.121) aponta alguns saberes necessários à prática docente. 

Ele nos ensina que o professor pode ensinar partindo do ser professor numa ética 

responsável e autônoma, pois acima de tudo somos seres de possibilidade. Desta 

maneira, aproprio-me  de seu conceito onde postula 

 

“Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. É neste sentido que uma 
pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências 
estimuladoras de decisão e de responsabilidade, vale dizer, em experiências 
respeitosas da liberdade”. 
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“A Supervisão escolar é a ação democrática 
destinada a melhorar o ensino, mediante a 
formação contínua de todos os interessados. É um 
serviço destinado a estudar e ajudar todos os que 
atuam no desenvolvimento do educando”.  

               (Professora de Matemática B). 
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4- A SUPERVISÃO ESCOLAR E A RESSIGNIFICAÇÃO DE SEU FAZER NO 

CONTEXTO PESQUISADO 

 

4.1 POSSIBILIDADES E LIMITES DA SUPERVISÃO ESCOLAR 

 

 
 As falas dos sujeitos examinadas neste sub-capítulo intenta revelar o atual 

momento da supervisão escolar na escola pesquisada. Descrevo a seguir um pouco 

do que ocorreu no cotidiano escolar através de minhas observações e dos 

instrumentos utilizados na pesquisa. 

 

Investiguei nesta escola a função supervisora no cotidiano escolar, 

procurando identificar em sua prática quais são as possibilidades e limites desta 

função. Através do questionário e observações de reuniões levantei questões 

referentes ao trabalho da supervisão escolar. 

 

Ao questionar os professores sobre a importância e papel da ação 

supervisora no desenvolvimento do trabalho docente, os interlocutores 

demonstraram uma grande complexidade e disparidade nas respostas. Para alguns 

ela serve para ajudar seu trabalho, conforme expressões a seguir.  

 

“ela ajuda através do diálogo e  pesquisa sobre a problemática que 

vivencio”( Professora de Matemática B). 

 

“me ajuda trazendo  notícias de exposições que acontecem na cidade e 

me incentivando  a levar os alunos”(Professora de Educação Artística 

B). 

 

“ela é importante porque está atualizada e preocupada com a qualidade 

de ensino”(Supervisora A) 

 

Para outros sujeitos, a supervisão ainda é aquela que participa da vida 

escolar de forma fragmentada e individual, de maneira limitada, não somando com a 

prática dos professores. Está evidenciados aí, o caráter técnico, formal, e a 

burocratização da ação. Neste sentido, eles assim se expressam: 
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“ Só mostram interesse quando levo alguma dificuldade mas, nunca 

tenho retorno do que solicito. Atualmente procuro resolver meus 

problemas sozinha”(Professora de 1ª série). 

 

“A supervisão hoje é só burocracia”( Professora de Educação Artística 

A). 

 

“ Recebo ajuda em algumas situações e de forma bastante restrita; 

elaboração do planejamento de conteúdos e de provas”(Professora de 

Português). 

 

“só corrigindo erros de Português nas provas, antes de serem 

xerocadas, conferindo notas dos bimestres e  realizando seu trabalho 

de forma desvinculada ”(Professora de 3ª série). 

 

 Nestas afirmações está explicita a visão tecnicista da supervisão escolar; 

atrelada à seleção de conteúdos, ao planejamento rígido e o distanciamento do 

coletivo para tomada de decisões. Considerando que na análise histórica da 

supervisão escolar, a organização burocrática e a fiscalização eram papéis do 

supervisor, observei que ainda hoje, em algumas práticas persiste um trabalho mais 

burocrático administrativo, decorrente possivelmente da formação inicial das 

supervisoras, formadas há mais de vinte anos em Pedagogia. Este tipo de relação 

entre supervisão e professores delata o ranço que ainda encontramos em atividades 

que trazem em seu bojo a hierarquia, as decisões tomadas sem a participação 

coletiva, comum na década de setenta, onde imperava o tecnicismo. 

 

Em muitos momentos a supervisão só agia com fiscalizadora, exigindo dos 

docentes o preenchimento correto de relatórios e de notas, muitas vezes, de forma 

antidemocrática, já que eram feitas no grupo, deixando os professores 

extremamente desconfortáveis com a situação. 

 

Estes fatos estão intimamente ligados às relações pessoais e interpessoais 

que estiveram latentes ao longo do período que realizei a pesquisa na escola. 

Através dos instrumentos utilizados, indaguei como eram e como se davam as 

relações entre os docentes e a supervisão. As explicações foram ricas, variadas e a 

grande maioria dos sujeitos acredita que ela é positiva, como explicito nas seguintes 

falas 
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“ nosso relacionamento é positivo, na medida em que sempre procuro 

através do diálogo, resolver questões com os 

professores”(Supervisora A). 

 
Apesar da fala da supervisora, pelas observações constatei que as relações 

ocorriam muito mais por consenso ou acomodação. Muitas vezes pra não se 

incomodarem, os professores deixava, de realizar alguma solicitação ou 

reivindicação à supervisão, deixando com isso de ser sujeito de suas próprias ações 

Algumas vezes quando uns poucos professores solicitavam ajuda da supervisão, 

esta delegava as decisões para a direção ou se omitia Por este motivo, uma das 

professoras assim manifestou-se:  

 

“ a supervisão não pode ser neutra. Deve ser despertadora da 

mudança nas relações, pois faz história, senão, só ocorre a 

entropia”(Professora de Português). 

 

Este depoimento demonstra a dicotomia entre o falar e o agir, pois na visão 

das supervisoras há uma compreensão diferente da fala citada anteriormente. Só 

que na prática, tanto na sala dos professores quanto na sala dos fumantes, havia 

um descontentamento quanto à forma como eram resolvidos os problemas na 

escola. Muitas decisões só eram comunicadas aos professores e não discutidas e 

resolvidas coletivamente, como mostram os depoimentos  a seguir: 

 

“ estou cansada das decisões de última hora”(Professora de 1ª série). 

 

“é preciso um maior entrosamento entre direção e   

supervisão”(Supervisora A). 

 

“Os problemas acontecem porque falta diálogo e conseqüentemente, 

enfrentamos dificuldades de relacionamentos” (Professora de 

Matemática B). 

 

Estas falas demostram um descontentamento dos professores como também 

da supervisão em relação à direção, o que concorre para que as práticas 

cooperativas no cotidiano escolar sejam extremamente prejudicadas. 

 

Por outro lado, há alguns professores que vêem este serviço como aquele 

que desenvolve um processo de parceria e de intenso diálogo, atuando em conjunto 

com os professores. A ação supervisora é entendida como aquela que busca 
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unidade através de práticas que envolvem o coletivo. O trabalho participativo e em 

parcerias, provoca revisões de práticas visando construir uma outra maneira de 

fazer educação Esta maneira dialógica no sentido freireano e em parceria é relatada 

nas falas abaixo: 

 

“O trabalho é significativo porque envolve todos os responsáveis pelo 

processo educativo, de forma integrada, cooperativa e com 

flexibilidade”( Professora de Matemática C). 

 

“Importância da parceria com os diferentes setores da escola, 

interpretando a comunicação oficial que chega à escola, na elaboração 

de horários que contemple a reunião dos pares, oportunizando a troca 

de experiências”( Professora de Educação Artística A). 

 

Com estas constatações, ficou claro que na compreensão de alguns sujeitos 

da pesquisa, a supervisão escolar promove um trabalho conjunto, privilegiando a 

participação de todos. 

 

Em muitos momentos a supervisão privilegiava a reflexão conjunta  com os 

docentes. Em setembro, numa das reuniões do Conselho de Classe, observei que a 

supervisão conduziu a participação dos alunos representantes de turma, trazendo 

pontos positivos, negativos e sugestões. Os professores dialogaram com os alunos 

e realizaram, coletivamente, o parecer da turma. Neste Conselho, por 

encaminhamento da supervisora, foram discutidas questões relativas ao 

relacionamento entre professores e alunos e ao ensino-aprendizagem. Esta troca e 

partilha foi extremamente significativa para todos, uma vez que contemplou  reflexão 

conjunta e discussões coletivas fazendo com que a escola passasse a ser um 

espaço-tempo pedagógico de  construção do conhecimento e da cidadania.  

 

 A garantia da reflexão conjunta com os professores articula-se 

inexoravelmente à ação supervisora, que defende a necessidade dessa prática. 

Assim, apoiada em SILVA JUNIOR (1996,p.96) entendo que, “ a reflexão educativa 

é a expressão-síntese das alternativas que se apresentam ao supervisor”.  

 

O reconhecimento da necessidade da reflexão é explicitada na fala de um 

professor, que assim se expressa: 
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“A supervisão escolar promove a contínua reflexão, a reorientação do 

processo pedagógico e o coletivo dos professores”.( Professora de 3ª 

série). 
 

Ao promover e fomentar atitudes reflexivas tanto para si, quanto para o 

docente, a supervisão está agindo como mediadora que oportuniza discussão 

coletiva, socialização e uma constante ação-reflexão sobre o que ocorre no 

cotidiano escolar. É o diálogo com a própria situação, no sentido que FREIRE 

(1979) advoga como elemento básico de uma atitude de  questionamento que 

impõe o confronto com a práxis, à interpretação e à sua reconstrução. 

 

 Viver a participação coletiva é negar a fala manhosa do neoliberalismo
5
. Essa 

atitude política requer a tomada de consciência dos sujeitos, pois o discurso é 

diametralmente oposto ao de participação, já que envolve individualismo, 

competição, descortinando para a maioria, seleções e exclusões. Pelo contrário, 

participação proporciona espírito da solidariedade
6
, desenvolvimento da 

sensibilidade para aprender a conviver  e assim  buscar um mundo com mais justiça 

social para todos. A este respeito as participantes assim se posicionam: 

 

“A supervisão é um agente de transformação que emprega estratégias 

para promover mudanças. Participa também ativamente da vida escolar 

interagindo de forma intensa junto à comunidade” (Professora de 

Matemática A) 

 

“Ela atua junto com a direção, na orientação dos  professores. 

Decidindo junto, com a participação de todos, com muito diálogo, 

discussões, debates em vista da melhoria do ensino”( Professora de 

Educação Artística B). 

 

Para isso, o supervisor escolar deve estar atento ao verdadeiro significado e à 

riqueza do termo reflexão, para que este não se torne insípido, ou falácia. A 

preocupação pelo esvaziamento desse conceito pode gerar o risco desta ação 

perder significado quanto à sua pertinência e importância para o crescimento de 

práticas que conduzem ao desenvolvimento da competência profissional. Desta 

                                                           
5
 Neoliberalismo política utilizada por governantes, acabando com o Estado do Bem Estar Social e prevalecendo 

a Lei do Mercado. 
6
 “Solidariedade como criação incessante de subjetividade e intersubjetividade” SANTOS, apud FERREIRA, 

2000, p.11. 
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maneira, concordo com ZEICHNER, apud SIMÕES (1995, p. 121), quando defende 

que há que se ter um cuidado e vigilância para que este termo não perca: “o seu 

significado essencial, tornando-se apenas uma declaração de intenções que 

exprime uma tendência ao conformismo, de acordo com o que é atual ou correto 

pensar-se em educação”. 

 

No período da pesquisa a supervisão escolar proporcionou oito reuniões para 

os professores e funcionários, uma para pais e uma para os representantes de 

turmas. Vivenciei, através da observação participante um tempo extremamente 

significativo quanto à prática de ações coletivas. Dois destes encontros foram 

realizados para atender ao interesse dos professores. Numa delas, a supervisora A, 

palestrou sobre a temática da interdisciplinaridade e na outra, trouxe uma professora 

do CEFET, que discorreu sobre a questão da produção do conhecimento. Estas 

palestras foram realizadas porque os professores solicitaram à supervisão que 

gostariam de saber/aprender sobre estes assuntos, tendo em vista que no meio 

educacional e na própria LDB 9394/96 estes temas são constantemente discutidos. 

Os temas abordados pela supervisora e pela professora palestrante,requerem 

conhecimentos que contribuíram para a miniminizar a fragmentação e as fronteiras 

existentes entre as disciplinas. 

 

Os outros seis encontros (de outubro a dezembro) ocorreram de forma 

sistemática, tendo em vista que estávamos organizando o Projeto Pedagógico da 

Escola como aponta a LDB 9394/96. Foram indicados para estudos documentos da 

Secretaria de Educação, e um texto de VEIGA (1996), que serviu como parâmetro 

para entender o Projeto Político Pedagógico em nosso contexto escolar.  

 

O trabalho para estudo da realidade em que estávamos inseridos e a busca 

da construção de uma escola mais prazerosa para todos obedeceu um calendário 

organizado pela supervisão e os professores. 

 
A primeira reunião (17 de outubro de 2001), ocorreu com a direção, 

orientação escolar e os professores das diferentes áreas de ensino. Neste momento 
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o grupo definiu como o trabalho seria articulado na escola, indicando meu nome 

para coordenar as demais reuniões que iriam ocorrer. A indicação de meu nome 

ocorreu, segundo a supervisora, porque eu tinha experiência com o tema, (já que 

havia construído o Projeto Político Pedagógico de outra escola onde atuo) e também 

porque estava realizando estudos através do Mestrado em Educação da 

FAE/UFPel. 

 

Esta atitude da supervisão em oportunizar que outra professora coordenasse 

as reuniões, identifica a ação supervisora como àquela que valoriza a participação 

de outros sujeitos numa prática mais democrática, em busca da experiência do 

coletivo. Feito isto, a equipe organizou as diferentes etapas do trabalho, planejando 

datas de reuniões, pessoas envolvidas e materiais necessários para este fim. 

 

Esta prática de construção coletiva havia sido reclamada pela professora de 

Português, de forma explicita numa das perguntas do questionário. Ela assim se 

expressou: 

 

“é preciso que tenhamos um projeto pedagógico próprio, que avance na 

produção do conhecimento, da cidadania e de igualdade social mais 

justa”(Professora de Português). 
 

Com os diferentes encontros realizados, a prática da supervisão escolar 

ganhou nova forma, mostrando-se extremamente democrática na medida em que 

compartilhava com os colegas a elaboração do planejamento da escola. Na primeira 

reunião de estudos, o Serviço de Orientação realizou uma atividade muito 

significativa. Através de um trabalho de grupo, fez os professores, funcionários e 

direção refletirem sobre alguns assuntos oriundos da necessidade do grupo. 

 

Neste jogo coletivo, as palavras ética, amor, respeito, compromisso e 

união, ganharam consistência. A discussão nos pequenos grupos fez com que os 

sujeitos refletissem sobre o todo da escola. Os relatores escolhidos pelos pares 

socializaram a discussão com o grande grupo. Os depoimentos a seguir mostram 

algumas das conclusões dos grupos: 
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“Precisamos trabalhar com a inclusão. Que escola queremos? O 

importante é a valorização do ser humano e a luta de todos por justiça 

social”(Professora de Matemática D). 
 

“Nossa prática não é só passar/reproduzir conhecimento. Aluno é 

também sujeito, onde ambos, professor e aluno aprendem. Não se 

separa a vida da teoria, o pensamento está baseado no nosso agir” 

(Professora de História). 
 

 Por outro lado, apareceram nas falas dos sujeitos que estavam 

representando os grupos dos professores, denúncias da não participação de alguns 

sujeitos nas reuniões, 

 

“Uma escola democrática e com participação é feita com o 

envolvimento de todos. Hoje aqui, estão faltando pessoas que são muito 

importantes e não estão. Por quê?”(Professora de Matemática D). 

 

 
A denúncia era referente à ausência da direção da escola na reunião. O 

grupo defendia a idéia de que cabe, também, à direção motivar os professores para 

a participação no trabalho que mostra a concretização da escola que queremos. 

Acredito ser importante os colegas perceberem que a participação de todos é 

necessária e também mostrarem o descontentamento com a ausência de alguns na 

construção de um projeto que requer a participação de todos. Na maioria das vezes, 

o professorado recebe tudo pronto sem ter oportunidade de participar, de defender 

seu ponto de vista e criar. 

  

A construção de um projeto pedagógico não é tarefa fácil. Neste caso, 

ocorreram muitos conflitos. Alguns sujeitos da pesquisa, que faziam parte do 

Conselho Escolar, reclamavam constantemente de algumas ações praticadas pela 

direção. O clima de tensão entre a direção e estes professores acabou  refletindo no 

grupo e,  em vários momentos, as palavras ditas incomodavam os professores. 

Muitas vezes discutiam questões muito mais pessoais do que as que poderiam 

possibilitar o crescimento do grupo, fazendo com que alguns sujeitos se retirassem 

das reuniões. Nos intervalos, quando era servido o cafezinho, pequenos grupos 

discutiam os problemas. Uma das vezes, um dos sujeitos desabafou dizendo: 
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“Não dá mais, a professora x, não deve ser mais convidada para as 

reuniões, pois só discute questões que não são pertinentes para a 

construção do nosso trabalho”(Professora de Ciências). 

 

Pela minha compreensão, nesta fala existem duas constatações: a primeira 

que realmente a professora era inconveniente e apesar da supervisão ter dialogado 

várias vezes com a referida professora, não se percebeu uma mudança em suas 

atitudes; segundo mostra a idéia de exclusão, por não haver contentamento com a 

atitude da referida professora, a sugestão de uma das colegas professoras, era de 

que ela fosse impedida de participar do grupo. Esta última idéia defendida por esta 

professora, demonstra a dificuldade que temos em não dicotomizar teoria e prática, 

já que um dos documentos que estudávamos, defendia acima de tudo, que na 

escola temos que evitar preconceitos e exclusões. 

  

Mas, apesar de todas as contradições existentes no espaço das reuniões, os 

sujeitos da pesquisa foram à luta e empreenderam o caminho da construção 

possível. A mediação por parte da supervisora foi uma das tarefas que sempre 

ocorreu de forma dialógica na tentativa de não  perder o objetivo dos encontros.  

 

Apesar destas contradições, o projeto foi construído coletivamente e como tal, 

representa a liberdade e a autonomia dos sujeitos da escola. Nele estão os sonhos, 

os modos de pensar, sentir fazer a escola, que se expressa através da originalidade 

e singularidade de cada sujeito do grupo. O projeto é, pois, a cara da escola. Para 

FREIRE (2000, p.54), não é possível: 

 

“ pensar o mundo sem sonho, sem utopia ou sem projeto(...). Os sonhos são 
projetos pelos quais se luta. Sua realização não se verifica facilmente, sem 
obstáculos.. Implica pelo contrário, avanços, recuos, marchas, às vezes 
demoradas”(FREIRE, 2000,p.54) 

 

A construção do projeto exigiu abertura de espírito, busca e flexibilidade para 

trabalhar com toda a diversidade que existia no contexto escolar. Acima de tudo, 

essa construção viabilizou a desrotinização e a crença de que as mudanças 

ocorrem se vierem comprometidas com os ideais do grupo.  
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Essa atividade/possibilidade ocorreu através da realização de práticas 

democráticas propiciadas pela supervisão escolar. Todos os sujeitos da comunidade 

escolar foram convidados para participarem das reuniões. 

 

Acredito que este serviço ao viabilizar as reuniões para construção de um 

trabalho coletivo deixou evidente um outro jeito de ser e estar na escola. As 

reuniões promovidas para estudos, socialização e reflexões sobre o agir 

pedagógico-administrativo da escola possibilitaram práticas de formação de 

professores em serviço, fazendo com que todos fossem atores das ações 

construídas na escola.  

 

O Projeto Político Pedagógico, construído nesta ótica, oportunizou o crescimento 

qualitativo na prática da supervisão escolar já que, 

 

“A supervisão escolar é o setor de apoio, a toda ação educativa, 

desenvolvida na escola, conduz a construção de um plano político 

pedagógico que represente um plano coletivo da maioria e não um 

plano da supervisão para determinada escola”(Supervisora B). 

 

 A construção do projeto foi além do exigido na Lei, não foi só uma carta de 

intenções, visto que a realidade da escola sempre esteve em discussão nas 

reuniões atendendo, ainda os cenários local e global dos sujeitos nela envolvidos. 

   

 Assim, alicerçados na Lei, os professores e supervisores com criatividade e 

ousadia, decidiram de que maneira, gostariam que efetivamente fosse a escola que 

queriam. A professora de Educação Artística assim se posiciona: 

 

“as decisões foram  tomadas juntas, pois houve a participação de 

todos, com muito diálogo, discussões, debates em vista da qualidade de 

ensino.” (Professora de Educação Artística A). 
 

 A concretização do projeto pedagógico é condição para que a escola se 

assuma como espaço-tempo pedagógico na construção do conhecimento e da 

cidadania. Daí a importância de fazer com que os sujeitos que atuam na escola, 

compreendam o cotidiano escolar e as relações que ai existem. A viabilização e a 

concretização do projeto é processual, implicando em ações que, normalmente, não 
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conduzem a resultados imediatos, mas em longo prazo. Não sendo um produto em 

si mesmo, ele é um instrumento de trabalho que pode (e deve) ser sempre 

atualizado e reconstruído, de acordo com as necessidades dos sujeitos escolares 

(professores, alunos e comunidade em geral). 

 

Mesmo que o trabalho tenha sido concluído satisfatoriamente, no final dos 

encontros, a participação dos professores diminuiu sensivelmente. Na última reunião 

de elaboração do projeto pedagógico, foi realizada uma avaliação do trabalho. Nesta 

avaliação, a grande questão girou em torno do crescente número de professores 

que desistiram de participar destes momentos. O grupo concluiu que as discussões 

pessoais é que desmotivaram os professores. Para eles, as primeiras reuniões 

foram extremamente significativas acontecendo a produção e concretização do 

trabalho e reforçando a integração entre todos. Coerente com este momento, uma 

das professoras assim se posicionou: 

 

“Nos estamos desmotivados. No início foi bom, não podemos deixar 

cair a peteca, pois o clima entre os colegas está ruim. Aqui na escola se 

perdeu o respeito pessoal, pois algumas pessoas querem impor as suas 

idéias”(Professora de 2ª série). 
 

Estas dificuldades não impediram a realização do trabalho, já que apesar da 

adversidade, a vontade de gestar outra forma de organização ocorreu no cotidiano 

escolar e isso só foi possível porque houve um efetivo comprometimento da grande 

maioria dos envolvidos com a tarefa de ensinar/aprender. As reuniões que 

ocorreram ao longo da pesquisa mostraram esta possibilidade, pois sempre foram 

preservados espaços para elas acontecerem e disponibilizados textos para 

discussões. A supervisão escolar, segundo entendimento dos professores, 

oportunizou formação continuada, pois,  

 

“Promoveu encontros para trocas de experiências com outros 

profissionais, sugeriu livros para consultas ou para leituras e através da 

reflexão, melhorei a minha prática” (professora de Matemática A). 

 

“Auxiliou o meu trabalho e conseqüentemente, me fez refletir sobre ele, 

enriquecendo a minha formação” (Professora de Educação Física). 
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A maioria dos professores (75%) participa dos encontros incentivados pela 

supervisão e procuram, também, informar-se sobre os eventos que ocorrem na 

cidade. A análise dos dados mostrou que a participação de professores nestes 

encontros não ocorre só no espaço escolar, visto que este setor, ao divulgar 

diferentes eventos externos, contribuía de forma expressiva para a formação em 

suas áreas específicas de trabalho: por exemplo, Educação Física, Matemática, 

Educação Artística e educação em geral.  

 

Acreditando que uma atuação dessa natureza deve pautar o serviço de 

supervisão escolar, encontrei em (BOAS, 1991, p.70) justificativa para entender o 

processo amplo que envolve este serviço. 

 
“A supervisão é uma atividade essencialmente cooperativa. Não basta que 
se preveja a articulação de ações. Isso de nada valerá se as pessoas a 
quem estas ações estão confiadas não se articularem também, porque é 
dividindo tarefas por todos e somando os esforços de cada um que se 
diminui o dispêndio de energias e se multiplica o resultado final. Esta é, 
acreditamos a fórmula que viabiliza a prática efetiva da Supervisão em 
Educação”. 

 

A supervisão, na compreensão da autora possibilitando a construção coletiva 

no espaço escolar é uma das peças-chave para privilegiar a formação  em serviço 

do professor,  pois quem ajuda a ensinar também aprende. Para uma das 

professoras da pesquisa, uma das ações que o supervisor deve reclamar para si é, 

“ensinar a aprender” (Professora de Educação Artística A). Esta professora 

corrobora a idéia de que à supervisão compete empreender ações que levem à  

autonomia e formação docente. 

 

Desta maneira, apropriando-me do conceito de (RANGEL, 1997, p.148), 

percebo, mesmo que de forma tímida, a supervisão escolar como uma ação 

profissional do educador “comprometido com o significado e as implicações sócio-

políticas da educação” Para isso é necessário desencadear na escola, a vontade de 

que todos sejam aprendentes, diminuindo as barreiras entre quem aprende e quem 

ensina. A formação continuada dos professores é o reconhecimento da busca por 

caminhos próprios na provisoriedade das propostas de formação de um dado 

contexto; é uma atitude constante de vir a ser.  
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O supervisor com uma visão ampla de suas ações/reflexões sabe que deve 

lutar contra o ativismo, que se resume num rol de tarefas fragmentadas contra a 

sobrecarga de trabalho, e contra procedimentos burocráticos que muitas vezes 

impedem a realização de um trabalho de qualidade. Deve atentar, acima de tudo, 

para a reflexão e para o estudo da prática cotidiana, pois  conhecendo o mundo que 

o rodeia , adquire mais elementos para teorizar sobre ele. Nesse sentido, no 

entender de uma das supervisoras e de uma professora, a supervisão ainda está 

distante das necessidades da escola, necessitando: 

 

“Promover a reflexão e reorientação do processo pedagógico, 

promovendo o coletivo e a integração com a comunidade” (Professora 

de 3ª série). 

 

“Trabalhar como apoio, com troca de idéias para uma construção de 

todos os segmentos. È um caminhar junto com respeito e metas 

definidas” (Supervisora B). 

 

No período de coleta de dados, vislumbrei, na ação supervisora uma intenção 

real quanto à formação de professores. Os debates e discussões sobre o cotidiano 

escolar, bem como os textos de apoio, possibilitaram a reflexão sobre as ações 

desenvolvidas na escola. As ações que privilegiaram a formação de professores em 

serviço evidenciaram características próprias e singulares em busca de estratégias 

de mudança e de uma nova gestão do sistema de ensino, (por exemplo, com a 

distribuição de coordenação das reuniões e responsabilidade nos espaços 

coletivos). 

 

Sei que essa reconstrução é complexa e requer abertura, flexibilização, mas 

ela só ocorre com o compromisso de todos os sujeitos envolvidos no processo. A 

formação continuada é acima de tudo uma (re) leitura do que ocorre no cotidiano 

escolar, priorizando-se as práticas dos seus professores.  

 

 Como a formação continuada dos professores propiciada pela supervisão é 

de extrema riqueza para o desenvolvimento da profissão docente, os sujeitos foram 
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indagados sobre esta questão. Eis alguns depoimentos que evidenciaram a 

responsabilidade do supervisor escolar. 

 

“A supervisão escolar auxilia os professores no desenvolvimento de 

seu trabalho e ajuda o professor a enriquecer a sua formação, através 

de encontros, e incentivo à participação, porque se estou bem 

informado, desenvolverei um trabalho melhor” (Professora de Educação 

Física). 

 

“Promover palestras, sessões de estudo, abrindo espaço para tanto” 

(Professora de Matemática). 

 

“Encaminhar para busca de conhecimento e a constante motivação para 

o aperfeiçoamento individual e coletivo das pessoas na escola” 

(Professora de Português). 
 

Querendo também saber como os docentes da escola pesquisada 

conseguem resolver suas dificuldades diárias é que levantei esta questão, buscando 

saber se a supervisão escolar promove a autonomia docente e se promove, como 

ela se manifesta. A fala de um dos supervisores, apresenta alguns pontos 

importantes para entender esta atividade. 

 

“ A autonomia está ligada ao princípio de liberdade. Desde que a 

concepção de supervisão seja elemento de participação, de pensar e 

fazer juntos, se dilui por si a estrutura verticalizada e se estabelece a 

autonomia”(Supervisora B) 
 

 Esta fala evidencia uma postura flexível e propulsora de mudança. A ação 

supervisora voltada para o desenvolvimento coletivo e participativo de todos, 

considera o contexto das ações pessoais e interpessoais que se originam no grupo 

de trabalho. Ao desvelar a realidade, os sujeitos se reconhecem como históricos e 

inacabados, e através do conhecimento da escola e do mundo, gestam estratégias 

de emancipação. Esta produção histórica de homens e mulheres é compreendida 

explicitamente por um dos sujeitos da pesquisa que assim se manifestou, quanto à sua autonomia: 

 

“A minha autonomia eu conquistei, através do diálogo, contestando, 

argumentando e assumindo o meu fazer diferente”( professora de 3ª 

série). 

 

“Uso da minha autonomia política pedagógica porque hoje estou mais 

rebelde, com princípios e valores definidos, principalmente nas 

relações, aprendi muito com meus filhos e com minhas colegas 

especiais”( Professora de Educação Artística A). 
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Nestas situações percebo que os professores gozam de prestígio junto aos 

colegas, serviços e direção. Ao mesmo tempo elas delatam nas entrelinhas, que 

pouco ou nada a supervisão realizou para que houvesse o crescimento de práticas 

docentes autônomas. Como a autonomia é construção, é mister que este serviço 

seja aquele que possibilite práticas coletivas e relacionais, pois autonomia não se 

constrói na solidão.  

 

 Mesmo que a ação supervisora tenha agido de forma discreta em relação ao 

desenvolvimento da autonomia docente, 30% dos sujeitos da pesquisa, confirmam a 

participação da supervisão na promoção de sua autonomia em seu trabalho já que, 

 

“aqui nesta escola os professores têm autonomia para fazer o seu 

trabalho” ( Professora de 2ª série). 

 

“a supervisão orienta , indicando caminhos , sem impor seu ponto de 

vista” ( Professora de Matemática A). 

 

“a supervisão concorda com a forma, o modo do trabalho e não se 

exclui do acompanhamento se necessário e quando solicitada”( 

Professora de Português). 

 

 Estas falas são significativas e mostraram que a ação supervisora está 

empreendendo e aprendendo a caminhar rumo a uma prática que pode privilegiar a 

concretização de prática autônoma. É uma ação que incrementa atividades em vista 

do crescimento de todos envolvidos com a tarefa de ensinar e aprender. Digo isto, 

porque como somos eternos aprendentes, as ações autônomas também podem ser 

aprendidas nas diferentes ações que realizamos e nada melhor que o espaço 

escolar para que isso ocorra, pois, 

 

“A autonomia pressupõe participação coletiva, compromisso e 

responsabilidade” (Professora de Português). 
 

 

A análise desenvolvida a partir das observações e do material empírico  

coletado possibilitaram uma aproximação maior com a realidade escolar permitindo-

me levantar alguns pontos sobre a caminhada empreendida pela supervisão nesta 

escola. 
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1º A concepção técnica de atuação de supervisão ainda se faz presente em 

muitos depoimentos docentes que a analisam como aquela que ainda exerce uma 

SUPERvisão, desenvolvendo o trabalho de maneira isolada e contemplando 

somente aspectos burocráticos. 

 

2º A supervisão escolar em algumas outras práticas, evidenciou nova 

dimensão, minimizando o papel de controlador do trabalho docente e incentivador 

do trabalho coletivo. 

 

3º Os encontros para estudo e organização do Projeto Político Pedagógico, 

possibilitaram a construção de aprendizagens significativas e contextualizadas numa 

visãoCOM os professores, enriquecendo a partilha de idéias e o fortalecimento do 

grupo, o que pode ser um indicio de uma nova prática para todos aqueles 

envolvidos com a supervisão escolar. 

 

 

4-2- OS  PROFESSORES E SUA FORMAÇÃO 

 

  

Os dados obtidos com a aplicação do questionário, além de alguns 

depoimentos manifestados nas entrevistas, ajudaram-me a levantar informações 

sobre os aspectos pessoais e profissionais dos sujeitos que participaram da 

pesquisa. No reconhecimento destes sujeitos, incluo também a direção e os 

supervisores como docentes no magistério público. 

 

Inicialmente não era objetivo desta investigação abordar dados referentes à 

formação dos professores contudo, devido à riqueza e ao envolvimento com estes 

sujeitos, apresento um pouco do que percebi com eles, porque não há  como 

separar a pessoa do professor de sua profissionalidade. A construção de sua 

identidade por ser processo, dá-se num determinado espaço de lutas e conflitos, 
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avanços e retrocessos, na busca que cada um empreende para ser e estar neste 

mundo. E nada melhor do que quando esta construção ocorra no espaço escolar. 

 

Os dados levantados têm a intenção de revelar como é o professor da escola 

pesquisada entendida como principal responsável por sua formação. Os dados 

desvelaram características importantes desses sujeitos, que tem como lócus de 

formação continuada, o espaço escolar. Dessa maneira, interagindo neste espaço 

físico, ele é um eterno aprendiz que busca atualização e considera os avanços 

científicos e tecnológicos da sociedade onde está inserido. Esta percepção sobre o 

professor como eterno aprendiz está presente na fala da professora de Português: 

 
“é preciso a curiosidade, a necessidade de sistematicamente „buscar‟. 

ser estudioso, instigador, humilde e permeável à mudança” (Professora 

de Português). 
 

Estes sujeitos têm consciência que é salutar desenvolver atitudes que 

contemplam a concretização de conhecimentos através da curiosidade e do estudo. 

 

A faixa etária dos sujeitos que constituem a amostra varia de 30(trinta) a 

50(cinqüenta) anos de idade, observando-se maior concentração nas faixas de 

50(cinqüenta) a 59(cinqüenta e nove) anos de idade. As supervisoras e o diretor 

também estão nesta faixa etária. A tabela a seguir mostra a idade dos docentes da 

escola pesquisada. 

 

 

 

TABELA 1 

Idade dos docentes 

 FAIXA-ETÁRIA DOCENTES 

30 – 39 05 

40 – 49 12 

50 – 59 13 

TOTAL 30 
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Existem estudos quanto à passagem dos anos e o percurso profissional dos 

docentes. Neste caso, na faixa em que os sujeitos da pesquisa encontram-se, eles 

querem encontrar um sentido para a vida. Vários planos são sonhados, objetivando 

uma fuga à rotina. Referindo-se à passagem do tempo de serviço, CAVACO (1995, 

p.185), assinala que é “um tempo de expectativas e indecisões onde 

simultaneamente se joga à defesa mas se procuram encontrar espaços de 

realização que surgem como que fugidios perante a corrida do tempo e o avanço 

dos mais novos”. 

 

Para alguns dos docentes da pesquisa o tempo escorre por entre suas mãos. 

É preciso fazer algo mais para ser e estar neste universo tão complexo. Para alguns 

deles o que mais importa neste momento, é a aposentadoria; para outros, ainda é 

possível concretizar atividades que os tirem da rotina, que os levem a novos 

desafios, mantendo assim o entusiasmo pela profissão.  

 

É preciso compreender a vida pessoal de cada professor, como também o 

meio onde ele interage. Os sujeitos da pesquisa estão na fase de pôr-se em 

questão, que é uma fase multifacetada. Para uns é a monotonia que lhes provoca 

questionamentos, para outros é o desencanto ou a crise com a profissão. É o 

momento de dúvidas, como mostra a observação levantada por uma das 

supervisoras da escola. 

 

“Será que meu trabalho é importante nesta escola?”( supervisora 

escolar A) 

 

 O tempo de exercício e a experiência profissional dos sujeitos da pesquisa 

variam de 01(um) a 40 (quarenta) anos, com maior incidência na faixa de 21(vinte e 

um) a 30(trinta) anos de magistério, conforme a tabela 2: 

 

TABELA 2 

Tempo de exercício no magistério 

TEMPO DE EXERCÍCIO NO 

MAGISTÉRIO 

DOCENTES 

1 - 10 08 
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11 - 20 06 

21 - 30 12 

31 - 40 04 

TOTAL 30 

 

 

Os sujeitos da pesquisa têm um tempo significativo de experiência no 

magistério o que significa uma maior experiência e segurança no trato com questões 

ligadas ao processo de ensino aprendizagem. 

 

TABELA 3 

Tempo de serviço na escola pesquisada 

TEMPO FREQÜÊNCIA 

1 - 5 08 

6 - 10 04 

11 - 20 10 

21 - 30 08 

TOTAL 30 

 

 

O tempo de atuação dos docentes na escola pesquisada é bastante variado. 

A partir da análise da tabela 3, verifiquei uma maior incidência na faixa 

compreendida entre 01(um) e 5 (cinco) anos. É a fase de “exploração e 

estabilização” segundo conceitos de HUBERMAN (1995, p.37). Para este autor, a 

exploração consiste na realização de uma opção provisória, fazendo uma 

investigação da carreira; caso positiva, o docente passa para a estabilização, 

centrando sua atenção em atitudes de comprometimento de busca e 

reconhecimento de condições de trabalho mais satisfatórias.  

 

A professora de Educação Artística, que tem mais de 50 anos de idade e 

retornou à escola após aposentadoria, fez a seguinte declaração:  

 

“ é necessário o comprometimento com a instituição, ajudar, participar e 

acreditar que apesar das dificuldades dá para realizar o 

ideal”(Professora de Educação Artística B). 
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O nível de escolaridade dos docentes é extremamente significativo, tendo em 

vista que todos possuem curso de graduação e cerca de 30% deles realizaram 

especialização. Os dois supervisores e o diretor da escola realizaram pós-graduação 

em suas áreas específicas, o diretor na área de Ciências e os supervisores em 

Metodologia de Ensino. 

 

Do grupo dos sujeitos da pesquisa, entre professores, supervisoras e diretor, 

27(vinte e sete) são do sexo feminino e 3(três) do sexo masculino. Esta amostra 

confirma a feminização do magistério.  Relacionado a este fato, existe a afirmação 

de que: 

 

“a mulher tornou-se participante no mundo do trabalho, especialmente na 
função docente, não só porque foi submetida, mas também porque construiu 
essa possibilidade. As ações que incentivaram o processo de feminização 
desenvolveram-se num tecido social favorável, com características culturais 
adequadas e, sob certos aspectos, interessantes para as mulheres” 
HYPOLITO (1997,p.55). 

 
Na verdade, a profissão de professora, sempre foi extremamente aceita em 

nossa sociedade, porque ainda persiste a idéia de que é só um complemento da 

renda familiar. Por isso, existe um afastamento da maioria dos homens para essa 

profissão, o que justificaria os baixos salários das tias e professorinhas (FREIRE, 

1997).  

 

Na fala dos professores desta pesquisa, ao mesmo tempo em que aparece 

toda uma idéia de transformação educacional, percebo ainda a incidência muito 

forte do caráter vocacional da professora que se justifica por gostar de criança, ter 

jeito de dar aula, ajudar o próximo. Ou ainda, “que como as mães, os bons 

professores encontram que seu trabalho nunca acabe”, como apresenta GARCIA, 

(1995, p.219). Esse fato está relacionado à idéia de, já que o trabalho do professor 

continua após o espaço escolar, concretiza-se ao estereótipo de que à mulher, a 

profissão ideal é o Magistério, pois sua missão está ligada, antes de tudo, ao 

sentimento de que é “vocacionado para a profissão” (Professora de Português). 
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Através das falas dos sujeitos pesquisados, constatei uma extrema 

esperança na educação escolar, mesmo sabendo e vivenciando dificuldades com a 

profissão de professor. Entendem que sua função requer a construção diária de 

modos e maneiras de ser e estar no mundo. É o que nos mostra a fala desta 

professora  com mais de 25 anos de serviço. Para ela, 

 

“ser professor é realização pessoal, tem frustrações, reflexões, desafios, 

parcerias e esperança num mundo mais justo”(Professora de Educação 

Artística A). 
 

Para que isso ocorra é mister que os professores sejam produtores de sua 

profissão. Para NÒVOA (1997, p.27), a formação: 

 

“pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, no quadro de 
uma autonomia contextualizada da profissão docente, isto é, que sejam 
autores de seu desenvolvimento pessoal e profissional” (1997, p.27). 

 

Uma formação que estimula uma perspectiva reflexiva oferece aos docentes 

dinâmicas para auto-formação. Estar em formação implica em um investimento 

pessoal, em um trabalho livre e criativo com vistas à construção de uma identidade, 

não só pessoal, mas também profissional. As falas das professoras de Matemática 

da escola pesquisadas apresentam esta necessidade, pois segundo elas é preciso o 

professor, 

 

“desenvolver a socialização e à reflexão crítica dos valores que 

circulam no mundo atual”( Professora de Matemática B). 

 

“ter a preocupação de ensinar e aprender com o educando, pois 

vivemos num momento de mudanças sociais, de novas técnicas 

científicas que atingem a todos, principalmente a escola”( Professora 

de Matemática A). 

 

Os docentes possuem saberes e competências que não estão apenas no 

domínio e transmissão de conteúdos, demonstrando consciência pela importância 

de seu trabalho. A postura reflexiva por eles adotada manifestou um entendimento 

de que mais do que nunca, o professor e o supervisor necessitam realizar um 

ensino que busque a realização de todos. Quando questionados sobre o que 

representa a profissão docente, disseram que é preciso: 
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“responsabilidade na formação do aluno e o constante 

aperfeiçoamento de conhecimentos e preocupação com o ensino 

aprendizagem”(Professora de 2ª série). 

 

 “gostar de ser professor, ter competência profissional, ser afetivo, 

educado, politizado e engajado em movimentos da escola”(Professora 

de 3ª série). 

 

Apesar disso, ainda hoje esta profissão não tem o respeito devido. Seja 

porque existe um descaso governamental, ou porque não existe um estatuto que a 

considere como profissão ENGUITA (1991, p.45). Em nosso país muito, são as 

denúncias e poucas são as soluções que se apresentam para que a profissão 

docente ocupe o espaço que lhe é devido.  

 

Esta situação foi salientada pelas professoras de Geografia e de Educação 

Artística para elas: 

 

“hoje ser professor é bastante complicado e atualmente muito difícil” 

(Professora de Geografia). 

 

 “ser professora traz frustrações” (Professora de Educação  Artística A). 

 

 Verifiquei não só através do questionário como também da observação diária 

e participativa que os sujeitos que participaram desta pesquisa, cultivam a prática de 

leitura, fazendo com que concorra significativamente para a construção de sua 

profissionalidade
7
. Todos os sujeitos apontaram a realização de leituras para o 

exercício de seu desenvolvimento profissional, nomeando autores de renome 

nacional, tais como Paulo Freire, Ivani Fazenda, Ilma Passos Veiga, Pedro Demo, 

entre outros. Também citam a  realização de  leituras de jornais e revistas, tais 

como: Zero Hora, Folha de São Paulo, Revista Nova Escola, Cidade Nova, Veja. A 

importância destas leituras na busca de redimensionamento de suas práticas, pode 

ser observada nos seguintes depoimentos dos professores de Matemática: 

 

“O hábito da leitura me possibilita a ampliação dos conhecimentos para 

a prática docente, com a aquisição e o aprimoramento de novos 

conceitos” (Professora de Matemática B). 

 



   77 7777 

 

 

“através de alguns textos, é possível fazer uma reflexão sobre temas 

relacionados ao dia-a-dia de um educador e posteriormente, reelaborar 

métodos já utilizados”( Professora de Matemática A).  

 

Os depoimentos dos sujeitos pesquisados reiteram a importância de leituras, 

que segundo eles, estão intimamente associada à atualização, aperfeiçoamento, 

reflexão pessoal, critica de sua prática e indicação de dicas de trabalhos 

diferenciados.  

 

Desta maneira, a leitura se discutida e socializada com os colegas pode ser 

um dos instrumentos que provoque a busca de um novo jeito de fazer educação. 

Assim, concordo com FAZENDA (1994, p.54) que defende a idéia de que devemos 

ressaltar: 

 

“a importância da leitura como forma de desvendar o mundo, fazendo do 
homem sujeito efetivo. Através da leitura, o homem aumenta  seu universo 
de discurso, e, com isso, a possibilidade de multiplicar suas visões e 
aspirações sobre o mundo. A leitura poderá também conduzi-lo a uma 
disciplina pessoal que o levará a desvendar os intricados dilemas e as 
diferentes facetas dos problemas que o mundo oferece. Aplicará sua 
capacidade de raciocínio e sua aptidão perceptual, permitindo ao homem 
agir, conhecer e transformar o mundo”. 

 
Por outro lado, os professores demonstraram dificuldades para aquisição de 

livros e revistas. Isso decorre, porque o professorado brasileiro tem salários indignos 

e aviltantes, resultante da falta de políticas salariais adequadas às suas 

necessidades. Esta situação é evidenciada no depoimento a seguir: 

 

“É de suma importância a realização de leituras para o 

desenvolvimento da minha prática pedagógica, porém as condições 

financeiras do professor não permitem adquirir bons livros” ( 

Professora de 2ª série). 

 

A dificuldade de acesso aos recursos básicos para uma melhor qualificação 

faz com que DEMO (1997, p.52) proponha que os docentes devem “reivindicar dos 

poderes públicos que garantam ao professor apoios indispensáveis, como biblioteca 

                                                                                                                                                                                     
7
 Expressão da atuação dos professores na prática, que constituem o específico de ser professor, segundo 

conceito de SACRISTÁN, apud GARCIA, 1993, p.207) 
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acessível(...). Uma idéia interessante será manter uma „casa do professor‟, na qual 

seria possível oferecer isto tudo de maneira orgânica e atualizada” 

 

Mesmo com as dificuldades apontadas, os dados mostram que o professor 

busca leituras para educar-se, para realizar seu trabalho com mais qualidade. Esta 

postura é evidenciada na seguinte fala da professora de 3ª série: 

 

“Lendo vou me reciclando, atualizando, descobrindo novos caminhos 

na prática docente... posso descobrir novos procedimentos 

pedagógicos que me permitem compreender melhor e facilitar para que 

o conhecimento se efetive de maneira agradável aos aprendentes” 

(Professora de 3ª série). 
 

 
Ao mesmo tempo, há interlocuções diametralmente opostas à fragmentação 

e ao individualismo, na medida em que ao serem desafiados em suas dificuldades 

cotidianas, procuram resolvê-los através de bate-papos com os colegas, isto é, no 

coletivo. Na compreensão dos sujeitos da pesquisa, a troca de experiências entre os 

colegas, contribui para o crescimento do trabalho em parceria, viabilizando assim, a 

co-participação na construção de uma escola mais solidária e includente. A 

importância dessas ações pode ser observada no seguinte depoimento. 

 

“Resolvo meus problemas com muita paciência, conversas com os 

colegas e com encaminhamentos” (Professora de 1ª série)  
 

As afirmações indicam que existe uma compreensão de que o professor é 

responsável por sua formação na medida em que busca através de diferentes 

leituras, estudos e cursos, ressignificar sua prática. As falas mostram docentes não 

tão encerrados em seu nicho escolar. Os professores estão preocupados em 

construir de forma efetiva uma prática que contemple novas linguagens de trabalho 

e a construção de conhecimento menos fragmentado.  

 

Esta prática aliada à teoria, não separa pensamento da ação. Em relação a 

um conhecimento menos fragmentado, nas sétimas séries, no mês de outubro, foi 

realizado um trabalho integrado entre os professores de História, Geografia e 

Matemática. Os três professores planejaram juntos uma ação onde o aluno realizou 

atividades que privilegiaram a construção do conhecimento. Um assunto foi 
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trabalhado pelo grupo de professores. Esta prática confirma que o professor está 

buscando através de algumas ações coletivas proporcionar um conhecimento mais 

integrado e menos fragmentado. 

 

 
Isto posto, é importante reafirmar a urgência de propiciar aos professores, no 

espaço de seu cotidiano escolar, programas que a partir de interesses coletivos, 

colaborem para o desenvolvimento da formação continuada dos professores 

atendendo assim, as reais e singulares necessidades de cada escola, já que 

atualmente existe consenso sobre a importância da formação docente centrada no 

seu espaço cotidiano. As práticas que tomam como referência o trabalho coletivo, 

contribuem para a emancipação profissional e para a consolidação de uma 

profissão que é autônoma na produção de seus saberes e valores.  

 

Desta maneira, os professores constróem sua performance, num clima de 

confiança e respeito aos saberes que circulam, gerando novas metas e formas de 

atuação para o enriquecimento do seu fazer pedagógico diário. A importância do 

trabalho coletivo em vista da construção da escola que se quer, é fundamentado 

pelo depoimento de uma das supervisoras da escola. 

 

“faço parte de um grupo de trabalho. Este grupo promove encontros 

com todos os segmentos da escola, estudando e refletindo sempre em 

vista da escola que queremos”(Supervisora B). 
 

Como propõe NOVOA (1997), a formação pode estimular o desenvolvimento 

profissional dos professores, no quadro de uma autonomia contextualizada da 

profissão docente. Para isso é importante valorizar atividades de formação que 

promovam e formação de professores reflexivos, assumindo a responsabilidade do 

seu próprio desenvolvimento profissional. Aspectos estes que foram evidenciados 

em algumas atividades desenvolvidas junto aos professores. 
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“...Cantar e cantar e cantar e não ter a vergonha 

de ser feliz...” 

                                            Gonzaguinha 

 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Lembrando o caminho percorrido, com todas as dificuldades e entraves não 

posso deixar de dizer que minha satisfação é imensurável em poder socializar esta  

experiência vivida. Em muitos momentos a angústia e a ansiedade 

superaram a minha vontade. Nestes momentos, recuava não produzia, parecia que 

não daria conta do tema, porém, minha responsabilidade pessoal era maior, e ia 

adiante, crendo na pertinência da pesquisa como contribuição para minha prática 

pessoal/profissional, como também para os educadores em geral. Estas 

constatações, muito mais objetivas do que subjetivas, foram as que me 

impulsionaram neste processo, a esquecer os percalços do caminho e ir em frente. 

 

Não compete a nenhum estudo que ele seja conclusivo, assim ao 

encaminhar-me para a finalização desta pesquisa, pretendo trazer algumas 

questões para reflexão que talvez, em outro momento e de outra forma, podem ser 

continuadas. 

 

No decorrer do trabalho, através de meu olhar, analisei e apresentei, os 

diferentes posicionamentos dos sujeitos da pesquisa, procurando compreender as 
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múltiplas relações existentes entre a supervisão e os docentes, inseridos no seu 

cotidiano escolar. Desta forma, revelei e desvelei, possibilidades e limites da prática 

experienciada pela supervisão escolar no seu dia-a-dia escolar. 

 

Para tanto, retorno a alguns pontos já refletidos e explicitados  no decorrer do 

trabalho, mas que são de extrema relevância  na prática da ação supervisora.  

 

As dificuldades não impediram que o trabalho fosse realizado, porém 

percebi a necessidade da supervisão atuar COM os professores, promovendo 

encontros e mediatizando o grupo para encontrar situações que levem a um outro 

agir e a uma convivência. A supervisão pode possibilitar que o grupo se conheça 

mais entendendo e respeitando as semelhanças e diferenças pessoais, tendo 

consciência da interdependência entre todos.  

 

O respeito pelo outro é capacidade que não se pauta em exigências ou leis 

externas. Desenvolver atitude de empatia é útil para os comportamentos sociais que 

ocorrem durante toda a nossa vida. É o desenvolvimento urgente da alteridade, da 

solidariedade e da responsabilidade no crescimento coletivo. É o sonho que 

precisamos construir na realidade cotidiana, de forma criativa e singular. A fala de 

uma das professoras de Português confirma que este sonho pode ser concretizado: 

 

“Tenho um pensamento utópico de tudo ligado à educação. Acredito 

no ser humano e muito em especial em cada educador, e por isso, não 

desistirei de buscar o que hoje me parece tão longe: amenizar as 

contradições nas relações educativas” (Professora de Português). 
 

 
Neste pensamento existe a constatação das contradições existentes no 

cotidiano escolar, da qual referi anteriormente, porém também existe a idéia de que 

é possível a construção de um espaço de relações respeitosas como tarefa ímpar 

que a supervisãoCOM deve assumir para si.  È mister que na escola seja construída 

uma proposta de trabalho que permita refletir sobre uma questão tão importante 

para o desenvolvimento das pessoas e do grupo - relações COM o outro. A 

supervisão junto com os professores, apoiada no aprender a conviver traz para o 

grupo uma maneira que privilegie e promova a emancipação de todos que se 
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relacionam no cotidiano escolar, pois a solidariedade é o “processo sempre 

inacabado, de capacitação para a  reciprocidade através da construção de sujeitos 

que a exercitem” (SANTOS, apud FERREIRA, 2000,p. 11). 

 

Desta maneira, o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores 

acontece em um contexto de relações. Entender como se dão essas relações é 

extremamente significativo para compreendermos como são os professores e como 

eles trabalham. 

 

O professor/supervisor é um ser de relações, não uma ilha. Precisa dos 

outros na sua relação pessoal e profissional. Constrói conhecimentos e relações 

pessoais para si e para melhor conviver com os outros. 

 

Isto posto, concordo com DELORS (2000, p.97) que postula que a educação 

deve utilizar duas vias complementares. Num primeiro nível, a descoberta 

progressiva do outro e num segundo, a participação em projetos coletivos como um 

método para evitar e/ou resolver problemas. E quem melhor que os sujeitos da 

escola para realizar esta tarefa? 

 

Minha observação participante (apesar de focal e seletiva, encharcada de 

subjetividade) leva-me a afirmar que na provisoriedade do momento a supervisão 

escolar assumiu a coerência entre o discurso e a prática (possibilitando ela mesma 

palestrar e agir sobre um tema tão relevante que é o trabalho coletivo) agiu com 

liberdade e autoridade da função, (quando organizou o calendário das reuniões para 

a construção do Projeto Pedagógico e quando intervinha para acalmar os ânimos, 

às vezes acirrados dos professores) propiciou diálogo e afetividade (quando 

escutava o professor e entendia seus retrocessos e avanços) e, finalmente, acredito 

que ousou numa visãoCOM os professores para  fazer do nosso espaço pedagógico 

um lugar recheado de solidariedade e colaboração.  

 

 Resistindo a todas as críticas que a ação supervisora sofreu ao longo do 

tempo, conforme a abordagem do referencial teórico, acredito que este serviço 
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numa visãoCOM os professores, encontra na cotidianidade da escola, um jeito novo 

de caminhar, privilegiando a ação-reflexão-ação, para o desenvolvimento dos 

diferentes saberes que permeiam o cotidiano escolar. 

 

Ao refletir sobre esta função, é necessário entender e captar a ação 

desenvolvida no contexto escolar, pois ela, é aquela que ajuda a empreender 

procedimentos e atitudes que busca privilegiar a formação continuada dos 

professores, em vista da reflexão, do fazer e do conhecer. Assim, a supervisão 

ajuda o professor na organização de situações do mundo real que são refletidas por 

ambos. 

 

 O supervisor deverá oportunizar a reflexão na ação, tal como SCHÖN, num 

processo que busca o desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, 

levando-os a construir a sua própria maneira de conhecer e atuar no contexto em 

que vivem. 

 

 Para isso, lanço algumas idéias que levará a uma efetiva ressignificação da 

ação supervisora no contexto escolar: 

 

A construção coletiva do projeto político pedagógico da escola deve ser 

aprofundada, com a participação de todos estudando, discutindo e partilhando o 

contexto das relações inter-pessoais. 

 

O desenvolvimento de autonomia docente não acontece de forma individual; 

é necessário atenção da supervisão escolar para que na concretude diária, 

empreenda ações que possibilitem esta prática. 

 

A formação dos professores como processo histórico e inacabado é tarefa 

ímpar da supervisão escolar. As ações reflexivas devem ocorrer na ação diária do 

supervisor através de atividades que envolvam planejamento, acompanhamento e 

cumplicidade entre corpo docente e supervisão escolar. 
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A vivência de ações mais democráticas na escola possibilita compreender as 

relações que ocorrem no cotidiano escolar e construir, portanto, uma escola mais 

democrática e participativa. 

 

Estes são alguns aspectos que trago e que podem ser efetuados na escola 

lembrando que são importantes articuladores na prática de todos os profissionais da 

educação.  

  

Esta ressignificação da ação supervisora, pode ser concretizada numa 

visãoCOM, os professores na busca de construção de uma  supervisão escolar  que 

contemple a indelével ação de educar e educar-se. E quem melhor do que a 

supervisão escolar para fazer isto acontecer? 

 

 Assim, ao finalizar esta fase do trabalho, posso afirmar que a supervisão 

escolar ganhou nova dimensão, minimizando o papel de controlador e limitador do 

trabalho coletivo. A análise sobre as possibilidades de aprendizagens significativas e 

contextualizadas, construídas na visãoCOM os professores, enriquece a partilha de 

idéias e o fortalecimento grupo, o que pode ser um indicio de uma nova prática para 

todos aqueles que estão envolvidos com a supervisão escolar. Trago ainda, o 

depoimento de um sujeito da pesquisa que ao meu ver explicita o que hoje 

esperamos que a escola seja: 

 

 

“A escola hoje é como uma orquestra. Cada professor deve trabalhar 

em harmonia com os colegas. O planejamento de cada um deve ser 

coerente com a proposta pedagógica da escola. Os professores, 

supervisores e a direção devem estar sempre em contato. Juntos eles 

precisam melhorar constantemente os planos didáticos. Essa é uma 

das funções mais importantes do trabalho coletivo” (Professora de 

Educação Artística B). 

 

Com estas constatações/afirmações não estou pretendendo receituar um 

manual de ações para a supervisão escolar. Existem frestas em meu trabalho que 

outros olhares podem enxergar/encontrar, existem outros significados além do meu 
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que o  processo de pesquisa apontou, foi este. Consciente de minha historicidade e 

de meus limites, inspirada em MATURANA apud EIZIRIK (2001, s.p.) afirmo que: 

 

“É permitido equivocar-se”. 

É permitido mudar de opinião.  

É permitido ir-se, porque a convivência não deve ser um 

cárcere. 

É permitido pensar, experimentar, ousar. 

E também parar, desembarcar, em portos às vezes 

desconhecidos, mergulhar em águas profundas, turvas, 

cristalinas, tormentosas ou serenas, desfrutando dos prazeres 

das descobertas, mas sentindo também as dores do 

desassossego, do não saber, da vertigem provocada pelo chão 

da certeza que resvala”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   86 8686 

 

 

 

 

6- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALARCÃO, Isabel(org.). Supervisão de Professores e Inovação Educacional. Aveiro, CIDINE, 1995. 
 
___. Formação Reflexiva de Professores: Estratégias de Supervisão. Portugal, Porto, 1996.  
 
___. Ser professor reflexivo. In: ALARCÃO, Isabel. Formação Reflexiva de Professores: Estratégias 

de Supervisão. Portugal, Porto, 1996. 
 
___. Reflexão crítica sobre o pensamento de D. Schön e os programas de formação de professores. 

In: ALARCÃO, Isabel. Formação Reflexiva de Professores: Estratégias de Supervisão. Portugal, 
Porto, 1996. 

 
ALONSO, Myrtes. A Supervisão e o desenvolvimento profissional do professor. In:  

FERREIRA, Naura Syria Carapeto ( org.). Supervisão educacional para uma escola de qualidade. 
São Paulo, Cortez, 1999. 
 

ALVES, Nilda. A prática política do supervisor educacional - uma análise dos ENSEs. Cadernos do 
CEDES, São Paulo, nº 6, 1982.  

 
___.(coord.). Educação e supervisão: o trabalho coletivo na escola. 8ª ed. São Paulo, Cortez, 1997. 
 
___.e GARCIA, Regina Leite (orgs.). O Fazer e o Pensar dos Supervisores e Orientadores 

Educacionais. São Paulo, Loyola, 1991. 
 
ALVES, Rubem. A alegria de ensinar. São Paulo, Ars Poetica, 1994. 
 
AMARAL, Mª. João, MOREIRA, Mª. Alfredo, RIBEIRO, Deolinda. O papel do supervisor no 

desenvolvimento do professor reflexivo: Estratégias de Supervisão. Portugal, Porto, 1996. 
 
ANDRÉ, Marli E.D. Etnografia da prática escolar. Campinas, São Paulo, Papirus, 1995. 
 
ARISTON, Eunice; PORTO, Tania Maria Esperon. Manual da supervisão educacional para o ensino 

superior - uma abordagem sistêmica. Porto Alegre SAGRA, 1979. 
 
ASSMANN, Hugo. Reencantar a Educação: rumo à sociedade aprendente. Petrópolis, Rio de Janeiro, 

Vozes, 1988. 
 
BALZAN, Newton. Supervisão e didática. In: ALVES, Nilda(coord.) Educação e supervisão: o trabalho 

coletivo na escola. São Paulo, Cortez, 1984. 
 
___.O perfil do supervisor necessário. Caderno do CEDES. São Paulo, Cortez, nº 7, 1986. 
 
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa, Edições 70,1997. 
 
BOAS, Maria Violeta Villas. A prática da supervisão. In: Alves, Nilda (coord.) Educação e supervisão: o 

trabalho coletivo na escola. 6ªed. São Paulo, Autores Associados, 1991. 
 
BOGDAN, Robert C., BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em educação. Portugal, Porto, 

1994. 
 
BRANDÃO, Carlos R (org.). O educador: vida e morte. 2ª ed. Rio de Janeiro. Edições Graal, 1982. 
 



   87 8787 

 

 

BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº 4024, de 20.12.61. Fixa diretrizes e bases da educação nacional. 
In: Coletânea de leis de ensino. 2ª ed. Porto Alegre: CEE, 1981. 

 
___. Lei nº 5540, de 28.11.68. Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua 

articulação com a escola média, e dá outras providências. In: Coletânea de leis de ensino. 2ª ed. 
Porto Alegre: CEE, 1981. 

 
___. Lei nº 5692 de 11.08.71. Fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus e dá outras 

providências. In: Coletânea de leis de ensino. 2ª ed. Porto Alegre: CEE, 1981. 
 
___. Lei nº 9394 de 20.12.96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. In: Diário Oficial 

da União de 23.12.96.  
 
BRZEZINNSKI, Iria (org. ). LDB Interpretada: diversos olhares se entrecruzam. São Paulo, Cortez, 

1998.  
 

Cadernos CEDES, nº 06. Especialistas do Ensino em Questão, 1982. 
 
Cadernos CEDES, nº 7. Supervisão Educacional: Novos caminhos1986. 
 

Cadernos CEDES, nº 36. Educação continuada, 1995. 
 
CANDAU, Vera Maria(org.). Magistério: construção cotidiana. Petrópolis, RJ, Vozes, 1997. 
 
CAVACO, Maria Helena. Ofício do professor: o tempo e as mudanças.In: NÓVOA, Antônio(org.) 

Profissão Professor. Portugal, Porto, 1995. 
 
CONTRERAS, José.  La autonomía del profesorado. Madrid, Morada, 1997. 
 
CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e políticos. São 

Paulo, Cortez, 1998. 
 
CUNHA, Maria Isabel da. Reflexões sobre a Educação de Professores como a Prática da Supervisão 

Pedagógica. Educação e Sociedade, nº 25, dez., 1986. 

 

___. O bom professor e sua prática. Campinas, São Paulo: Papirus, 1989. 
 
CURY, Carlos Roberto Jamil. As vozes da LDB. Presença Pedagógica. V.3, nº 15, maio/jun, 1997. 
 
DELORS, Jacques e outros.  Educação: um tesouro a descobrir - Relatório para Unesco da Comissão 

Internacional sobre Educação para o Século XXI. São Paulo, Cortez/Unesco, 1998. 
 

DEMO, Pedro. Pesquisa: Princípio científico e educativo. 4ª ed. São Paulo, Cortez, 1996. 
 
___. Educar pela pesquisa. 2ª ed. Campinas, São Paulo, Autores Associados, 1997. 
 
___. A nova LDB: Ranços e avanços. Campinas, S.P. Papirus, 1997. 
 
DESTRO, Martha Rosa Pisani. Educação continuada: visão histórica e tentativa de conceitualização. 

In: Caderno CEDES, nº 36. Educação continuada, 1995. 
 
EIZIRIK, Marisa Faerman. Educação e escola. A Aventura Institucional.Porto Alegre, Editora AGE, 

2001. 
 
ENGUITA, Mariano F. A ambigüidade da docência: entre o profissionalismo e a proletarização.In: 

Teoria & Educação, nº4, 1991. 
 



   88 8888 

 

 

FAZENDA, Ivani. Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou ideologia. São 
Paulo, Loyola, 1993. 

 
___. Interdisciplinaridade: Uma projeto em parceria. São Paulo, Loyola, 1993. 
 
___. Interdisciplinaridade: História, teoria e pesquisa.Campinas, Papirus, 1994. 
 
FERREIRA, Naura Syria Carapeto.(org.) Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos 

desafios.São Paulo, Cortez, 1998. 
 
___.( org.). Supervisão Educacional Para Uma Escola de Qualidade. São Paulo, Cortez, 1999. 
 
___. Supervisão Educacional: novas exigências, novos conceitos, novos significados. In: RANGEL, 

Mary. Supervisão Pedagógica: princípios e práticas. Campinas, Papirus, 2000.( no prelo). 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 7ªed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979. 
 
___.Educação. O sonho possível. In: BRANDÃO, Carlos R. O Educador Vida e Morte. Rio de Janeiro, 

Edições Graal, 1982, 2ªed. 
 
___, SHOR, Ira. Medo e ousadia: O cotidiano do professor.Rio de janeiro, Paz e Terra, 1986. 
 
___. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. São Paulo, Paz e Terra, 

1992 

 

___. A pedagogia da autonomia. São Paulo, Paz e Terra, 1997. 
 
___. Pedagogia da indignação.Cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo, Unesp, 2000. 
 

GADOTTI, Moacir. A Educação contra a Educação. 4ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. 
 
___. Escola cidadã. São Paulo, Cortez, 1992. 
 
___ e colaboradores. Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre, Artes Médicas, 2000. 
 
GAMBOA, Silvio Sánches (org.) Pesquisa Educacional: quantidade-qualidade. São Paulo, Cortez, 

1995. 
 
GARCIA, Carlos Marcelo. Constantes Desafíos actuales de la Profesión Docente.In: Revista de 

Educación, num. .306, 1995, p.205-242). 
 
GARCIA, Regina Leite. Especialistas em educação, os mais novos responsáveis pelo fracasso 

escolar. In: ALVES, Nilda e GARCIA, Regina Leite.(orgs.) O fazer e o pensar dos supervisores e 
orientadores educacionais. São Paulo, Loyola, 1991. 

 
GIROUX, Henry A. Os professores como intelectuais: rumo a uma nova pedagogia crítica da 

aprendizagem. Porto Alegre, Artes Médicas, 1997.  
 
GUTIÉRREZ, Francisco. Ecopedagogia e cidadania planetária. São Paulo, Cortez, Instituto Paulo 

Freire, 1999. – (Guia da Escola Cidadã; v.3). 
 
HIPÓLITO, Álvaro L. Moreira. Trabalho docente, classe social e relações de gênero. Campinas, São 

Paulo, Papirus, 1997. 
 
HUBERMAN, Michael. O ciclo de vida profissional dos professores. In: NÓVOA, Antônio. Vidas de 

Professores. Portugal, Porto, 1995. 
 



   89 8989 

 

 

KINCHELOE, Joel. A Formação do Professor como Compromisso Político: mapeando o pós-moderno. 
Porto Alegre, Artes Médicas, 1997. 

 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia científica. São 

Paulo, Atlas, 1995. 
 
LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D. A. Pesquisa em educação: Abordagens qualitativas. São Paulo, 

EPU, 1986. 
 
MARIN, Alda Junqueira. Educação continuada: Introdução a uma análise de termos e conceitos. In: 

Caderno CEDES, nº 36. Educação continuada, 1995. 
 

___(org.). Educação continuada: Reflexões, alternativas. Campinas, SP, Papirus, 2000. 
 
MEDEIROS; Luciane; ROSA, Solange.  Supervisão educacional possibilidades e limites. 2ª ed. São 

Paulo, Cortez, 1987. 
 
MEDINA, Antonia da Silva. Supervisão escolar: Da ação exercida à ação repensada. Porto Alegre, 

Edipucrs, 1995. 

 

___. Supervisor escolar: parceiro político-pedagógico do professor. In: SILVA JUNIOR, C. e RANGEL, 
Mary (orgs.) Nove olhares sobre a supervisão. Campinas, SP, Papirus, 1997. 

 
MENEZES, L.C. (org.). Professores: Formação e Profissão. Campinas, S.P., Autores Associados; São 

Paulo, S.P. NUPES, 1996. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza. Fase exploratória da pesquisa. In: ________O desafio do 

conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 2ª ed. São Paulo, Rio de Janeiro, Hucitec-Abrasco, 
1993. P.89-104. 

 
MURAMOTO, Helenice Maria Sbrogio. Supervisão da escola, para quê te quero? : uma proposta aos 

profissionais da educação na Escola Pública.  São Paulo, Iglu, 1991. 
 
NOGUEIRA, Martha Guanes. Supervisão Educacional: a Questão Política. São Paulo, Loyola, 1989. 
 
NÓVOA, Antônio (coord.). Os professores e sua formação. Lisboa, D Quixote, 1992. 
 
___(org.) Profissão Professor. Portugal, Porto, 1995. 
 
___(org.) Vidas de Professores. Portugal, Porto, 1995. 
 
PAIVA, Edil V. de, PAIXÃO, Léa Pinheiro. O PABAEE e a supervisão escolar. In: SILVA JUNIOR, C. e 

RANGEL, Mary (orgs.) Nove olhares sobre a supervisão. Campinas, SP, Papirus, 1997. 
 
PAIXÃO, Maria de Fátima. Práticas pedagógicas em ciências da natureza e formação de professores 

para os desafios da reforma curricular. In ALARCÃO, Isabel (org.). Supervisão de Professores e 
Inovação Educacional. Aveiro, CIDINE, 1995. 

 
PERRENOUD, Philippe. Práticas Pedagógicas, Profissão Docente e Formação: Perspectivas 

Sociológicas. Lisboa, Dom Quixote, 1993. 
 
___.Dez novas competências para ensinar. Porto alegre, Artes Médicas, 2000. 
 
___. Dez novas competências para uma nova profissão. In: Pátio, Revista Pedagógica. nº 17, 

maio/junlho, 2001. 
 



   90 9090 

 

 

PIMENTEL, Álamo. A prática docente necessária à escola do Novo Milênio a partir do conhecer, do 
fazer, do conviver e do ser. In: Revista da AEC, Rio Grande do Sul. nº 79,,2001, p.12-27. 

 
PIMENTEL, Maria da Glória. O professor em construção. 3ª ed. São Paulo, Papirus, 1994. 
 
PORTO, Tania Maria Esperon.  Atuação do supervisor escolar no contexto atual.  Tecnologia 

Educacional, Rio de Janeiro, v.16, nº: 78/79, p. 15-20, set.,/dez. 1987.  
 
___. A televisão na escola...Afinal, que pedagogia é esta? Araraquara, JM Editora, 2000. 
 
___. (org.) Texto In: Linguagens e saberes de educação e comunicação. Pelotas, RS. Editora da 

UFPel, 2001. 
 
PRADA, Luis Eduardo Alvarada. A pesquisa participativa na formação de professores. ENDIPE, 

Florianópolis, maio de 1996. 
 
PRESTES, Naide Alves. Supervisão Pedagógica. São Paulo, Cortez & Moraes, 1976. 
 
PRIETSCH, Maria Daisi da Fonseca. Desvelando/Revelando a supervisão escolar. 1997.  
 
REALE, Aline M. de M.R. et.al. O desenvolvimento de um modelo “construtivo-colaborativo” de 

formação continuada centrado na escola: relato de uma experiência. In: Caderno do CEDES, nº 
36. Educação continuada, 1995. 

 
ROMÃO, Eliana Sampaio. O avesso da LDB e a formação do professor: dilemas de uma relação 

“suspeitosa”. Revista da Educação. V.1, nº3, p.25-32, 1997. 
 
RONCA, Antonio Carlos Caruso e GONÇALVES, Carlos Luiz M.S. A Supervisão Escolar: um urgente 

desafio. In: ALVES, Nilda (coord.) Educação e supervisão: o trabalho coletivo na escola. São 
Paulo, Cortez, 1984. 

 
SACRISTÁN, J. Gimeno. & GÓMEZ, A. I. Pérez. Compreender e Transformar o Ensino. Porto Alegre, 

Artmed, 1998. 
 
SANTOS FILHO, José Camilo dos.  O Papel da Supervisão Escolar. Revista da Educação e Ensino. 

Bragança Paulista, v.2, n.2, jul/dez, 1997. 
 
SAVIANI, Dermeval. A supervisão educacional em perspectiva histórica: da função à profissão pela 

mediação de idéias. In: FERREIRA, Naura Syria Carapeto(org.). Supervisão educacional para 
uma escola de qualidade. São Paulo, Cortez, 1999. 

 
SILVA, Jair Militão da. A autonomia da escola pública. Campinas, Papirus, 1996. 
 
SILVA JUNIOR, Celestino Alves da e RANGEL, Mary (orgs.) Nove olhares sobre a supervisão. 

Campinas, São Paulo, Papirus, 1997. 
 
SILVA, Naura Syria Corrêa da. Supervisão Educacional: Uma reflexão crítica. 4ª ed. Petrópolis, Vozes, 

1987. 
 
SIMÕES, Carlos Marques e SIMÕES, Helena Ralha. Nível do ego e processos metacognitivos no 

contexto da formação em supervisão. In: ALARCÃO, Isabel(org.). Supervisão de Professores e 
Inovação Educacional. Aveiro, CIDINE, 1995. 

SCHÖN, Donald A. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, Antônio.(org.). Os 
professores e a sua formação. Lisboa, D.Quixote, 1992. 

 
SOARES, Isabel M. S. Supervisão e inovação numa perspectiva construtivista do desenvolvimento. In 

ALARCÃO, Isabel. (org.). Supervisão de Professores e Inovação Educacional. Aveiro, CIDINE, 
1995. 



   91 9191 

 

 

 
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo da Silva. Introdução à pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo, Atlas, 1995. 
 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. A prática pedagógica do professor de didática. 2ª ed. Campinas, São 

Paulo, 1992.  
 
___(org.).Caminhos da Profissionalização do Magistério. Campinas, São Paulo, Papirus, 1998. 
 
___CONGRESSO Nacional de Supervisores Educacionais ( V), 1999 São Leopoldo, RS. A construção 

do projeto pedagógico, desafio para a transformação. Anais. Porto Alegre: ASSERs,,1999. 
 
VELLOSO, João Paulo dos Reis e ALBUQUERQUE, Roberto Cavalcanti de (coord.) Um modelo para 

a educação do Século XXI. Rio de Janeiro, José Olympio, 1999. 
 
VOGLIOTTI, Ana & MACCHIAROLA, Viviana. Uma proposta de formação de professores a partir da 

pedagogia da autonomia. Estudos Leopoldinenses, v.2, nº 3, p. 103-116, 1998. 
 
WEFFORT, Madalena Freire. Sobre o processo de formação do educador. Em foco. Petrópolis, 

Vozes, nº0, out. 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   92 9292 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

ROTEIRO DO QUESTIONÁRIO 
 
COLEGA: 

 

Tendo em vista verificar a contribuição do trabalho da supervisão escolar para a formação dos 

professores em serviço e as relações que estão presentes neste processo, solicito tua colaboração 

para a realização desta investigação. Como professora e supervisora, tua opinião é de extrema 

importância para que se possa apreender a influência da supervisão educacional para o trabalho na 

escola. O conhecimento que resultará desta pesquisa, poderá contribuir para que se (re)pense o 

papel da supervisão escolar hoje. 

 

 
 
 
 
 
 

Atenciosamente 
 
 
 
 

Maria Daisi da Fonseca Prietsch 
 
 
 
 

ROTEIRO DE QUESTIONÁRIO 

A - Dados de Identificação: 

1) Nome: 

2)Idade:....................Sexo: F ( ) M ( )Estadocivil:............................................... 

3)Escola:............................................................................................................ 

Rede: Estadual: ( ) Particular: ( ) 

Horário: Manhã ( ) Tarde: ( ) 

4) Série que leciona atualmente:....................................................................... 
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5)Tempo de atuação na série:........................................................................... 

6)Tempo de exercício no magistério:................................................................ 

7)Tempo de serviço nesta escola:..................................................................... 

8)Outras séries que já lecionou:....................................................................... 

9)Trabalha em outra escola? Sim ( ) Não ( ) 

10)Qual ?.......................................................................................................... 

Rede: Estadual ( ) Municipal ( ) Particular ( ) 

11)Série que leciona:........................................................................................ 

12)Exerce outra atividade ? Sim ( ) Não ( ) 

13)Qual:............................................................................................................ 

 

2 - Formação: 

1)Ensino Médio:................................................Ano/conclusão:........................ 

Agência formadora:........................................................................................... 

2)Graduação:.......................................................Ano/conclusão:.................... 

Agência formadora:.......................................................................................... 

3)Pós- graduação:............................................................................................ 

( ) Concluído Ano:.............................. 

( ) Em curso 

( ) pretende cursar ? 

4)Liste os encontros, cursos, seminários, congressos que participou por incentivo da 

supervisão escolar e indique o período em que os mesmos ocorreram. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................

................................................................................................ 

5)Quantifique os eventos educacionais que participou em razão de: 

Iniciativa própria ( ) Promoção da escola ( )  

Oferecimento e incentivo pela supervisão escolar ( ) 

 6)Que outras formas de educação continuada você tem buscado? 

Leituras individuais ( ) Sessões de estudo ( )  

Outras ( ) Especificar:....................................................................................... 

7)Qual a freqüência com que são utilizadas? 

Sempre ( )    Às vezes ( )     Nunca ( ) 

8)Aponte leituras realizadas para o exercício da profissão: auto(res), temática abordada e/ou 

o título do livro e/ou artigo lido. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

9)Comente a importância desta(s) leitura(s) para o desenvolvimento da prática pedagógica. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

3 - Carreira: 

 1)Ingresso no magistério:  

 Idade:............................ Local: Zona urbana ( )  ........... Zona rural ( ) 
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 2)Tipo de escola: Estadual ( )  Municipal ( )    Particular ( ) 

3)Ingresso na carreira: 

 Concurso público ( )  Seleção interna ( )   Indicação ( ) 

Outros ( )................................... 

 

4 - Pensando no seu exercício docente, responda sinceramente as questões abaixo: 

1 - Que características são importantes para o professor? 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..................... 

2-  O que representa para você a profissão docente? 

............................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................ 

 

3 - Quais as maiores dificuldades que você encontra em seu espaço de trabalho? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................... 

4 - Como consegue resolver estes problemas? 
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.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..................... 

5 - Você tem ajuda da supervisão escolar? Como? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................... 

6 - Que características são importantes na supervisão escolar? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................... 

7 - Para você, qual a importância da supervisão escolar? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................... 

8 - A supervisão escolar contribuiu ou contribui para que você possa decidir sobre a melhor 

forma de desenvolver seu trabalho na escola? Como? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................... 

9 - Como você descreve atuação da supervisão escolar?  

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................... 

10 - Em que medida a supervisão escolar promove a sua autonomia como professor na 

escola? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................... 

11- A supervisão escolar promove ou contribui para a sua formação no seu local de trabalho? 

De que maneira? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................... 

12- Para você, qual deveria ser o papel do supervisor escolar hoje? Por quê? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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....................................................................................................................................................................

................... 

13 - De que maneira o supervisor escolar realiza o seu trabalho? 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................... 14- Outras observações que quiser fazer. 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Anexo 2: 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: 
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Idade:...........................Estado Civil:.................................................................. 

Tempo de exercício no magistério:.................................................................... 

Exerce outra atividade:............ Qual:................................................................ 

FORMAÇÃO: 

Ensino Médio:.......................................Ano/Conclusão:.................................... 

Graduação:............................................Ano/Conclusão:................................... 

Pós-Graduação:................................................................................................. 

(   ) Concluído/Ano:........ 

(   ) Em curso 

(   ) Pretende cursar? 

1- Quanto tempo atuas na direção? 

2- Como deve ser a supervisão hoje? 

 

3- Que ações realizas para a promoção da formação dos professores em serviço? 

 

4- Em que medida tu promoves a autonomia docente? 

 

5- Como é teu relacionamento com os professores? 

 

6- Quais são, as possibilidades e limites da supervisão escolar? 

 

7- Tens mais alguma sugestão, observação? 

 

 


