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RESUMO 

 

A ação de supervisionar encontra-se entre as especificidades de funções e serviços que 

permeiam a prática pedagógica, todavia, não mais com o sentido estigmatizado pela atuação 

pautada em fiscalizar e controlar as atividades docentes decorrentes dos acordos MEC-

USAID entre Brasil e Estados Unidos, praticados a partir dos anos 1960, tendo como 

pressuposto teórico uma pedagogia tecnicista. Nesse sentido, este estudo objetivou apresentar 

as práticas pedagógicas que assumem a supervisão escolar na atualidade, a partir das 

concepções de atuação do supervisor escolar em quatro escolas que ofertam os Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental pertencentes à rede de ensino estadual, localizadas na zona urbana do 

município de Colorado do Oeste-RO. Pretendeu-se com este objetivo responder a seguinte 

questão norteadora: a atuação do supervisor escolar para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental está centrada em práticas pedagógicas contextualizadas a auxiliar o processo de 

ensino-aprendizagem (supervisão articuladora) ou é pautada em rotinas administrativas 

(supervisão funcionalista)? Esta indagação delimitou o desenvolvimento da pesquisa em dois 

momentos, o primeiro pautou-se na pesquisa bibliográfica, relacionando os aspectos 

históricos da educação brasileira e a ação supervisora no contexto educacional, embasado nos 

subsídios teóricos de Brzezinski (1996), Dourado (2001), Libâneo (2015), Quaglio (2003), 

Romanelli (1986), Saviani (2008) e Veiga (2007) e para compreender a atuação do supervisor 

escolar vinculada à formação docente obtida no curso de Pedagogia utilizou-se os aportes 

teóricos de Brzezinkski (1996), Ferreira (2008; 2009), Libâneo (2010; 2007), Paiva e Paixão 

(1997), Rangel (2009; 2008), Saviani (2008), Silva Jr. (2008; 1984), Silva (2004). Em 

seguida, para delinear a trajetória do serviço de supervisão em âmbito estadual, recorreu-se as 

bases legais que orientaram a pesquisa documental, visto que a publicação de obras 

pertinentes à temática da supervisão escolar no âmbito rondoniense e coloradense é quase 

inexistente, restringindo-se a uma dissertação de mestrado de 1980. O estudo apresenta uma 

abordagem qualitativa, do tipo exploratório-descritiva, tendo como sujeitos da pesquisa quatro 

supervisores da zona urbana da rede estadual de ensino. Como instrumentos para a coleta de 

dados utilizou-se questionários e entrevistas. Os resultados obtidos a partir dos dados 

coletados evidenciam que a atuação do supervisor escolar encontra-se consubstanciada por 

dispositivos legais instituídos em âmbito da rede de ensino estadual, que orientam e delimitam 

o desenvolvimento da ação supervisora através da Portaria 436/2010, que dispõe sobre as 

Diretrizes Operacionais para o Conselho de Classe, Conselho de Professores e Competências 

do Orientador Educacional, Supervisor Escolar e Psicólogo Educacional e a Portaria 

4.563/2015 que estabelece normas para regulamentar e orientar ações pedagógicas no âmbito 

das escolas públicas estaduais, portanto, conforme preconiza a legislação estadual as práticas 

pedagógicas estão voltadas principalmente a uma supervisão funcionalista, e menos as 

práticas pedagógicas contextualizadas a auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. 

Contudo, constatou-se que as concepções dos sujeitos demostram indícios nas ações que 

denotam o desenvolvimento de uma prática supervisora articulada às práticas sociais 

permeada por desdobramentos na ação de mediar, articular e transformar a atuação do 

supervisor escolar. Nestas condições, considera-se imprescindível o compromisso, a 

colaboração e a busca incessante de todos os agentes envolvidos no processo educativo da 



rede de ensino estadual pela promoção de novas formas de atuação dos profissionais que 

exercem a função supervisora na educação escolar pública no estado de Rondônia, para tanto, 

é necessário que os dispositivos legais sejam revistos e elaborados para promoverem uma 

atuação equânime a esta nova perspectiva de ação do supervisor escolar.   
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ABSTRACT 

 

The action of supervising is among the specificities of functions and services that permeate 

the pedagogical practice, however, no longer with the sense stigmatized by the action taken to 

supervise and control the teaching activities resulting from the MEC-USAID agreements 

between Brazil and the United States, practiced from the 1960s, having as theoretical 

presupposition a technical pedagogy. In this sense, this study aimed to present pedagogical 

practices that assume the supervision of school today, based on the conceptions of 

performance of the school supervisor in four schools that offer the Initial Years of Elementary 

Education belonging to the state education network, located in the urban area of Colorado do 

Oeste-RO County. The aim of this study was to answer the following guiding question: does 

the supervisor's role in the Initial Years of Elementary Education focus on contextualized 

pedagogical practices that aid the teaching-learning process (articulating supervision) or is 

based on administrative routines (functionalist supervision)? This research delimited the 

development of research in two moments, the first one was based on bibliographical research, 

relating the historical aspects of Brazilian education and the supervisory action in the 

educational context, based on the theoretical subsidies of Brzezinski (1996), Dourado (2001), 

Libâneo (2015), Quaglio (2003), Romanelli (1986), Saviani (2008) and Veiga (2007) In order 

to understand the performance of the school supervisor linked to the teacher training obtained 

in the course of Pedagogy, the theoretical contributions of Brzezinkski (1996), Ferreira (2008; 

2009), Libâneo (2010; 2007), Paiva and Paixão (1997), Rangel (2009; 2008), Saviani (2008), 

Silva Jr. (2008; 1984), Silva (2004). Then, to outline the trajectory of the supervision service 

at the state level, we resorted to the legal bases that guided the documentary research, since 

the publication of works pertinent to the subject of school supervision in the Rondonian and 

Coloradian scope is almost non-existent, restricting itself a master's thesis from 1980. The 

study presents a qualitative, exploratory-descriptive approach, with four supervisors of the 

urban area of the state education network as subjects of the research. As instruments for data 

collection, questionnaires and interviews were used. The results obtained from the collected 

data show that the performance of the school supervisor is consubstantiated by legal 

provisions established in the scope of the state education network, which guide and delimit 

the development of the supervisory action through Portaria 436/2010, which provides for the 

Operational Guidelines for the Class Counsel, Teachers' Council and Competencies of the 

Educational Advisor, School Supervisor and Educational Psychologist and Administrative 

Rule 4563/2015 that establishes norms to regulate and guide pedagogical actions in the scope 

of state public schools, therefore, as the state legislation recommends, pedagogical practices 

are focused mainly on functionalist supervision, and less contextualized pedagogical practices 

to aid the teaching-learning process. However, it was verified that the subjects' conceptions 

show evidence in the actions that denote the development of a supervised practice articulated 

to social practices permeated by unfolding actions to mediate, articulate and transform the 

performance of the school supervisor. Under these conditions, the commitment, collaboration 

and constant search of all the agents involved in the educational process of the state education 



network is considered indispensable for the promotion of new forms of performance of the 

professionals who exercise the supervisory function in public school education in the state of 

Rondônia, for that, it is necessary that the legal provisions be revised and elaborated to 

promote an equitable action to this new perspective of action of the school supervisor. 

 

Keywords: Acting. Formation. Pedagogical Practice. School Supervision. 
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INTRODUÇÃO 

 

Vislumbrando compreender a dinâmica do movimento que envolve o desenvolvimento 

do fazer pedagógico que constitui atributo de atuação do supervisor escolar e sua contribuição 

ao processo de ensino-aprendizagem, buscou-se através deste estudo: apresentar as práticas 

pedagógicas que assume a supervisão escolar na atualidade, a partir das concepções de 

atuação do supervisor escolar em quatro escolas que ofertam os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental pertencentes à rede de ensino estadual, localizadas na zona urbana do município 

de Colorado do Oeste - RO.   

Para tanto, atingir este objetivo desencadeou a investigação sobre a atuação do 

pedagogo no espaço escolar e seus desdobramentos, pois, foi a partir do cenário instituído ao 

curso de pedagogia em 1939, por meio do Decreto Lei nº 1.190/39 que previu a formação do 

técnico em educação (para atuação em cargos e funções distintas de apoio pedagógico), o qual 

perdurou inalterado até o estabelecimento do Parecer 251/61, que a formação do pedagogo 

oscilou entre o âmbito do bacharelado e a licenciatura nas décadas seguintes. E somente com 

o estabelecimento da Lei 5.540/68 e a instituição do Parecer 252/69, delineou-se uma 

formação especializada em uma função técnica, dentre elas – a formação do supervisor 

escolar, vigorando até a instituição da LDB 9.394/96 e das Diretrizes Curriculares para a 

Formação no Curso de Pedagogia, por meio da Resolução nº 1/2006, que estabeleceu como 

base a docência na formação do pedagogo como também, possibilitou o reconhecimento da 

atuação do pedagogo nas diversas áreas de suporte e apoio pedagógico em ambientes 

escolares e não escolares.   

Isto posto, e conforme a configuração sociopolítica viabilizada pelo Parecer CFE nº 

252/69 e da Resolução CFE nº 2/69, permitiu-se a organização do curso de pedagogia 

especificando o trabalho dos pedagogos por meio das  habilitações (Administração Escolar, 

Inspeção Escolar, Supervisão Escolar, Orientação Educacional e Docência nas disciplinas 

pedagógicas no curso Normal/Magistério). No entanto, para alguns autores, como: Saviani 

(1993) em sua obra ―Escola e Democracia‖, a proliferação de propostas pedagógicas (o 

enfoque sistêmico, o microensino e o tele-ensino, a instrução programada, o parcelamento do 

trabalho pedagógico com a especialização de funções) postula a introdução no sistema de 

ensino de técnicos e a padronização do sistema de ensino a partir de esquemas de 

planejamento previamente formulados aos quais devem se ajustar as diferentes modalidades 

de disciplinas e práticas pedagógicas, o que favoreceu um imbróglio na compreensão sobre a 
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função a ser desempenhada pelos pedagogos, fragmentando as possibilidades de atuação no 

trabalho em relação às demais funções que são educativas. Por esses fatores, a literatura 

educacional corrobora para evidenciar que a divisão em habilitações contribuiu para 

consolidar efetivamente o sistema capitalista de produção e de divisão do trabalho no contexto 

escolar, privilegiando a importância de uma função específica e contribuindo para a 

compreensão da ação do supervisor escolar na perspectiva funcionalista e fiscalizadora 

centrado na instrumentação técnica para controlar e inspecionar a atividade docente.  

Por outro lado, Libâneo e Pimenta (1999) ponderam que houve uma fragmentação 

muito grande das tarefas a serem desempenhadas pelo supervisor escolar e isso não poderia 

ter comprometido a existência de especialistas na escola e acrescentam que ―a divisão de 

funções corresponde a uma lógica da organização escolar e, mais ainda, essas funções 

implicariam uma formação específica dada à complexidade envolvida no desempenho dessas 

funções‖ (p. 255).  

Portanto, as visões estereotipadas da formação de especialistas decorrentes desde a 

implantação do PABAEE
1
, o qual delineou como papel do supervisor escolar à modernização 

do ensino e ao preparo do professor, enfatizando os métodos e as técnicas de ensino. 

Fortaleceu a crença de que era necessário formar um professor – especialista centrado na 

instrumentação técnica para controlar e inspecionar a atividade docente. Como é possível 

averiguar, a formação caracterizava-se em treinar professores para aplicar conhecimentos 

científicos e pedagógicos como unidades separadas no processo de ensino. 

Com base na superação dos especialismos e na busca da pretensa reconstituição de 

identidade da supervisão escolar, muito mais do que a nomenclatura, deve-se primar pelo 

significado que tal identidade prescinde exercer em nível de liderança e condução dos 

trabalhos pedagógicos de uma escola. É preciso superar a fragmentação da divisão do 

trabalho, pois, o que caracteriza a ação do supervisor(a) escolar como agente de mudança são 

ações e valores éticos coerentes a propagar uma formação emancipatória por meio da  prática 

social.   

A esse propósito, Rangel (2009) sinaliza as relações que se estabelecem no processo 

de ensino-aprendizagem demanda aos supervisores uma atenção especial às oportunidades de 

estudo (de reflexão teórico-prática) e de coordenação (organização comum do trabalho). 

Igualmente, Silva Jr. (1997, p. 91) evidencia ―organizar o trabalho nas unidades 

escolares sob sua responsabilidade constitui tarefa precípua, mas não exclusiva do supervisor 

                                                           
1
 Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar. 
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escolar. Nem o supervisor é o único responsável pela tarefa, nem a tarefa é a única pela qual o 

supervisor deve responder‖.  

Dessa forma, pontuamos que os contextos escolares não são espaços sociais neutros, 

mas sim, espaços de construção de identidades onde se manifestam relações sociais de todos 

os tipos que favorecem e/ou dificultam a legitimação das desigualdades sociais, na qual a 

prática reflexiva é necessária para auxiliar o/a supervisor(a) a reconhecer as implicações 

políticas e ideológicas da sua atividade profissional.  

Por essas razões e pela tendenciosidade da prática supervisora estar vinculada aos 

aspectos burocráticos e administrativos, este estudo pautou-se na seguinte questão norteadora: 

a atuação do supervisor escolar para os anos iniciais do Ensino Fundamental está centrada em 

práticas pedagógicas contextualizadas a auxiliar o processo de ensino-aprendizagem 

(supervisão articuladora) ou é pautada em rotinas administrativas (supervisão funcionalista)?   

Pois, conforme preconiza Dourado (2001, p. 52), ―assiste-se à ênfase em políticas de 

formação em serviço, no aligeiramento da formação inicial, entendida como capacitação 

pedagógica de cunho estritamente técnico‖. Na realidade rondoniense pontua-se a parceria 

público-privada, que data de 2013, estabelecida entre a SEDUC-RO, o Instituição Ayrton 

Senna e a Fundação Roberto Marinho que retomaram a preparação e difusão de técnicas de 

ensino e acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem restrito a professores e 

supervisores escolares que desenvolvem suas atividades nas escolas contempladas com os 

programas emanados desta parceria, a saber, Programas: SE LIGA. Acelera Brasil e Fórmula 

da Vitória, conduzidos pelo Instituto Ayrton Senna e o Programa Salto gerido pela Fundação 

Roberto Marinho. 

Em decorrência dessas políticas de formação, é importante destacar que enquanto 

servidora pública; sou um dos frutos das articulações do sistema educacional brasileiro, que 

ao mesmo tempo institui a EAD como modalidade para formação em nível superior tem 

acoplado, em muitos casos, a dissociação entre ensino, pesquisa e extensão na formação 

docente, descaracterizando a base do Ensino Superior. Descrevo a seguir parte do que 

experienciei no meu processo de formação docente no curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia, na modalidade à distância, para sustentar esta afirmação.  

Por morar no interior do estado de RO, que é permeado por contextos geográficos 

exuberantes, que muitas vezes, inviabilizam o acesso à educação superior, pois as instituições 

de formação estão localizadas nos municípios com mais de dezoito mil habitantes, e a 

locomoção, inclusive estudantil, e as condições precárias de distribuição dos bens sociais 

aliadas à falta de políticas públicas voltadas a contribuir na continuidade dos estudos às 
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famílias rondonienses que residem no interior do estado a concretização da formação em nível 

superior era praticamente impossível devido às condições financeiras e sociais. Nessa época, 

(1999) já exercia a função de professora emergencial na rede municipal, pois, conclui o 

Magistério – Nível 2º grau em 1998. No entanto, por limitações contratuais fui impedida de 

participar do PROHACAP. 

Anos mais tarde (2005), já servidora efetiva da rede municipal, iniciei a graduação no 

curso Normal Superior ofertado pela Universidade do Tocantins - UNITINS, na modalidade à 

distância. Instituição esta de caráter privado, com sede no Tocantins e por meio de convênios 

pré-estabelecidos com a prefeitura municipal propôs a oferta de três cursos, a saber: 

Administração, Ciências Contábeis e Normal Superior, todos na modalidade EAD. A 

princípio desconhecíamos ambos: o curso e a forma como se processaria. No entanto, a 

necessidade e importância da formação docente em nível superior e o reajuste salarial que 

lograria foram aspectos fundamentais para aderir ao curso, sem distinguir a diferença entre 

um curso oferecido por intermédio de recursos tecnológicos e o outro da forma convencional 

(presencial), visto que, a formação docente do curso de Pedagogia quanto o curso Normal 

Superior, igualaram-se e ambos preparavam o futuro professor para atuar nos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental. 

Lembro-me de um dos relatos que se manifestava com maior intensidade sobre o 

curso, em especial, um que apontava a extinção do curso de pedagogia e que por este motivo 

o novo curso que formaria e habilitaria o profissional docente para o Ensino Infantil e Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental era exclusivamente, o Curso Normal Superior, instituído pela 

própria LDB 9394/96. Tal afirmação, embasada no dispositivo legal me influenciou na adesão 

ao curso.   

Começamos a graduação em abril de 2005, após processo de seleção (vestibular), 

tínhamos aula durante dois dias na semana (terças e quintas-feiras) no período noturno, das 7h 

as 9h30m. 

No início estranhei o formato das aulas pela forma de mediação através da TV e o 

acompanhamento presencial realizado pelo ‗tutor presencial‘, era praticamente impossível 

acreditar que daquela maneira se processaria uma formação em Nível Superior. A propósito, 

todos os professores virtuais possuíam titulação de doutores nas respectivas áreas de atuação e 

as aulas eram de excelente qualidade. 

No entanto, com o passar dos semestres fui percebendo a falta de articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão no Ensino Superior. O que me induziu a aderir, a 

complementação pedagógica em Pedagogia, no ano de 2008. Concomitante a esta 
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complementação oferecida aos egressos do Curso Normal Superior, antes mesmo de concluir 

o curso, ingressei no curso de pós-graduação, Lato Sensu, em ‗Gestão, Orientação e 

Supervisão Escolar‘, ofertada pela Faculdade de Rolim de Moura, pois, aspirava compreender 

qual a especificidade do trabalho pedagógico realizado por estes profissionais no contexto 

escolar e como estes poderiam colaborar com o fazer docente.  

Além disso, fui percebendo as formas de relação que se estabeleciam entre professor-

estudante, professor-supervisor, professor-orientador, etc. mediadas e articuladas entre a 

teoria e a prática permeada pelas experiências dos sujeitos no processo de desenvolvimento 

pessoal e profissional.  Essa formação verticalizada proporcionou-me ampliar as discussões a 

cerca da formação docente tanto no curso Normal Superior, quanto nos cursos de 

Complementação Pedagógica e de Especialização, e após muitos questionamentos oriundos 

da formação inicial foi possível compreender a essência da prática pedagógica vinculada à 

prática social.   

Revisitar o passado é reafirmar ou descumprir compromissos pessoais e profissionais, 

lembro-me que todas as atividades propostas no curso de pós-graduação - Lato Sensu, foram 

mediadas e executadas durante a atuação profissional, tanto como docente, quanto supervisora 

foi possível relacionar teoria e prática através da pesquisa-ação e acredito que essa 

metodologia no decorrer do curso diminuiu a lacuna existente entre o ensino, a pesquisa e 

extensão, fatores que me instigaram a buscar respostas nestas especificidades que fazem parte 

do fazer pedagógico. Por isso, acredito que o compromisso político, ético e democrático 

oriundos da formação inicial deve ser transposto para atuação embasada na reciprocidade 

como um processo que se constrói no diálogo, respeito e na diversidade de cada um.  

Entretanto, devemos estar atentos às políticas educacionais voltadas à formação 

docente que tentam a todo custo descaracterizar esse compromisso ético e cidadão. Todavia, 

ao inscrever-me no processo seletivo do Mestrado Acadêmico em Educação da UNIR, minha 

ideia inicial era verificar a atuação do coordenador pedagógico frente à formação continuada 

na escola, pois a propagação do discurso oficial está impregnada da seguinte afirmativa: 

―coordenador pedagógico é o responsável pela formação continuada na escola‖. 

No entanto, após o ingresso no curso, o estudo afinco das disciplinas, e os aportes da 

pesquisa documental contribuíram para que chegássemos a seguinte constatação: não há na 

rede de ensino estadual a função ‗coordenador pedagógico‘, em âmbito escolar, esta por sua 

vez, configura como um cargo de chefia em nível de Coordenadoria Regional de Educação, 

ou seja, no nível intermediário, a qual encaminha e estabelece diálogos entre Secretária 

Estadual de Rondônia e escolas. 
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Dessa forma, o que de fato existe para coordenar e organizar o trabalho pedagógico na 

escola esta a cargo e é função do supervisor escolar, instituído pelo cargo de Professor Classe 

C
2
, ou melhor, o supervisor escolar é professor com a função de organizar, articular e 

dinamizar o trabalho pedagógico que acontece na escola, conforme preconiza a legislação 

estadual, através da Lei nº 680/12 (Art. 15, Inciso I) e a Portaria nº 436/10, que conduz as 

ações a serem desempenhadas pelo supervisor escolar.   

Por esse motivo resolvemos direcionar nossa temática de pesquisa para atuação deste 

profissional, que pode ser ou não, o responsável pela formação continuada na escola. Pois, 

consideramos que o processo de formação pelo qual passou é recorrente a forma de sua 

atuação. Nessa perspectiva, procuramos respostas à questão norteadora da pesquisa, 

evidenciada na página 18, e estabelecemos os seguintes objetivos específicos: 

 Analisar o processo de formação docente do supervisor escolar, no contexto 

educacional brasileiro e rondoniense;  

 Reconhecer os principais dispositivos legais em âmbito nacional e estadual que 

instituíram e instituem os meandros do profissional da supervisão escolar e seu campo 

de atuação;  

 Relacionar o papel exercido pelo supervisor escolar ao longo da história educacional 

no Brasil e os novos paradigmas educacionais do século XXI; 

 Delinear os fatores que interferem na atuação dos supervisores escolares nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. 

Com base nesses objetivos específicos estruturamos a presente dissertação da seguinte 

forma: a Introdução com o intuito de justificar a escolha do tema e a relevância pessoal e 

profissional a acerca do estudo desenvolvido. 

Em seguida, apresentamos na Seção 2, que trata dos principais fatos históricos da 

educação brasileira que contribuíram com a propagação e consolidação da ação supervisora 

no meio educacional, também pontuamos a ação supervisora vinculada à formação docente no 

curso de Pedagogia e os diferentes momentos que a constituíram até o da atuação supervisora 

e a organização escolar.   

A Seção 3 denota o percurso histórico do serviço de supervisão escolar em Rondônia, 

a partir da instituição dos dispositivos legais e da estrutura organizacional e suas 

                                                           
2
 Profissional do Magistério – professores habilitados em nível superior, por meio do bacharelado ou licenciatura 

plena, nas diversas áreas do conhecimento, ou pedagogo com habilitação em supervisão, orientação ou 

psicopedagogia.  
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configurações em determinados períodos estabelecidos a partir da instituição da Lei nº 

4.024/61 ao momento atual.   

Na Seção 4, descrevemos o procedimento metodológico adotado para alcançar os 

objetivos e entender a problemática deste estudo. Também, apresentamos os sujeitos da 

pesquisa, a abordagem e o os instrumentos utilizados para coleta e análise dos dados. 

Na Seção 5, apresentamos e interpretamos os resultados da pesquisa à luz do 

referencial teórico. 

Em seguida, a Seção 6 retrata algumas considerações acerca do estudo proposto e 

encerra a pesquisa para que novos questionamentos e estudos emerjam em contorno desta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2. REVISITANDO A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

Nesta seção resgatamos alguns fatos históricos da educação brasileira vinculados à 

propagação e consolidação da ação supervisora no meio educacional, pois, esta foi delineada a 

partir do contexto social ligada a fatores políticos e econômicos de cada período histórico, ora 

manifestada por necessidades emergentes, ora implementada por diversos mecanismos de 

regulação.   

Esta construção da revisão histórica da supervisão desde suas origens pauta-se nas 

relações entre sujeito e meio. Pois, é preciso reconhecer as características que delinearam a 

prática de supervisionar para que se possa atribuir sobre a atual ação supervisora na esfera 

educacional brasileira.   

Pontuamos, também, a ação supervisora vinculada à formação docente ao longo do 

tempo, pois, as configurações que contribuíram com a atual estrutura da organização escolar, 

destaca-se, principalmente, a formação docente no curso de Pedagogia, bem como, os 

diferentes momentos que conduziram de certa forma, a formação e atuação supervisora que 

perdurou até a instituição das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 

em Pedagogia, 2006. Consideramos os tópicos que serão elencados a seguir, relevantes e 

necessários para o entendimento posterior do trabalho, pois, denotam o contexto sob o qual a 

figura do supervisor escolar emergiu e fora consubstanciada dentro do ambiente escolar. Com 

essa perspectiva buscamos evidenciar o processo histórico de formação e atuação na 

supervisão escolar brasileira.  

 

2.1 Supervisão Educacional Brasileira – uma releitura 

 

Etimologicamente, supervisão significa ‗visão sobre‘, e para Ferreira (2008a) a 

supervisão tem suas origens na administração, como função responsável pelo controle entre o 

planejado e o executado, que se faz ser entendida como gerência para controlar o executado, 

fundamentados em uma perspectiva de divisão de trabalho em uma estrutura vertical (p. 62). 

Para Lima (2008) a supervisão é fruto da necessidade de melhor adestramento de 

técnicas para a indústria e estenderam-se aos demais campos, inclusive o educacional, com 

objetivo de alcançar um bom resultado do trabalho realizado. 

Todavia, Saviani (2008) desvela que a função supervisora se faz presente desde as 

comunidades primitivas e manteve-se implícita e indiferente até o final da idade média, no 
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Brasil, a ideia supervisora manifestou-se no Plano Educacional dos Jesuítas – o Ratio 

Studiorum e perpassou pelas Reformas Pombalinas até a Primeira República, e no final da 

década de 1960 foi consubstanciada por dispositivos legais e instituída oficialmente nas 

instituições escolares.  

A partir dessas colocações iniciais podemos evidenciar em sentido estrito que a 

supervisão indica a atitude de ver com mais clareza uma determinada ação, pode-se dizer que 

significa olhar de cima, dando uma ideia de visão do todo. Nessa perspectiva, consideramos 

que a Supervisão Educacional foi se constituindo pouco a pouco, de acordo com as demandas 

de cada momento histórico. 

 Acerca deste propósito, Ferreira (2008a) esclarece que: 

 
A supervisão só pode ser entendida, hoje, mais do que nunca, nesse âmbito de 

relações, porém com base em outro modelo de ciência que não o que lhe deu 

origem. Mas, uma supervisão compreendida como prática profissional do educador 

comprometido com os princípios constitucionais que possibilitam uma nova visão de 

mundo e de sociedade mais justa e humana articulada com as politicas, 

planejamento, gestão e avaliação da educação e do ensino (p. 62-63).  

 

Dessa forma, se cada profissional da escola tem suas atribuições específicas, não 

significa que suas funções devem ser desempenhadas de formas aleatórias e fragmentadas, 

mas sim, integrada com os demais profissionais para que os resultados do processo educativo 

demonstrem a inter-relação que envolve os sujeitos. 

A propósito, Nérici (1987) elenca como princípios da supervisão, a saber: científico, 

democrático, cooperativo, construtivo, objetivo, permanente, abrangente, planejado e 

avaliativo, os quais o autor estes considera como princípios que constituem o corpus da ação 

supervisora.  

 Pois, só será possível um acompanhamento pedagógico focalizado na melhoria do 

processo ensino-aprendizagem se houver relação e complementação entre os princípios que 

regem a atuação do profissional da supervisão educacional. 

Dessa forma, o papel do supervisor escolar se configura como os modos de estar e 

exercer esta função, isto corresponde à maneira como cada sujeito concebe os princípios e os 

relaciona efetivamente em sua atuação, como se sente e como a desenvolve no contexto 

escolar. Eis a razão, de tantas discussões, estudos e pesquisas sobre o fazer e a prática do 

profissional que exerce a função supervisora nas instituições de ensino no Brasil encetadas no 

final da década de 1970 ao final dos anos de 1990.  

Além disso, é sabido que em toda carreira profissional há a exigência de que os 

sujeitos possuam determinadas competências que teoricamente indicam suas qualificações. É 
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sabido que a forma como a supervisão adentrou no contexto escolar promoveu o 

distanciamento entre o saber e o saber-fazer dos profissionais nas instituições escolares, por 

esse motivo é importante destacar que a supervisão escolar foi durante muito tempo, 

conduzida e concebida como uma função meramente técnica com atributos voltados a vigiar e 

fiscalizar o trabalho docente. Contudo, o processo de abertura política ocorrido na metade da 

década de 1980, a instituição da LDB 9.394/96 e o estabelecimento das Diretrizes 

Curriculares para o curso de Pedagogia de 2006 recomendam uma nova concepção de 

formação e atuação do profissional pedagogo, frente às mudanças sociopolíticas, inclusive dos 

denominados ‗especialistas em educação‘, dentre eles o supervisor escolar.  

A partir desses mecanismos de direcionamentos a formação do pedagogo a área da 

Supervisão Escolar alçou novas competências que extrapolaram as funções de planejamento, 

organização e controle. Neste sentido, é de fundamental importância à compreensão da função 

supervisora seguida da análise de suas origens, transposições, relações e contradições no 

contexto histórico de cada época. 

Portanto, tendo em vista as configurações da educação brasileira explanaremos no 

tópico a seguir a trajetória do processo educacional brasileiro, as reformas educacionais e suas 

influências no desencadeamento da ação supervisora.    

  

2.2. O processo histórico da educação no Brasil: 1549 a 1920 e suas implicações na 

função de supervisão escolar 

 

Reconhecer a importância dos processos que desencadearam as ações educativas 

propostas no decorrer da história da educação brasileira, permite-nos estabelecer as 

concepções de homem e de mundo, as quais denotam o sentido da formação humana para 

atuar em determinada sociedade. Logo, pode-se afirmar que todas as organizações e o 

funcionamento da sociedade exercem, de uma forma ou de outra, influência sobre a educação, 

na medida em que representam as criações humanas que são repassadas e compartilhadas de 

geração a geração através das relações que estabelecem.  

 No caso da supervisão educacional, Rangel (2008) afirma que esta ultrapassa as 

atividades da escola e menciona os aspectos sistêmicos da educação em nível macro. Por 

outro lado, Silva (2004), considera o supervisor educacional um agente articulador de práticas 

educativas visando à qualidade da formação humana para o pleno exercício da cidadania. 

Nesse sentido podemos considerar que as autoras situam a supervisão educacional e o 

modo em que esta se configura por distintos níveis e com diferentes propósitos, pois, para 
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Rangel, a supervisão ultrapassa o universo escolar e incorpora-se no sistema educacional com 

espectro de acompanhamento e execução do planejamento em nível macro. Enquanto, que 

Silva elucida o papel a ser desempenhado pelo supervisor na instituição escolar com o 

objetivo de formação cidadã.  

Note-se ainda, que os níveis de atuação da supervisão educacional são decorrentes de 

uma estrutura governamental hierarquizada e com diferentes olhares, e perpassam os sistemas 

federal, estadual e municipal que são decorrentes do processo de institucionalização da 

educação escolar em determinados períodos.   

Pois, em relação ao período colonial, Romanelli (1986) considera que as condições 

objetivas que favoreceram a ação educativa foram de um lado, a organização social, e de 

outro, o conteúdo cultural transportado para a colônia, através da formação dos padres 

jesuítas, da Companhia de Jesus, e do processo de aculturação realizado pelos portugueses.  

A este propósito, Saviani (2008) explícita que:  

 

No Plano de Ensino formulado pelo padre Manuel da Nobrega está presente à 

função supervisora, mas não se manifesta, ainda, a ideia de supervisão. Mas, no 

Plano Geral dos jesuítas, o Ratio Studiorum, que é adotado no Brasil especialmente 

após a morte de Nobrega, ocorrida em 1570, já se faz presente a ideia de supervisão 

(p. 20).  

 

Nesse contexto, Saviani (2008, p. 21), preconiza que o Ratio previa a figura do 

―prefeito geral de estudos‖, como assistente do reitor para auxiliá-lo na boa ordenação dos 

estudos, a quem os professores e todos os alunos deveriam obedecer, e, cujas funções eram 

regulamentadas por trinta regras
3
.  

Conforme elucida Saviani (2008) as orientações contidas no Ratio Studiorum 

consolidaram tanto a ideia da função supervisora como promoveu uma educação memorística 

e repetitiva que visou à formação intelectual de um pequeno grupo que compunham a elite 

colonial, e proporcionou outra educação aos demais sujeitos, a qual se centrava na propagação 

da religião, vinculada ao trabalho manual e o convívio no ambiente de trabalho entre índios, 

negros
4
 e mestiços que formavam a maioria da população colonial subordinada à política 

colonizadora portuguesa que perdurou por aproximadamente 210 anos. 

                                                           
3
 As trintas regras constam no anexo deste estudo. 

4
 Os primeiros escravos negros chegaram ao Brasil entre 1539 a 1542, no entanto foi somente a partir de 1550, 

com o desenvolvimento da cultura canavieira que se demandou uma crescente necessidade de mão de obra para 

este trabalho, e como os portugueses não conseguiram escravizar a população indígena devido à hostilidade, 

resistência e conversão religiosa os colonizadores não hesitaram em promover o trabalho escravo africano. 
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 A título de reforma educacional a metrópole portuguesa começou a perceber indícios 

de atrasos cultural e econômico em relação aos demais países da Europa, decorrente, 

principalmente pela educação propagada pelos jesuítas tanto na metrópole quanto na colônia 

portuguesa, e como medida administrativa o Marquês de Pombal, em 1759, destitui deste 

encargo os jesuítas, após 210 anos, a frente da educação. Em substituição ao programa 

jesuítico e como feito institui-se a Reforma Pombalina, a qual gerou ao Brasil a estagnação do 

processo educacional, ao mesmo tempo, criava as aulas régias ou avulsas de Latim, Grego, 

Filosofia e Retórica, que deveriam suprir as disciplinas antes oferecidas nos extintos colégios 

jesuítas. Considerando esse retrocesso na educação brasileira foi somente a partir da década 

de 1930, que emerge o movimento renovador de caráter democratizante, público e laico, 

denominado de Educação Nova. 

Veiga (2007, p. 134) destaca que a expulsão dos jesuítas em 1759, foi ocasionada, 

também, ―pela insuficiência de seus métodos educacionais na formação de uma mocidade que 

necessitava ser integrada as mudanças sociopolíticas e preparada para preencher cargos 

administrativos e novas profissões‖.  

Todavia, o que ocorrera de fato foi à troca no comando da estrutura administrativa da 

educação principiada pelo Estado, através do documento denominado Alvará Régio
5
 de 28 de 

junho de 1759, que determinara a extinção de todas as escolas reguladas pelo método jesuítico 

e estabelece o novo regime administrativo, a cargo do Diretor de Estudos.  

Além disso, com a instituição das reformas pombalinas foram criadas as aulas régias
6
, 

e ―nessas circunstâncias, ficou um tanto diluído o caráter orgânico da função supervisora 

concentrada na figura do prefeito dos estudos‖ (SAVIANI, 2008, p. 21).  

Nesse sentido Saviani (2008) pondera,  

 

A ideia de supervisão englobava os aspectos político-administrativos (inspeção e 

direção) em de sistema concentrados na figura do diretor geral, e os aspectos de 

direção, fiscalização, coordenação e orientação do ensino, em nível local, a cargo 

dos comissários ou diretores dos estudos, os quais operavam por comissão do diretor 

geral dos estudos (p. 22). 

 

                                                           
5
 O Alvará Régio de 1759, além de diretrizes administrativas gerais, estabelecia a nova organização dos estudos, 

o ―novo método‖, o ensino público e gratuito de gramática latina, grego e retórica, a indicação e a proibição de 

vários compêndios e o impedimento para ensinar sem licença do diretor de estudos. Determinava ainda que os 

professores passariam a gozar dos privilégios da nobreza ordinária – o que significava distinção social (VEIGA, 

2007, p. 134). 
6
 Aulas avulsas em salas alugadas ou mesmo na casa do professor. As denominações: aula, aula régia, escola e 

cadeira designavam um mesmo modelo: estudos avulsos ministrados por um professor régio – isto é, autorizado 

e nomeado pelo rei (VEIGA, 2007, p. 135). 
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 No entanto, estas alternativas não foram suficientes para assegurar a continuidade e a 

expansão das escolas brasileiras, constantemente reclamadas pela população que até então se 

beneficiavam dos colégios jesuítas.  

Todavia, Pombal com intuito de recuperar a economia através de uma concentração do 

poder real e de modernizar a cultura portuguesa passou ―a exigir um pessoal com um preparo 

elementar, na qual as técnicas de leitura e escrita fizeram-se necessária, surgindo com isto, à 

instrução primária‖ (RIBEIRO, 1987, p. 31).  

Dessa forma, surge o ensino público com a intenção de diferenciar aquele ensino 

voltado à formação do sujeito para os afazeres em favor da Igreja, nessas condições inicia-se a 

instrução pública financiada pelo e para o Estado. Com este objetivo e a difusão de aulas 

régias, o que de fato ocorreu foi o desmantelamento sistemático do processo educacional 

estruturado pelos jesuítas, desde os métodos e materiais didáticos, até a nomeação de um 

Diretor Geral dos Estudos que deveria, em nome do Rei, nomear professores e fiscalizar sua 

ação na colônia. 

Com relação à Diretoria-Geral de Estudos, Veiga (2007) elenca outra etapa da reforma 

pombalina, que a partir do dispositivo legal de 4 de junho de 1771 extinguira a Diretoria –

Geral de Estudos e, em consequência a educação passou a ser administrada pela Real Mesa 

Censória, criada em 1768. A qual geriu a expedição de um novo Alvará Régio, de 6/11/1772, 

que fixou diretrizes para a reforma da Universidade de Coimbra, a criação de novas cadeiras e 

delineou um imposto que financiaria o ensino público – o subsídio literário
7
. 

Desse modo, o Brasil teve que esperar o final do século XIX para contemplar o 

surgimento das primeiras instituições culturais e científicas de nível superior, que ocorrera 

com a vinda da Família Imperial em 1808. Entretanto, somente no final do período imperial 

(1889) ocorre a expansão da escola elementar, a qual passou a exigir a formação de 

professores em nível médio, na Escola Normal, é que de fato no Brasil começou-se a pensar 

na formação de professores.  

Pontua-se que no campo educacional prevaleceram às aulas régias até a instituição do 

Método Lancaster ou Método Mútuo
8
, em 1827, e tem-se origem a estrutura do ensino 

                                                           
7
 Visava concentrar o recolhimento de taxas para a manutenção das escolas. Até então, as aulas eram mantidas, 

tanto na colônia como em Portugal, pelas taxas sobre a produção de carne, sal, aguardente, vinho e vinagre. A 

nova regulamentação determinava a unificação do recolhimento dessas taxas pelas câmaras municipais e o 

depósito dos valores, a cada quatro meses, na caixa geral da junta de finanças. 
8
 Teve como objetivo ensinar um maior número de alunos, usando pouco recurso, em pouco tempo. Foi criado 

por Joseph Lancaster, inglês, influenciado pelo trabalho do pastor anglicano Andrew Bell. Contudo, Lancaster 

amparou seu método no ensino oral da repetição e memorização, pois acreditava que esta dinâmica inibia a 

preguiça, a ociosidade, e aumentava o desejo pela quietude. Nesta metodologia não se esperava que os alunos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Joseph_Lancaster
https://pt.wikipedia.org/wiki/Andrew_Bell
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imperial composta em três níveis: nível primário (escola de ler e escrever), nível secundário e 

nível superior. 

A Constituição de 1824 versou sobre a instrução pública e gratuita, regulamentada 

com a Lei de 15 de outubro de 1827, a qual instituiu as escolas de primeiras letras em todas as 

províncias, vilas e lugares populosos do império e a determinação que os estudos se 

realizassem de acordo com o método do ensino mútuo delineou a atuação do professor na 

função de docência e supervisão como assevera Saviani (2008) ―no ensino mútuo o professor 

absorve as funções de docência e também de supervisão, pois, ele instrui os monitores e 

supervisiona as suas atividades de ensino, assim como a aprendizagem do conjunto dos 

alunos‖ (p. 22). 

Entretanto, com o Ato Adicional de 1834, que transfere para as Províncias o encargo 

de regular a instrução primária e secundária, emerge a figura do inspetor escolar devido à 

preocupação com o funcionamento precário das escolas. A este respeito, Romanelli (1986) 

destaca: 

 

Com a descentralização ocorrida através do Ato Adicional de 1834, o que de fato 

ocorreu foi à tentativa de reunir antigas aulas régias em liceus provinciais, sem 

muita organização. A falta de recursos, no entanto, que um sistema falho de 

tributação e arrecadação da renda impossibilitou as Províncias de criarem uma rede 

organizada de escolas. E o resultado foi que o ensino, sobretudo o secundário, 

acabou ficando nas mãos da iniciativa privada, e o primário foi relegado ao 

abandono, com pouquíssimas escolas, sobrevivendo à custa de alguns mestres-

escolas, destituídos de habilitação para o exercício de qualquer profissão rendosa se 

viam na contingência de ensinar (p. 39). 

 

Nessas condições, infere-se que o funcionamento precário das escolas, falta de 

recursos e de profissionais para atuarem na educação escolar favoreceu a configuração de um 

novo profissional, o inspetor escolar.  Pois, com a situação emergente e reivindicada no relato 

do ministro do Império, Chichorro da Gama, em 1834 propunha ―a criação de um Inspetor de 

Estudos, ao menos na capital do império, alegando o péssimo sistema de administração 

herdado e reconhece como uma das soluções o estabelecimento de uma supervisão 

permanente‖ (SAVIANI, 2008, p. 23).  

Nesse sentido, destacamos que a ação de supervisionar encontra-se embutida na 

atuação do inspetor, no entanto, esta se apresenta sob a forma de atuação de cunho 

                                                                                                                                                                                     
tivessem ―originalidade ou elucubração intelectual‖ na atividade pedagógica, mas disciplinarização mental e 

física.  
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fiscalizador e controlador das tarefas do professor, sem considerar o esforço deste para 

garantir a qualidade de ensino e aprendizagem. 

Pois, durante o século XVIII e princípio do século XIX, a supervisão manteve-se 

dentro de uma linha de inspecionar, reprimir, checar e monitorar (NILES e LOVELL, 1975, 

apud LIMA, 2008).  

Como já evidenciamos, nos parágrafos anteriores, o objeto de trabalho da supervisão e 

suas ações estavam voltados para o controle e para a inspeção das atividades educativas, hoje, 

em pleno século XXI, ano de 2017, as ações supervisivas são mais dinâmicas, complexas, 

desafiadoras e se articulam com a formação, orientação e ao acompanhamento do trabalho 

pedagógico dos professores. 

Além disso, numa sociedade em que as relações são mediadas por fatores antagônicos 

e de exploração de uns sobre os outros, a educação só pode ter cunho emancipatório, pois a 

humanização implica a transformação dessas relações (LIBÂNEO, 2010, p. 30). 

A partir desse viés, retomamos no tópico seguinte a década de 1920, que abrangem a 

formação docente e os movimentos que correspondem à intenção política e técnica da 

educação de massas como um conjunto de políticas sociais, enfatizando-as. 

 

2.2.1 A década de 1920 e as iniciativas renovadoras em âmbito educacional 

 

A educação escolar, em seu contexto, apresenta-se com uma dinâmica cultural, 

política e social diversa, com circularidade de espaço e tempo, onde se convive e interage-se 

por meio da diversidade de ações dos sujeitos e, para compreendê-la, é preciso ―[...] uma 

abertura total de pessoas que, sendo totalidades, foram sendo fragmentadas por uma sociedade 

que divide para melhor controlar e dominar‖ (ALVES e GARCIA, 2008, p. 128). 

 Para Vicentini e Lugli (2009), o surgimento de instituições escolares de preparação 

docente no Brasil pode ser localizado no século XIX, ―anterior a este período não há 

existência de uma formação específica para a docência, substituída pelo atestado de 

moralidade e conhecimento do que se deveria ensinar, avaliados pelos concursos de 

nomeação‖ (p. 27).  

Por outro lado, segundo Schwartzman (1979) apud Brzezinski (1996, p. 19) ―a 

tradição brasileira de formação em nível superior, enquanto durou o Império, limitou-se as 

escolas de medicina, de direito e de engenharia‖. A qual era destinada aos descendentes da 

elite aristocrática e nobre, que não podiam mais estudar na Europa, devido ao bloqueio 
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continental principiado pelo imperador Napoleão Bonaparte em 1806, com o intuito de 

fechamento dos portos europeus. Fato que levou D. João assinar a Convenção Secreta com a 

Inglaterra em outubro de 1807, que dentre suas cláusulas, previa a transferência da família 

real para o Brasil (1808) no caso de ataque das tropas napoleônicas.  

Além disso, o ensino superior se firmou com um modelo de institutos isolados e de 

natureza profissionalizante, mediante os cursos que surgiram terem se voltado ao ensino 

prático, e ministrados em faculdades isoladas, marcou de forma contundente o ensino superior 

no Brasil, e explícita muitas distorções que até hoje estão presentes em nosso sistema 

educacional, o qual relegou ao abandono os demais níveis de ensino.  

Em relação à formação de professores, Brzezinski (1996) acrescenta: ―a Escola 

Normal foi, por quase um século o lócus formal e obrigatório como escola de formação de 

professores para atuar na escola fundamental, na escola complementar e na própria Escola 

Normal‖ (BRZEZINSKI, 1996, p. 19).  

A partir desse recorte histórico, é possível detectar a descontinuidade no processo 

educacional brasileiro e na formação profissional, e, assim, pontuar de acordo com Brzezinski 

(1996) que a história da educação brasileira é marcada pela convivência de dois movimentos 

surgidos na década de 1920 e 1930, o entusiasmo pedagógico pela educação – que 

correspondem à intenção política do ministro da educação, Francisco Campos, de expandir a 

educação as massas, como um conjunto de políticas sociais que constituíam uma estratégia de 

manutenção do modelo de sociedade vigente; e o otimismo pedagógico – de intenção técnica 

dos educadores de dotarem a educação das massas de melhor qualidade.  

 A este propósito, a década de 1920, no campo educacional foi marcada pela criação 

da Associação Brasileira de Educação - ABE (1924), entidade que se destacou nos debates 

políticos educacionais, efetivados pela organização das conferências nacionais e pedagógicas 

realizadas anualmente, a partir de 1927.  

De acordo com Veiga (2007, p. 254), o que caracterizava o grupo
9
 da ABE era ―a 

visão da educação como fator de reforma social, e para realizar as mudanças exigidas pela 

sociedade brasileira não bastava alfabetizar; era necessário formar um novo povo‖. 

Saviani (1993, p. 43) enfatiza que ―[...] a ABE foi uma entidade aglutinadora de 

diferentes interessados no desenvolvimento de atividades educacionais, no aprofundamento 

da compreensão e da consciência da sociedade em torno da importância dos problemas sociais 

do país‖.   

                                                           
9
 Diferentes intelectuais integravam o movimento de renovação educacional, dentre eles: médicos, engenheiros, 

juristas, professores, escritores e jornalistas. 
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Dessa forma, impulsionada pelo debate educacional, que tinha como finalidade, a 

superação gradativa da pedagogia tradicional
10

, que deteve a hegemonia pedagógica 

brasileira, desde os primórdios. Gadotti (2001) afirma ―os jesuítas dedicaram-se à formação 

das elites coloniais e difundiram nas classes populares a religião da subserviência, da 

dependência e do paternalismo, características marcantes de nossa cultura ainda hoje‖ (p. 

231). 

Em oposição a esta forma de educação e a este tipo de ensino, surge em fins do século 

XIX, no continente europeu e nos Estados Unidos um novo pensamento pedagógico intitulado 

de Escola Nova
11

, que versou sobre as questões do ensino, entretanto, no Brasil, este ideário 

se fixa nos anos de 1920. E de acordo com Veiga (2007), os movimentos de renovação e da 

prática escolar sempre estiveram sintonizados com as novas dinâmicas da sociedade, a saber: 

 

O desenvolvimento das ciências e de novas tecnologias, a extensão do modo de vida 

urbano, o trabalho industrial, as novas profissões, a consolidação do capitalismo, a 

heterogeneidade social, a ampliação e participação politica e o anseio por 

democracia. E uma das importantes mudanças foi à percepção definitiva de que a 

escola é o espaço privilegiado para instruir e educar os futuros cidadãos e membros 

da sociedade. A escolarização obrigatória e generalizada passa a representar um 

aspecto decisivo tanto para o progresso individual quanto para o progresso social (p. 

217). 

 

Dessa forma, o movimento renovador, contra as mazelas do modelo tradicional de 

educação, denominado Movimento da Escola Nova, também chamada de Pedagogia 

Renovada propôs uma escola mais aberta, descentralizada e crítica da sociedade, na luta pela 

expansão da escolaridade, visto que a educação é instigadora da mudança social, ao mesmo 

tempo, se transforma porque a sociedade estava em mudança.  

Até porque, este ‗movimento‘ tinha como finalidade romper com a tendência 

tradicional de ensino e suas manifestações no interior do processo educativo, no entanto, em 

1932, o Manifesto dos Pioneiros, apesar de contribuir e requerer novas concepções a cerca da 

                                                           
10

 A expressão ―pedagogia tradicional‖ enfatiza correntes pedagógicas que se formularam desde a Antiguidade, 

tendo em comum uma visão filosófica essencialista de homem e uma visão pedagógica centrada no professor. 

Distinguem-se, no interior dessa concepção, duas vertentes: a religiosa e a leiga. A vertente leiga da pedagogia 

tradicional centra-se na ideia de ―natureza humana‖. Diferentemente, portanto, da vertente religiosa que 

considerava a essência humana como criação divina. Dessa forma, para o ensino tradicional, a educação e o 

saber já produzidos ―conteúdos‖ são mais importantes que a experiência vivida pelos educandos no processo 

pelo qual ele aprende. O principal objetivo da escola é preparar os alunos para assumirem papéis na sociedade, 

ou seja, fazer o repasse do conhecimento, porque através deste estaria garantida a ascensão de um determinado 

grupo de cidadãos e a manutenção do modelo social e político vigente, como instrumento de poder entre 

dominador e dominado.  
11

 O pensamento pedagógico da Escola Nova fundamentou o ato pedagógico na ação, na atividade da criança que 

teve inicio no século XX e tomou forma concreta e teve consequências importantes sobre os sistemas 

educacionais e a mentalidade dos professores associados ao desenvolvimento da sociologia da educação e da 

psicologia educacional, também contribuiu para essa renovação da escola.  
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educação escolar não se constituiu em documento oficial, todavia, as ideias propagadas e as 

discussões são pertinentes até o presente momento.   

Tal esclarecimento nos reporta ao entendimento de que a educação é um processo e 

não um produto, e a partir daquele momento se constituiu como meio de reconstrução da 

própria vida individual e coletiva. 

Eis a razão, pontuar que é nesta pesquisa, a qual se optou por iniciar e delinear os 

aspectos históricos da formação docente a partir da década de 1930, pois, é a partir destes 

anos que o Movimento dos Pioneiros da Educação emerge no país, impulsionando uma nova 

concepção de formação humana, perpassam pelo processo de institucionalização do curso de 

Pedagogia, adentram a década de 1940 demarcados pelas reformas que reestruturaram o 

ensino brasileiro, associadas ao crescimento urbano e industrial do país nos anos de 1950, 

seguida da imposição do governo autoritário do Regime Militar e seus desdobramentos, por 

meio da Reforma Universitária e da Lei 5.692/71, que vinculou o ensino de 1º e 2º graus, 

juntamente com o processo de modernização da sociedade brasileira nos anos de 1960 e 1970, 

os quais primaram pela racionalização das atividades laborais, a chegada da década de 1980 

que se redirecionaram os debates da formação docente, bem como o saber-fazer dos 

profissionais de educação e a implantação de politicas neoliberais durante a década de 1990, e 

finalmente, o novo direcionamento da formação docente no século XXI. 

Dessa forma, concebemos esses percursos da história da educação brasileira como 

indicadores da organicidade e sistematização do processo de adaptação da educação a 

sociedade impulsionada por reformas geridas em âmbito político e que estruturam e 

delimitam a formação dos sujeitos, e é o que se pretende desvelar no tópico a seguir. 

 

2.3 A Era Vargas: da educação nova as reformas educacionais do Estado Novo 1930 – 

1945  

 

Com a instituição do Governo Provisório (1930-1934) vinculado ao processo de 

modernização da educação brasileira são adotadas algumas medidas por Vargas, dentre elas, à 

criação do Ministério da Educação e Saúde, em 1930, e institui a primeira Reforma 

Educacional de caráter Nacional
12

 (1931) com direção do ministro Francisco Campos, e 

                                                           
12

 A reforma Francisco Campos abrangeu três aspectos: o ensino superior, o ensino médio (escolas secundária e 

comercial) e a organização da escola brasileira, tendo como base a necessidade de se criar um sistema nacional 

de educação. Para o Ensino Superior foi proposto à instituição do regime universitário, pela implantação do 

Estatuto das Universidades Brasileiras. 
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posteriormente, com Gustavo Capanema em 1942, a Reforma Capanema, a criação do 

Conselho Nacional de Educação e previu ainda, o estabelecimento de um sistema nacional de 

inspeção do ensino secundário.  

Com a Reforma Francisco Campos (1931), por meio do Decreto-Lei nº 19.890/31, o 

qual previu no Art.º 75 §1º A inspeção far-se-á não somente sob o ponto de vista 

administrativo, mas ainda com o caráter de orientação pedagógica. Pontua-se a especificidade 

da ação dos inspetores escolares para além da fiscalização ao mesmo tempo em que se propõe 

a criação de um sistema de inspeção do ensino secundário, a ser feito por uma rede de 

inspetores regionais.  

Paradoxalmente, Saviani (2008, p. 30) indica que as tarefas de acompanhamento 

pedagógico (supervisão) atribuídas aos inspetores escolares se reduziam, na prática, aos 

aspectos administrativos e de mera fiscalização, não se colocando a necessidade de que esse 

acompanhamento do processo pedagógico fosse feito por um agente específico no interior da 

unidade escolar. Até porque, observa-se que neste cenário, não era necessário uma formação 

específica para exercer a função de inspetor (supervisor), pois, esta ação não era caracterizada 

como uma ação pedagógica, mas eminentemente burocrática e fiscalizadora.  

Concomitante a Reforma deflagrada por Francisco Campos, intensificaram-se as 

manifestações em prol da educação, e os denominados Pioneiros da Educação Nova 

conclamam o Manifesto dos Pioneiros em 1932, requerendo uma educação nova ao país e 

reivindicavam ―a laicidade do ensino público, a gratuidade, obrigatoriedade e a coeducação‖ 

(ROMANELLI, 1986, p. 147). E assinalavam ainda, a necessidade de que o país tivesse um 

sistema nacional de ensino, ao invés de vários sistemas estaduais e municipais. Todavia, 

apesar do clamor popular e dos signatários do manifesto, a criação do sistema nacional de 

ensino somente se efetivará com a lei 4.024 de 1961. 

Além disso, o manifesto apresenta a educação como um problema social, no entanto, 

não se detém aí, considerando: 

 

[...] uma nova concepção de educação, segundo a qual é o educando, com o seu 

interesse, suas aptidões e tendências, quem deve ser o centro da ação pedagógica. 

Preconiza, portanto, a mudança de métodos educacionais fundamentando seu 

parecer sobre as descobertas da psicologia e analisando a educação, do ponto de 

vista filosófico, sociológico e psicológico, que o Manifesto fundou as reivindicações 

de mudança, que suscitou em prol da educação escolar brasileira (ROMANELLI, 

1986, p. 146). 

 

Dessa forma, o manifesto propõe uma educação instigadora da mudança social e, ao 

mesmo tempo a situa como direito do cidadão e dever do estado para a construção de uma 
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sociedade democrática, conforme explícita Romanelli (1986) ―o direito vital à educação, e ao 

Estado o dever de assegurá-la de forma igual e única para todos quantos procurem a escola 

pública‖ (p. 147). Percebe-se que à medida que a educação passa a ser assumida como 

elemento fundante para o desenvolvimento social, a função da escola se desloca a 

desempenhar um novo papel. 

 Além disso, Brzezinski (1996, p. 18) denota que ―os pioneiros empreendiam também, 

a luta para a criação da universidade no País‖. Pois, a expansão da escola elementar no final 

do Império passou a exigir a formação de professores em nível médio, na Escola Normal.   

A esse respeito, Veiga (2007, p. 238) enfatiza, ―apenas o ensino superior era alçada do 

governo federal, os demais níveis de ensino eram de responsabilidades das Secretarias do 

Interior de cada estado havendo autonomia na sua organização‖. 

Portanto, Brzezinski (1996), Romanelli (1986) e Veiga (2007) denotam as décadas de 

1920 e 1930, palco de movimentos deflagradores da modernização da educação e do ensino. 

Pois, nos anos de 1920 foram instituídas as reformas nos estados coordenadas pelos 

educadores que compunham o grupo dos pioneiros da escola nova, e os anos de 1930 são 

marcados pela elevação dos estudos pedagógicos ao Nível Superior encetada pelos pioneiros e 

assumida pelo poder público, no entanto, frisamos que o manifesto foi inspirador, porém não 

se constituiu em uma lei, e principalmente, a questão da formação profissional para o setor 

educacional foi considerado como um dos requisitos para atualização em função das 

mudanças e transformações no mundo do trabalho e na sociedade.  

Pois, com o intuito de garantir a efetivação de uma política centralizada o período 

compreendido entre 1937 a 1945 são implantadas as Leis Orgânicas do Ensino
13

 as quais 

homogeneizaram regras ao ensino em todo o país, inclusive, para os estudos superiores na 

área da educação estabelecendo o padrão federal na formação docente, o denominado 

esquema 3+1. Este padrão federal estabelecia ―cursar por três anos o conteúdo específico da 

área de saber, e mais um ano para o curso de Didática‖ (BRZEZINSKI, 1996, p. 43). 

Entretanto, salienta-se que este esquema foi instituído pelo governo autoritário, de 

Getúlio Vargas o qual impôs o disciplinamento dos cursos de nível superior destinado à 

licenciatura, pois, foi concedido aos bacharéis cursarem um ano de Didática e estar apto a 

docência, essa alternativa deu-se até o estabelecimento do Decreto-Lei nº 3.454/41 que 

                                                           
13

 As Leis Orgânicas do Ensino estruturaram o ensino industrial e reformulou o ensino comercial. Nos níveis do 

Ensino Fundamental e Médio reorganizou-se o currículo seriado, a frequência obrigatória e a exigência do 

diploma de Nível Médio para ingresso no Nível Superior. Incentivou-se o ensino profissionalizante, no Nível 

Superior promoveu a criação de novas universidades ocasionando a expansão dos cursos de formação de 

professores.  
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proibiu a todas as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras de realizar simultaneamente o 

curso de Didática com qualquer dos cursos de bacharelado (SAVIANI, 2008). Já, o curso de 

Pedagogia emergiu para formar o técnico em educação (bacharelado e não licenciado) e com 

a estigmatização na formação docente possibilitou o egresso do curso de pedagogia – 

bacharelado, após cursar um ano da Seção Especial - curso de Didática, também, pode 

lecionar nas Escolas Normais, ou seja, a formação do pedagogo dicotomizou-se entre o 

bacharelado e a licenciatura.   

A seguir destacamos as reformas educacionais implantadas no Estado Novo e os 

encaminhamentos a formação docente. 

 

2.3.1 As reformas educacionais no Estado Novo (1937 -1945) 

 

As reformas empreendidas pelo presidente Getúlio Vargas, que ascendeu ao poder por 

meio de um golpe de estado e governou durante quinze (15) anos consecutivos é dividida em 

três períodos, a saber, Governo Provisório (1930-1934); Governo Constitucional (1934-1937) 

e Estado Novo (1937-1945). Neste tópico abordaremos o período compreendido entre 1937 a 

1945, denominado de Estado Novo
14

 que forneceram uma estrutura orgânica à cultura escolar 

do ensino brasileiro.  Pois, o então Ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema 

iniciou a reforma educacional denominada ―Leis Orgânicas do Ensino‖ instituídas por 

Decretos entre 1942- 1946 e consubstanciadas em seis decretos-leis que ordenavam o Ensino 

Primário (Decreto-lei nº 8.529/1946); Secundário (Decreto-lei nº 4.244/1942); Industrial 

(Decreto-lei nº 4.073/1942); Comercial (Decreto-lei nº 6.141/1943); Normal (Decreto-lei nº 

8.530/1946) e Agrícola (Decreto-lei nº 9.613/1946); E, ainda criou o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial – SENAI (Decreto-lei nº 4.048/1942) e o SENAC – Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (Decreto-lei nº 8.621 e 8622/1946). 

Pontua-se que as reformas relativas ao ensino primário, normal e agrícola, embora 

elaborados nessa gestão, foram promulgadas após 1945. 

 Para Romanelli (1986), essa reforma de cunho elitista e conservadora consagrou o 

espírito da Constituição de 1937 e oficializou o dualismo educacional, com um ensino 

secundário público, destinado às elites condutoras e um ensino profissionalizante para as 

classes populares.   

                                                           
14

 Brzezinski (1996) regime politico, autoritário, unitário, antiliberal e antidemocrático. 
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A título de formação profissional em nível superior enfatizamos a criação do curso de 

Pedagogia por meio do Decreto-lei nº. 1.190, de 4 de abril de 1939. Este Decreto reorganizou 

a Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras e a Faculdade Nacional de Educação, 

instituídas em 1937, ―que unificadas passaram a se denominar Faculdade Nacional de 

Filosofia, dividida em quatro seções: Filosofia, Ciências, Letras e Pedagogia, e uma seção 

especial de Didática‖ (BRASIL, 1939). 

Dessa forma, o Decreto 1.190/39 previa a formação do bacharel em Pedagogia, ou 

seja, formava o técnico em educação, mas não habilitava legalmente para o ensino em 

nenhum nível, caso o técnico em educação desejasse lecionar, este deveria cursar licenciatura, 

ou seja, cursar um ano do curso da Seção Especial de Didática, com as disciplinas de Didática 

Geral e Didática Especial. Todavia, esse pedagogo não estava habilitado ao exercício da 

função supervisora, porém, pôde transitar pelas áreas da administração escolar, de inspeção e 

orientação pedagógica, entretanto, é possível destacar que provavelmente, a supervisão tenha 

sido impulsionada, anos mais tarde, a partir desses setores de atuação que situam as 

circunstâncias administrativa e fiscalizadora do ensino com finalidade pedagógica que não 

seria função do  administrador escolar,  inspetor e do orientador pedagógico.  

A esse respeito, o Ministério da Educação por meio do Decreto-Lei nº 1.190/39 

possibilitou a criação na esfera federal, estadual e municipal, delineado pelo Art. 52 que 

fixaria quais os demais cargos ou funções públicas, cujo preenchimento exija a apresentação 

dos diplomas de bacharel e de licenciado. 

Neste contexto o curso de Pedagogia esboçou a formação do pedagogo marcada pela 

fragmentação bacharelado-licenciatura. Pois, o bacharel em Pedagogia ou Técnico em 

Educação, por sua vez, era formado em três anos e podia atuar em áreas não docentes, a saber, 

funções administrativas, de planejamento de currículos, orientação de professores, inspeção 

de escolas, avaliação do desempenho dos alunos e dos docentes, de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico da educação desempenhado no Ministério da Educação, nas 

secretarias dos estados e nos municípios. O diploma de licenciado permitia a atuação como 

professor (a) da Escola Normal e não dava o direito a ser professor no ensino primário, era 

obtido através de uma Complementação de um ano, de Didática. 

A esse respeito, Brzezinski (1996, p. 15), pontua que o percurso histórico do curso de 

Pedagogia é marcado por ―ambiguidades e contradições‖, pois os objetivos do curso, os 

programas de ensino, as propostas pedagógicas e as organizações curriculares que o 

constituíram sofreram várias modificações que não colaboravam com uma sólida formação 

profissional do pedagogo. 
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Entretanto, o Decreto 1.190/1939, também manteve a preocupação com a formação de 

docentes para o Curso Normal
15

, permitindo a formação de professores primários para 

realizarem estudos superiores em Pedagogia para mediante concurso, assumirem funções de 

administração, planejamento de currículos, orientação a professores, inspeção de escolas, 

avaliação do desempenho dos alunos e dos docentes, de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico da educação, no Ministério da Educação, nas secretarias dos estados e dos 

municípios. 

Saviani (2008) denota a categoria de técnicos de educação um sentido genérico, pois, 

o significado coincidia com o pedagogo generalista, e assim permaneceu até o final dos anos 

1960 (p. 29). 

Até porque, a licenciatura não garantia a exclusividade para o ensino, pois os egressos 

de outros cursos superiores também podiam cursar este ano de Didática, e consequentemente, 

atuar no Curso Normal. Neste cenário, observa-se a abertura aos profissionais liberais para 

atuação na formação docente do Curso Normal. 

Outro fator apontado por Brzezinski (1996, p. 43) se refere ―as licenciaturas eram 

percebidas como cursos de segunda categoria; e os professores mais bem preparados na 

Universidade não se dedicavam ao curso de Pedagogia‖. E diante desse contexto, o curso de 

Pedagogia estruturou-se da seguinte forma:  

 

Pedagogia Bacharelado: complementos de matemática, história da filosofia, 

sociologia, psicologia educacional, fundamentos biológicos da educação, estatística 

educacional, história da educação, fundamentos sociológicos da educação, 

administração escolar, educação comparada, filosofia da educação.  

Curso de Didática: ―didática geral, didática especial, psicologia educacional, 

administração escolar, fundamentos biológicos da educação, fundamentos 

sociológicos da educação‖ (BRASIL, 1939). 

  

Logo, a formação do pedagogo deu-se pelo viés de uma formação técnica não muito 

definida, a qual se tornará mais evidente após a legitimação do Parecer 252/69, que propõe o 

leque de habilitações técnicas
16

 no curso de Pedagogia, dentre as quais destacamos a 

Supervisão Escolar, objeto do nosso estudo, que durante três décadas e meia foi ofertada no 

curso de Pedagogia pensada e difundida com caráter técnico. Entretanto, este serviço 

desenvolvido pelo supervisor constitui-se alvo de discussões por parte dos educadores e 

                                                           
15

 Conforme o Decreto nº 8.530/1946, Lei Orgânica do Ensino Normal indicava o Curso Normal como 

responsável em prover a formação docente necessária às escolas. A formação, no entanto, para atuar no ensino 

primário não era atribuída ao curso de Pedagogia, o que impedia o pedagogo de atuar nessa modalidade de 

ensino. 
16

 Supervisor escolar, orientador educacional, administrador escolar, inspetor escolar e de professor das 

disciplinas pedagógicas para lecionar no Curso Normal. 
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floresceu, ainda mais, o debate nos movimentos ocorridos durante a abertura política, que 

consequentemente, geriram a LDB 9.394, nos anos de 1990, como denota Saviani (2011), e as 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, em 2006, sinaliza que a formação do 

pedagogo tem por base a docência, mas, também prevê a atuação do pedagogo nas áreas de 

suporte pedagógico, revestido de um agir social que por sua vez extingue as habilitações 

técnicas.  

Contudo, ressalta-se que somente após o término do Estado Novo, essas Leis 

possibilitaram estabelecer diretrizes sobre todos os níveis da educação nacional, que 

culminam com a primeira LDB 4.024/1961, em 20 de dezembro de 1961.  

De acordo com Saviani (2011), a referida lei representou uma solução de 

compromisso entre as principais correntes em disputa prevalecendo à estratégia da 

conciliação, e do ponto de vista da organização do ensino manteve, no fundamental, a 

estrutura em vigor decorrente das reformas Capanema, flexibilizando-a. Quanto ao ensino de 

segundo grau, atual ensino médio, proporcionou ao aluno passar de um ramo a outro como 

forma de aproveitamento de estudos e tornou possível o acesso dos distintos cursos ao ensino 

superior.  

No entanto, a expansão das escolas normais, em todo país, consubstanciou-se em 

programas de ajuda técnico-financeira a área educacional na década de 1950 e a atuação da 

supervisão escolar, a qual se abordará no próximo tópico. 

 

2.4 A década de 1950 e o Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino 

Elementar – PABAEE 

 

Em relação ao contexto educacional, a década de 1950 é marcada pelo crescimento do 

número de universidades públicas, que de acordo com Veiga (2007, p. 302) ―embora fossem 

restritivas, ampliavam-se as possibilidades de ingresso no curso superior‖, e das Faculdades 

de Filosofia da iniciativa privada.  

Pois, embora a Lei Orgânica do Ensino Normal
17

 nº 8.530/46 tivesse como finalidades 

para o Ensino Normal, a saber: Art. 1º Promover a formação do pessoal docente necessário às 

escolas primárias; habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas; 

                                                           
17

 O Ensino Normal ficou subdividido em cursos de dois níveis: como curso de primeiro ciclo, passava a 

funcionar o curso de formação de regentes de ensino primário, com a duração de quatro anos, que funcionaria 

em escolas com o nome de Escolas Normais Regionais; e, como curso de segundo ciclo, continuavam a existir os 

cursos de formação de professor primário, com a duração de três anos, que funcionariam em estabelecimentos 

chamados Escolas Normais. 
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desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da infância 

(BRASIL, 1946). 

Entretanto, salienta-se que as escolas normais tiveram um desenvolvimento mais 

acelerado neste período, pois, o Ensino Primário e o Ensino Normal eram de responsabilidade 

dos estados. É neste período, também, que se inserem ―os órgãos de pesquisa e planejamento, 

por vezes em cooperação com as universidades, além da criação de órgãos de fomento a 

pesquisa‖ (VEIGA, 2007, p. 310).  

Dentre os quais se destaca: o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq/1951); Campanha 

de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (CAPES/1951); Centro Brasileiro de 

Pesquisas Educacionais (CBPE/1955); e o Instituto Superior de Estudos Brasileiros 

(ISEB/1955).  

Além disso, é justamente na década de 1950, que os saberes metodológicos e técnicas 

de ensino se expandiram integrados ao contexto de várias iniciativas em que o planejamento 

social, econômico e educacional se apresentava como fator preponderante de 

desenvolvimento.  

Pois, esta década foi marcada pelo governo do presidente Juscelino Kubitschek, o 

qual, em linhas gerais, fomentou o processo de industrialização nacional pela substituição de 

importações, pela abertura ao capital externo para investimentos, pelo planejamento 

estratégico, pela construção de uma infraestrutura como rodovias, hidroelétricas, aeroportos, 

pela promoção da indústria de base e de produção de bens de capitais, fundamentais para 

produção nacional. Dessa forma, no sentido de inserir o Brasil entre as economias capitalistas 

avançadas, o presidente Juscelino Kubitschek, ensejou que o país se tornasse mais urbano, 

para isso contou com aporte dos investimentos de recursos internacionais.  

Com base nessas, uma das iniciativas que introduziram novos elementos para se 

pensar o fazer pedagógico encontra-se o Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao 

Ensino Elementar – PABAEE, resultado do convênio de cooperação entre Brasil e Estados 

Unidos, assinado em junho de 1956. 

Segundo Paiva e Paixão (1997), a implantação e o desenvolvimento do PABAEE tinha 

por objetivo central a melhoria do ensino elementar brasileiro, a partir da criação de um 

centro experimental de programa piloto de educação elementar em Belo Horizonte, iniciado 

em julho de 1957. 

A este respeito, no que concerne à qualidade do ensino, de acordo com Romanelli 

(1986, p. 204), os programas de ajuda internacionais aos países periféricos voltam-se ao 

―treinamento de pessoal docente e técnico, do aumento dos recursos materiais (como o 
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aparelhamento das escolas) e a reorganização do currículo‖, visando adequar a educação às 

necessidades do desenvolvimento. Visto que o contexto educacional brasileiro nessa época de 

implantação do PABAEE era permeado de altas taxas de repetência e evasão escolar e grande 

número de professores leigos.  

Neste contexto, Veiga (2007, p. 280), destaca ―a principal meta do programa foi à 

qualificação do professor primário, por meio da capacitação dos professores das escolas 

normais e produção de material didático, principalmente livros, em todas as escolas do país‖.  

Até porque, com a criação da Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino 

Superior – Cades, em 1953, o Decreto-Lei nº 34.638/53 previu como finalidade melhorar a 

qualidade do ensino por meio do treinamento de recursos humanos, ofereceu aos inspetores da 

época subsídios para a formação e a fundamentação de seu trabalho nas escolas, enfatizando o 

caráter pedagógico de sua área. 

A propósito, a qualidade de ensino era mediada pela qualificação docente que tinha 

como cerne a preparação de alguns sujeitos a estarem aptos a prestar orientação pedagógica 

aos demais docentes com o suporte de instrumentos pré-determinados para este fim, não 

considerando a necessidade social e pessoal do sujeito e suas relações com o meio. Entretanto, 

consideramos, neste novo milênio, qualidade de ensino como um conjunto que envolve tanto 

a formação docente quanto o desenvolvimento de uma educação vinculada aos aspectos: 

emocional, intelectual, pessoal e social desencadeadores para a formação cidadã.  

Por outro lado, com o intuito de garantir a efetivação de uma política 

desenvolvimentista, que trazia em seu bojo a concepção de educação como transformação 

social a década de 1950 fomentou a formação do professor primário, delineada justamente, 

pela proposta do PABAEE, através da utilização de técnicas de ensino mediadas pela 

formação dos professores que atuavam nas escolas normais, ―estes seriam multiplicadores e 

formadores dos professores, incumbidos de disseminar as inovações existentes nos Estados 

Unidos e procurar adaptá-las as especificidades do nosso país‖ (PAIVA e PAIXÃO, 1997, p. 

38), o qual se expandiu durante o período de 1957-1963. 

Para que isso acontecesse foi necessário enviar grupos de professores que se 

especializariam nas universidades americanas, ressalta-se que dentre estes professores 

contemplados a participarem dessa formação, cinco professoras assumiriam turmas no ensino 

primário para aplicar as estratégias do PABAEE e servirem como classes de demonstração, 

tanto estas professoras como os demais componentes receberam o mesmo tipo de formação 

(PAIVA e PAIXÃO, 1997).  
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Pois, a concepção de capacitação de professores referia-se ao conglomerado de 

tecnologias de ensino que promovessem um ensino primário mais eficaz. Segundo Veiga 

(2007, p. 281) ―dava-se ênfase aos estudos de administração e supervisão escolar voltado para 

o planejamento educacional e aos estudos de currículo centrados numa visão técnica de 

ensino‖. Dessa forma, se concretizariam os saberes das metodologias e técnicas de ensino 

integradas ao contexto do planejamento social, econômico e educacional como fator de 

desenvolvimento profissional.  

No entanto, Paiva e Paixão (1997, p. 42) destacam que dentre as dimensões da 

influência do PABAEE, 

 

 No projeto inicial do PABAEE e em seus primeiros anos de funcionamento, 

os objetivos não privilegiavam ações visando o campo de supervisão/currículo; 

 Nas alterações desses objetivos, ao final dos anos 50/ inicio dos anos 60, aí 

sim, incluíram-se investimentos em supervisão/currículo. 

 

Para Garcia (1988), apud Paiva e Paixão (1997), a orientação de supervisão já era 

desempenhada por agentes que atuavam como supervisoras na escola, que interferiam, 

diretamente no que e como ensinar, supervisão esta existente desde as reformas de Francisco 

Campos. Entretanto, ―a supervisão introduzida pelo PABAEE respondia a transformações na 

organização do trabalho na escola naquele período histórico marcado pela desqualificação e 

pela parcelização do trabalho docente‖ (p. 40), ou seja, se iniciava novamente, mais uma 

fragmentação do processo de ensino. 

A esse respeito, Libâneo (1989) destaca que ―[...] o programa contribuiu, de maneira 

significativa, para enfatizar metodologias e técnicas de ensino como soluções para os 

problemas que então o ensino primário enfrentava‖ (p. 19). 

Todavia, Paiva e Paixão (1997, p. 40) ponderaram que quando o PABAEE instalou-se 

no Instituto de Educação em Belo Horizonte, encontrou no estado; 

 

[...] um sistema articulado de supervisão nas escolas primárias. Portanto, não se 

pode dizer que, naquele estado, o Pabaee tenha sido fator importante na 

instituicionalização daquela atividade. Até porque, a supervisão existente [...] tinha 

como eixo de suas atividades, a escola. Esperava-se que as supervisoras atuassem 

sobre o trabalho do professor nas escolas.  

 

 A esse respeito, Silva Jr. (1984, p. 54) destaca ―a supervisão chamada orientação 

pedagógica, cabia manter presente a imagem do objetivo a alcançar, cuidando de assegurar 

sua prevalência através de diferentes formas de intervenção no trabalho docente, controlando-

o e avaliando-o continuamente‖.  
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Além disso, o autor também denota que os orientadores pedagógicos dos ginásios 

vocacionais dispunham na época daquilo que as alterações político-institucionais fizeram com 

que se perdesse no tempo, a saber: [...] condições de trabalho adequado, organização de uma 

rotina de atividade com horários e locais satisfatórios e que asseguravam a presença do 

professor ao longo de todo o dia na única escola a que e vinculavam profissionalmente 

(SILVA JR., 1984, p. 55).  

A este propósito, Silva Jr. (1984), denota que a passagem dos anos 50/60 é o marco 

inicial para a caracterização histórica da supervisão, no estado de São Paulo, que por sua vez 

influenciou os demais estados brasileiros, pois;  

 

A divulgação mais sistemática das concepções de supervisão emerge por meio de 

cursos de férias e de atualização pedagógica, oferecidos a professores e diretores 

estaduais e professores da Escola Normal, então, selecionados e encaminhados para 

estágios junto ao PABAEE. [...] os textos e documentos originários do PABAEE 

eram tidos para todos os efeitos, como material de primeira ordem e fonte 

obrigatória de atualização e aperfeiçoamento profissional (SILVA JR., 1984, p. 50).   

 

Nestas condições emergem as ideias sobre a necessidade de implantar um sistema de 

supervisão no contexto educacional brasileiro, baseando-se na perspectiva tecnicista, portanto: 

 

[...] A supervisão que se dissemina com a ajuda do PABAEE que supervaloriza 

métodos de ensino das disciplinas como questões fundamentais, em detrimento de 

uma análise mais ampla das causas dos problemas da escola primária. A supervisão 

adota como solução a técnica de ensinar linguagem, aritmética, ciências e estudos 

sociais (PAIVA E PAIXÃO, 1997, p. 56). 

 

Portanto, pontua-se que a trilha de atuação da supervisão começava a ser delineada 

apoiada ao discurso da racionalidade, controle e adequação aos aspectos da administração, 

que a partir dos anos 1960 redirecionam o sistema educacional, por meio de dispositivos 

legais que passam a regulamentar a educação escolar e o papel dos profissionais de educação, 

é o que se elenca no próximo tópico. 

 

2.5  A década de 1960 e as implicações na estrutura da educação brasileira 

 

Os anos da década de 1960 registram um período de institucionalização de políticas 

públicas para a educação na sociedade brasileira, sobretudo, com a promulgação da primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 4.024/61, a qual delineou diretrizes gerais para 

a educação escolar em todos os graus, manteve a autonomia administrativa dos estados em 

relação ao ensino primário e ao normal – a única padronização foi quanto à duração dos 
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cursos, e assegurou a educação como direito de todo cidadão com base nos princípios da 

liberdade e da solidariedade; a instituição do Regime Militar e a Reforma Universitária - Lei 

nº 5.540/68.  

Em relação à formação docente, a LDB nº 4.024/1961 reafirmou o papel dos institutos 

de educação e manteve a dualidade histórica: a escola normal de grau ginasial (regente de 

ensino primário) e a de grau colegial (professor primário). Não houve na época alteração do 

quadro de profissionalização dos professores primários no país, entretanto, a oferta de escolas 

normais em alguns estados foi ampliada, enquanto que nos demais estados continuava a 

escassez de cursos. Denota-se dessa forma, a presença do professor leigo em grande parte do 

Brasil, principalmente, na região amazônica.  

Silva Jr. (1984) evidencia que o período de 1960-1963 a supervisão exercida nos 

ginásios vocacionais, no estado de São Paulo, possuía caráter de ―orientação pedagógica. 

Pois, orientar pedagogicamente significa, em princípio, assegurar a unidade da proposta 

curricular‖ (p. 54).  

Infere-se que para o autor a supervisão nos ginásios vocacionais tinha sentido 

eminentemente didático, voltado ao ensino-aprendizagem dos estudantes, cuidando de 

assegurar sua prevalência através de diferentes formas de intervenção no trabalho docente 

avaliando-o continuadamente. 

Além disso, com o estabelecimento do Parecer nº 251/62 que fixou o currículo mínimo 

do curso de Pedagogia a formação de especialistas, todavia, não era possível determinar áreas 

obrigatórias de habilitação, deixando implícita essa característica no curso de formação. Pois, 

o currículo do curso previa: 

 

O currículo para o bacharelado tinha um mínimo fixado em sete matérias, cinco 

obrigatórias: Psicologia da Educação, Sociologia (Geral e da Educação), História da 

Educação, Filosofia da Educação e Administração Escolar, e duas opcionais entre: 

História da Filosofia, Biologia, Estatística, Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Pedagógica, Cultura Brasileira, Educação Comparada, Higiene Escolar, Currículos e 

Programas, Técnicas Audiovisuais de Educação, Teoria e Prática da Escola Média e 

Introdução a Orientação educacional (CFE, 1962). 

 

Contudo, é importante ressaltar que o rol de disciplinas descritas anteriormente 

compunha o currículo mínimo do bacharelado, pois, a licenciatura foi regulamentada pelo 

Parecer CFE nº 292/1962, e previa o estudo de mais três disciplinas: Psicologia da Educação, 

Elementos de Administração Escolar, Didática e Prática de Ensino, esta última em forma de 

Estágio Supervisionado.  
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Ainda, com relação a essas disciplinas a serem escolhidas pelas Instituições de Ensino 

Superior, Brzezinski (1996, p. 56) frisa que essas disciplinas eram denominadas ―matérias de 

caracterização e tinham o objetivo de definir a especificidade do profissional, mediante 

opções do aluno ou da instituição. Esse afunilamento definiria a parte especial ou 

diversificada do currículo‖. 

Nestas condições, os impactos do modelo desenvolvimentista fundamentado por um 

processo de grande aceleração do crescimento econômico e pela implementação de um 

programa contínuo de industrialização no país, passou-se a enfatizar a importância da 

educação como instrumento de capacitação e qualificação de mão de obra para o processo de 

industrialização, instaurada no Brasil. 

Desse modo, em 1968, através da Reforma Universitária, Lei nº 5.540/68, o curso de 

Pedagogia passa a ser oferecido pelas Faculdades de Educação, regulamentado através do 

Parecer CFE nº 252/1969
18

 e da Resolução CFE nº 2/69, que estabeleciam as normas de seu 

funcionamento em conformidade com os princípios da referida Lei.  

Neste contexto, em 1969, o Curso de Pedagogia abrangeu à ―[...] formação de 

professores para o ensino normal e de especialistas para as atividades de orientação, 

administração, supervisão e inspeção no âmbito de escolas e sistemas escolares‖ (SILVA, 

2004, p. 26).  

Observa-se que as habilitações passaram a compor a parte final na estrutura do curso 

de Pedagogia, ao contrário do formato anterior composto por bacharelado e licenciatura. 

Apesar dessa organização em habilitações ter especificado o trabalho dos pedagogos, o 

que ocorreu para alguns estudiosos foi à consolidação do sistema capitalista de produção e de 

divisão do trabalho na escola frisando a importância de uma função específica, e apropriando-

se somente do conhecimento desta função. 

Pois, de acordo com Libâneo (1989): 

 

[...] também na escola ocorreria à divisão técnica do trabalho, levando à 

fragmentação do trabalho pedagógico, isto é, dividindo as tarefas escolares entre os 

que pensam e o que fazem, entre os que controlam e os que executam, instaurando a 

desigualdade na escola [...] (LIBÂNEO, 1989, p. 05). 

 

 

                                                           
18

 Na década de 1960, com o Parecer do CFE nº 252/69, foi definida a abolição da distinção entre bacharelado e 

licenciatura, introduzindo a proposta de formação dos especialistas em educação com as habilitações em 

administração escolar, inspeção escolar, supervisão pedagógica e orientação educacional, concomitante à 

habilitação para a docência nas disciplinas pedagógicas para habilitar a atuar nos cursos de magistério. 
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Para Brzezinski (1996, p. 42):  

 

A pedagogia foi transformada em um campo prático, o professor formado passava a 

dominar métodos e técnicas adequados à prática docente, mas não se aprofundava 

em estudos da pedagogia como área de saber, isto é, não buscava a teoria elaborada 

por meio da pesquisa, como se fosse possível separa o indissociável: teoria e prática. 

 

Contudo, a autora denota que a forma a qual fora organizado o curso contribuiu para o 

alargamento da cisão entre educação e outras áreas do conhecimento, e o curso de 

Pedagogia
19

 passou a desenvolver uma concepção muito técnica de educação, pois no curso 

de licenciatura as disciplinas para habilitação eram oferecidas no último semestre do curso de 

origem do aluno, fragmentando a teoria e a prática.   

O fato é que para os dirigentes de 1969 a reforma definiria por fim, a identidade do 

curso de pedagogia, acreditando que o profissional pedagogo ocuparia funções específicas na 

escola e nos sistemas de educação. 

Entretanto, Silva (2004, p. 60) menciona que ao reformular a estrutura curricular do 

curso, ―[...] cria-se habilitações para a formação de profissionais específicos, fragmentando a 

formação do pedagogo‖. Quanto à supervisão escolar, configura-a como função controladora 

e meramente executora, impregnada de ideologia do sistema, portanto, voltada ao aspecto 

tecnicista do contexto educacional da época. 

Neste sentido, Silva Jr. (1984) destaca também, o caminho que a supervisão começava 

a trilhar, ampliada e apoiada ao discurso da racionalidade, controle, adequação, rentabilidade 

e novos dogmas da administração pública foram introduzidos no debate educacional. 

Ocasionados pelos interesses da camada social média viram na escola a possibilidade saída 

institucional para suas necessidades de ascensão ou de simples sobrevivência, e passaram a 

concorrer aos postos de trabalho nas grandes hierarquias ocupacionais dos setores público e 

privado. 

Destaca-se também, a proliferação dos movimentos de educação de jovens e adultos, 

que envolveram a participação de setores da igreja progressista, de intelectuais e de estudantes 

universitários em prol de uma educação de jovens e adultos voltada a condição de 

                                                           
19

 O curso de Pedagogia foi organizado com duração mínima de 2.200 horas, distribuídas em no mínimo três e 

no máximo sete anos letivos. A estrutura curricular composta por duas partes sendo, a primeira constituída pelas 

seguintes disciplinas: sociologia geral, sociologia da educação, psicologia da educação, historia da educação, 

filosofia da educação e didática. A segunda parte, diversificada e profissionalizante, correspondiam às 

habilitações, em nível de graduação: magistério das disciplinas pedagógicas do 2º grau, orientação educacional, 

administração escolar, supervisão escolar e inspeção escolar. Em nível de licenciatura curta eram ministradas as 

habilitações em: administração escolar, supervisão escolar e inspeção escolar, estas correspondiam aos antigos 

cursos Pós-Normais que formavam diretores, inspetores, supervisores destinados a escola primário. E em nível 

de Pós-Graduação previa a habilitação em planejamento educacional. 
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trabalhadores. Neste cenário, destaca-se atuação do trabalho educativo desenvolvido por 

Paulo Freire, iniciado em 1961, que estabeleceu uma interligação entre educação e cultura das 

camadas trabalhadoras, por meio da participação, criatividade e debates das vivências e as 

condições de sujeito histórico.  

Entretanto, com a instauração do regime militar, em 1964, de acordo com Veiga 

(2007, p. 306) ―todos os trabalhos dos programas dos movimentos de educação de base e de 

cultura popular foram interrompidos, e como modalidade de programa oficial do novo 

governo instituído estabeleceu-se, somente em 1967, o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização
20

 – Mobral‖. 

Isto posto, observa-se que o objetivo do governo militar era de formar mão de obra 

especializada para o mercado de trabalho, bem como a manutenção do status quo. Além disso, 

após a Segunda Guerra Mundial, segundo Brzezinski (1996), o governo dos Estados Unidos 

da América, foi movido a comprometer-se com o desenvolvimento de políticas econômicas 

governamentais dirigidas aos países latino-americanos subdesenvolvidos, com a intensão de 

transformar economicamente estes países, utilizando-se da modernização e a racionalização 

através da dependência ideológica. 

No caso educacional brasileiro, entre os anos de 1964 e 1971, foram firmados os 

acordos MEC-USAID, que detinham como finalidade assessorar a reforma da educação 

brasileira. A esse respeito, Veiga, (2007, p. 310) assevera, ―os acordos MEC-USAID previam 

assistência financeira e assessoria técnica a órgãos e instituições educacionais‖. 

Para Romanelli, (1986), além da assistência financeira e técnica, os acordos previam a 

reformulação da educação, favorecendo o distanciamento entre o ensino de segundo grau e o 

ensino superior, com a pretensão de formar mão de obra qualificada em cursos 

profissionalizantes de segundo grau, e destaca: 

 

Os acordos MEC-USAID estavam vinculados a uma reorganização da escola 

fundamental, com vistas a um desvio de demanda social de escola superior. [...], 

pois, era interessante para os meios empresariais que tivéssemos a mão de obra com 

alguma educação e treinamento, bastante produtiva e, ao mesmo tempo barata (p. 

234). 

 

                                                           
20

 O Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) foi instituído pelo decreto nº 62.455, de 22 de Março 

de 1968, e autorizado pela Lei n° 5.379, de 15 de dezembro de 1967. O método de alfabetização usado pelo 

MOBRAL propôs a alfabetização funcional de jovens e adultos, visando conduzir o sujeito a adquirir técnicas de 

leitura, escrita e cálculo como meio de integra-la a sua comunidade, evidenciando uma formação fragmentada da 

realidade. Diferentemente, o Método Paulo Freire, utilizava o conceito de palavra geradora tiradas do cotidiano 

dos educandos para alfabetizá-los e integrá-los a sociedade por meio do processo de conscientização permeada 

pelo diálogo e a problematização da realidade experienciada.    
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Nestas condições, evidencia-se que durante o Regime Militar aconteceram as 

principais reformas que alteraram a estrutura do ensino brasileiro, a saber: a Reforma 

Universitária - Lei nº 5.540/1968 e a Lei nº 5.692/1971, que dispôs sobre a organização do 

Ensino de Primeiro e Segundo Graus.  

De acordo com Veiga, (2007, p. 309), ―essas reformas integravam as mudanças sociais 

e econômicas da época, mas também, as feições políticas ao regime de governo instituído, em 

sua caracterização militar e ditatorial‖. 

A esse respeito Saviani (2011) acrescenta: 

 

O governo militar não considerou necessário editar uma nova LDB. E isso é 

compreensível porque, se tratava de garantir a continuidade da ordem econômica, as 

diretrizes gerais da educação em vigor, não precisavam ser alteradas. Bastava ajustar 

a organização do ensino ao novo quadro politico, como um instrumento para 

dinamizar a própria ordem socioeconômica (p. 26). 

 

Com base nessas, a Reforma Universitária estava em consonância ao desenvolvimento 

de novas atividades acadêmicas e científicas, e dessa forma, o Estado reestruturou a Educação 

Superior com base em sua política de desenvolvimento econômico. Quanto à formação 

universitária, para o governo militar, era eficaz a preparação de técnicos, entre esses os da 

educação.  

 

[...] objetivando atender ao apelo ao modelo desenvolvimentista. A adoção dessa 

politica de treinamento em massa visava compartilhar de transformações das forças 

produtivas para dinamizar a economia, e o treinamento de técnicos em larga escala 

foi muito eficiente aos propósitos do modelo econômico (BRZEZINSKI, 1996, p. 

58). 

 

Para a autora, a reforma universitária provocou mudanças nos cursos de formação de 

professores e em consequência na Faculdade de Educação, a qual conferia a função de formar 

técnicos denominados especialistas em educação, os egressos do curso de Pedagogia.  

Nesse sentido, infere-se que gradativamente as mudanças ocorridas na formação do 

pedagogo, além de serem estabelecidas por mecanismos legais, também sofreram alterações 

ocasionadas pelo papel atribuído as Faculdades de Educação, responsáveis em proporcionar 

licenciatura destinada à formação de professores, bem como a descaracterização da identidade 

profissional, que ora perpassou pela migração do pedagogo técnico/bacharel a 

especialista/habilitado, e, ora de especialista habilitado a pedagogo generalista, ou seja, 

reduziu-se a formação pedagógica específica de um saber e transfigurou-se a multiplicidade 
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de vários saberes em um curso destinado a formação de professores para o ensino  primário,  

ginásio e de segundo grau. 

Neste ponto, Brzezinski (1996) e Veiga (2007) denotam a fragmentação e a 

ambiguidade entre teoria e prática no curso de pedagogia, no qual o principal objetivo era 

atender aos interesses da sociedade capitalista.  

A educação, neste contexto, transformou-se em treinamento para Brzezinski (1996, p. 

59) ―se por um lado, o processo educacional foi propulsor do desenvolvimento nacional com a 

democratização das oportunidades educacionais, por outro, ele foi instrumento indispensável 

ao processo de especialização exigido pelo capital transnacional‖. 

A partir deste cenário, o projeto de reforma das universidades brasileiras tornou-se 

conveniente, visto pela ótica de transformar a universidade em centro de formação de 

profissionais necessários ao desenvolvimento.  

No entanto, Brzezinski (1996) indica que o especialista formado pelo curso de 

pedagogia ocuparia funções específicas na escola e nos sistemas de educação, ―sistemas por 

sua vez, fracionados em compartimentos, preconizado pelo modelo político-econômico 

vigente, o que conduziu a uma visão desintegradora do trabalho pedagógico‖ (p. 218). 

Dessa forma, para atuar como especialista, o educador deveria dominar uma base 

sólida de conhecimentos que o capacitasse para o desempenho das tarefas docentes. Além 

disso, os especialistas teriam condições de articular suas ações possibilitando o 

desenvolvimento de um trabalho orgânico e coletivo na escola. 

Para Silva Jr. (1984, p. 63), no plano conceitual, a supervisão foi pensada como ―uma 

função alternativa para a tradicional Inspeção Escolar, a Supervisão aparecia nesse conjunto 

ao lado da função que, presumivelmente, deveria substituir, visto que a orientação pedagógica 

simplesmente não figurava na relação das habilitações oferecidas‖. 

Nestas condições, destacamos o direcionamento dado à função supervisora na 

educação e seu papel de caráter estritamente burocrático, do qual seu trabalho pautava-se em 

ações voltadas a manutenção das tarefas de produtividade, controle, fiscalização e supervisão 

das atividades desenvolvidas pelos professores, tornando-se um mero mecanismo de 

manutenção do poder vigente. O qual conduziu e se constituiu numa prática pedagógica 

fortemente controladora das ações dos educandos e, até, dos professores, direcionadas por 

atividades repetitivas, baseadas na técnica e no que os especialistas em educação 

consideravam importante ser ensinado, sem reflexão e absolutamente programada. 
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Diante dos fatos, observa-se que a pedagogia tecnicista
21

 foi à sistematização dos 

princípios tayloristas
22

 na educação, com foco na fragmentação do trabalho e a divisão de 

funções seguindo uma hierarquia de controle e produtividade impondo ao professor a 

rigorosidade na execução do trabalho. Inspirado nas teorias da aprendizagem e da abordagem 

do ensino de forma sistêmica, especialmente na teoria Behaviorista
23

, corrente 

comportamentalista organizada por Skinner
24

 que abarca, segundo Saviani (2009, p. 11), ―o 

pressuposto da neutralidade científica com base nos princípios de racionalidade, eficiência e 

produtividade‖.  

Mesmo porque, este pressuposto nos impulsiona ao debate, aos questionamentos e 

análises acerca destes aspectos que direcionaram e/ou direcionam as tarefas exercidas pelos 

supervisores no ambiente escolar, e quais as suas implicações no século XXI. 

Além disso, a estrutura do curso de Pedagogia permaneceu o mesmo, intacto desde o 

Parecer 252/69, até a instituição das Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia em 

2006, perpassando pela LDB nº 9.394/96, e vigorando no início do século XXI, ou seja, a 

formação de especialistas, e suas respectivas habilitações, permaneceram no curso de 

Pedagogia por trinta e sete (37) anos, apesar de debates e discussões em torno do mesmo.  

Pois, como se pode observar, acreditava-se naquele momento, que era necessário 

formar um técnico, centrado na instrumentação técnica, ou seja, a formação de professores 

estava voltada a treiná-los para aplicação de conhecimentos científicos e pedagógicos como 

unidades separadas no processo de ensino. No qual, o que se colocava em evidência a relação 

de determinação entre sociedade e educação, que aflora na década de 1970 a qual 

abordaremos a seguir. 

 

                                                           
21

 Saviani (2009) essa pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e 

operacional. De modo semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretende-se a objetivação do trabalho 

pedagógico. Buscou-se planejar a educação de modo a dotá-la de uma organização racional capaz de minimizar 

as interferências subjetivas que pudessem pôr em risco sua eficiência. 
22

 Taylorismo é um modelo de produção que vem consolidar o processo capitalista onde o trabalhador perde a 

autonomia e a criatividade acentuando a dimensão negativa do trabalho. Recebe esse nome por ser um método 

de planejamento e de controle dos tempos e movimentos no trabalho, com as seguintes características: 1) 

padronização e produção em série como condição para a redução de custos e elevação de lucros. 2) trabalho de 

forma intensa, padronizado e fragmentado, na linha de produção proporcionando ganhos de produtividade. 
23

 Behaviorismo é o conjunto das teorias psicológicas que postulam o comportamento como único, ou ao menos 

mais desejável objeto de estudo da Psicologia. As raízes do Comportamentalismo podem ser traçadas até o 

fisiólogo russo Ivan Pavlov, que foi o primeiro a propor o modelo de condicionamento do comportamento 

conhecido como comportamento respondente, e tornou- se conceituado com suas experiências de 

condicionamento.  
24

 Skinner, psicólogo norte- americano, sua obra é a expressão mais célebre do behaviorismo O conceito-chave 

do pensamento de Skinner é o de condicionamento operante, que ele acrescentou à noção de reflexo 

condicionado, formulada pelo cientista russo Ivan Pavlov. 
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2.6  A década de 1970 e a institucionalização da formação docente sob a égide do Regime 

Militar 

 

À medida que a ajuda internacional ―favoreceria‖ o desenvolvimento da educação, 

quanto à atuação da Usaid – United States Agency for International Development - órgão do 

governo dos Estados Unidos, no Brasil, Romanelli (1986, p. 257) esclarece que ―a 

modernização, de modo geral, teria como função integrar melhor o Brasil na expansão do 

capitalismo ocidental e mantê-lo, todavia, em sua posição periférica‖. 

A autora assevera que em relação aos objetivos implícitos nas sugestões ou propostas 

dos acordos MEC-USAID estavam vinculados a uma organização da escola fundamental. 

Para tanto, a profissionalização em nível de 2º grau que o Estado implantou distorcera as 

funções do ensino em decorrência da caracterização da demanda social de educação, através 

de uma política de aproveitamento de mão de obra. E enfoca que a ―reformulação do ensino 

médio não foi de integrar Universidade e escola, mas reformular os objetivos do ensino de 2º 

grau‖ (ROMANELLI, 1986, p. 234), e, destaca o que Estado propôs: 

 

O ensino de 1º grau, além da formação geral passou a proporcionar a sondagem 

vocacional e a iniciação para o trabalho. E o 2º grau passa a constituir-se, 

indiscriminadamente, de um nível de ensino cujo objetivo primordial é a habilitação 

profissional (ROMANELLI, 1986, p. 238).  

 

[...] 

 

A profissionalização do nível médio era vista como uma exigência que teria como 

resultado selecionar apenas os mais capazes para a Universidade, dar ocupação ao 

menos capazes e, ao mesmo tempo, conter a demanda de educação superior em 

limites mais estreitos (ROMANELLI, 1986, p. 235). 

 

Veiga (2007) destaca que entre as habilitações profissionais do segundo grau estava a 

de ―magistério das quatro primeiras séries do primeiro grau‖ (p. 314).  

Diante dessa problemática ocasionada durante o regime militar, instaurado em 1964, é 

justamente nos anos 1970 que eclode a intensificação do capitalismo industrial do qual se 

alteram as relações sociais que demandam novas exigências e condições mínimas para 

concorrência no mercado de trabalho. Em relação à educação o behaviorismo e a teoria dos 

sistemas modelam à organização da educação escolar delimitando-a em projetos educacionais. 

Registra-se que, a ação do regime militar na reforma do sistema de ensino materializa-

se em duas leis: Lei nº 5.540/68, da Reforma Universitária, e a Lei 5.692/71, que dispõe sobre 

a junção do ensino primário e secundário, que passa a denominar-se Ensino de 1º e 2º graus. 



52 
 

A estes propósitos, Romanelli, (1986, p. 249) alude que ―eram os professores, os quais seriam 

incumbidos de fazer vigorar a reforma‖. 

A esse respeito, Libâneo (2010), considera que ao final da década de 1960 e início da 

década de 1970 é o período em que o denominado tecnicismo educacional adquire nova 

roupagem, difundem-se expressões como planejamento instrucional, modelos de ensino, 

estratégias de aprendizagem e acentuam-se a ideia do gerenciamento dos sistemas escolares e 

escolas voltadas às exigências da racionalidade científica e técnica da administração 

empresarial. Por esse motivo e em decorrência dessa realidade vivenciada, é inevitável que 

resida ainda à resistência por parte de alguns professores na atualidade, pois, o trabalho do 

supervisor escolar manifestou-se com caráter eminentemente tecnicista e regulatório que 

caracterizava o supervisor muito mais como um fiscal e delegado que um agente que contribui 

pedagogicamente para o trabalho pedagógico do professor. 

Concretizando-se desse modo, a formação de especialistas, e não mais de técnicos em 

educação, no curso de Pedagogia, por meio das habilitações instituídas no Parecer 252/69 para 

cumprir uma função executora de diretrizes e decisões planejadas em outra instância, pelo 

desenvolvimento aprimorado de técnicas, procedimentos e processos de avaliação a serem 

aplicadas no sistema (SILVA, 2004). 

Este fato suscitou no debate educacional a questão referente à divisão do trabalho na 

escola, o qual, aliada ao Parecer 252/1969, conforme Saviani (2008) assevera, favoreceu no 

âmbito educacional a divisão do trabalho, vinculada a ideologia da modernização técnica que 

o governo militar introduziu em sua estrutura organizacional político-administrativa.   

Brzezinski (2002) reitera que essas legislações impulsionaram o aviltamento do 

magistério, com a desvalorização da formação do professor acentuada pela Lei 5.692/71, que 

descaracterizou o lócus tradicional de formação - a Escola Normal, bem como implantou um 

modelo de formação de professores baseado na racionalidade técnica, através da Lei nº 

5.540/68, e aponta a degradação da formação que se dividiu da seguinte forma: ―aos institutos 

coube à formação específica de cada área do saber do currículo da escola básica e a Faculdade 

de Educação foi reservada a formação pedagógica dos futuros professores‖ (p. 13). 

Pontua-se, que mediante o cenário esboçado durante o regime militar, o sistema 

educacional foi adequado ao atendimento dos interesses da estrutura e do poder, em 

decorrência do modelo socioeconômico desenvolvimentista, o que delineara o pensamento 

educacional em toda a década de 1970, a movimentar-se na elaboração de uma ciência da 

educação.  
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Para Libâneo (2010, p. 126), com o objetivo de ―investigar a realidade educativa e 

propor procedimentos científicos (estratégias) visando à condução eficaz da aprendizagem em 

relação a objetivos comportamentais definidos‖, no qual a ação pedagógica reduziu-se a mera 

aplicação desta ciência.  

A Universidade cumpriria a função de junção entre produção e formação universitária. 

Reservando, por sua vez, a adequação da escola, dos professores e da disciplina a um projeto 

tecnicista de desenvolvimento econômico e controle da realidade social enfatizando os 

interesses da sociedade industrial, que considera como função prioritária da escola o preparo 

técnico das aptidões para o trabalho e para o mercado consumidor (LIBÂNEO, 2010). 

No entanto, de acordo com Veiga (2007), à crise salarial vivenciada pelos 

profissionais das escolas públicas de primeiro e segundo grau, a falta de material, ausência de 

manutenção nas instalações, investimentos precários na formação dos professores e ampliação 

das taxas de evasão e repetência escolar marcam o final da década e inicio dos anos 1980. 

Nestas condições, Brzezinski (1996) situa que ao final dos anos 1970 iniciaram-se as 

discussões em torno das condições do curso de Pedagogia, como: currículo, habilitações, 

destino profissional e, até mesmo, a extinção do curso, a partir dos debates e dos movimentos 

educacionais que afloraram na década de 1980 serão delineados no tópico a seguir. 

 

2.7 A década de 1980 - abertura política e mudanças na educação: rompimento da 

supervisão funcionalista 

 

Os anos de 1980 foram um período marcado, economicamente, pela estagnação e 

inflação descontrolada, pois, o endividamento externo favoreceu o crescimento da taxa de 

juros e os mesmos triplicaram com a crise financeira internacional, o que acarretou o aumento 

de desemprego e a diminuição do salário da maioria dos trabalhadores, evidenciando também, 

a concentração de renda e o aumento e a diferença entre os mais ricos e os mais pobres. Com 

esses condicionantes, os protestos e greves cresciam no país aliados a campanha popular pela 

anistia, que foi concedida aos presos cassados e exilados pelo regime militar, os quais 

puderam regressar ao Brasil.  

Entretanto, o processo de abertura política, após quase 20 anos de ditadura militar foi 

lento e gradual, de modo a manter sob o controle tanto a oposição democrática quanto os 

militares, pois era preciso também, conseguir o apoio da imprensa. A esse respeito, a 

população só demostrou de fato seu descontentamento com o regime militar na campanha por 

eleições diretas para presidente da república iniciadas em 1983. Esse movimento repercutiu  
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em nível nacional devido à divulgação massiva da imprensa a ‗Campanha das Diretas Já‘ se 

tornou conhecida e logo se expandiu pelo país, frustrado com a eleição indireta em 1985, que 

elegeu Tancredo Neves e José Sarney, consolidando a eleição direta para presidente da 

república nos anos de 1990. O fim do bipartidarismo e criação de novos partidos políticos 

garantiu o restabelecimento de eleições diretas, o que possibilitou a retomada das campanhas 

para eleições diretas em todos os cargos eletivos.  

Desse modo, o processo de democratização se efetivara com a formação do Congresso 

Constituinte, composto por deputados e senadores eleitos em 1986, que discutiram e 

aprovaram a Constituição para o país, registra-se que foram um ano e oito meses de trabalho 

discutindo os projetos e recebendo sugestões dos mais diferentes movimentos e grupos 

sociais. 

De acordo com Saviani (2011) a situação educacional configurada a partir das 

reformas instituídas pelo governo militar tornou-se alvo da crítica de educadores que se 

organizavam em associações dos diferentes tipos e se intensificaram ao longo dos anos 1980.  

Ressalta-se, principalmente, o surgimento de novas organizações da sociedade civil e 

política em prol da elaboração da Constituição de 1988, que contemplou a igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola, e, principalmente, a educação como direito 

de todos
25

 e dever do Estado e da família,  

Para Libâneo (2010, p. 130) o foco de ataque é a ―Reforma Universitária e a legislação 

correspondente, tida como expressão da teoria do capital humano e da concepção tecnicista de 

educação e analisada a luz da crítica da organização do trabalho capitalista‖. 

Da mesma forma, Brzezinski (1996), denota que esse movimento significou ―um 

projeto de luta comum que implicava uma renovação dos indivíduos em suas relações 

humanas, e o entendimento de um novo papel da educação e do homem‖ (p. 96). 

Neste sentido, emergem nos debates a perspectiva conservadora na área da 

administração educacional e a perspectiva crítica progressista, ampliando a temática da 

democratização da educação a permanecer com uma sincronia entre o desenvolvimento da 

área de administração de empresas e o modelo de sistema educacional implementado pelas 

reformas realizadas durante os governos militares. 

No entanto, é a partir do I Seminário de Educação Brasileira, realizado na Unicamp 

(Campinas-SP) em 1978, que se desencadeia um intenso processo de encontros e seminários 

                                                           
25

 Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 
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sobre a reformulação do curso de Pedagogia e das licenciaturas, por meio do qual, ampliaram-

se a produção de dissertações e teses que versavam sobre o assunto e que resultaram na 

criação do Comitê Pró-Formação do Educador em 1980
26

;  

 

Criado num clima de crítica à estrutura sociopolítica vigente no país, esse 

movimento pela reformulação dos cursos de formação de educadores situa a crise da 

educação e da formação de educadores no quadro mais amplo da sociedade 

brasileira. A partir daí, orienta seus objetivos para luta por uma educação voltada 

para a transformação social, pela valorização da escola pública e do magistério, 

propondo para isso a redefinição e a busca da identidade do curso de Pedagogia 

(LIBÂNEO, 2010, p. 129).  

 

Com base nessas premissas, pontua-se a ampliação de acesso à escola, novas práticas 

de gestão, de trabalho dos professores e a reformulação dos cursos de formação docente 

tinham por base a crítica da legislação vigente, a Reforma Universitária e o Parecer 252/69, 

bem como a necessidade de superar a fragmentação das habilitações no espaço escolar e a 

valorização do pedagogo.  

Até porque, a prática desenvolvida pela supervisão escolar pautava-se no aspecto 

funcionalista
27

 que tinha por arcabouço concepções tecnoburocráticas do ensino, ou seja, o 

supervisor/especialista, que apenas percebia a escola de modo passivo, não aceitava a 

mudança para não promover desequilíbrios.  

Pois, investido de competência técnica sobre o currículo, o planejamento de ensino, as 

técnicas e estratégias do processo de ensino-aprendizagem e os materiais didáticos, o 

supervisor escolar deveria exercer a função pedagógica junto aos professores, adequando suas 

atividades a uma visão tecnicista de controle da produção na escola. Ou seja, a função 

supervisora, era, então, predominantemente controladora e, de certa forma, correspondia ao 

processo de militarização escolar, evidenciando uma cultura autoritária e hierárquica do 

sistema social vigente. 

Nesse sentido, o supervisor que atuou no período do regime militar foi concebido 

como o profissional que não permitia à transformação social, chegando a ponto de 

acentuarem-se posições em favor de excluí-los do sistema educacional. 

                                                           
26

  No ano de 1983 transforma-se em Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação do 

Educador, e na década de 1990 passa a denominar-se Associação Nacional para Formação Profissional de 

Educadores – ANFOPE. 
27

 Ênfase no processo de como fazer, ou seja, nos meios, sem a percepção dos fins, de quem está a serviço; o 

controle da ação pedagógica do docente, como meio de garantir a qualidade do ensino e a inculcação e a defesa 

da ideologia dominante, através de meios considerados neutros como: livros didáticos, métodos e técnicas de 

ensino (MEDEIROS APUD RANGEL, 2010). 
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Contestava-se, urgentemente, a definição explícita de uma estrutura organizacional 

para um sistema nacional de formação de profissionais da educação, inclusive o delineamento 

de uma nova identidade ao curso de Pedagogia. Pois, o Parecer nº 252, de 1969, que definiu a 

estrutura curricular do curso de Pedagogia, continuava a vigorar, com a intencionalidade de 

formar professores para o Ensino Normal e especialistas para as atividades de orientação, 

administração, supervisão e inspeção no âmbito das escolas e dos sistemas escolares.  

Da mesma forma, a crítica à formação dos especialistas na metade da década de 1980 

desencadeou a descaracterização dos pedagogos-especialistas como profissionais, e as 

associações de Orientadores Educacionais e de Supervisores Educacionais se dissolveram, 

resultando na perda do espaço de discussão teórico-prática da pedagogia e do exercício 

profissional do pedagogo existente nessas associações. 

Nesse sentido, à divisão técnica do trabalho na escola, à separação entre o pedagogo 

especialista e o trabalho docente e à separação entre teoria e prática excluiu o caráter da 

pedagogia como investigação do fenômeno educativo, acentuando ainda mais à fragmentação 

da formação do pedagogo (LIBÂNEO, PIMENTA, 1999). 

Embora, uma das justificativas para a oferta das habilitações e para a 

profissionalização do pedagogo era a ampliação do atendimento às necessidades de 

escolarização básica, estava evidenciado o direcionamento dado à formação de profissionais 

da educação de acordo com a política educacional da época. 

No entanto, Brzezinski (1996) destaca que durante o I Seminário de Educação 

Brasileira começam a configurarem-se os problemas sociais relacionados com a educação o 

que desencadeariam uma proposta de escola democrática, voltada para um novo projeto 

crítico da sociedade capitalista. E evidencia que esse período favoreceu, também, estudos e 

debates sobre a dimensão política do ato educativo, e, fortaleceu o compromisso do educador 

em tornar-se um agente de transformação da realidade social, mediante o ato pedagógico. 

Além disso, insere-se no conjunto das discussões teóricas e das ações práticas 

encetadas pelas várias organizações criadas
28

, a dimensão política dos educadores vinculada a 

sua formação profissional. 

 

Os esforços dessas associações concentravam-se, sobretudo, em um trabalho de 

mobilização coletiva, com vistas a desenvolver mecanismos que permitissem uma 

tomada de consciência dos educadores e da sociedade como um todo, acerca da 

importância das políticas educacionais e da valorização social dos profissionais da 

educação (BRZEZINSKI, 1996, p. 95). 

                                                           
28

  Associação Nacional de Educação, o Centro de Estudos Educação e Sociedade, a Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa dentre outras. 
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Em paralelo ao movimento de reformulação, inclusive, no curso de Pedagogia, 

investiu-se ―a ideia de dar unidade ao sistema de formação de educadores mediante o lema: a 

base da identidade do profissional de educação é a docência‖ (LIBÂNEO, 2010, p. 131).  

Na tentativa de romper com a dicotomia da formação do especialista e do esquema 

instituído 3+1, que formava o administrador, orientador, inspetor e supervisor escolar, 

geraram discussões e debates acerca processo de formação docente, não somente relacionado 

ao curso de pedagogia, mas aos demais cursos de formação de professores. Portanto, o 

movimento educador ANFOPE, iniciou como premissa a docência como identidade 

profissional de educação, e conclamaram a conceber e propagar que a docência é à base de 

formação de todos os cursos de licenciatura, porém, quanto ao curso de Pedagogia, que 

pairava sobre a fragmentação de habilitar os especialistas em educação como também, formar 

o professor para atuar na docência, direcionou a formação do pedagogo global envolvendo a 

formação, além, da docência a atuação nas áreas de suporte e apoio pedagógico tanto em 

ambientes escolares como não escolares. Dessa forma, ―o trabalho pedagógico passava a ser 

interpretado pela globalidade das dimensões política e técnica do ato pedagógico, tendo como 

ponto de partida e de chegada a prática social‖ (BRZEZINSKI, 1996, p. 99). 

Vicentini e Lugli (2009) destacam que naquele momento havia uma corrente de 

opinião que defendia o curso de Pedagogia em Nível Superior como o lugar apropriado de 

formação do professor do Ensino Fundamental anos iniciais, devendo as habilitações do curso 

ser oferecidas em nível de pós-graduação. Todavia, a proposta do Parecer 252/69, de autoria 

de Valnir Chagas, continuava sendo a oficial, mesmo depois de diversas discussões, pesquisas 

e propostas de adaptações indicadas pelas associações e movimentos de educadores.  

Assim, a educação vai gradativamente assumindo uma postura de preocupação com as 

questões sociais, da qual se principia ―a necessidade de uma formação global do pedagogo 

embasada na fundamentação teórica construída com base e em decorrência da realidade 

educacional‖ (BRZEZINSKI, 1996, p. 125). 

Como foi possível observar, essas discussões servem como fundamentos para a nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nº 9.394/96, ultrapassando, aparentemente, o viés 

tecnicista do currículo em vigor, e indicou mudanças na formação de professores, tendo como 

prioridade os cursos de nível superior para a formação dos professores para todo o sistema de 

ensino, entretanto, salienta-se que as reformas ocorridas na década de 1990 estiveram em 

consonância com as propostas neoliberais, adotadas pelo governo brasileiro, atreladas as 
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influências dos organismos internacionais e o novo paradigma produtivo serão revisitadas no 

tópico a seguir.  

 

2.8  A década de 1990 e a expansão das reformas neoliberais na educação 

 

A década de 1990 inicia com instabilidade econômica, a posse do presidente eleito 

pelo voto direto, Fernando Collor (1990), e a hiperinflação. Nessas condições, os ideais 

liberais passam a se desenvolver no país e inaugurar, com o governo Collor, a era liberal no 

Brasil. O intervencionismo estatal cede lugar, de forma acelerada, a propostas de 

desregulamentação total da economia, abertura comercial completa, Estado mínimo e 

privatizações.   

 No entanto, considerando a tradição brasileira em que as reformas educacionais 

resultam de projetos invariavelmente de iniciativa do Poder Executivo, Saviani (2011, p. 68) 

denota ―a atual LDB 9.394/1996 deu-se no âmbito do Legislativo e através de um projeto 

gestado no interior da comunidade educacional que se iniciou no final da década de 1980‖.  

 Pois, conforme o autor, a gestação da atual LDB 9394/96 remonta ao ano de 1986, 

em face à convocação da Constituinte e manteve-se mobilizada através do Fórum em Defesa 

da Escola Pública que reunia aproximadamente trinta (30) entidades
29

 de âmbito nacional, as 

quais difundiram perspectivas de mudanças em relação às diretrizes gerais da educação que 

precisavam urgentemente ser alteradas.  

 Nesse âmbito, Saviani (2011) destaca o novo conceito de educação fundamental, 

abarcando desde as creches, aos umbrais da universidade, bem como definição de direitos e 

deveres para difusão da educação escolar nacional. 

Todavia, assim como ocorrera na década de 1950, os anos de 1990 protagonizaram 

novos investimentos na área educacional, a partir de uma agenda internacional definida para a 

educação materializada em diversos eventos, a saber: a Conferência Mundial de Educação 

para Todos, em Jontien – Tailândia (1990), a Conferência de Nova Delhi (1993) e as reuniões 

do Projeto Principal de Educação na América Latina e do Caribe iniciadas em 1996, com a 

Conferência de Kingston – Jamaica. 

Desse modo, a partir da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, em Jontien 

(1990), o Brasil passa a integrar um grupo de países em desenvolvimento com problemas de 

                                                           
29

 ANDE, ANDES-SN, ANPAE, ANPEd, CBCE, CEDES, CGT, CNTE, CNTEEC, CONAM, CONARCFE 

(ANFOPE), CONSED, CONTAG, CRUB, CUT, FASUBRA, FBAPEF, FENAJ, FENASE, FENOE, OAB,SBF, 

SBPC, UBES, UNIDME E UNE, além das entidades convidadas: CNBB, INEP e AEC. 
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universalização da Educação Básica e de analfabetismo. Para tanto, a Declaração de Nova 

Delhi (1993), de acordo com Vieira (2001), sinaliza para o que a educação é, e tem que ser: 

 

Responsabilidade da sociedade, englobando igualmente os governos, as famílias, as 

comunidades e as organizações não governamentais, exige o compromisso e a 

participação de todos numa grande aliança que transcenda a diversidade de opiniões 

e posições políticas‖. Mas, na verdade, toda a estratégia em torno da qual se concebe 

o Plano Decenal, envolve alianças inexistentes nos processos anteriores de 

planejamento governamental (p. 66). 

 

 

Além disso, o autor assinala que as recomendações da Conferência de Kingston 

(1996), não deixam de ser ―uma ilustração da tendência de globalização das agendas 

educacionais, a exemplo da ênfase nas questões da gestão, da avaliação e da identificação de 

novas alianças no campo da educação‖ (p. 68). 

Desse modo, as relações sociais capitalistas passam a ser arquitetadas pelo avanço 

tecnológico, pela globalização do capital e do trabalho que redimensionam o processo de 

reforma do Estado brasileiro pautado na modernização, racionalidade e privatização.  

Mesmo porque, conforme explícita Saviani (2011), o MEC em lugar de formular para 

a área uma política global, preferiu esvaziar o projeto substitutivo apresentado em março de 

1996, e optou por um texto inócuo e genérico, uma LDB minimalista que se logrou converter 

na nova LDB (p. 226). 

Neste contexto, Dourado (2001) pontua: 

  

Vivencia-se mudanças no papel social da educação e da escola, por meio de um 

conjunto de medidas que redirecionam o panorama da educação básica e superior, 

intensificada por ações políticas e reformas educacionais em sintonia com a 

orientação de organismos internacionais (p. 50). 

 

 

A esse respeito, a educação como fator central do novo paradigma produtivo propõe 

que as novas tecnologias e as novas formas organizacionais do trabalho estejam relacionadas 

com as necessidades de melhor qualificação profissional, todavia, ―[...] mesmo se houver 

alguma evidência de ampliação de recursos para a formação geral da população, há razões 

para crer que tal formação teria características de aligeiramento‖ (LIBÂNEO, 2007, p. 20). 

Até porque, Saviani (2011, p. 226), assevera para ―afastar as pressões das forças 

organizadas que atuavam junto ou sobre o Parlamento de modo a deixar o caminho livre para 

a apresentação e aprovação de reformas pontuais, tópicas e localizadas‖, pois, dessa forma 

seria mais fácil viabilizá-las politicamente. 
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A propósito, Dourado (2001, p. 52) indica que as políticas implementadas pelo 

governo federal durante os anos 1990, no caso da formação docente, centram-se ―na formação 

em serviço e no aligeiramento da formação inicial, entendida como capacitação pedagógica de 

cunho estritamente técnico‖. 

 Da mesma forma Brzezinski (2002, p. 13) preconiza: 

 

esperava-se que a nova LDB 9.394/96 viesse reforçar a necessidade de ultrapassar o 

modelo imposto pela reforma universitária, no entanto, a legislação dela decorrente 

vem provocando maior desqualificação na formação inicial dos profissionais de 

educação, propondo a transferência da sua formação da universidade para 

instituições de ensino superior, nas quais articulação entre ensino e a pesquisa não 

precisa ser respeitada. 

 

Neste cenário, e com base nos teóricos citados pontua-se a redução das ações e dos 

investimentos púbicos por parte do Estado, o qual denota uma concepção neoliberal presente 

na LDB 9.394/96. 

Mesmo porque, o Decreto nº 2.306/97, juntamente, com a LDB 9.394/96 

consubstanciou um novo locus de formação de professores: Art. 62 - os Institutos Superiores 

de Educação - ISE, e o Art. 63 estabelece o curso Normal Superior destinado à formação de 

docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental.  

Contrariando os ideais do movimento educacional, que defendiam a docência como 

base de formação de todo educador, principalmente do pedagogo, que de certa forma, 

negligenciaram a formação de professores nas universidades que ofertavam os cursos de 

Pedagogia. Contudo, a legislação permitiu interpretar que o professor é um profissional da 

prática, como se esta requeresse apenas transmissão de conteúdos e não produção de saberes 

por meio do processo de investigação.  

Desse modo, o modelo neoliberal de educação estaria subordinando alvos político-

sociais (equidade, cidadania, democracia) a intentos estritamente econômicos 

(desenvolvimento tecnológico, competitividade internacional), ou seja, a lógica do mercado 

(LIBÂNEO, 2007, p. 20). 

Nesse contexto, a educação retoma características cidadãs no processo de luta com si 

própria, e a formação docente articula-se ao movimento social mais amplo, pautado na 

autonomia, na tentativa de superar as imposições do poder institucional para os currículos que 

tangenciam a profissionalização do pedagogo e a desvalorização do professor.  

Quanto à supervisão escolar na década de 1990, é possível considerá-la influenciada 

pelo movimento educador que a reconhece, no entanto, esta deve apresentar-se como uma 



61 
 

função contextualizada e inserida nos fundamentos e nos processos pedagógicos, auxiliando e 

promovendo a coordenação das atividades desses e sua atualização deve dar-se por meio do 

estudo e pelas práticas coletivas dos professores. 

Nesse sentido, emerge a Coordenação Pedagógica como uma atividade voltada 

essencialmente para a organização, compreensão e transformação da práxis docente, para fins 

organizados e eticamente justificáveis. Outra atribuição essencial da Coordenação Pedagógica 

se refere, ao processo de formação em serviço dos professores, que nos dias atuais representa 

uma preocupação aos profissionais diretamente relacionados a ela, não só nos cursos de 

licenciatura, mas também na capacitação continuada daqueles que se encontra em pleno 

exercício. 

Convém, no entanto, entendermos que é neste cenário de mutação de funções que 

surge o coordenador pedagógico, profissional na educação que não é o supervisor escolar 

muito menos o orientador educacional, mas um profissional que integra as duas funções em 

prol da articulação dos espaços de formação contínua do docente na escola, ou seja, é 

atribuída a figura do coordenador pedagógico o papel de formador do docente na escola.     

A esse respeito, Libâneo (2015) elucida o papel da coordenação pedagógica como: 

 

Principal atribuição à assistência pedagógico-didática aos professores para se chegar 

a uma situação ideal de qualidade de ensino (considerando o ideal e o possível), 

auxiliando-os a conceber, construir e administrar situações de aprendizagem 

adequadas as necessidade educacionais dos alunos (p. 180).  

 

Portanto, podemos evidenciar que a função supervisora começa a desdobrar-se nas 

funções mediadora, articuladora, formadora e transformadora para lidar com a dinâmica do 

processo ensino-aprendizagem e as condições organizacionais em prol do desenvolvimento da 

ação pedagógica com qualidade.   

Com base nesse panorama educacional apresentado e as distintas formas de como se 

apresentara a supervisão escolar brasileira, a seguir esboçaremos na próxima seção o contexto 

histórico da supervisão escolar em Rondônia. 
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3. A SUPERVISÃO EDUCACIONAL EM RONDÔNIA 

   

Esta seção tem por finalidade apresentar o contexto histórico sobre a supervisão 

educacional na rede de ensino estadual pautado em aportes legais concomitante ao processo 

de formação docente que ocorreu no estado de Rondônia para que seja possível 

compreendermos os mecanismos que encetaram o sistema educacional, especialmente, o 

serviço de supervisão escolar.  

No entanto, devido à complexidade e amplitude não é nossa intenção proceder a uma 

história educacional completa, mas, percorrer um aspecto da educação escolar rondoniense, 

no que se refere ao exercício da função exercida pelo supervisor escolar. Por este motivo nos 

reportarmos a alguns fatos que denotam a ação supervisora em dois momentos: 1º no 

Território Federal de Rondônia (1967-1980) e 2º momento no Estado de Rondônia 

subdividido nos períodos de 1981- 1991; 1992-2009 e a partir de 2010.  

Há, no entanto que explicarmos ao leitor as limitações deste estudo que devido à 

temática proposta não foi possível coletar dados minuciosos de cada período histórico, apesar 

das tentativas realizadas junto a Secretaria de Estado da Educação, com sede em Porto Velho, 

na Gerência de Educação Básica, em especial, na Subgerência de Ensino Fundamental, pois, 

os atuais profissionais que se encontram em exercício não são conhecedores de arquivos que 

poderiam nos fornecer com precisão as informações solicitadas. Para tanto, nos orientaram a 

contatar sujeitos que outrora desenvolveram atividades nesta área para captar informações.  

Nestas condições, dialogamos com alguns servidores da Secretaria os quais nos 

relataram que as informações sobre a constituição e atuação dos setores em arquivos antigos, 

inclusive, sobre o serviço de supervisão é praticamente inexistente, pois, sempre foram 

pautados pela expedição de Portarias e Decretos estaduais que norteiam a atuação dos 

profissionais, conforme a estrutura organizacional da SEDUC que é compilado ao cargo do 

dirigente empossado e posto em curso conforme a política educacional adotada. A qual é 

constante as mudanças que ocasionam à falta continuidade dos trabalhos realizados, bem 

como, a sistematização de registros que apresentem a eficácia no trabalho do servidor público, 

e consequentemente, estão vinculadas as questões administrativas e gerenciais na rede de 

ensino estadual.  

Buscamos também, encontrar suporte de informações na Coordenadoria Regional de 

Educação em Vilhena, e de acordo com o servidor que nos atendeu, o mesmo atua no Setor de 

Inspeção Escolar, embora apresente mais de vinte e cinco (25) anos de serviço público, ainda, 

encontra-se desempenhando atividades, e revelou-nos ter vivenciado experiências enquanto 
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este órgão denominava-se Delegacia Regional de Ensino e Representação de Ensino. Os 

relatos proferidos deste sujeito também evidenciaram a falta de sistematização das atividades 

nos setores e as mudanças organizacionais na SEDUC ocorridas durante cada troca de 

dirigente acarretam problemas sequenciais nas atividades desenvolvidas, e indicou que um 

dos motivos é revestido pela falta de organização dos setores em sistematizar arquivos para 

posteriores consultas.  

Com base nessas informações, respaldamo-nos, também, na produção de Dulcineia 

Lima, (1980) a única dissertação encontrada que aborda a temática da supervisão escolar em 

nível estadual. Com estes esclarecimentos os registros encontrados que se refere à supervisão 

neste estudo, datam a partir da implantação da Lei 4.024/61, entretanto, somente no ano de 

1968 ocorre à sistematização do serviço de supervisão escolar no Território Federal de 

Rondônia, dessa forma para darmos veracidade às informações coletadas, iniciaremos nosso 

percurso sobre a ação supervisora a partir desse período.  

 

3.1 Indícios da ação supervisora no Território Federal de Rondônia (1967-1980) 

 

Em atendimento ao proposto no Plano Setorial de Educação e Cultura em 1972, as 

estratégias estabelecidas pelo DEF - Departamento de Ensino Fundamental – do MEC, por 

meio do projeto Assistência Técnica aos Estados, Territórios e Distrito Federal, foi 

estabelecida uma programação de assistência às Unidades da Federação com a implantação e 

implementação da Reforma de Ensino de 1º Grau que inseriu a Supervisão um mecanismo 

básico capaz de realizar o acompanhamento, controle e avaliação das novas propostas 

curriculares a serem implantadas nos diferentes sistemas de ensino de 1º Grau.  

Dessa forma, se inicia a configuração da Supervisão existente como trabalho 

indispensável ao estabelecimento de novas diretrizes de ação supervisora para o ensino de 1º 

Grau, e o Centro de Recursos Humanos João Pinheiro — CRHJP — Belo Horizonte, 

integrante do Projeto de Acompanhamento da implantação e implementação da Lei n. 

5.6972/71 — Ensino de 1º Grau coube, então, essa tarefa: ―realizar um diagnóstico da 

supervisão de ensino no sistema educacional do País‖ (MEC, 1976, p.10).  

O serviço de supervisão do ensino primário foi criado pelo Decreto Governamental nº 

521, de 10 de agosto de 1967, subordinado a Divisão de Educação e Cultura (DEC) do 

Território Federal de Rondônia, após a promulgação da Lei 4.024/61 (LIMA, 1980, p.7). 
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Entretanto, a implantação deste ‗novo‘ serviço enfrentou grandes dificuldades 

ocasionadas, principalmente, por falta de profissionais qualificados, o que proporcionou aos 

professores mais experientes
30

 a realizarem este serviço de assistência pedagógica. 

A propósito, uma das iniciativas do Governo Federal em relação à formação docente 

foi à criação do Projeto Logos, que data do ano de 1973, através do Parecer nº 699/72 do 

Ministério da Educação, cujo objetivo era o de transformar, em curto prazo, o perfil do 

sistema educacional nas regiões menos desenvolvidas do país. Em Rondônia, o Logos II foi 

implantado em 1975, em caráter experimental, escolhido devido à grande quantidade de 

professores não titulados que estava atuando em salas de aula. ―Era na região Norte que se 

encontrava a maior proporção de professores leigos em relação aos habilitados‖ (AMARAL, 

1991, p.52) e em Rondônia, dos 967 professores que atuavam no magistério, 299 eram 

titulados e 668 não possuíam habilitação (BRASIL, 1974).  

Como programa de capacitação, o Projeto Logos II, conforme o MEC dirigia-se, 

prioritariamente, para a população rural, que era desprovida tanto de prédios escolares em 

quantidade suficiente para atender a demanda, quanto de professores habilitados para atuar em 

sala de aula (ANDRADE, 1995). Todavia, o Território Federal de Rondônia estava adequado 

a este conceito rural, pois, para o Governo Militar, esse ente da federação era tipicamente 

rural. Assim sendo, para muitos falar do professor leigo em Rondônia relaciona-se ao 

professor rural. 

Além disso, a atuação de supervisores era restrita a determinadas áreas no Território 

Federal de Rondônia, pois, conforme evidencia Lima (1980), a área de abrangência do serviço 

de Supervisão atingia somente as sedes dos municípios de Porto Velho e Guajará Mirim, e as 

demais localidades, denominadas de interior, não possuíam supervisores escolares pela 

dificuldade de comunicação, e os professores eram atendidos através de cursos de férias, após 

o término do período letivo.  

Nesse sentido, para amenizar o problema da capacitação dos professores no serviço de 

supervisão foi instituída a:  

 

Portaria nº 047, de 24 de abril de 1968, que autorizou os primeiros professores 

encarregados do Serviço de Supervisão a frequentarem o curso de Supervisão de 

Ensino Primário, com duração de dez meses, no estado da Guanabara, realizado pelo 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP) na condição de bolsistas do 

Ministério de Educação e Cultura, sem ônus para o Território de Rondônia (LIMA, 

1980, p. 8).  

 

                                                           
30

 Professores com mais de dez (10) anos de atuação na docência e com no mínimo de formação o ensino de 2º 

grau, Magistério na época. 
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Portanto, podemos destacar que a ação supervisora implantada no Território Federal 

de Rondônia centrava-se no treinamento profissional através da introdução de novas técnicas 

a serem aplicadas para o trabalho do supervisor, o qual tinha como incumbência efetivar essas 

técnicas, as quais deveriam refletir no trabalho do professor.  

Mesmo porque, a meta principal era: 

 

[...] melhorar o desempenho do professor através da realização de cursos de 

aperfeiçoamento; e que apesar da Seção de Supervisão ser legalmente inexistente, 

era realizado planejamento conjunto pelas supervisoras mais experientes, e este 

planejamento obedecia a diretrizes emanadas do programa de aperfeiçoamento do 

magistério primário – PAMP; a capacitação de recursos humanos visando a 

promoção de cursos para professores leigos (LIMA, 1980, p. 10). 

 

 

Destacamos, portanto, a partir dessas implicações, tanto no trabalho do supervisor, 

quanto do professor, a forma explicitada da tendência pedagógica adotada para o trabalho da 

supervisão, a qual Libâneo (1989) denomina como tendência liberal tecnicista, e enfatiza ―os 

objetivos instrucionais (conteúdos) resultam da aplicação de leis naturais que independem dos 

que a conhecem ou executam‖ (p. 16). 

 Desse modo, à tendência tecnicista, em nível de política oficial tem como marcos de 

implantação as Leis 5.540/68 e 5.692/71, que reorganizam o Ensino Superior e Ensino de 1° e 

2° Graus. No entanto, mesmo com os supervisores treinados e as novas técnicas aplicadas no 

trabalho da supervisão, inúmeros fatores constituíram como bloqueio a realização deste 

serviço supervisivo. Dentre os problemas engendrados no serviço de supervisão destacam-se: 

 

 A explosão demográfica na década de 1970, o aumento do pessoal docente, 

pessoal docente não qualificado, supervisores insuficientes, remuneração, 

 Havia somente quatro supervisores responsáveis pelo serviço de supervisão 

no setor de Divisão de Educação e cultura, sendo um deles, denominado de 

supervisor chefe, e uns poucos supervisores lotados em escolas que apresentavam 

maior número de matrículas.  

 Indefinição da função, ou seja, a falta de clareza na especificação das 

atribuições que competiam ao trabalho do supervisor, pois, o mesmo era incumbido 

de responsabilidades diversas, das mais simples as mais complexas pertinentes aos 

vários setores da escola.  

 Inexistência da estrutura por este motivo o serviço de supervisão esteve para 

extinguir-se, o qual fugindo de suas reais finalidades tornou o trabalho improdutivo, 

não permitindo sequer avaliar os resultados do processo de ensino-aprendizagem, 

muito menos manter o fluxo e refluxo de informações (LIMA, 1980, p. 9-10). 

 

Nesse sentido, percebe-se que os indicadores para a efetivação do serviço de 

supervisão escolar, no Território Federal de Rondônia, não alavancou, pois a falta de uma 

estrutura que garantisse a manutenção do serviço, e as exigências das Leis nº 5.540/68 e nº 
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5.692/71 dificultaram ainda mais o estabelecimento do serviço de supervisão no Território 

que instituíram como critério essencial para atuação de supervisores a graduação no curso de 

nível superior. 

Além disso, segundo dados do INEP (2006), cerca de 300.000 professores eram 

classificados como leigos
31

 no Brasil, na década de 1970, e em Rondônia como já foi 

anunciado cerca de seiscentos e sessenta e oito (668) professores não possuíam titulação do 

total de novecentos e sessenta e sete (967). Todavia, Santos, (2003) indica que além da 

escassez de professores licenciados, também, era grande o número de profissionais liberais 

(advogados, administradores, contadores, etc.) sem formação pedagógica que assumiram salas 

de aula.  

Nestas condições, assinala-se que o Projeto LOGOS I foi um acordo firmado entre 

MEC, estados e municípios, pois, os estados e prefeituras municipais ficavam com a 

responsabilidade de custos relativos ao funcionamento do mesmo. Tendo em vista o início de 

sua implantação, a coordenação do mesmo esteve a cargo do MEC, e a expansão foi feita por 

meio de convênios estabelecidos com as Secretarias Estaduais de Educação.  

Todavia, o Território Federal de Rondônia, por motivos de infraestrutura gerencial não 

aderiu ao Logos I, apesar disso, na fase de expansão do projeto pelo país, durante os anos 

1970 a 1990, ocorre à expansão do Logos II em Rondônia. Quanto à formação docente neste 

projeto implicava capacitação, treinamento de habilidades e titulação cuja base de 

organização predominante era o método modular.  

Apesar dessa iniciativa em capacitar os professores leigos os percalços e falta de 

profissionais qualificados para atuarem como supervisores na Divisão de Educação e Cultura 

ocasionou o estabelecimento de critérios para atuação no serviço de supervisão no Território 

Federal de Rondônia, conforme Lima (1980) evidencia: 

  

Inicialmente, pela impossibilidade de criar novos cargos, era de ser funcionário 

estatutário, posteriormente, a seleção era processada mediante a apresentação do 

diploma, no mínimo 2º grau, bem como o preenchimento e análise de questionários 

                                                           
31

 É o profissional que exerce o magistério sem possuir a habilitação mínima exigida. Segundo o Thesaurus do 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos – INEP, do Ministério de Educação – MEC, trata-se da pessoa que 

trabalha como docente, sem ter terminado o curso necessário que lhe permita obter o título correspondente ao 

nível de ensino em que leciona. São pessoas que lecionam sem ter concluído o curso que as habilitam ao 

exercício do magistério no nível de ensino em que atuam. O termo ―Professor Leigo‖ é, de modo geral, 

empregado para designar os que trabalham nos anos iniciais do Ensino Fundamental e que não têm a formação 

em nível médio, na modalidade normal (antigo Magistério). De modo geral, os professores não habilitados 

lecionam em escolas localizadas em regiões de mais difícil acesso, nas zonas geográficas do país onde não 

existem faculdades ou universidades que possam frequentar (AUGUSTO, 2017, p. 01). 
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onde se relevava a experiência em sala de aulas, nas diferentes séries escolares (p. 

10). 

 

Como se pode observar, mesmo com a falta de profissionais devidamente habilitados 

para o exercício da função supervisora, começa-se a utilizar como princípios para esta 

seleção, profissionais que possuíam experiências na docência. Pois, como indica Tardiff 

(2012), a prática docente e os saberes fazem dos professores um grupo social e profissional, 

cuja existência depende de sua capacidade de dominar, integrar e mobilizar tais saberes 

enquanto condições para sua prática. 

Até porque, Lima (1980) destaca os seguintes dados sobre os supervisores existentes 

no Território, eram em número de catorze (14), distribuídos da seguinte forma: nove na 

Delegacia de Educação e Cultura e cinco no município. Quanto à formação profissional destes 

supervisores de ensino de 1º grau, Lima (1980) registrou ―um com formação em nível 

superior, três com cursos pós-normal (aperfeiçoamento ou treinamento com mais de seis 

meses) e três cursando pedagogia, os outros sete nenhum registo fora encontrado sobre a 

qualificação profissional‖ (p. 13).  

Em relação à finalidade da supervisão, consistia na assistência direta ao professor e a 

assistência administrativa as unidades escolares. Pois, a supervisão localizava-se nos setores 

de Orientação Pedagógica da Delegacia de Educação e Cultura, e os mecanismos responsáveis 

pela supervisão do ensino eram indicados normalmente por meio da expedição de Portarias. 

Nestas condições, e com vistas à implantação do Plano de Modelo de Supervisão 

arquitetado, destacamos a partir desse momento as técnicas usadas na ação supervisora no 

Território Federal de Rondônia que englobam o período de 1971-1975, conforme o Relatório 

da DEF/CRHJP de 1976. 

 

 Técnicas usadas na ação supervisora: reuniões, observações de aulas e produção 

de apostilas (p.47).  

 Técnicas usadas na avaliação do trabalho de supervisão: reuniões, relatórios e 

análises de cronogramas de atividades (p.49); 

 Tipos de material produzido pelas equipes de supervisão: material pedagógico 

(assuntos específicos); material para o próprio trabalho da supervisão 

(documentos orientadores do trabalho e instrumentos para coleta de dados) (p. 

51). 

 

A esse respeito, destacamos a atividade profissional do supervisor voltada a uma 

concepção de atividade eminentemente pedagógica como ponto básico para determinação do 

desempenho do supervisor nos diversos âmbitos de atuação, no entanto, se consideramos os 

aspectos que visaram a implantação da reforma de ensino, a implementação de currículos, a 
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centralização normativa e descentralização executiva e a inter-relação com os demais órgãos 

da SEC - currículo, planejamento, recursos humanos e pesquisa entre outros, o viés da ação 

supervisora denota outra concepção, e não a essência do fazer pedagógico. 

Pois, o referido relatório também apresenta as funções exercidas na supervisão de 

Ensino de 1º Grau de 12 Unidades da Federação - Brasil – 1975, inclusive, no Território 

Federal de Rondônia, a saber: ―implementação da proposta curricular; assistência técnico-

pedagógica ao professor, melhoria da produtividade do ensino e a garantia do fluxo de 

informação entre os níveis que a supervisão se organiza‖ (DEF/CRHJP, 1976, p. 28). 

Todavia, ―os maiores obstáculos decorreram de injunções político-administrativas e de 

fatores pedagógicos, dentre eles a falta de condições técnicas para realizar o trabalho dentro 

das expectativas previstas‖ (DEF/CRHJP, 1976, p. 62).  

Diante desse obstáculo quanto à implantação da ação supervisora, o relatório 

elaborado em 1975 pelas equipes de supervisores e dos assessores da DEF/CRHJP retrata que 

a supervisão em termos de realizações concretas, e especialmente, em termos de tendências 

refletem todo um condicionamento que dificultou a implantação de um sistema de supervisão 

alicerçado nos parâmetros sugeridos no Modelo de Supervisão do DEF/MEC. 

Com base nessas e considerando a regulamentação da Supervisão de Ensino de 1º 

Grau, posterior ao Decreto-Lei nº 200/67 e à Lei nº 5.692/71, o Relatório da DEF/CRHJP 

indicou que, dentre as cinco (5) Unidades da Federação, apenas dois (2) os Território Federal 

de Rondônia e Fernando de Noronha não contavam com regulamentação anterior ao Decreto-

Lei nº. 200/67.  

Dessa forma, foi preciso esperar o Território Federal de Rondônia ser elevado à 

categoria de Estado, em 22 de dezembro de 1981, para que de fato se iniciasse a reforma 

administrativa, e consequentemente, direcionar as diretrizes educacionais a serem implantadas 

em âmbito estadual, é este enfoque que explanaremos no próximo tópico.    

   

3.2 Os meandros na ação supervisora no Estado de Rondônia (1981-1991) 

 

O período de 1981 a 1991 é marcado pelo desenvolvimento de tentativas de 

equacionar o processo educacional e promover educação escolar aos municípios do interior 

rondoniense, este período é caracterizado pela municipalização dos ensinos de 1° e 2° grau, 

pois, o Governo do Território com o objetivo de fortalecer os municípios recém-criados 

municipaliza os ensinos de 1° Grau (Fundamental) e 2° Grau (Médio), extingui as Agências 
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Regionais de Educação e Cultura, e cria as Secretarias Municipais de Educação e Cultura, e 

transfere para estas a administração do ensino.  Contudo, a nível nacional, em 1981 entra em 

execução o III Plano Territorial de Educação e Cultura (1981/1985), o qual Rondônia aderiu e 

executou as seguintes ações educacionais: a construção e a instalação de unidades escolares 

públicas de 1° e 2° Graus na capital e cidade interioranas, a expansão do Projeto Logos II e a 

implantação e implementação do Projeto Pró-Rural
32

.   

Todavia, com a elevação do Território Federal de Rondônia a Estado, em 22 de 

dezembro de 1981, através da Lei Complementar n° 41, as ações previstas no III Plano 

Territorial de Educação e Cultura não obtiveram o resultado esperado, devido, também, ao 

Decreto nº 11, de 31 de dezembro de 1981, que estabeleceu a estrutura e competência da 

Secretaria Estadual de Educação.  

Em relação ao serviço de supervisão escolar, este ficou ausente, implicitamente, da 

estrutura da Secretaria de Educação Estadual, pois, a mesma não elucidou o nível de atuação 

para o desenvolvimento deste serviço, como também, não estipulou atribuições. No entanto, 

criou órgãos com atividades específicas, e um desses órgãos de acordo com o Art. 5º 

encontrava-se: a) o Departamento de Ensino Regular e suas divisões: 1- Divisão de Educação 

Pré-Escolar; 2- Divisão de Ensino de 1º e 2º Graus e 3- Divisão de Ensino Especial 

(DECRETO nº 11, 1981). 

Nestas condições, evidencia-se que a Divisão de Ensino de 1º e 2º graus aglutinou de 

forma implícita atributos e competências do serviço de supervisão como retrata os Incisos IV, 

VI e VII do Art. 11; 

 

[...] 

IV- propor aos órgãos competentes, programas de treinamento e desenvolvimento de 

pessoal envolvido nas atividades de ensino de 1º e 2º graus; [...] 

VI- elaborar ou aprovar currículos e programas para o ensino de 1º e 2º Graus; [...] 

VII- orientar os órgãos responsáveis pelas atividades de educação a nível municipal, 

prestando-lhes assistência em planos e programas pedagógicos e de orientação 

educacional (DECRETO nº11, 1981).  

 

                                                           
32

 De caráter especial, como experiência pedagógica para o meio rural, pois, o III Plano Territorial de Educação 

e Cultura (1980-1985) estabeleceu como prioridade estratégica para a Região Norte a preocupação em conferir à 

oferta educacional de caráter amazônico, no sentido do aproveitamento da matéria-prima e dos recursos locais, 

da adequação da oferta ao estilo da população dispersa, da integração com os projetos especiais de 

desenvolvimento rural e urbano, bem como do apoio a iniciativas que se compatibilizem com as características 

das comunidades indígenas remanescentes. 
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Dessa forma, as atribuições do serviço de supervisão foram incorporadas a Divisão de 

Ensino de 1º e 2º Graus sem o estabelecimento de um processo de sistematização própria, 

mas, em conjunto com outras atribuições que envolvessem o fazer pedagógico como um todo. 

Nessas condições, podemos inferir que os resultados esperados não conseguiram êxitos 

devido à falta de continuidade linear entre as ações propostas no III Plano Territorial de 

Educação e Cultura, que previu a sistematização do serviço de supervisão e o estabelecimento 

da estrutura da Secretaria Estadual de Educação de Rondônia.  

Outro fator desencadeador desta divergência entre o III Plano Territorial e a Secretaria 

deve-se ao cumprimento da Lei 5.692/71, em relação à oferta de ensino, cuja característica 

implicou na formação para o magistério, em nível de segundo grau, atribuindo ao Governo do 

Estado de Rondônia a criação de escolas de 1º e 2º Graus, principalmente na área urbana dos 

municípios, proporcionando a realização dos cursos de formação profissional na rede pública 

de ensino e contribuindo na formação de professores primários a nível médio com Habilitação 

para o Magistério, que perdurou até o ano de 2001. 

Fato este que é evidenciado com a instalação da Nova República em 1985, nesta 

época, o presidente do país, José Sarney, nomeia para o cargo de Governador Provisório do 

Estado de Rondônia, o Professor Ângelo Angelin (maio de 1985 a março de 1987), e este, 

depara-se com a seguinte situação:  

 

 População da faixa etária de 7 a 14 anos, 243.469, da qual 95.450 não 

estavam sendo atendida com o ensino obrigatório, por falta de salas de aula; 

 Déficit de sala de aula: 1370, equivalente a 137 escolas de 10 salas de aula 

(funcionando em dois turnos); 

 Professores leigos: 2.725, equivalente a 33% do corpo docente geral; 

 Decréscimo do percentual dos repasses de recursos financeiros destinados à 

educação, pelo Governo Federal (decréscimo de 16% no período de 

1980/85); 

 Alto nível de crescimento demográfico: População em 1980= 503.070;  

 Elevado índice de retenção, evasão e defasagem idade/série (IBGE, 1985). 

 

Face ao diagnóstico apresentado, o governador Ângelo Angelin indicou como possível 

solução:  

 
A elaboração do Plano de Ação Imediata que previa a expansão da rede escolar, 

constituindo 2.900 salas de aula na zona urbana e 2.745 na zona rural; a contratação 

de 2.900 professores para a zona urbana e 2.735 para a zona rural, 580 

Administradores Escolares, 1.016 Supervisores Escolares, 580 Orientadores 

Educacionais, 580 Psicólogos Educacionais, 1.450 Zeladores e 580 Merendeiras, no 

período 1986/1987 (SILVA, 1984, s/n). 
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Nestas condições, e considerando o contingente migratório e as condições 

desfavoráveis em que este ocorreu, ficou explícito ainda mais o problema de imprimir à oferta 

de serviços educacionais com as necessidades socioeconômicas locais, o qual, teve como 

resultado a inoperância dos mecanismos governamentais locais para oferta da escolarização 

devido às condições precárias dos municípios, as quais agravaram, ainda, mais difusão da 

educação escolar e a profissionalização docente. 

Neste sentido, o Poder Executivo autoriza a criação das Delegacias Regionais de 

Ensino no Estado em 1985, e estas, com sede nos municípios, considerados polos
33

, ora 

existentes, e nos que venham a ser criados no Estado. E denota principalmente, a competência 

das Delegacias:  

 

Art. 3º ―As Delegacias Regionais de Ensino serão os órgãos responsáveis pela 

coordenação e fiscalização do ensino de 1º e 2º graus nos municípios do Estado 

subordinadas diretamente à Secretaria de Estado da Educação‖ (LEI 67, 1985).  

  

Desse modo, podemos considerar, conforme evidencia Saviani (2011), que a educação 

se converte, de forma generalizada, numa questão de interesse público a ser, portanto, 

implementada pelos órgãos públicos, isto é, pelo Estado o qual é instado a provê-la através da 

abertura e manutenção de escolas (SAVIANI, 2011, p. 14). 

Diante desse contexto, o Governo do Estado de Rondônia retoma a responsabilidade 

pela oferta da Educação de Pré-Escolar, e de 1° e 2º Graus, das escolas criadas nos municípios 

através do Decreto nº 4.046/1988
34

, e consequentemente proporciona a efetivação do 

funcionalismo público, e finalmente, instala, no fim dos anos de 1988, as Delegacias 

Regionais de Educação e Cultura – DREC, através do Decreto nº 4.047/1988, ações estas 

realizadas pelo então, primeiro governador eleito do estado de Rondônia, Jerônimo Garcia 

Santana.  

Em relação à implantação das DREC nos municípios polos, as mesmas possuíam de 

acordo com o Art. 3º a seguinte estrutura:  

 

1- Gerência Técnico-Pedagógica; 

2- Gerência de Apoio ao Educando; 

3- Gerência de Inspeção Escolar; 

4- Gerência Administrativa e Financeira; 

5-  Núcleos de Educação e Cultura; 

5.1  Unidade Técnico-Pedagógico e 

                                                           
33

 O município geograficamente estratégico dentro da região, será considerado polo para efeito de sediar as 

Delegacias Regionais de Ensino, criadas pela Lei nº 67 de 14 de novembro de 1985 ( LEI nº 164, 1987). 
34

 Art. 2º O ensino pré-escolar, de 1º e 2º Graus passa a ser administrado diretamente pela Secretaria de Estado 

da Educação que baixairá atos administrativos para o cumprimento do presente Decreto. 
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5.2  Unidade Administrativa e de Assistência ao Educando (DECRETO nº 

4047/1988) . 

 

Ressalta-se que o referido Decreto também dispôs sobre a criação dos Núcleos de 

Educação e Cultura – NEC, em todos os municípios do Estado, ou seja, nos municípios que 

não eram polos, e estes, subordinados diretamente as Delegacias Regionais de Educação e 

Cultura – DREC. Totalizando a implantação de 08 (oito) Delegacias Regionais e 15 (quinze) 

Núcleos de Educação e Cultura.  

Para tanto, tornou-se necessário à efetivação de recursos humanos para ampliar e 

redimensionar a ação educativa em âmbito estadual, desse modo foi realizado o primeiro 

concurso público para atuação de docentes e técnicos educacionais na esfera estadual no ano 

de 1988, tanto para suprir as carências educacionais no estado, em nível de Secretaria 

Estadual de Educação quanto das escolas, mas, as condições precárias e a falta de 

profissionais habilitados para ocuparem os cargos de especialistas, inclusive no serviço de 

supervisão continuavam escassas. 

Até porque, mesmo com a criação da Gerência Técnico-Pedagógica, nas Delegacias 

Regionais de Educação e Cultura, e da Unidade Técnico-Pedagógica nos Núcleos de 

Educação, não foi possível o estabelecimento de um setor/departamento/divisão com a 

finalidade específica em arquitetar um serviço de supervisão e que provesse as necessidades 

educacionais dos municípios e, consequentemente, do estado, dada a complexidade e 

divergências das microrregiões em desenvolvimento.  

Entretanto, enfatizamos que o processo de abertura política e os debates ocorridos em 

torno da ação supervisora a nível nacional contribuíram para que este serviço fosse mantido 

fora do discurso oficial rondoniense para, de certa forma, camuflar as mazelas educacionais 

em detrimento do não cumprimento das ações outrora estipuladas.  

Com base nessas, percebe-se que ação supervisora durante este período não se 

manifestou como um serviço exclusivo, sistemático e orgânico dos órgãos governamentais 

voltado ao processo de ensino-aprendizagem, mas entranhado no corpus de uma organização 

burocrática, a qual se manteve aglomerada em distintas funções e atribuições mediante 

atividades de coordenar e supervisionar o ensino de 1º e 2º Graus a departamentos e suas 

divisões. 

Porém, com a mudança no comando do governo estadual, em meados de 1991, o 

governador, Oswaldo Piana expediu dois decretos, a saber, o Decreto nº 5.174, de 16 de julho 

de 1991, que dispôs sobre estrutura básica e estabeleceu as competências da Secretaria de 

Estado da Educação; e o Decreto nº 5.237, de 19 de agosto de 1991, que dispôs sobre a 
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estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado da Educação a nível local, instituiu as 

Representações nos municípios – REM, e extingue as Delegacias Regionais de Educação e 

Cultura – DREC. 

No entanto, essas mudanças possibilitaram estabelecer em nível de Secretaria 

Estadual, de acordo com o Art. 11 § 1º as Divisões de Ensino Pré-Escolar, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Ensino Especial e Ensino Rural, e dentro de cada nível suas 

respectivas competências, entre elas destacamos: 

 

[...]  

III - acompanhar e supervisionar o cumprimento dos programas e currículos em cada 

nível, adequando-os as peculiaridades locais, regionais e ao tipo de clientela escolar 

a ser atendida; 

IV - programar e realizar cursos de treinamento e aperfeiçoamento para docentes de 

acordo com as deficiências constadas através da observação sistemática e 

assistemática, avaliação e diagnostico; (DECRETO nº 5174, 1991).  

 

Desse modo, embutido em cada nível de ensino o § 2º apresenta a Divisão Técnico-

Pedagógica, cuja competência centra-se nos trabalhos de: 

 
I- Coordenar as atividades educacionais a nível de assessoramento técnico-

pedagógico, voltadas a supervisão, orientação e psicologia escolar. 

II- Planejar e executar atividades de treinamento e aperfeiçoamento integrado as 

demais divisões (DECRETO nº 5174, 1991).  

 

 

Considerando estas atribuições em consonância à ação supervisora e o processo de 

ensino-aprendizagem, podemos mensurar que a partir da instituição dos Decretos nº 5.237/91 

e nº 5174/91, que se revelaram com maior evidência ações pertinentes tanto ao trabalho dos 

supervisores atuantes no nível intermediário quanto aos supervisores escolares a sua função 

precípua.  

Pois, conforme o Art. 24, a Divisão Técnico-Pedagógica compreendeu: I – a Seção de 

Supervisão do Ensino Escolar Fundamental e Médio, a qual delineia, explicitamente, sua 

competência, no Art. 101: 

 

I-     Elaborar planos, programas e projetos articulados com a politica educacional 

vigente, objetivando a dinamização da ação supervisora no Estado; 

II- Desenvolver propostas de ações que resultem na melhoria qualitativa e 

quantitativa do ensino; 

III- Prestar assistência técnico-pedagógica as unidades escolares nas fases de 

planejamento, execução e avaliação do processo educacional (DECRETO 5.237, 

1991). 
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No entanto, a título de competências em nível local, as Representações nos 

municípios, elenca-se a Seção de Assistência Técnica e Pedagógica estabelecida no art. 139, a 

qual compete: Art. 141, I – orientar, supervisionar, inspecionar e apoiar as atividades 

desenvolvidas nas escolas de ensino pré-escolar, regular, supletivo e especial existentes no 

município (DECRETO 5.237, 1991). 

Portanto, pontua-se de acordo com os relatos obtidos de profissionais que vivenciaram 

esta época competia a esta seção em nível local atuar também, de forma sistemática e 

providencial, objetivando a funcionalidade do sistema, principalmente a utilização dos 

manuais didáticos pelos professores e o rígido planejamento a ser executado.  

Nessas condições, pedagogicamente, impregnou-se um dos processos desgastantes nas 

escolas, a saber, o processo de avaliação final como forma de checagem atribuída à equipe de 

profissionais especialistas da Secretaria Municipal de Educação, em seguida este trabalho foi 

executado pelas DREC, e posteriormente pelas REM, estes profissionais tinham como 

incumbência verificar a leitura e interpretação de textos dos alunos da 1º série do ensino 

primário no final do ano letivo, ou seja, realizar a avaliação de caráter classificatório aos 

discentes, e coercitivo aos professores ocasionando a estes frustações com esse tipo de 

assessoramento pedagógico.   

Assim, consideramos que mesmo com estas impertinências em relação ao trabalho 

desenvolvido pelos especialistas, inclusive pelos supervisores, a nível local e intermediário no 

estado e os fatores emergentes que favoreceram o estabelecimento de Decretos e Leis, nos 

diferentes governos é que se pode (re) estruturar a Secretaria de Educação em Rondônia. Pois, 

o período de 1981 a 1991, mesmo com as mudanças pertinentes a organização do estado de 

Rondônia pouco colaboraram para direcionar o trabalho na Seção de Supervisão a nível 

estadual e local.  

 Diante desse panorama apresentado, destacamos ainda, que se detectou em grande 

escala a falta de profissionais habilitados para ocupar cargos nas REM e nas escolas, pois, o 

estado de Rondônia com apenas (10) dez anos de administração governamental própria e 

autônoma, ainda precisou manter um crescente número de professores leigos nesse período. 

Pois, foi somente em 1992 que se estabeleceu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

Civis do Estado de Rondônia, por meio da Lei Complementar nº 68 de 9 de dezembro de 

1992, o qual legalizou diretos e deveres dos servidores quanto ao cumprimento  e a obrigação 

do Estado.  

A seguir delinearemos no próximo tópico os reflexos e as consequências do Decreto nº 

5.237/91 e trabalho da supervisão escolar, em nível de estado e município.  
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3.2.1 Os desafios da formação docente e a emergente coordenação pedagógica (1992-

2009) 

  

Como podemos observar na Seção I, a década de 1990 foi marcada pela deliberação de 

políticas públicas em torno da educação nacional, e em âmbito estadual pela efetivação da 

formação docente em serviço e o papel da Secretaria de Estado da Educação. Pois, a 

Secretaria de Educação teve como desafio supremo propor e desenvolver programas de 

formação e capacitação docente. 

No entanto, frisamos que os eventos internacionais
35

, ocorridos durante a década de 

1990 contribuíram significativamente para a construção de uma agenda internacional para a 

educação, além de terem ―protagonizado uma nova onda de acordos internacionais e uma 

redescoberta da educação como um campo fértil de investimentos‖ (VIEIRA, 2001, p. 61). 

Até porque, conforme já anunciamos, a falta de docentes com formação adequada ao 

exercício da docência e a ocupar os cargos de dirigentes e especialistas nas Representações de 

Ensino e na própria Secretaria era exorbitante, este fato ocasionou reflexos na falta de 

gerenciamento e sistematização do processo educacional a nível estadual.  

Dessa forma, e com a promulgação da LDB 9.394/96, coloca-se em pauta a formação 

docente como premissa a ser alçada pelos governos municipal, estadual e federal, como forma 

de qualificar a educação pública. No entanto, conforme preconiza Libâneo (2007) têm sido 

explícitas as influências e indicações de entidades e órgãos financeiros internacionais na 

adequação e controle dos processos de formação profissional aos países em desenvolvimento. 

 A esse respeito Quaglio (2003) elucida: 

 

As estruturas atuais dos órgãos públicos responsáveis pela educação tiveram nas 

suas origens diretrizes estabelecidas pelo governo federal, que impôs à 

administração pública do País o modelo único de organização, refletindo, assim, a 

dimensão política de dominação tecnoburocrática imperante nos aparelhos 

econômicos ideológicos e repressivos do Estado (p. 49).   

 

Pois, percebe-se que as políticas públicas educacionais a partir de 1996 estão 

direcionadas como políticas do Banco Mundial BM, em detrimento das realidades locais.  

                                                           
35

 Conferência de Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, convocada pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO); Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial. Dessa 

conferência, resultaram posições consensuais, sintetizadas na Declaração Mundial de Educação para Todos, que 

devem constituir as bases dos planos decenais de educação, especialmente dos países de maior população no 

mundo, signatários desse documento. Coube então ao Brasil a responsabilidade de assegurar à sua população o 

direito à educação — compromisso, aliás, reafirmado e ampliado em sua Constituição de 1988 — e, dessa forma 

colaborar para os esforços mundiais na luta pela universalização da educação básica. 
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Nesse sentido, Borges (2011, p. 65) apud Torres (1996) destaca que ―o modelo de formação 

praticado, tanto inicial, quanto em serviço, que tem predominado nos países que seguem as 

orientações do Banco Mundial, já revelou claramente sua ineficiência em produzir os 

resultados esperados‖.    

Para Dourado (2001, p. 53), a formação docente centrou-se: 

 
[...] obtenção da titulação do quadro docente, sem uma implicação efetiva na 

melhoria da qualidade de formação das condições de trabalho. Intensificada diante 

da necessidade de formação dos docentes em nível superior até 2007, em 

consonância com a LDB 9.394/96. Na aquisição de habilidades e competências 

constituindo expressão do como fazer, diversificação e diferenciação dos espaços de 

formação (dissociação entre ensino e pesquisa), em detrimento da esfera pública e a 

mitificação da educação à distância (EAD).  

 

Nesse contexto, em meados do ano de 1996, o Governo de Rondônia instituiu por 

meio do Decreto nº 7430/1996, o Curso Supletivo Profissionalizante de Habilitação em 

Magistério – Nível Médio, denominado de Programa Fênix. Assim, possibilita-se a 

capacitação em nível médio aos professores leigos que se encontravam em atuação nas Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental, na rede de ensino estadual, através do referido Programa.    

Devido a essas demandas com a formação profissional a estrutura organizacional da 

Secretaria de Educação e das Representações de Ensino nos Municípios permaneceu 

inalterada até meados do ano 2000, mas, foi solicitado aos profissionais lotados nas 

Representações de Ensino, especialistas e técnicos educacionais que realizam-se um 

mapeamento da situação educacional tendo em vista a sustentação do planejamento curricular 

como ação permanentemente a ser realizada pelos docentes e equipe técnica-pedagógica. 

A esse respeito, a Seção de Supervisão do Ensino Escolar Fundamental e Médio da 

SEDUC/RO e das REMs reativa a importância do Currículo, redefinindo-o como núcleo da 

ação supervisora, e como o principal instrumento de ação a ser utilizada pelo supervisor, e 

priorizando o processo de ensino-aprendizagem.    

Todavia, após essas definições acerca da ação supervisora a nível estadual e local 

ocorre novamente, a troca no comando da esfera governamental, e, como consequência ocorre 

à reestruturação organizacional da SEDUC/RO, por meio do Decreto nº 9.053, de 10 de abril 

de 2000, neste decreto é extinta a Seção de Supervisão do Ensino Escolar Fundamental e 

Médio, em contrapartida instituíram-se em nível de Gerência Técnica e Coordenação distintas 

especificidades de gerencias às quais abrangeram: 1- Gerência de Educação; 2- Gerência de 

Projetos Especiais; 3- Gerência de Apoio, Controle e Avaliação e 4- Representações de 
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Ensino. E a nível operacional: 1- Programas e Subprogramas; 2- Projetos e Subprojetos; 3- 

Seção Pedagógica; 4- Seção Administrativa e 5 – Escolas. 

A partir dessa nova configuração, o Art. 56 determina como competência das 

Representações de Ensino-REN, as atividades de coordenar, supervisionar, executar e 

controlar as atividades educacionais de ensino, cultura, desporto escolar em nível de cada 

município e no âmbito de suas jurisdições. 

Nessas condições, a Secretaria, como órgão central a nível estadual exime-se de certa 

forma da responsabilidade do serviço de supervisão, e a delega aos profissionais atuantes no 

município, como podemos identificar no Art. 57: 

 

A Seção Pedagógica compete orientar, supervisionar, inspecionar e apoiar as 

atividades desenvolvidas nas escolas da rede pública estadual de ensino na área de 

sua jurisdição, zelando pelo cumprimento da legislação de ensino, em articulação 

com as Gerências, Programas e Projetos da Secretaria de estado da Educação 

(DECRETO Nº 9.053, 2000). 

 

Eis a razão, de entendermos como se processara a introdução da terminologia 

coordenação pedagógica no cenário educacional rondoniense, pois, a supressão do serviço de 

supervisão na estrutura do Decreto 9.053/00 proporcionou discussões e debates em relação às 

atividades de supervisionar e coordenar as ações pedagógicas diante o discurso oficial e a 

realidade escolar.   

Até porque, com as configurações que retratam o movimento docente e suas 

implicações encontramos a coordenação pedagógica e o papel de atuação do coordenador 

pedagógico, como uma forma de redefinir as atribuições do supervisor escolar. 

Desse modo, Saviani (2008), em seus estudos indica a Coordenação Pedagógica é uma 

evolução da Supervisão Educacional, ou seja, atualmente fala‐se frequentemente em 

Coordenação, porém, nos aportes legais há a predominância do termo Supervisão 

Educacional.  

No caso da realidade do sistema da rede estadual de ensino de Rondônia permanece a 

nomenclatura supervisor escolar, ao profissional que desenvolve e realiza seu trabalho na 

escola, integrada a uma equipe docente, com âmbito na ação didática e curricular, que inclui 

ações de natureza pedagógica e administrativa, com atribuições pertinentes ao do 

coordenador(a) pedagógico(a) nos demais estados brasileiros. E também, se fez presente a 

função de Coordenador(a) Pedagógico(a) que atuou nas RENs sendo responsável pelo 

acompanhamento das atividades de um grupo de escolas, as quais ele/ela visitava 

regularmente com a finalidade de prestar assistência técnico-pedagógica. 
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Por outro lado, o referido Decreto, no Art. 29 - institui o Projeto de Educação 

Superior, considerando o cumprimento do Art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

9.394/96 que prevê: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino 

fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal (BRASIL, 2013). 

 

Note-se que é a partir da ênfase dada e elevar o grau de formação do quadro dos 

servidores, docentes, por meio da formação profissional para atuação na educação básica que 

se materializa a nova formação docente em Rondônia, com a parceria entre a Secretaria 

Estadual de Educação - SEDUC, Universidade Federal de Rondônia - UNIR, a Fundação Rio 

Madeira - RIOMAR e alguns municípios rondonienses, através do Programa de Habilitação e 

Capacitação de professores – PROHACAP
36

. O qual teve como finalidade viabilizar o 

desenvolvimento de política pública destinada à formação docente em nível superior aos 

professores em exercício das redes estadual e municipal. 

Borges (2011) evidencia que o PROHACAP efetivou a formação de professores, em 

Nível Superior com curso de licenciatura nas áreas de Pedagogia, Letras/ Português, 

Letras/Inglês, Física, Geografia, História, Matemática e Educação Física, ocorrida de forma 

alternada com a prática docente, nos períodos de férias escolares, com duração de quatro anos 

consecutivos.  

Ressalta-se que o curso de Licenciatura em Pedagogia habilitava o docente-aluno nas 

Séries Iniciais e Ensino Fundamental, ou seja, o Programa possibilitou-lhe a certificação - o 

diploma - em Nível Superior, já que o mesmo atuava na docência das Séries Iniciais. 

Quanto à atuação da supervisão neste período começam a florescer os saberes 

pedagógicos e epistemológicos relativos aos conteúdos escolares a serem ensinados e 

aprendidos, e a relação entre prática docente e saberes dos professores é que emerge a 

supervisão contextualizada, na qual as atividades de estudo, práticas e processos pedagógicos 

                                                           
36

 PROHACAP - Programa de Habilitação e Capacitação de Professores Leigos - foi criado e implantado para 

atender professores que possuíam o 2º Grau completo Magistério, e que estivessem em pleno exercício da 

docência na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas instituições públicas de ensino em 

Rondônia. O Programa foi constituído por três etapas distintas, porém sequenciais e integradas PROHACAP I, II 

e III que abrangeu os anos de 2000 o (PROHACAP I), 2002 (PROHACAP II), e 2005 (PROHACAP III) e o 

término com a conclusão das turmas remanescentes em 2009, atingindo diversos municípios do estado. 
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voltam-se a coordenação do trabalho coletivo e colaborativo desenvolvido pelos professores 

na escola.  

No entanto, este trabalho é pautado por dispositivos legais que estipulam atribuições 

específicas e denotam divergências entre a ação supervisora e coordenadora concebida e 

pretendida pelo profissional atuante na supervisão escolar em RO, conforme abordaremos no 

próximo item. 

 

3.2.2 A configuração da ação supervisora a partir de 2010 

 

A ausência de uma política formativa por parte da Secretaria de Estado da Educação, a 

qual, aparentemente, não reconheceu a contribuição do trabalho a ser desenvolvido pelo 

serviço de supervisão escolar, outrora estabelecido, este profissional no contexto escolar 

começa a manifestar suas atribuições desdobradas em atividades mediadoras, articuladora, 

formadora e transformadora para redirecionar o processo de ensino-aprendizagem. 

Nas unidades escolares da rede de ensino estadual, o setor pedagógico responde pelas 

diferentes funções necessárias ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. Esse setor 

compreende as atividades de coordenação ou supervisão, como da orientação educacional. 

Assim, os termos supervisor escolar ou coordenador pedagógico podem significar a mesma 

coisa ou o exercício das mesmas funções ou, ainda, funções bem diferentes, conforme a 

organização no qual este profissional se insere.  

No caso da rede estadual de ensino de Rondônia o setor pedagógico das escolas 

envolvem funções especializadas e recomenda-se que seus ocupantes sejam formados em 

cursos de pedagogia ou tenham formação pedagógico-didática específica, centralizadas nas 

funções de psicopedagogo, supervisor escolar e orientador educacional.  

A esse respeito, Libâneo (2015) esclarece: 

 

O coordenador pedagógico ou professor coordenador supervisiona, acompanha, 

assessora, apoia, avalia as atividades pedagógico-curriculares. Sua atribuição 

prioritária é prestar assistência pedagógico-didática aos professores em suas 

respectivas disciplinas, no que diz respeito ao trabalho interativo com os alunos. Há 

lugares em que a coordenação restringe-se a disciplina em que o coordenador é 

especialista, em outros, a coordenação se faz em relação a toas as disciplinas. Outra 

atribuição que cabe ao coordenador pedagógico é o relacionamento com os pais e a 

comunidade, especialmente no que se refere ao funcionamento pedagógico-

curricular e didático da escola e comunicação e interpretação da avaliação dos 

alunos (p. 109). 
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Portanto, para o autor, as mudanças que vem ocorrendo na contemporaneidade se 

caracterizam por serem processual, dinâmica e contínua, em que o questionamento da ação 

supervisora leva a produzir reformulações constantes. Dessa forma, as demandas postas aos 

profissionais da escola de modo geral, e em especial, ao supervisor escolar, exigem a 

participação coletiva de todos os envolvidos no processo educativo. 

Pois, diante da realidade globalizada, o que de fato se propõe para esta nova década do 

século XXI é: 

 

[...] uma prática educativa que tem o compromisso de garantir a qualidade do 

ensino, da educação, da formação humana que se processa nas instituições escolares. 

Seu compromisso [...] não se esgota, portanto, no saber fazer bem e no saber o que 

ensinar, mas no trabalho articulador e orgânico entre a verdadeira qualidade do 

trabalho pedagógico que se tornará mais verdadeira em seus compromissos 

humanizadores (FERREIRA, 2000b, p. 237-238). 

 

Desse modo, a escola deixa de ser vista enquanto organização racional e planificada 

que cumpre apenas objetivos burocráticos e passa a ser considerada uma organização social, 

cultural e humana, na qual podem ser tomadas decisões educativas, curriculares e 

pedagógicas. 

Essa possibilidade nos propõe a superar o ―autoritarismo, burocratização e centralismo 

que constituíram obstáculos para a existência de uma organização, funcionamento e uma 

administração e supervisão voltadas à melhoria dos sistemas educacionais‖ (QUAGLIO, 

2003, p. 50).  

Todavia, os instrumentos legais convergem-na a segundo plano bem como induz a 

mantê-la sobre o viés do controle hierárquico e a designação de professores coordenadores 

desprovidos de formação para o cargo. Dessa forma, convém compreendermos a instituição e 

implementação dos aspectos legais e ações voltadas ao preparo dos profissionais em 

educação, inclusive no que compete ao supervisor (a) escolar da rede estadual de ensino, que 

tem suas atribuições norteadas pelos seguintes dispositivos legais:  

 

Portaria nº 3.832/2015 – GAB/SEDUC/RO que regulamenta a operacionalização da 

formação continuada e/ou atividades independentes no âmbito das escolas estaduais 

de ensino, a Portaria 2494/2014 – GAB/SEDUC/RO que institucionaliza e 

regulamento o desenvolvimento do Plano de Intervenção Pedagógica da Escola – 

PIPE; Portaria 4.563/2015 – GAB/SEDUC/RO que dispõe sobre o Projeto 

Pedagógico, Sistema de Avaliação, Horário de Planejamento entre outros, o 

Referencial Curricular, publicado em 2013, como marco histórico da Educação do 

Estado de Rondônia, a Lei Complementar nº 680 de 07 de setembro de 2012 que 

dispõe sobre a instituição, implantação e gestão do plano de carreira, cargos e 

remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Estado e a Portaria 
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436/2010 – GAB/SEDUC/RO que dispõe sobre as atribuições e competências do 

supervisor escolar na rede estadual de ensino. 

 

Desse modo, os dispositivos legais instituídos constituem o grande desafio que precisa 

ser encarado como parte do processo de reconstrução da ação supervisora, pois, a rotinização 

burocrática deve ceder espaços a momentos de interação que possibilitem o desenvolvimento 

humano e profissional dos professores, bem como o desenvolvimento da autorreflexão, 

autoconhecimento, inovação e colaboração. 

A título de competências/atribuições instituídas pela SEDUC/RO a cerca do trabalho a 

ser desenvolvido pelo supervisor escolar, pautamo-nos na Portaria nº 436/10, a qual rege, 

atualmente, a ação supervisora em âmbito escolar. Elencamos, a partir deste momento, as 

principais atividades que competem ao supervisor escolar da rede pública estadual 

rondoniense.  

 

1- Elaborar plano de ação do Serviço de Supervisão Escolar; 
2- Elaborar em conjunto com a direção, orientação educacional, secretaria escolar e 

demais segmentos da escola, documentos relacionados ao processo educativo 

escolar, observando as legislações pertinentes e o Projeto Pedagógico da Escola; 
3- Coordenar as atividades de planejamento e avaliação do currículo da unidade 

escolar, realizadas com a participação de todo corpo docente; 
4- Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar projetos de caráter técnico-

pedagógico em co-participação com os demais profissionais envolvidos no processo 

do ensino e da aprendizagem, tomando por base o diagnóstico das necessidades da 

escola; 
5- Propiciar estratégias pedagógicas para que se efetive a integração dos 

responsáveis pelo planejamento de ensino da unidade escolar; 
6- Estabelecer juntamente com os demais membros da equipe gestora mecanismos 

que favoreçam o cumprimento de normas vigentes no que se refere ao sistema de 

avaliação da aprendizagem; 
7- Orientar, coordenar e acompanhar o corpo docente quanto: 

a) Ao planejamento de ensino; 

b) A elaboração de planos de recuperação; 

c) A utilização de métodos e técnicas; 

d) A dinamização de recursos didáticos; 

e) Ao sistema de avaliação do processo de ensino e da aprendizagem; 
8- Adotar em conjunto com toda a equipe escolar, medidas de caráter preventivo 

que reduzam e/ou eliminem efeitos que comprometam a eficácia do processo 

educacional na escola; 
9- Dinamizar atividades que propiciem a formação continuada dos profissionais 

envolvidos no processo do ensino e da aprendizagem; 
10-  Organizar e manter um banco de dados e/ou arquivo atualizado com dados 

referentes a estrutura e funcionamento da unidade escoar que possam subsidiar a 

continuidade da ação-supervisora; 
11-  Colaborar no relacionamento escola-comunidade, visando a eficácia do trabalho 

educativo; 
12-  Realizar continuamente uma autoavaliação e avaliação de seu plano de ação, 

realizado na unidade escolar com vistas a seu aperfeiçoamento; 
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13-  Avaliar continuamente, a eficiência e a eficácia do processo de ensino e 

aprendizagem, para o diagnóstico da necessidades do sistema escolar, tendo em vista 

o aperfeiçoamento; 
14-  Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do currículo em entrosamento com a 

Direção da escola e a equipe gestora; 
15-  Acompanhar, controlar e avaliar a execução do planejamento didático em cada 

período letivo avaliando seu rendimento, detectando suas falhas e promovendo 

meios para correção das mesmas; 
16-  Implementar, desenvolver e avaliar em trabalho co-participativo os projetos 

oriundos das esferas Federal/Estadual/Municipal; 
17-  Assegurar em parceria com os demais membros da equipe gestora o 

cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas; 
18-  Coordenar no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação e 

desenvolvimento profissional docente; 
19-  Acompanhar, divulgar e discutir com a comunidade escolar o desempenho da 

escola em avaliações locais, estaduais, nacionais ou internacionais, propondo e 

coordenando a implementação de estratégias que busquem a melhoria do processo 

educativo e dos índices da escola; 
20-  Dar suporte pedagógico ao professor por meio de metodologia e estratégias 

diferenciadas e adequadas aos alunos de necessidade específica; 
21-  Participar do planejamento para realização do Conselho de Classe; 
22-  Coordenar as reuniões do Conselho de Classe juntamente com os demais 

membros da equipe técnica-pedagógica; 
23-  Coordenar o Conselho de Professores; (SEDUC, 2010) 

 

Mediante a disposição dos itens elencados, infere-se que atualmente a Secretaria de 

Estado da Educação regulamenta o trabalho do supervisor escolar, voltado ao estabelecimento 

e cumprimento de tarefas, seja por meio do planejamento e acompanhamento pedagógico, o 

dispositivo legal não demanda um trabalho coletivo, e sim, sinaliza a implementação deste, 

agregando-o a outros mecanismos legais como as Portarias 2494/14, que estabelece o Plano 

de Intervenção Pedagógica – PIPE, e a Portaria nº 4563/15 que verticaliza o papel a ser 

desenvolvido pelo supervisor escolar na instituição de ensino. 

A esse respeito, a Portaria nº 4563/15 em seu Art. 3º § 2º o Plano de Intervenção 

Pedagógica deverá ser construído considerando o levantamento das dificuldades detectadas, 

os resultados dos indicadores da escola e os resultados das avaliações internas e externas. 

Observa-se implicitamente, que o papel desenvolvido pelo supervisor nesse plano de 

intervenção, pauta-se, exclusivamente, a fomentar as discussões dos índices e resultados da 

escola, e não há um real redirecionamento nas ações docente, mas enfatizar instrumentos para 

elevar os indicadores de qualidade de acordo com os propósitos da Secretaria. 

Além disso, conforme o Art. 6º é de responsabilidade da Supervisão 

Escolar/Coordenação Pedagógica: 

 

I – orientar aos professores na definição e/ou elaboração dos instrumentais para a 

realização do planejamento, da avaliação da aprendizagem, dentre outros; 



83 
 

II – acompanhar o processo avaliativo e a utilização dos registros nos instrumentais 

definidos pela escola; 

III – desenvolver ações de intervenção sempre que se fizer necessário; 

IV – coordenar a elaboração das atividades complementares. 

V- visar as avaliações planejadas pelos professores a serem aplicadas para os 

estudantes, e manter em seus respectivos arquivos cópia das mesmas. 

 

Com relação a essas ações, deve-se considerar o contexto em que o supervisor escolar 

está inserido e com estas ‗responsabilidades‘ assumidas, é pertinente destacar que os aspectos 

elencados centram-se em mecanismos burocráticos, tanto para a orientação quanto para o 

acompanhamento do processo avaliativo, ou seja, tais responsabilidades comprometem a 

qualidade de seu trabalho, as quais justapõem a condições de trabalho adversas, equipes 

rotativas e itinerantes e a fragilidade de uma política de valorização do magistério. Pode-se 

considerar que é ele – o supervisor escolar - o protagonista de uma função que convive com 

distintas dificuldades, fragilizando sua profissionalidade. Pois, a maioria dos profissionais que 

atuam na supervisão, embora possuam a graduação em Pedagogia, não possuem habilitação 

específica para atuarem na área da supervisão, e os poucos que possuem habilitação e que os 

que são concursados para a área atuam em âmbito da Secretaria de Educação e CREs. 

Para superação dessa situação é preciso e urgente ―promover a materialização do 

interesse coletivo, assumindo a solidariedade como valor de referência para a organização de 

seus trabalhos constitui a tarefa básica para a supervisão das escolas públicas‖ (SILVA JR., 

1997, p. 11). 

Nestas condições, faz-se necessário delinear o trabalho pedagógico desenvolvido pelo 

supervisor escolar na instituição de ensino da rede estadual, e suas reais perspectivas de 

atuação, em face as constantes mudanças ocorridas na sociedade contemporânea, para que se 

possa encetar uma redefinição de profissional, ocasionadas pelo paradigma do professor 

reflexivo no contexto escolar, em meio às transformações tecnológicas, econômicas, políticas 

e culturais que demandam um novo perfil de atuação dos profissionais e a difusão do saber. 

 Dessa forma, a ação supervisora ultrapassa a condição de um serviço meramente 

burocrático e amorfo, distanciado da realidade dos sujeitos para efetivar-se na 

contextualização das situações reais com a intencionalidade de formar cidadãos produtores e 

não apenas, reprodutores de conhecimentos conforme explicita Alarcão & Tavares (2003), 

Almeida (2012) e Rangel (2009).  

Rangel (2009, p. 12), considera que o núcleo central da função supervisora na escola 

encontra-se ―no estudo e na coordenação das atividades educativas‖.  
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Alarcão & Tavares (2003 p. 47) defende que o supervisor é um coordenador, um 

profissional que faz a leitura da escola em um mundo globalizado, com o objetivo de 

proporcionar ―o desenvolvimento qualitativo da organização escolar‖. 

 Já para Almeida (2012, p. 38) o trabalho do supervisor na instituição escolar está 

relacionado ―à formação continuada do professor, ao planejamento escolar, à avaliação e a 

gestão democrática‖. 

Percebe-se que as autoras comungam do mesmo ideal de atributos que devem ser o 

alicerce para que a função supervisora possa satisfazer os anseios de uma escola 

contemporânea capaz de delinear mudanças significativas, necessárias e comprometidas com 

a formação cidadã. Pois, até a abertura política o papel do supervisor escolar centra-se nas 

atividades que envolviam o domínio da técnica, da metodologia e do treinamento aos 

professores em relação a como apropriarem-se dos instrumentos que garantiriam a eficiência 

no processo ensino-aprendizagem. No entanto, com o processo de redemocratização os 

olhares se voltam a questionar o papel desenvolvido pela supervisão na instituição escolar 

demarcada como estigmatizada e segregada, já que o ideário tecnicista não correspondia mais 

as exigências sociais, e tão pouco, as expectativas escolares por parte dos educadores, e, 

naquele momento a supervisão quase foi banida do contexto escolar.  

Todavia, as inquietações educacionais e após a instituição da LDB 9.394/96 revelaram 

que a supervisão é necessária a educação, no entanto, deveria apresentar-se contextualizada 

aos meios que contribuam na difusão de uma prática pedagógica articuladora entre o saber e o 

saber-fazer, o que de fato anos mais tarde as DCNs de 2006 para o curso de Pedagogia 

instituem para formação e atuação do pedagogo: a docência e seu preparo para atuação nos 

setores de apoio e/ou suporte pedagógico alicerçada a prática social.  

Portanto, acredita-se que tais transformações e as novas formas de atuação do 

supervisor na escola estão pautadas na excelência do processo educativo, na mediação entre 

professor e seu saber-fazer, na interação entre o ensino-aprendizagem, ou seja, todo o trabalho 

do supervisor escolar deve estar intrínseco ao trabalho dos professores com seus alunos, 

aliada a formação continuada como mecanismo de possibilidades para pesquisa e reflexão dos 

problemas que impedem a eficácia do trabalho docente. 

Libâneo (2015, p. 180) acrescenta ―[...] o papel do coordenador pedagógico é o de 

monitoramento sistemático da prática pedagógica dos professores, sobretudo mediante 

procedimentos de reflexão e investigação‖. 
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Com base no exposto, é fundamental fortalecer os processos de formação, trabalho e 

comunicação tendo como finalidade criar progressivamente uma nova cultura de interação 

entre docentes e supervisor escolar na Rede Estadual de Rondônia, mediante: 

 

[...] a ideia e o princípio de que o supervisor não é um ―técnico‖ encarregado da 

eficiência do trabalho e, muito menos, um ―controlador‖ de ―produção‖; sua função 

e seu papel assumem uma posição social e politicamente maior, de líder, de 

coordenador, que estimula o grupo à compreensão – contextualizada e crítica de suas 

ações e, também, de seus direitos. (RANGEL, 1997, p.151) 

 

Dessa forma, superar a concepção meramente fiscalizadora e controladora da 

supervisão escolar difundida na escola através das crenças, valores, atitudes e ações que 

permearam a atuação deste profissional é o desafio constante do supervisor escolar. O qual se 

insere no processo de transformação, conscientização e compromisso social com a 

comunidade escolar na solução de problemas educacionais que emergem decorrente de 

aspectos sociais, políticos e econômicos, através do dialogo e da problematização como 

propõe Freire (2004), para que possam reconhecer-se como sujeitos das transformações 

necessárias à organização e funcionamento da educação em suas respectivas instituições de 

ensino. 

Mas, é importante, atentarmo-nos quanto à dinâmica de grupos na nova perspectiva de 

gestão e capacitação sugerida pelas reformas educacionais em parceria com as agências 

financiadora internacionais, pois, ―ele – o supervisor – é um importante representante das 

lideranças educacionais e, como tal, grande facilitador na elaboração e concretização dos 

projetos escolares em busca de eficiência qualidade na educação‖ (PRAVDA,1995, apud 

BUENO, 2003, p. 26). 

A esse respeito, Quaglio (2003) também enfatiza a expectativa dos sistemas 

educacionais de que os supervisores atuem no sentido de facilitar a introdução de mudanças, 

inovações, etc., no entanto, para o autor, essas recomendações em mudar e inovar é permeada 

por uma circularidade de que os supervisores venham a:  

 

tornar os intermediários na implantação de inovações ou mudanças planejados nos 

níveis mais altos, e desse modo, a administração e a supervisão acabaria por assumir 

as funções fiscalizadora de controle de sistemas (QUAGLIO, 2003, p. 51). 

 

Fica, pois, claro que visando à organização e funcionamento da educação pelos 

sistemas de ensino, estes promoverão mecanismos que norteiem a atuação dos supervisores. 

Nestas condições é preciso que seja feita uma releitura referente à questão da formação e 
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atuação do supervisor, após a reorganização estrutural de base político-econômica ocorrida na 

Secretaria Estadual de Educação de Rondônia em 2012, por meio de medidas que 

favoreceram a centralização de núcleos educacionais em alguns municípios e suas 

consequências, é o que abordaremos em seguida. 

 

3.3 As consequências da reorganização estrutural na rede de ensino estadual em 

Colorado do Oeste 

 

A reorganização estrutural de base político-econômica promovida pelo dispositivo 

legal - Lei Complementar nº 669, de 5 de junho de 2012, alterou tanto a nomenclatura das 

Representações de Ensino – RENs
37

 para Coordenadorias Regionais de Educação – CREs, 

quanto proporcionou a migração de vários municípios de pequeno porte a um polo regional de 

educação, que por sua vez, centralizou ações administrativas e pedagógicas com objetivo de  

prestar assistência técnica e pedagógica aos demais municípios, abarcando maior 

representatividade e infraestrutura adequada, oferecendo melhores condições de apoio aos 

diferentes setores que compõe o quadro da Secretaria de Educação aos demais município.  

Essa alternativa possibilitou que as ações de formação continuada aos servidores da 

rede de ensino estadual, tanto dos docentes, quanto dos técnicos administrativos, ficassem a 

cargo exclusivamente da Coordenadoria Regional de cada município e as escolas de sua 

jurisdição, através de reuniões, encontros e/ou visitas esporadicamente, no qual o docente e 

até mesmo a equipe gestora é informada sobre determinados encaminhamentos dos quais deve 

disseminar na escola. Embora, grande parte dos profissionais denomine-a de formação 

continuada, todavia, são em gênesis encontros (reuniões) pontuais que na realidade enquadra-

se em eventos para divulgação e encaminhamentos das ações a serem concretizadas pela 

escola, com vistas à melhoria na qualidade do ensino-aprendizagem. 

A esse respeito, Alarcão (2001) adverte: 

 

Se toda educação formal pressupõe uma política e exige um apoio administrativo, 

esses dois vetores devem coordenar-se com as dimensões curricular e pedagógica de 

tal maneira que não se trabalhe em compartimentos estanques e obstaculizantes, mas 

em uma ambiência colaborativa e facilitadora (p. 22). 
 

                                                           
37

  Órgão responsável e gerenciado pela Secretaria Estadual de Rondônia, as quais havia em cada município de 

Rondônia foram extintas em 2012, e cedeu espaço para uma coordenadoria regional agora com sede em um 

único município; 
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Como podemos perceber a ‗nova‘ política institucional da rede estadual de educação 

do estado de Rondônia delimitou as atividades de cunho administrativo e pedagógico a uma 

determinada Coordenadoria Regional, bem mais equiparada e estruturada com sua respectiva 

jurisdição, conforme abrangência territorial, tal qual ocorrera na década de 1980. 

 Este arranjo ‗administrativo‘ ocasionou a incorporação das escolas da rede estadual 

do município de Colorado do Oeste a Coordenadoria Regional de Vilhena, desde meados de 

2012, que engloba também os municípios de Chupinguaia e Cabixi
38

, da qual sua sede fica a 

90 km do município de Colorado do Oeste.  

Além de abarcar quatro diferentes municípios é de competência administrativa a 

Coordenadoria Regional de Vilhena, na rede estadual de ensino. No município de Colorado 

do Oeste sete escolas das quais todas estão localizadas na zona urbana do município, a saber: 

CEEJA- Tancredo de Almeida Neves, Escola Estadual de Ensino Fundamental 16 de Junho, 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Governador Ângelo Angelim, Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Julieta Vilela Velozo, Escola Estadual de Ensino Fundamental Prefeito 

Marcos Donadon, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Manoel Bandeira e a 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Paulo de Assis Ribeiro.  

As escolas Manoel Bandeira e Paulo de Assis Ribeiro ofertam o Ensino Fundamental - 

anos finais – 6º ao 9º ano e o Ensino Médio, e dispõe de duas supervisoras escolares, 

respaldada pela Lei 680/2012. Já as demais escolas ofertam o Ensino Fundamental anos 

iniciais – 1º ao 5º ano, e consta em seu quadro de profissionais, apenas uma supervisora 

escolar, cada escola.  

Pois, acredita-se que tais transformações e as novas formas de atuação do supervisor 

na escola estão pautadas na excelência do processo educativo, na mediação entre professor e 

seu saber-fazer, na interação entre o ensino-aprendizagem, ou seja, todo o trabalho do 

supervisor escolar deve estar intrínseco ao trabalho dos professores com seus alunos, aliada a 

formação continuada como mecanismo de possibilidades para pesquisa e reflexão dos 

problemas que impedem a eficácia do trabalho docente. 

Alarcão (2001) denota essa alternativa por meio do deslocamento da perspectiva do 

professor-reflexivo, centrada nos aspectos metodológicos e curriculares para o contexto 

escolar e sua multiplicidade. E salienta: ―as organizações escolares são produtoras de práticas 

sociais, de valores, de crenças e de conhecimento movidas pelo esforço de procurar novas 

soluções para os problemas vivenciados‖ (ALARCÃO, 2001, p. 24). 

                                                           
38

 Foi inserida a Coordenadoria Regional de Cerejeiras a partir de janeiro de 2017. 
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Diante desses aspectos elencados, considera-se também que as condições em que se 

apresentam o trabalho docente e a cultura organizacional influenciam e direcionam a atuação 

de seus profissionais que são geridas pelas políticas e programas educacionais, que muitas 

vezes descaracterizam a essência do trabalho docente.  

No entanto, consideramos que seja por meio de dispositivos legais, cursos de 

especialização ou através de programas de formação, o trabalho do supervisor escolar é 

fundamentalmente, um trabalho de formação continuada em serviço. Entretanto, não se pode 

relegar a formação exclusivamente à responsabilidade do próprio profissional e ao Estado, é 

preciso que haja uma co-parceria que favoreça o desenvolvimento pessoal e profissional para 

que seja possível um redirecionamento na ação supervisora, é sobre o que discorreremos a 

seguir.  

 

3.4 O redimensionamento da ação supervisora 

 

A reestruturação da organização do trabalho, os novos modelos de gestão com o 

desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas e as mudanças estruturais da escola 

trazem em seu bojo uma redefinição das concepções, atitudes e práticas na educação que 

constituem uma rede de relações na construção coletiva da identidade escolar e valorização da 

diversidade no contexto educacional.  

A esse respeito, Rangel (2008b) e Ferreira (2009) entendem a administração da 

educação como uma instância inerente à prática educativa, que abrange o conjunto de 

normas/diretrizes e práticas que garantem a unidade e diversidade de sua concretização. 

Para Rangel (2008b), não se trata de coordenação e controle de supervisão educacional 

fundamentados em uma perspectiva fragmentada de divisão de trabalho em uma estrutura 

vertical.  

 

A supervisão educacional compreendida como pratica profissional do educador 

comprometido com os princípios da carta magna da educação, que impõem outra 

visão de mundo e de sociedade justa e humana, seriamente articulada com as 

politicas, o planejamento, a gestão, a avaliação da educação e o ensino (p. 64). 

 

Ferreira (2008b) por sua vez, subsidia a supervisão educacional as finalidades 

sociopolíticas da educação perante o desenvolvimento de processos que demandam mudanças 

sociais. 
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A supervisão educacional, como responsável pela qualidade do processo de 

humanização do homem através da educação, [...] é ainda um compromisso de 

subsidiar a administração da educação como um todo, enquanto prática de apoio à 

prática educativa, envolvendo-a na participação direta da construção coletiva da 

emancipação humana (p. 237-238). 

 

Contudo, o paradigma do professor-reflexivo, a inserção e revolução da tecnologia 

dentro do ambiente escolar, a construção de uma relação dialética entre educador e educando, 

a eficácia dos mecanismos de participação e descentralização mais flexíveis, com regras de 

controle discutidas com a comunidade e decisões tomadas por grupos redefinem as ações 

pedagógicas para convergirem à formação de educadores perante novos desafios, que estão 

voltados para a emancipação das classes populares, na concebida sociedade do conhecimento 

em constante mudança.  

Libâneo (2015) destaca que a estrutura organizacional de uma escola apresenta um 

sentido de ordenamento e disposição de funções que asseguram o funcionamento de um todo, 

as quais incluem: o setor técnico-administrativo, conselho de escola, direção, professores – 

alunos, pais e comunidade e o setor pedagógico. E que esta estrutura organizacional se 

diferencia conforme a legislação dos estados e municípios. 

A propósito as escolas da rede estadual de ensino estão estruturalmente organizadas de 

acordo com o seguinte organograma: 
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Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017) 

 

 

Observando a distinção de papéis ocupados pelos profissionais docentes, a saber, 

diretor de escola, vice-diretor, orientador, supervisor e psicopedagogo e relacionando o papel 

social da escola é imprescindível que este último deve convergir a uma educação que 

promova a formação de cidadãos conscientes, críticos e participativos, e denota a escola como 

um dos mais importantes espaços de formação cidadã, um lugar sintonizado com os direitos 

sociais, contextualizado ao tempo nos quais os sujeitos constroem, com autonomia e em 

cooperação, seus conhecimentos e sua própria história. Pois, o mundo em transformação 

requer um novo tipo de homem consciente e bem preparado para resolver seus próprios 

problemas acompanhando a tríplice revolução da vida atual que se sobrepõem ao 

conhecimento intelectual, tecnológico e social. 

Figura 1 Organograma das escolas 
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Fica, pois claro, o que elucida Alarcão (2001) a esse respeito: 

 

Uma organização inflexível, com uma estrutura excessivamente hierarquizada, 

silenciosa no diálogo entre setores, cética em relação às potencialidades dos seus 

membros, descendentemente pensada em todas as suas estratégias estará fadada ao 

insucesso (p. 26). 

 

Com base no que foi apresentado, evidenciamos a importância dos 

redimensionamentos na prática supervisora, em seguida apresentaremos a Faculdade de 

Educação, sediada no município de Colorado do Oeste, de direito privado, em funcionamento 

desde o final da década de 1990, no que tange ao curso de Pedagogia, Pois, esta instituição de 

Ensino Superior é responsável pela formação da maioria dos professores e supervisores que 

atuam em Colorado do Oeste, tanto na rede estadual quanto das redes municipal e federal. E 

também, pelo fato desta Faculdade de Educação ter proporcionado à formação especifica na 

área da Supervisão Escolar.  

 

3.5 As contribuições da Faculdade de Educação de Colorado  

 

A Faculdade de Educação de Colorado do Oeste – FAEC - iniciou suas atividades no 

município no final da década de 1990. Credenciada através da Portaria Ministerial nº 227, de 

06 de março de 1998, com a autorização de seu primeiro curso, Pedagogia - Licenciatura. A 

propósito, o curso de Pedagogia, Licenciatura Plena, tinha como objetivo formar professores 

com Habilitações em Pré-Escolar e Ensino das Séries Iniciais (1ª a 4ª) do Ensino 

Fundamental, bem como a Habilitação em Administração e Supervisão Escolar do Ensino 

Fundamental e Médio. 

No entanto, ressalta-se que o Curso de Pedagogia desta instituição foi reconhecido 

pela Portaria Ministerial nº 809, de 22 de Março de 2002 que previu: 

 

Art. 1 Reconhecer, unicamente para efeito de expedição e de registro de diploma 

dos alunos concluintes até o segundo semestre do ano de 2001, o curso de 

Pedagogia, com as habilitações Magistério do Pré-Escolar e Ensino das Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental, Supervisão Escolar e Administração Escolar do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio, ministrado pela instituição de ensino 

superior denominada Faculdade de Educação de Colorado do Oeste. 

 

A primeira turma egressa no curso de Pedagogia, da FAEC, data do ano 2000, a qual 

titulou um total de noventa e dois (92) pedagogos, seguida da segunda turma no ano de 2001, 
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com oitenta e dois (82) pedagogos. A propósito, destes pedagogos formados, a maioria labuta 

na rede pública estadual, municipal e federal, como também, atuam na rede particular de 

ensino da cidade, e há também egressos dos cursos nas cidades circunvizinhas e que também 

são servidores públicos.  

Eis, pois, que quanto à formação do supervisor escolar a FAEC ofertou durante o 

segundo semestre do ano de 2001 a Habilitação em Administração e Supervisão Escolar aos 

egressos do curso de Pedagogia de ambas as turmas, no entanto, somente, vinte e nove (29) 

acadêmicos aderiram à habilitação em Administração e Supervisão Escolar.  

No entanto, em atenção às recomendações da Portaria Ministerial nº 809, fez-se 

necessário tomar as providências necessárias à criação do Instituto Superior de Educação e à 

implantação do Curso Normal Superior, conforme o Art. 63, da LDB 9394/96, que passa a 

responsabilidade de formar os docentes em Nível Superior, para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental aos Institutos Superiores de Educação, responsáveis pela manutenção do Curso 

Normal Superior, que foram regulamentados pela Resolução nº 01/99, de 30/09/99.   

Todavia, a defesa em prol da formação do professor no curso de Pedagogia persistiu e 

o magistério primário tornou-se uma das habilitações do curso de Pedagogia em razão da 

compreensão de que a docência constituía a base da identidade do profissional do magistério. 

A Resolução nº 1, de 15 de maio de 2006, emitida pelo Ministério da Educação, foi 

solicitado à transformação do Curso Normal Superior, Licenciatura para os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental e Licenciatura para a Educação Infantil para todas as turmas em 

andamento em curso de Pedagogia Licenciatura, a qual foi autorizada pela Portaria Ministerial 

nº 357, de 23 de abril de 2007 D.O.U. 24 de abril de 2007. 

Nestas condições, e em decorrência da autorização, o Curso Normal Superior foi 

transformado em Curso de Pedagogia – Licenciatura para as séries/anos iniciais do Ensino 

Fundamental, reconhecido através da Portaria SESu/MEC nº 398 de 24 de março de 2009, 

publicada no DOU nº 57, de 25 de março de 2009. 

A Faculdade de Educação de Colorado do Oeste é mantida pelo Centro de Ensino 

Superior de Colorado D‘Oeste – CESUC, e de acordo com o perfil pretendido ao egresso do 

curso de pedagogia consta o Art. 5º da Resolução 01, de 15 de maio de 2006, que definiu as 

Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, e atribuiu como base da formação do 

pedagogo à docência
39

, e não mais a de especialista, corroborando as indicações do 

                                                           
39

 A FAEC proporcionou a formação docente no curso de Pedagogia entre os anos 2000 a 2016 a 

aproximadamente seiscentos e oitenta e cinco (685) acadêmicos (SECRETARIA FAEC/2017). 
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movimento de professores, apresentando-se por este viés a formação do professor como 

identidade do curso de Pedagogia. 

Desse modo, no ano de 2013 a 2015, a Faculdade ofertou o curso de Pós-Graduação 

em Gestão, Orientação e Supervisão Escolar, do qual participaram dezenove (19) acadêmicos 

egressos, não exclusivamente do curso de Pedagogia, mas também de outras licenciaturas. 

Após compreendermos um pouco mais o processo de formação docente e a percurso 

da ação supervisora no âmbito da rede pública estadual em Rondônia, passaremos a 

apresentar o percurso metodológico deste estudo.   
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4.  DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 

Nesta seção descrevemos o procedimento metodológico adotado para alcançar os 

objetivos deste estudo. Apresentaremos inicialmente, a questão problematizadora que instiga 

esta pesquisa, a seguir elencamos os objetivos, a abordagem e o os instrumentos utilizados 

para coleta e análise dos dados. Posteriormente, expõem-se a caracterização dos sujeitos da 

pesquisa, e por fim, apresentamos um sucinto panorama do lócus da pesquisa para situar o 

leitor, em relação à conjuntura estrutural das escolas e suas principais características para 

entendimento do local em que se encontra cada sujeito da presente pesquisa.  

 

4.1 Questão norteadora 

 

Este estudo pautou-se na seguinte questão norteadora: a atuação do supervisor escolar 

para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental está centrada em práticas pedagógicas 

contextualizadas a auxiliar o processo de ensino-aprendizagem (supervisão articuladora) ou é 

pautada em rotinas administrativas (supervisão funcionalista)? 

 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Geral 

 

 Apresentar as práticas pedagógicas que assume a supervisão escolar na atualidade, a 

partir das concepções de atuação do supervisor escolar em quatro escolas que ofertam 

os Anos Iniciais do Ensino Fundamental pertencentes à rede de ensino estadual, 

localizadas na zona urbana do município de Colorado do Oeste - RO.   

 

4.2.2  Específicos 

 Analisar o processo de formação docente do supervisor escolar, no contexto educacional 

brasileiro e rondoniense;  

 Reconhecer os principais dispositivos legais em âmbito nacional e estadual que 

instituíram e instituem os meandros do profissional da supervisão escolar e seu campo 

de atuação;  
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 Relacionar o papel exercido pelo supervisor escolar ao longo da história educacional no 

Brasil e os novos paradigmas educacionais do século XXI; 

 Delinear os fatores que interferem na atuação dos supervisores escolares do Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais;  

 

4.3 Abordagem e tipo de pesquisa 

 

Caracterizamos esta pesquisa pela abordagem qualitativa, tendo como sujeitos, 

supervisores escolares (especificamente quatro) que atuam nas escolas da rede estadual em 

Colorado do Oeste/RO. Mesmo porque, este estudo tem como finalidade delinear a atuação 

profissional do supervisor escolar. Para isso utilizamos alguns procedimentos metodológicos 

que indicam a natureza da pesquisa, que conforme Bogdan e Biklen (1994); 

 

A abordagem qualitativa requer que os investigadores desenvolvam empatia para 

com as pessoas que fazem parte do estudo e que façam esforços concentrados para 

compreender vários pontos de vista. O objetivo não é o juízo de valor, mas, antes, o 

de compreender o mundo dos sujeitos e determinar como e com que critério eles o 

julgam (p. 287). 

 

 De acordo com os autores isso implica no levantamento de fatos sociais para 

compreensão da história, dada ―a sua relação imediata com os problemas sociais e a sua 

posição particular a meio caminho entre a narrativa e o estudo científico‖ (BOGDAN E 

BIKLEN, 1994, p. 23).  

A este propósito procuramos valorizar o entendimento e a opinião dos sujeitos da 

pesquisa, pois consideramos a subjetividades de cada sujeito e o meio ao qual estão inseridos 

aspectos que desvelam o processo de formação inicial e o modo de atuação na prática 

cotidiana. 

Apontamos, também, algumas características levantadas por Bardin (2002) que 

considera os sujeitos da pesquisa sob um ponto de vista holístico, a utilização de dados de 

entrevistas, análise de documentos e a ―observação que objetivam a relação individual 

influenciada pelo modo de produção na nossa sociedade - marcado pela divisão do trabalho‖ 

(BARDIN, 2002, p. 65).  

Portanto, esta pesquisa é do tipo exploratório-descritiva, com abordagem qualitativa. 

Em relação aos objetivos, este estudo é considerado exploratório, pois, envolve levantamento 
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bibliográfico, a observação, entrevistas, além de se ter consultado, por meio do questionário, 

os sujeitos que estão expostos ao problema pesquisado. 

Ao delimitarmos o tipo de pesquisa e abordagem explanaremos a seguir os 

instrumentos de coleta de dados que tornou possível coletar dados para o presente estudo. 

 

4.4  Instrumentos utilizados para levantamento de dados 

 

Ao iniciar este estudo realizamos, primeiramente, uma revisão bibliográfica dos 

principais fatos que impulsionaram a ação educativa no Brasil. Em seguida selecionamos, 

previamente, o aporte teórico que nos direcionaram aos interlocutores, os quais foram 

fundamentais nas constantes reflexões e compreensão acerca da atuação da supervisão escolar 

vinculada a formação docente, principalmente no tange ao curso de Pedagogia que 

proporcionou a formação deste profissional como apresentados nas seções 2 e 3. 

O estudo teórico desta pesquisa baseou-se na pesquisa bibliográfica e documental. As 

fontes de informações utilizadas na pesquisa bibliográfica foram: publicações de livros, teses, 

dissertações, artigos científicos sobre a temática de formação de professores no curso de 

pedagogia e a trajetória da supervisão no contexto educacional brasileiro. Em decorrência 

disso, buscamos discorrer desde a criação e a trajetória do curso de pedagogia a luz dos 

documentos oficiais que nortearam a formação profissional no referido curso analisando a 

temática de atuação do supervisor escolar procurando evidenciar a prática supervisora 

desenvolvida no contexto escolar e o reflexo desta no processo de ensino-aprendizagem. 

Na etapa posterior da pesquisa – fase documental, realizamos um estudo da legislação 

nacional, e documentos do estado de RO que versam sobre a temática da formação e atuação 

docente. Na qual foram utilizados os arquivos públicos – Leis, Decretos Pareceres e 

Relatórios do CNE que se referiam a formação docente, em especial, a formação no curso de 

pedagogia, bem como os dispositivos legais – Portarias e orientações técnicas expedidas pela 

SEDUC/RO que norteiam a ação e atuação do supervisor escolar. Dessa forma foi possível 

coletar um quantitativo expressivo de material que fundamentam nosso estudo.  

No que se refere à pesquisa de campo formulamos o questionário e o aplicamos, o 

mesmo foi estruturado com questões abertas e fechadas. Quanto ao uso do questionário à 

finalidade foi de buscar dados para subsidiar a construção do perfil acadêmico e profissional 

dos sujeitos da pesquisa, bem como pontuar a atuação profissional e a prática desenvolvida no 

contexto escolar.   
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A partir desse delineamento formulamos perguntas objetivas, diretas e de múltipla 

escolha, esta última, caracterizada por Lakatos e Marconi (2003, p. 206) como perguntas 

fechadas, mas que apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas do 

mesmo assunto. 

Em relação ao formato das perguntas a maioria apresenta a combinação de respostas 

de múltipla escolha com as respostas abertas que conforme Lakatos e Marconi  (2003, p. 207) 

possibilita mais informações sobre o assunto, sem prejudicar a tabulação. 

Em seguida elaboramos as questões para a entrevista e realizamo-las. Em relação às 

entrevistas para a obtenção dados, caracterizamo-las do tipo semiestruturada. Quanto ao tipo 

de entrevista apoiamo-nos em Triviños (1987) o qual indica que essa modalidade de 

entrevista, [...] ―em geral, parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogação‖ [...] (p. 146).  

Utilizamos este método de entrevista porque partimos da problemática  apresentada e 

de aportes documentais, tendo em vista que os sujeitos envolvidos nesta pesquisa são egressos 

do curso de pedagogia, porém, formação distinta devido às configurações que direcionam a 

legislação educacional. E na tentativa de aprofundarmos o estudo e compreender as 

concepções dos sujeitos e a prática subjacente da supervisão optou-se em fazer uso das 

entrevistas. 

De acordo com o exposto buscamos descrever no próximo item o processo vivenciado 

e a imbricação referente aos instrumentos utilizados para o tratamento dos dados. 

 

4.5 Procedimentos para análise dos dados  

 

Em relação ao procedimento para análise dos dados obtidos pautamo-nos em Bardin 

(2002) para tratar os dados coletados nas pesquisas bibliográfica e documental, que conforme 

a autora:  

  

O objetivo da análise documental é a representação condensada da informação para 

consulta e armazenagem; o da analise de conteúdo, é a manipulação de mensagens 

(conteúdo e expressão desse conteúdo), para evidenciar os indicadores que permitam 

inferir sobre outra realidade que não a da mensagem (p. 46).  
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Para a autora, a análise de conteúdo ultrapassa a incerteza e possibilita ir além das 

mensagens, isto porque, acredita-se que não há neutralidade no discurso. Portanto, a Análise 

de Conteúdo, é entendida como: 

  

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não se trata de um 

instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, será um único 

instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável [...] 

(BARDIN, 2002, p. 27).  

 

Bardin (2002) esta análise é organizada em torno de três pontos: a pré-análise; a 

exploração do material; e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. Esse 

processo permite o tratamento dos dados brutos, a fim, de torná-los significativos, porém, isso 

implica três escolhas: o recorte (escolher unidades); a enumeração (utilizar regras de 

contagem) e classificação e agregação (escolha de categorias). 

Apoiamo-nos, também, quanto ao tratamento dos dados obtidos, por meio do estudo 

empírico, por uma abordagem qualitativa na perspectiva de Bogdan e Biklem (1994). 

 

[...]. Ainda que os indivíduos que fazem investigação qualitativa possam vir a 

selecionar questões especificas à medida que recolhem os dados, a abordagem à 

investigação não é feita com o objetivo de responder a questões prévias ou de testar 

hipóteses. Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir 

da perspectiva dos sujeitos da investigação (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 16). 

 

Conforme evidenciam os autores essa alternativa possibilita a realização de uma 

análise temática através um processo de categorização dos dados, que conforme Bardin 

(2002): 

As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 

(unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 

agrupamento esses efectuado em razão dos caracteres comuns destes elementos 

(BARDIN, 2002, p. 117). 

 

Dessa forma, compreendemos que a análise temática implica a realização da 

categorização das informações e nos leva a inferência dos dados coletados. Conforme essas 

colocações esboçamos: 

Categoria 1- foi construída, a partir, das respostas obtidas por meio da aplicação do 

questionário, considerado as práticas de atuação na função supervisora e seus desdobramentos 

na elaboração do plano de trabalho que norteiam a ação dos sujeitos, o acompanhamento 

pedagógico e o papel atribuído ao supervisor escolar frente aos desafios para a formação 

continuada a ser difundida na escola. 
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A categoria 2- apresenta as falas dos sujeitos a respeito contribuições do curso de 

formação ou especialização, as interferências na realização em seu trabalho, e por fim, 

esboçamos as perspectivas de atuação do supervisor escolar.  

Com base nessas colocações apresentamos a seguir a Tabela 1, que deram base à 

elaboração das categorias presente neste estudo, a partir dos questionamentos oriundos do 

questionário e da entrevista.  

 

Tabela 1 - Questionamentos que originaram a categorização 

 

Questionamentos Categorização 

o De que forma se procedeu à atuação 

do profissional supervisor escolar na 

educação brasileira, em especial, o 

supervisor da rede de ensino estadual 

em Rondônia? 

o Os dispositivos legais demandam 

influências na atuação do supervisor 

escolar vinculado à rede de ensino 

estadual? 

o Quais as principais atividades 

desempenhadas pelo supervisor no 

cotidiano escolar na atualidade?  

CATEGORIA 1- As práticas que 

subjazem o trabalho pedagógico da 

supervisão no cotidiano escolar 

 

 

o Quais os principais problemas que 

afetam o desenvolvimento do 

trabalho do supervisor escolar? 

o Que tipo de relação os supervisores 

apresentam mediante o papel 

exercido pelo supervisor escolar ao 

longo da história educacional ao 

momento atual?  

o Quais as perspectivas de atuação do 

supervisor escolar na 

contemporaneidade? 

 

CATEGORIA 2- Experiências na 

prática supervisora: as falas dos 

sujeitos 

 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017). 

 

A seguir apresentamos as características dos sujeitos da pesquisa elucidadas a partir 

das repostas do questionário as quais tornou possível delinearmos o perfil dos mesmos.   
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4.6 Caracterização dos sujeitos  

 

Neste tópico apresentamos os sujeitos que colaboraram e consolidaram nosso estudo. 

Entretanto, antes de explanarmos o que os caracteriza queremos evidenciar que de acordo 

com o levantamento de dados chegamos a seguinte constatação: encontra-se sob a 

responsabilidade da rede de ensino estadual no município de Colorado do Oeste - RO quatro 

(4) escolas que ofertam, exclusivamente, o Ensino Fundamental – Anos Iniciais, assim, o 

quantitativo de supervisores envolvidos na pesquisa são quatro (4) supervisores.  

No entanto, queremos explicitar que três (3) deles encontram-se atuantes na função 

supervisora, e um (1) por problemas de saúde e por solicitação pessoal não desempenha neste 

momento
40

 a função supervisora. Diante desse fato, queremos justificar que optamos em dar 

voz a este sujeito pelo motivo que o mesmo desempenhou por aproximadamente quinze (15) 

anos a função de supervisor escolar, totalizando quase vinte (20) anos de labuta, e ainda 

encontra-se na mesma escola, mas desempenhando outra função. Fique claro, também, que 

este sujeito já tem contribuído com esta pesquisa desde meados do ano de 2016. E também, 

porque a pesquisadora após um período de afastamento e retorno as atividades laborais foi 

incumbida de exercer a função supervisora neste mesmo estabelecimento de ensino.  

 Após estes esclarecimentos e ao que tange a pesquisa de campo optamos pela 

utilização do questionário, ao qual, serviu-nos de base para que pudéssemos obter 

informações a respeito do perfil profissional e, enfim, caracterizar os sujeitos de nossa 

pesquisa.  

A título de preservar a identidade dos sujeitos, conforme a orientação sobre a ética na 

pesquisa científica, os mesmos são identificados com os códigos: SE1, SE2, SE3 e SE4, sendo 

as letras SE correspondem ao termo ―supervisor escolar‖. Considerando as primeiras 

aproximações e com objetivo de identificar o perfil e as características acadêmica e 

profissional dos sujeitos, utilizamos o questionário estruturado com perguntas fechadas e de 

múltipla escolha para coleta de dados a qual passamos a apresentar. 

 

 

 

                                                           
40

 Ano Letivo de 2017. 
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Tabela 2 – Curso de Graduação, Modalidade e Instituição Formadora 

SE1 Pedagogia Presencial UNIR/PVH 

SE2 Pedagogia Presencial UNIR/VHA 

SE3 Pedagogia Presencial FAEC 

SE4 Pedagogia Presencial FAEC 

 Fonte: Banco de dados da pesquisadora/2017 

 

Como se pode constatar 100% dos sujeitos que contribuíram com a pesquisa, possuem 

graduação em Pedagogia, a propósito, graduação esta realizada por dois sujeitos na FAEC e 

os outros dois sujeitos egressos do curso de pedagogia da UNIR, entretanto, um sujeito 

frequentou o campus de PVH e o outro o campus de VHA. 

 Em relação à modalidade do curso, coletamos os seguintes dados, conforme evidencia 

a Tabela 2. Fica, pois, claro que nas informações apresentadas e conforme os documentos 

oficiais dos sujeitos da pesquisa, quanto à modalidade do curso 100% dos sujeitos concluíram 

o curso de Pedagogia na modalidade presencial. Outra questão relacionada ao curso de 

graduação centra-se no ano de conclusão deste, os quais podem ser observados na Tabela 3, a 

seguir. 

 

Tabela 3 - Ano de conclusão do curso de Graduação 

Supervisores Escolares Ano de conclusão do curso  

SE1 Entre 1985 a 1995 

SE2 Entre 1996 a 2006 

SE3 Entre 1996 a 2006 

SE4 Entre 1996 a 2006 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017) 

 

A partir desses dados apresentados, pontuamos que pelo ano de conclusão da 

graduação dos supervisores escolar, ainda, não havia ocorrido à propagação de forma tão 

expressiva a modalidade EAD ou semipresencial dos cursos de Nível Superior, os quais 

ocasionaram um número considerável de adeptos, após os anos de 2005, e conforme os dados 

coletados, data do ano de 2001 a formação acadêmica de 50% dos sujeitos do estudo. 
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Em relação ao Estágio realizado no curso de graduação e em decorrência das 

Habilitações adquiridas, no curso de Pedagogia, apresentamos os dados obtidos na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Habilitação no curso de Graduação 

SE1 Supervisão Escolar 

SE2 Magistério das Disciplinas Pedagógicas 

SE3 Docência no Pré-Escolar e Ensino das Séries Iniciais do Ensino Fundamental  

SE4 Docência no Pré-Escolar e Ensino das Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

 Fonte: Banco de Dados da Pesquisadora (2017). 

  

Conforme demostra a Tabela 4, a partir das informações coletadas durante a aplicação 

do questionário e comprovada mediante aos documentos oficiais dos sujeitos da pesquisa, o 

histórico escolar e o diploma de graduação, 50% dos sujeitos realizaram estágio, 

exclusivamente, destinado ao trabalho na Docência dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

enquanto, 25% realizou estágio, nas Disciplinas Pedagógicas do 2º Grau e na Docência dos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, e ainda 25% optou pela formação na área da 

Supervisão Escolar, e também na Docência dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Dessa forma, podemos inferir que em relação aos 50% que realizaram o estágio na 

docência, deve-se ao fato de que as Instituições de Ensino Superior preferiram adotar e 

propagar a formação em Pedagogia, em prol da Licenciatura Plena com Habilitação em Pré-

Escolar e Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Este fato nos remete a compreender que 

todo esse percurso de mudanças no curso de pedagogia e a indefinição na formação do perfil 

profissional do pedagogo descaracterizaram tanto as funções técnicas como, também, a 

própria docência. Pois, os movimentos reformadores dos cursos de licenciatura, na tentativa 

de equiparar a formação docente voltou-se, exclusivamente, a docência, sem considerar a 

multiplicidade do fenômeno educativo e suas configurações no trabalho pedagógico. 

Nesse sentido, concordamos com Libâneo (2010) que seria condizente com nossa 

realidade que a formação do pedagogo abrangesse essas duas dimensões, a docência e 

especialização nas áreas pedagógicas por meio dos estudos pedagógicos e da pesquisa, em 

cursos distintos de pedagogia. 

Na questão 3 pretendeu-se verificar se os sujeitos realizaram curso de especialização, e 

se este centrava-se nas áreas de Administração Escolar, Orientação Escolar ou Supervisão 

Escolar,  os dados coletados são apresentados no Gráfico 1: 
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              Gráfico 1- Curso de Especialização 

 
                        Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017). 

 

 

 Destacamos a partir dos dados apresentado que 25% não possui curso de 

especialização que correspondem a estas áreas, e 75% indicaram possuir curso de 

especialização que englobam a Gestão Escolar, a Supervisão e Orientação Escolar, os quais 

serão evidenciados, posteriormente, na seção destinada à análise da pesquisa.   

 

4.7 Caracterização do lócus da investigação 

 

Esta pesquisa tem como lócus o município de Colorado do Oeste, localizado, ao sul do 

estado de Rondônia, elevado a categoria de município através da Lei 6921, de 16 de junho de 

1981, todavia, sua constituição e emancipação política-administrativa nos remete ao processo 

de colonização encetado pelo Governo Federal através dos projetos de Integração e 

Colonização – PIC, consolidados pelo INCRA nas décadas de 1970 - 1980,  o qual 

denominou-se nesta região por meio da Portaria Ministerial nº 1.480 de 04/10/1973, o PIC-

PAR (Projeto de Integração e Colonização Paulo de Assis Ribeiro). 

Em relação à nomenclatura dada e os registros colhidos podemos constatar que Paulo 

de Assis Ribeiro
41

, engenheiro civil e geógrafo, fora um dos elaborados do Estatuto da Terra, 

                                                           
41

 Paulo de Assis Ribeiro nasceu no Rio de Janeiro, em 20 de janeiro de 1906 e faleceu em 22 de maio de 1974. 

Diplomou-se engenheiro geógrafo, em 1928, e civil, em 1930, quando obteve o prêmio Morsing, como o 

primeiro colocado no curso. Foi também economista. Atuou nas áreas de educação, economia e engenharia, tanto 

em funções públicas como na iniciativa privada. Exerceu, entre outros, os cargos de presidente da Associação 

Brasileira de Educação (1934-1935), delegado da Educação em São Paulo (1936-1937), chefe do Serviço 

Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia (1942-1944), diretor-executivo da Fundação Getúlio 
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essa referência nos aponta que os primeiros colonos que desbravaram a localidade, tanto se 

relacionam com os programas do governo federal quanto à reinvindicação pela posse da terra. 

Dessa forma, consideramos que o nome PIC-PAR foi, estrategicamente, pensado pelo 

governo federal no intuito de disfarçar a real intenção do processo de colonização ocorrido em 

terras amazônicas. 

Para Linhares (2001) com a chegada de 36 colonos (chefes de família) que escolheram 

viver nesta terra nas proximidades do Rio Igarapé Raso, Corgão e Rio Colorado, estes se 

depararam com três grandes latifúndios (Terra Rica S/A; Oscar Martinez e Joao Arantes do 

Nascimento) e, apesar de viverem constrangidos e massacrados pelos grandes proprietários 

iniciam um processo pela posse e distribuição de terras, pois, estas áreas não tinham os 

documentos legais exigidos e foi, somente, com instalação do INCRA na região que ocorreu 

de fato a implantação do PIC-PAR e a distribuição das terras resultando anos depois o núcleo 

urbano e posteriormente, o município de Colorado do Oeste. Apresentamos abaixo a Figura 2 

que mostra no mapa de Rondônia a localização do município citado. 

 

Figura 2- Mapa 

 
                Fonte: IBGE/2016. 

 

Em 1976 foi implantado o núcleo urbano de Colorado do Oeste, na época distrito do 

município de Vilhena, e no ano seguinte, em 1977, é inaugurada a primeira escola na 

                                                                                                                                                                                     
Vargas (1944-1945), diretor do Centro Pan-Americano de Aperfeiçoamento para Pesquisa de Recursos Naturais 

(1961-1962) e presidente do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária (1968-1970). Especificamente no período 

da ditadura civil-militar, teve grande ascendência no processo de institucionalização do curso de Pós-Graduação 

em Educação da Pontifica Universidade Catolica do Rio de janeiro. (PUC-Rio). 
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localidade, a saber, Escola Zeferino da Silva Santos, criada pela Resolução nº 017/CTE
42

 de 

07 de outubro de 1976, em atendimento a Lei 5.692/71, ofertando o ensino de 1ª a 6ª série, do 

antigo 1º grau. No entanto, com o contingente de migrantes que chegavam à região, a escola 

foi ampliada e teve sua nomenclatura alterada passando a denominar-se Escola Territorial de 

1º Grau Paulo de Assis Ribeiro, através do decreto nº 865/CTE de 14 de setembro de 1977 e 

Parecer nº 029/CTE de 21 de setembro de 1977, e no ano de 1978 foram introduzidas a 7ª e 8ª 

séries.  

Podemos perceber, conforme os registros coletados, que esse fato é consequência do 

aumento de locais improvisados e inadequados para a oferta da educação escolar refletindo, 

também, no expressivo número de professores que começaram a exercer a docência sem 

possuírem a devida formação profissional.  A esse respeito, e considerando as relações sociais 

que ora se delineavam as autoridades políticas não tiveram alternativas e começaram a 

construir espaços destinados a educação escolar no território. A seguir continuamos a 

apresentar o panorama das escolas que fazem parte da esfera estadual e suas configurações. 

Em 1983 a escola passa a ofertar o Ensino de 2º Grau através do Decreto nº 978/CTE 

de 25 de junho de 1979 com os cursos de contabilidade e colegial. E em atenção a LDB 

9.394/96, no ano 2000 a escola passa a denominar-se Escola Estadual de Ensino Fundamental 

e Médio Paulo de Assis Ribeiro. No entanto, a partir do ano de 2012 a escola passa 

gradativamente a não ofertar o Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano, centrando suas atividades 

no Ensino Fundamental de 6º ao 9º ano e priorizando o Ensino Médio.  

A partir de março de 1980, e devido à demanda estudantil, em decorrência dos ciclos 

migratórios, e após várias reinvindicações da população, o município é contemplado com 

criação da escola de 1º Grau Manuel Bandeira, através do Decreto nº 1.222 de 16/02/81, 

entretanto, seu funcionamento é de meados de março de 1980. Pontua-se que esta escola 

ofertou, a partir do ano de 1983, o ensino de 2º Grau – Magistério, constituindo-se como a 

instituição responsável pela formação docente no município, além de abranger todo o ensino 

de 1º Grau. O nome ―Manuel Bandeira‖ foi escolhido em homenagem ao emérito escritor e 

poeta modernista brasileiro. Destacamos que a partir do ano de 2012 a Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Manoel Bandeira foi gradativamente excluindo o ensino das 

Séries Iniciais - 1º ao 5º ano, e nivelando como responsabilidade o Ensino Fundamental Anos 

Finais - 6º ao 9º ano e ensino Médio. 

                                                           
42

 Conselho Territorial de Educação, pois, nesta época o estado de Rondônia ainda era denominado de Território 

Federal de Rondônia. 
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Como se pode observar através dos dados obtidos na pesquisa que os deslocamentos 

migratórios têm relação concomitante com o processo educacional, pois, através destes os 

migrantes que ora chegavam à localidade ocasionavam o surgimento de novas escolas. E para 

atender a nova população que não parava de aumentar, é que eclode a construção de mais 

escolas no município na década de 1980, entre elas destacamos: 

 

 A escola 16 de Junho, criada pelo Decreto nº 3.147 de 30 de dezembro de 1986, 

todavia, suas atividades iniciaram em 26 de janeiro de 1987 ofertando o ensino de 1ª a 

6ª série do 1º Grau. De acordo com os registros obtidos durante a pesquisa de campo, 

consta no PPP da escola que seu nome faz alusão à data do aniversário de 

emancipação político-administrativa do município, o qual foi dado por meio da 

realização de um concurso entre as escolas já existentes na localidade, e uma aluna da 

Escola Manuel Bandeira foi a vencedora. Nos anos seguintes foram implantadas a 7ª 

série (1988) e 8ª série (1989). Através dos registros encontrados e considerando a 

decorrência do fluxo de migratório podemos afirmar que a escola modifica-se e novos 

adeptos surgem, principalmente, na década de 1990, e durante os dez primeiros anos 

do século XXI, pois, os dados coletados confirmaram que no ano de 2010 a escola 

passou a ser autorizada a ofertar o 1º ano do Ensino Médio, decorrente da mobilização 

dos pais de alguns discentes, e posteriormente, os 2º e 3º anos do Ensino Médio, além 

de proporcionar Educação Infantil - Pré-escolar I e II Etapas - e Ensino Fundamental 

de 1º a 9º ano. Porém, com o reordenamento estabelecido pelas CREs, no ano de 2013, 

a escola foi imputada a reduzir sua oferta, exclusivamente, para o Ensino Fundamental 

de 1º ao 5º ano (PPP da Escola 16 de Junho, 2017).  
 

 A escola Governador Ângelo Angelim, foi criada por meio do Decreto nº 592/87 de 13 

de março de 1987 e deu inicio as suas atividades nesta mesma data, a qual ofereceu 

ensino destinado às quatro primeiras séries (antigo primário) e ainda, a 5ª e 6ª séries do 

1º Grau. Conforme os registros obtidos, durante a pesquisa de campo, constatamos que 

por falta de professores habilitados, no ano de 1988, extinguiram-se as 5ª e 6ª séries, 

mas, neste mesmo ano (1988), a escola passa a ofertar o ensino Pré-escolar atendendo 

crianças de cinco (05) e seis (06) anos de idade. A partir de 1995, através do Decreto 

nº 6.837, de 22 de maio de 1995 a referida escola passa a denominar-se Escola 

Estadual de Ensino de Primeiro Grau Governador Ângelo Angelin, o nome da escola 

continuou o mesmo para homenagear o professor e governador do estado. No entanto, 

a nomenclatura estadual consolidou a mudança de esfera responsável pela manutenção 

da instituição passando a ser de incumbência do Governo do estado de Rondônia a 

escola. Na passagem para o século XXI a escola volta a ofertar o ensino de 5ª a 6ª 

séries passando a atender gradativamente de 5ª a 8ª série no período de 2000 a 2012. 

No entanto com o reordenamento pela Secretaria Estadual de educação e por 

intermédio da CRE/VHA a escola passa a ofertar somente o Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais (1º ao 5º ano) a partir do ano de 2013 (PPP da Escola Gov. Ângelo 

Angelin, 2017).  
 

 A escola Julieta Vilela Velozo, que data também do ano de 1987 sua construção deu-

se por meio do Decreto Municipal nº 783/88, de 01 de janeiro de 1988. Embora esta 

escola tenha sido gestada sob a responsabilidade da administração municipal, no ano 
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de 1995, a mesma passou a compor o quadro das escolas de responsabilidade do 

Governo de Rondônia, por meio do Decreto 6.837, de 22 de maio de 1995. No 

entanto, seu nome foi escolhido para homenagear a genitora do Governador Jerônimo 

Garcia Santana, de acordo com os dados coletados durante a realização da pesquisa, o 

nome da escola é uma prova de reconhecimento do apoio politico entre o prefeito e o 

governador na época, a saber, Governador Jerônimo G. Santana e prefeito Marcos 

Donadon. Outro aspecto que denotamos foi que a referida escola implantou o ensino 

de 5ª a 8ª séries, no ano de 2005, e perdurou até o final do ano letivo de 2012.  As 

alterações na oferta de ensino, segundo os relatos obtidos, evocam que o 

reordenamento estabelecido pela CRE/VHA descaracterizou o atendimento da escola 

que passou a atender exclusivamente, alunos de 1º a 5ºano do Ensino Fundamental – 

Anos Iniciais (PPP da Escola Julieta Vilela Velozo, 2017).  

 

 A Escola Prefeito Marcos Donadon, foi instituída pelo Decreto Municipal nº 792/88, 

de 03 de maio de 1988, ofertando o ensino de 1ª a 4ª séries, denominada inicialmente, 

como Escola de Primeiro Grau Prefeito Marcos Donadon. É importante destacar 

também, que a escola o nome da escola foi escolhido pela cúpula política do 

município e faz referência ao primeiro prefeito eleito. Conforme os dados coletados na 

pesquisa de campo a escola foi instituída com a finalidade de atender a demanda 

concentrada na escola Manuel Bandeira e eliminar o turno intermediário da mesma, 

iniciou suas atividades em meados de 1988, através do Parecer 125/CEE/RO. No 

entanto, no ano de 1990, a referida escola passou a ser vinculada à Rede Estadual, por 

meio da Resolução 079/97 abrangendo ainda, as quatro primeiras séries do ensino 

primário. Em 1992 foi implantado o Pré-Escolar I e II Etapas, destinada a atender 

crianças de 05 e 06 anos de idade, os quais foram instintos em 1996, ficando a escola, 

novamente, destinada a ofertar o ensino das Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 

Uma das mudanças em relação à oferta do ensino ocorreu a partir do ano de 2005, o 

qual, a escola passou a ofertar as Séries Finais contemplando a 5ª e 6ª séries do Ensino 

Fundamental que perdurou até o ano de 2007, o período compreendido entre 2008 e 

2010 a escola retorna novamente a ofertar, somente, o Ensino para os Anos Iniciais (1º 

ao 5º). E em 2011, novamente pela demanda da escola Manoel Bandeira a escola passa 

a oferecer o ensino de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Todavia, em 2012 a escola 

automaticamente, em atenção à solicitação da CRE encerra a oferta de 6º ao 9º ano 

ficando, a partir do ano de 2013 atendendo, apenas, o Ensino Fundamental- anos 

iniciais - do 1º ao 5º ano (PPP da Escola Prefeito Marcos Donadon, 2017).  

 
 

Apresentamos, portanto, o panorama da constituição das escolas que ainda, se 

encontram vinculadas a rede de ensino estadual. Considerando o processo migratório que 

ocorreu na região e suas implicações políticas e sociais em âmbito educacional. Destacamos 

dessa forma, que as últimas quatro escolas elencadas constituem os cenários pelos quais 

nossos sujeitos encontram-se inseridos, e ainda, ofertam a população local o Ensino 

Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º), além disso, estão situadas em locais bem distintos 

sendo: uma num bairro bem referenciado no município, duas em zonas consideradas de 

vulnerabilidade e uma situada em um dos locais mais antigos da cidade.  
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A seguir apresentaremos a próxima seção que tratará da análise dos dados coletados 

dos quatro supervisores, lotados nas escolas que ofertam os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental vinculados à rede pública de ensino do estado de Rondônia.    
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5. ATUAÇÃO NA SUPERVISÃO EM ÂMBITO ESCOLAR: DISCUSSÕES E 

RESULTADOS  

 

Apresentamos, nesta seção, os dados obtidos durante a pesquisa de campo. Buscamos, 

inicialmente, apresentar as categorias criadas e em seguida expor os dados obtidos para que 

possamos realizar a interpretação seguida das análises dos dados coletados.  

Para construção destas categorias utilizamos os dados obtidos no questionário 

estruturado e, sugerimos duas opções de preenchimento: manual e digital. Dessa forma, três 

sujeitos responderam no formato manual e uma no formato digital, via e-mail. Servimo-nos 

também da entrevista, com o intuito de obtermos, com mais detalhes dos sujeitos à forma de 

como ocorrera o processo formação e atuação na função supervisora. 

Na sequência exibimos a Tabela 5, na qual elencamos as categorias elaboradas e as 

subcategorias que nos permitiram interpretar e agrupar os dados coletados referentes ao 

questionário e as entrevistas. Ressalta-se que as categorias foram criadas a priori, em função 

da questão norteadora e dos objetivos específicos que embasam este estudo, e as 

subcategorias foram criadas a posteriori, pois, emergiram conforme os desdobramentos das 

respostas dos sujeitos.  

 

Tabela 5 - Categorias e subcategorias 

CATEGORIAS         SUBCATEGORIAS 

1. As práticas que subjazem o trabalho 

pedagógico da supervisão no 

cotidiano escolar. 

 

1.1. O Planejamento da supervisão escolar 

1.2. Avaliação da prática 

1.3. A formação continuada e seus 

desdobramentos para a função 

supervisora 

2. Experiências na prática supervisora: 

as falas dos sujeitos. 

2.1. As contribuições da formação inicial e do 

curso de especialização à prática 

supervisora  

2.2. Atribuições para o desenvolvimento de 

uma prática supervisora contemporânea  

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017) 

 

Para iniciarmos a reflexão e análise dos dados coletados apresentaremos a Categoria: 1 

- que foi criada a partir das perguntas fechadas e de múltipla escolha, extraída do questionário 

e suas respectivas respostas com intuito de extrairmos nas respostas de cada sujeito suas 

peculiaridades em relação às atividades desempenhadas no cotidiano escolar. 
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Categoria 1- As práticas que subjazem o trabalho pedagógico da supervisão no cotidiano 

escolar 

 

Esta categoria tem como finalidade apresentar as práticas que fundamentam o trabalho 

do supervisor escolar do Ensino Fundamental - Anos Iniciais, pertencente à rede de ensino 

estadual, no município de Colorado do Oeste. Convém, no entanto, primeiramente discernir o 

fator que possibilitou aos sujeitos desta pesquisa, a atuar como supervisor escolar e a partir 

desta premissa iniciar o processo de reflexão verificando as especificidades de atuação destes 

sujeitos como supervisores escolares e o desenvolvimento do trabalho pedagógico.  

Dessa forma, apresentamos na Tabela 6 as respostas dos sujeitos a seguinte pergunta: 

o que motivou você a desempenhar a função supervisora? (questão 5 - Questionário); 

 

Tabela 6 – Motivo a exercer a função supervisora 

SE1 Concurso público 

SE2 Indicação 

SE3 Indicação 

SE4 Indicação 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017) 

 

Nota-se, portanto, de acordo com as respostas obtidas dos sujeitos, a predominância 

evidente do motivo que encaminhou a três sujeitos desta pesquisa a atuar como supervisor 

escolar está relacionado à indicação, enquanto que apenas um sujeito configura o ingresso na 

função supervisora a partir do concurso público.  

Esse fato nos reporta a compreender a fragilidade na configuração de suprir carências 

de profissionais nas áreas específicas decorrentes da forma de contratação de supervisores 

escolares (os quais se enquadram como professores, conforme a legislação em vigor, Lei 

Estadual nº 680/2012) em todo o estado de Rondônia, e a falta de continuidade no processo de 

suporte/assistência ao desenvolvimento dos afazeres pedagógicos que promova a efetivação e 

o compromisso profissional e social de supervisores escolares a cargo da SEDUC/RO através 

do concurso público parece não garantir aos que exercem essa função uma atuação condizente 

com as situações desencadeadoras de mudanças aos que estão a exercê-la. 

Pois, nesse contexto, enquanto que SE1 possui formação específica para atuar na área 

da supervisão, os outros três sujeitos atuam como supervisores por outro motivo, demarcado 

nas respostas como ―indicação‖. Todavia, ser indicado não significa não ter formação, mas 
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uma possibilidade de minimizar a carência de profissionais na área da supervisão, ou, até 

mesmo pode denotar uma fragilização da atuação do supervisor e uma desvalorização 

profissional.  A esse respeito, o fator indicação, como se pôde perceber na Seção 2 – que 

retrata a atuação na supervisão educacional em Rondônia, desde a década de 1970, evidencia 

que há carência de profissionais com formação específica ao exercício na função supervisora, 

e podemos assinalar que este problema persiste na realidade educacional rondoniense, na qual 

se constata que há falta de profissionais qualificados para atuar nas diferentes áreas e funções 

educacionais.  

No entanto, de acordo com as evidências que desencadearam o processo educacional 

da realidade rondoniense, esta ―indicação‖ pode ter dois fatores significativos: da 

competência docente exercida durante certo período de atuação como professor, ou da política 

educacional adotada pelos dirigentes que propõe um leque de atuação ao professor, 

concursado da rede estadual, e possibilita-o transitar pelas diferentes áreas educacionais, em 

funções assumidas na Secretaria de Educação, na CRE e, inclusive, no âmbito escolar. 

Isto posto, sabe-se que a área da docência e a área da supervisão são distintas, mas, 

convergem a qualidade no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, é fundamental 

refletirmos que para cada área de atuação é necessário a formação adequada que 

proporcionará o suporte teórico e metodológico para atuar no processo ensino e aprendizagem 

e no contexto da metodologia e organização burocrática do sistema educacional.  

Neste sentido, Tardif (2012, p. 35) evidencia que ―todo saber implica um processo de 

aprendizagem e de formação‖. Logo, o saber profissional é o conjunto de saberes propagado 

pelas instituições de formação de professores.  

Desse modo, embora a formação de três sujeitos perpasse a habilitação para exercer a 

docência, e não a supervisão, não significa que estes sujeitos não possuam formação 

específica para atuarem como supervisores. Todavia, o fato de não terem aderido a 

possiblidade de ingresso nesta função específica (supervisão) através do concurso público, 

sinalizam algumas fragilidades em sua atuação.  

Nessas condições e com as mudanças ocorridas no processo educacional devido às 

ambiguidades na formação do pedagogo ao longo do tempo no Brasil, e pensando na atuação 

de profissionais qualificados para desempenharem diferentes funções, Libâneo (2010) propôs 

a formação do pedagogo scrito sensu, aquele que não restringe sua atividade profissional ao 

ensino e dedicam-se a ―atividades de pesquisa, documentação, formação profissional, gestão 

de sistemas escolares e escolas, coordenação pedagógica, formação continuada em empresas, 

escolas e outras instituições‖ (p. 37).  
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No entanto, apesar da proposição de Libâneo, a legislação educacional brasileira não 

concebe a formação do pedagogo conforme prediz o autor, e direciona a formação genérica do 

pedagogo regulada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, 

Resolução nº 01 de 2006, indica a formação do pedagogo à atuação para a docência, porém, 

também, preconiza que a docência é um campo de atuação da mesma forma que possibilita o 

licenciado em pedagogia atuar na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas 

nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Contudo, observando todos esses 

preceitos dispostos que tratam da formação do pedagogo, pontuamos que a formação do 

pedagogo, prevista na Resolução nº 01 de 2006, dispõem-se a uma aglutinação de funções, 

pois, envolve conhecimentos pertinentes ao exercício da docência, na qual os saberes 

difundidos nesta formação estão mais relacionados à docência, ao mesmo tempo em que tenta 

expandir conhecimentos pedagógicos para atuação nas áreas de serviço e apoio escolar.  

Nessas condições, compreendemos que tais funções são distintas, porém necessárias 

ao acompanhamento e desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, todavia, as 

Diretrizes Nacionais para o curso de Graduação em Pedagogia, Resolução nº 01 de 2006, 

enfatizam como elemento fundante para a formação de pedagogos a docência.  

Em relação à formação do supervisor e do professor ocorrer no curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia, os saberes necessários à docência e aqueles destinados a supervisão são 

distintos, com alguns pontos de intersecção. Portanto, não há dúvidas quanto à formação 

docente e a formação para atuar na área da supervisão são distintas. Nesse sentido, a LDB 

9.394/96 em seu Art. 64 apresentou como possibilidade de formação para atuar nas áreas de 

administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação 

básica ser realizada em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação. 

Entretanto, com a Reformulação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia esta possibilidade de formação foi retirada do curso de graduação, e ratificou a 

formação nas diferentes áreas educacionais a formação nos cursos de pós-graduação, ou seja, 

delegou-se a formação específica de atuação do pedagogo aos demais licenciados, como 

ocorrera a partir do Parecer 251/62, ou seja, a formação generalista do pedagogo.   

A propósito, à supervisão em educação para Villas Boas (2011, p 77) elucida que 

―deve ser entendida como o ver crítico, construtivo, vitalizador das ações educativas 

colocadas a serviço dos sujeitos e dos grupos, tendo em vista seu desenvolvimento e 

transformação para melhor‖. 

Logo, implica compreendermos que operacionalizar os aspectos que fundam a área da 

supervisão não basta exclusivamente, a experiência docente, embora contribua no 
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direcionamento e encaminhamentos de atuação, mas, necessita, primordialmente, de formação 

específica com foco a mobilizar pessoas a executar ações que contribuam no crescimento 

pessoal e profissional como co-orientador de aprendizagem.  

Destacamos, porém, que a experiência adquirida na docência ao longo do tempo tem 

subsidiado o trabalho destes supervisores, todavia, para que os mesmos possam transitar pela 

área da supervisão é preciso ter claro que estes saberes experienciais deslocam-se da própria 

profissão docente.  

A este propósito, Tardif (2012) evidencia; 

 

Os próprios professores, no exercício de suas funções e na prática de sua profissão, 

desenvolvem saberes específicos, baseados em seu trabalho cotidiano e no 

conhecimento de seu meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela 

validados. Eles incorporam-se à experiência individual e coletiva sob a forma de 

habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser (p. 39). 

  

Portanto, para o autor estes saberes são saberes práticos, e não da prática, pois, não se 

sobrepõem a prática, mas, se integram a ela e dela constituem-se como prática docente. 

A propósito, Nóvoa (2002) destaca que o conhecimento profissional não é mera 

aplicação da prática de qualquer teoria, mas que exige um esforço próprio de elaboração e 

reelaboração que está no âmago do trabalho docente.  

A partir do que foi explicitado pelos autores, percebe-se que o papel a ser 

desenvolvido pelo supervisor exige uma competência compartilhada (saber docente e saber 

que envolve a área da supervisão), o compromisso político do saber-fazer, a dimensão técnica 

e, principalmente, compreensão na redefinição do papel de supervisor a serviço da escola e 

dos que nela buscam a transformação da sociedade. 

Neste sentido, destacamos que é preciso, primeiramente, conceber o real significado 

do trabalho docente e sua interligação com o trabalho da supervisão escolar a ser 

desenvolvido para que de fato possa assumir o verdadeiro papel da supervisão exercida por 

um educador. 

Dessa forma, relacionando o ano de conclusão do curso de graduação (questão 1- 

subitem III, do perfil profissional) e o tempo de atuação dos sujeitos e sua respectiva carga 

horária de trabalho na supervisão escolar (questão 6 e 7 do questionário), expressamos os 

seguintes dados que constam na Tabela 7. 
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Tabela 7 - Atuação na supervisão escolar 

Sujeitos Conclusão da graduação       Atuação na supervisão C.H 

SE1 Entre 1985 a 1995 Mais de 15 anos 40h 

SE2 Entre 1996 a 2006 Entre 10 e 15 anos 40h 

SE3 Entre 1996 a 2006 Entre 10 e 15 anos 40h 

SE4 Entre 1996 a 2006 Entre 10 e 15 anos 40h 

Fonte: Banco de dados da Pesquisadora (2017) 

 

A partir dos dados apresentados em relação à formação dos sujeitos e suas respectivas 

trajetória profissional, podemos assinalar que a formação de SE1 tem procedência de uma 

formação voltada aos aspectos técnicos e burocráticos que perfilaram a formação do 

supervisor escolar ao longo do tempo, logo se presume que a atuação profissional do SE1 

pode revelar-se com a presença visível a ênfases nos aspectos técnico-burocrático devido à 

formação recebida. Pois, de acordo com os dados obtidos e evidenciados na tabela 5 a 

formação recebida por SE1 foi realizada entre período 1985-1995, logo, constata-se que esta 

formação aconteceu um antes da promulgação da LDB 9.394/1996 e onze anos antes da 

Resolução nº 01/2006, ou seja, a formação de SE1 esteve amparada pelo Parecer 252/1969, o 

qual direcionou e possibilitou a formação de especialistas no curso de Pedagogia para atuarem 

na educação exercendo as funções de supervisor, orientador, inspetor e administrador escolar.   

No entanto, se observamos a Tabela 4 (p. 102) que indica a habilitação no curso de 

graduação, visualiza-se que SE2 recebeu formação específica para atuação no Magistério das 

Disciplinas Pedagógicas de 2º Grau, além desta, ressalta-se a Habilitação a Docência das 

Séries Iniciais, nestas condições, a formação recebida por este sujeito denota conhecimentos 

que podem mobilizar e conduzir os diferentes saberes docentes e emanar novos saberes que 

convirjam à atuação supervisora. Todavia, temos que nos atentar ao fato de que esta formação 

também pode estar vinculada a concepção funcionalista que retrata apenas o saber fazer de 

forma instrumental. 

Quanto aos sujeitos SE3 e SE4, ambos receberam formação específica para atuação na 

docência como apresentamos na Tabela 4 (p. 102) do perfil profissional. Desse modo, pode 

ser que a atuação destes profissionais perpasse pelo viés da docência e emerja modos de 

atuação que revelem um trabalho de supervisão mais prático e orientador ao trabalho docente. 

Pois, embora esta formação tenha sido realizada antes da instituição da Resolução nº 01/2006, 

a formação recebida pelos sujeitos da pesquisa retrata que a formação centrou-se na atuação 
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do pedagogo destinada à docência na educação infantil e para séries iniciais do ensino 

fundamental, ou seja, no saber-fazer da docência e não nas especificidades do trabalho 

pedagógico. 

Em relação aos dados apresentados e a análise realizada até aqui, é pertinente 

evidenciar que a atuação do supervisor escolar perpassa por conhecimentos difundidos no 

processo de formação inicial, realizada por cada sujeito, e o vínculo com a rede de ensino 

estadual por meio do contrato de trabalho. Dessa forma, percebe-se que a supervisão escolar 

denota a importância da constituição de saberes inerentes a função, e o contrato de trabalho 

por concurso público representa a valorização do profissional e o respeito a habilitação 

específica adquirida para atuar na referida especificação.  

Passaremos agora, a apresentar as práticas desenvolvidas pelos sujeitos da pesquisa no 

contexto escolar, para isso pautamo-nos nas indicações e orientações previstas nas Portarias nº 

436/2010 e nº 4.365/2015 que orientam as práticas a serem exercidas pelo supervisor escolar. 

Desse modo, a questão 13 do questionário teve como objetivo verificar entre as atividades 

e/ou rotinas listadas aquelas que mais constituem o fazer administrativo e pedagógico do 

supervisor escolar. A questão possibilitou assinalar mais de uma alternativa e a seguir 

apresentaremos as alternativas e o número de sujeitos que as indicaram na tabela 8. 

 

Tabela 8 - Alternativas assinaladas pelos sujeitos: 

Alternativas Nº de Sujeitos 

Preenchimento de fichas, relatórios e outros instrumentais; 4 

Acompanhamento pedagógico (durante o planejamento do professor) 4 

Estudos sobre os dispositivos legais  4 

Acompanhamento e atualização do diário eletrônico 4 

Sistematização de projetos 4 

Participar das formações continuadas 4 

Responder e encaminhar e-mails a CRE  3 

Analisar as provas elaboradas pelos professores 3 

Organizar a formação continuada na escola 3 

Verificação das turmas e seus respectivos professores 2 

Organização de espaços (ambientes pedagógicos) para o professor utilizar 1 

Acompanhamento pedagógico (em sala de aula junto com o professor) 1 

Recepcionar e atender os pais dos estudantes juntamente com o professor  1 
Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017) 

 

Com base nos dados tabulados e apresentados percebemos que das treze atividades 

listadas, seis foram assinaladas pelos quatro sujeitos e estas correspondem em sua maioria aos 

aspectos burocráticos do que relacionados a atividades de acompanhamento pedagógico. 
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Entretanto, salientamos que estas alternativas estão pautadas nas atribuições estipuladas pela 

SEDUC/RO e devem subsidiar a atuação do supervisor escolar. Neste caso, esses sujeitos 

estão cumprindo com os indicadores estabelecidos nas Portarias nº 436/2010 e nº 4563/2015.  

Considerando essas alternativas que se autodenominam atividades pontuais do fazer 

do supervisor são nitidamente percebidas como práticas que se apresentam mais ou menos 

permissivas e estabelecidas ao cumprimento da função supervisora, e que, em sua maioria, 

parecem estar vinculada a uma ação supervisora burocrática conectada ao papel funcionalista 

da atuação supervisora em detrimento à dimensão pedagógica. A esse respeito, é necessário 

que os supervisores revejam os vínculos que são estabelecidos na efetivação de sua prática 

pedagógica desenvolvida e seus aspectos favoráveis ao processo de ensino-aprendizagem. 

Nestas condições Silva Jr. (1997, p. 121) indica que ―o sentido educativo da prática 

educativa supervisora poderá se manifestar quando os educadores nela envolvidos se 

dispuserem efetivamente, a provocar essa manifestação‖. Para o autor, esse processo de 

mudança a partir do fazer da supervisão, implica analisar o próprio trabalho e sua prática a luz 

do desenvolvimento profissional dos professores e da equipe escolar.  

Até porque, o profissional docente que atua como supervisor escolar na rede estadual 

de ensino em Rondônia é delimitado por dispositivos legais, de uma função exclusiva, que se 

autodenomina supervisão escolar, cujo papel deve ser desenvolvido a partir de mecanismos 

instituídos que direcionem a operacionalização do currículo, em sentido restrito, e não com 

base em aspectos da coordenação pedagógica, que segundo Libâneo (2015, p. 177) tem a 

responsabilidade de integrar, reunir esforços, liderar e concatenar o trabalho de diversas 

pessoas.  

Há, no entanto que se destacar que a alternativa: organizar a formação continuada na 

escola foi assinalada por três supervisores. Todavia, infere-se que um (1) supervisor não 

considera como atividade que compõe seu fazer pedagógico ‗a organização da formação 

continuada na escola‘. 

Nestas condições é possível constatar que este supervisor parece conceber a 

supervisão como um serviço ou uma função que deve ater-se a mecanismos para o controle da 

ação docente. Mesmo porque, dos dois documentos oficiais que regem a atuação do 

supervisor escolar no estado de Rondônia, as Portarias nº 436/10 e 4.563/15, encontramos 

expresso no Art. 19, ―a organização e implementação do horário de planejamento e formação 

continuada é de responsabilidade da Equipe Gestora da Escola‖ (PORTARIA nº 4.563/15). 

Portanto, podemos perceber que este sujeito compreende que não é atributo exclusivo do 
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supervisor escolar a responsabilidade pela formação continuada, mas, de todos os 

componentes da equipe gestora.   

Nesse sentido, argumenta Libâneo (2015, p. 187) ―a formação continuada é condição 

para a aprendizagem permanente e para o desenvolvimento pessoal, cultural e profissional de 

professores e especialistas‖.  

Pois, pensar em operacionalizar a supervisão educacional implica refletir sobre o 

conjunto de procedimentos a serem desencadeados no interior da instituição de ensino e 

posicionar-se diante dos acontecimentos vivenciados no decorrer do trabalho pedagógico.  

Nestas condições, note-se em seguida que a alternativa: verificação das turmas e seus 

respectivos professores foi assinalada por dois (2) supervisores. Neste caso, é possível que 

estes dois (2) supervisores compreenderam o papel pedagógico da ação supervisora e atuam 

com foco nas turmas e seus professores, conforme indica Rangel (2008b, p. 78), que 

evidencia que o objeto específico da supervisão escolar em nível de escola é o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Entretanto, para que isso aconteça é necessário o acompanhamento das turmas e seus 

respectivos professores, caso contrário, não será promovido o acompanhamento pedagógico 

como indicam as últimas três alternativas que foram assinaladas por, apenas, um (1) dos 

quatro sujeitos envolvidos na pesquisa, a saber: organização de espaços (ambientes 

pedagógicos) para o professor utilizar; acompanhamento pedagógico (em sala de aula junto 

com o professor); recepcionar e atender os pais dos estudantes juntamente com o professor.  

Desse modo é pertinente pontuar que as concepções de atuação dos supervisores 

relacionadas às atividades desenvolvidas no cotidiano escolar estão intimamente vinculadas as 

práticas de cunho burocrático e prático, emanados pela legislação educacional a nível 

estadual, que ora desqualificam a ação supervisora que se necessita na contemporaneidade. 

Pois, a finalidade integradora e orientadora da práxis supervisora deve estar vinculada ao 

movimento de reciprocidade e autonomia do grupo e, não a mera subordinação do sistema 

educacional mediante os dispositivos legais.  

A propósito, em relação ao acompanhamento pedagógico realizado pelo supervisor 

escolar, evidenciamos como práticas de atuação da supervisão, além do acompanhamento do 

planejamento dos professores, as reuniões pedagógicas e as metodologias de ensino, as quais 

evidenciaremos a seguir. 

A título de organização do trabalho pedagógico é necessário gerir as atividades de 

modo que estas possam assegurar condições pedagógico-didáticas, e, ao mesmo tempo, 

contribuir no desempenho de tarefas inerentes a prática docente. Pois, [...] ―é com o 
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desempenho dos professores, com o nível de sua produção, com a riqueza de sua contribuição, 

que tem a ver a supervisão escolar‖ (VILLAS BOAS, 2011, p. 78).  

Dessa forma, a prática da supervisão em âmbito escolar é permeada pelo ato de 

repensar o papel que o supervisor desempenha junto ao professor, para que ambos possam 

rever e construir juntos novas/outras metodologias de aprendizagem a sua atuação, não 

somente em uma ação de constatar problemas, mas, perceberem o contexto em que estão 

inseridos e trilhar um novo fazer na tarefa de contribuir para o processo de ensinar e aprender.  

Assim, apresentaremos no Quadro 1 as questões (nº 10 e 11) que se referem às 

reuniões pedagógicas (enunciadas no questionário) e as respectivas respostas dos sujeitos. 

 

Quadro 1- Respostas dos sujeitos 

Enunciado da pergunta 
Respostas Nº de 

Sujeitos 

As reuniões entre você e os outros 

gestores escolares (diretor, vice-

diretor, orientador e secretário) 

acontecem com que frequência? 

Conforme a necessidade dos 

acontecimentos na escola 
4 

 

 

Geralmente, qual a pauta principal 

destas reuniões? 

Na maioria das vezes são informes 

gerais tanto administrativos quanto 

pedagógicos para o bom andamento 

das atividades escolares. 

2 

Na maioria das vezes se referem ao 

cumprimento e o monitoramento das 

ações previstas no calendário escolar e 

desenvolvidas na escola. 

1 

Outra 1 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017) 

 

Como podemos verificar, 100% dos supervisores reúne-se com os demais gestores 

conforme as necessidades dos acontecimentos da escola. E, geralmente, essas reuniões para  

dois sujeitos tem o propósito de repassar informes administrativos e pedagógicos, tendo como 

premissa o bom andamento das atividades escolares. Para um sujeito, a finalidade destas 

reuniões na maioria das vezes se referem ao cumprimento e o monitoramento das ações 

previstas no calendário escolar e desenvolvidas na escola, e apenas um sujeito assinalou outra 

alternativa e complementou o seguinte: 
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Ensino-aprendizagem, como ajudar o professor nesta tarefa de mediar o 

conhecimento e gerir aprendizagem num contexto diversificado que é a sala de aula 

e sua multidimensionalidade (SE2).  

  

Diante do exposto, para três supervisores as reuniões entre a equipe pedagógica da 

escola aparecem assim atribuir ao supervisor escolar somente a função burocrática e com 

ênfase no monitoramento das ações que acontecem no ambiente escolar, configurando-se 

como uma ação meramente tecnoburocráticos. Pois, o papel outrora atribuído ao supervisor 

escolar e que se desenvolveu de forma avassaladora e controladora das atividades 

pedagógicas sob o viés administrativo, após a instalação do Regime Militar, impôs a 

supervisão escolar, segundo Lima, (2008, p. 58) ―uma prática voltada aos aspectos 

tecnoburocráticos do ensino e seu papel reprodutor na sociedade capitalista brasileira‖. 

Entretanto, Medina (1997, p. 35) pontua que ―cada escola tem sua forma própria de 

encaminhar o trabalho do supervisor, considerando suas necessidades seus desejos e os 

projetos de desenvolvimento como unidade do sistema de ensino‖. Para autora, cada escola 

possui uma especificidade em termos de administração, de processos de ensino, de formação 

de professores, entre outros, embora todas as escolas estejam ligadas a um mesmo sistema de 

ensino. E essas especificidades podem desencadear outras formas de atuação do supervisor 

nas escolas que se vinculam as particularidades locais e deve constar no projeto político 

pedagógico da escola.     

Essa alternativa supõe que o trabalho a ser desenvolvido pelo supervisor precisa ser 

moldado pelas necessidades locais, considerando à cultura, as histórias de vida e outros 

fatores que permeiam as características próprias de cada escola, ou seja, a atuação do 

supervisor é permeada por possibilidade de ação, e não somente, determinações e imposições 

de atuação. 

Nestas condições, entende-se com maior clareza o fato de (1) um supervisor apresentar 

características que relacionam sua atuação à orientação pedagógica e demonstra o seu 

comprometimento em gerir e mediar às distintas formas em que o conhecimento se apresenta 

e vislumbra a sala de aula e sua complexidade. Mesmo porque, a interação do grupo deve ser 

uma constante e não, simplesmente, acolher decisões de outros para moldar sua atuação. 

A questão nº 12 complementa a questão anterior, pois procuramos evidenciar: ―quais 

as recomendações que o supervisor escolar recebe quanto à atuação?‖, os dados são 

apresentados no Quadro 2. 
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Quadro 2- Respostas dos sujeitos 

 

Respostas 

 

Nº de Sujeitos 

Sempre é orientado a realizar o acompanhamento pedagógico. 2 

Na maioria das vezes se referem ao atendimento aos 

memorandos e orientações da CRE, e cumprimento das ações 

propostas. 

1 

Outra: ―A equipe gestora da minha escola sempre orienta para 

que eu privilegie o ser humano, a dimensão humana das 

pessoas, o respeito e o cuidado em falar para não ofender e 

magoar, a forma como abordar as situações sem 

constrangimento, a reciprocidade em si colocar no lugar do 

outro, esses são nossos pilares de atuação com os colegas‖. 

1 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017) 

 

Note-se que o acompanhamento pedagógico é novamente mencionado por dois (2) 

sujeitos, no entanto, retomando os dados coletados e mencionados na Tabela 8 (p. 115), 

denota-se que este acompanhamento acontece com mais frequência durante o planejamento 

dos professores, e pontualmente, um supervisor realiza este acompanhamento pedagógico 

durante o desenvolvimento do trabalho do professor em sala de aula. Nestas condições, é 

possível constatar que dois (2) sujeitos identificam as orientações da equipe pedagógica para 

atuação do supervisor a realização do acompanhamento pedagógico. Enquanto que um (1) 

revela que sua atuação é disposta a atender as orientações dos órgãos superiores e 

cumprimento destas. Por outro lado, um (1) sujeito expressa tanto a relação de reciprocidade 

com os demais componentes da equipe gestora quanto o respeito à dimensão humana dos 

demais profissionais são orientações para sua atuação enquanto supervisor escolar. 

Nesse sentido, percebe-se que é importante para os três (3) supervisores repensem 

sobre sua atuação e verifiquem a possibilidade de reflexão sobre a forma de como se processa 

sua atuação como supervisor escolar, pois, esta se apresenta pautada em atributos que 

minimizam a atuação supervisora aos aspectos administrativos. 

 Portanto, se faz necessário à supervisão escolar ―assumir um caráter de liderança, de 

esforço cooperativo para o alcance dos objetivos com a valorização dos processos e grupo na 

tomada de decisões‖ (LIMA, 2008, p. 58).  

Pois, muitos são os esforços para que se estabeleça um relacionamento baseado no 

diálogo e respeito entre supervisores e supervisionados, no entanto, a valorização do outro é 
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fundamental para criação de uma prática voltada a excelência do fazer pedagógico. Conforme 

Alarcão & Tavares (2003) indicam:  

 

[...] seja através de pessoas ou agentes formados especificamente para essas tarefas, 

seja através de equipes, a supervisão da prática pedagógica devera ser uma atividade 

de mútua colaboração e ajuda entre os agentes envolvidos no processo numa atitude 

de diálogo permanente que passe por um bom relacionamento assente na confiança, 

no respeito, no empenho e no entusiasmo, na amizade cordial, empática e solidária 

de colegas que, não obstante a diferença de funções procura atingir os mesmo 

objetivos (p. 59).  

 

Assim, reafirmamos o respeito ao outro como premissa a ser alçada pela supervisão 

escolar e a dimensão humana, conforme indicou um dos sujeitos. No entanto, ―a supervisão 

apresenta pontos de intersecção com a administração, portanto, é fundamental a conjugação 

de ambas, dado que seus propósitos consistem na melhoria da aprendizagem e do desempenho 

escolar‖ (ALONSO, 2008, p. 176). Pois, a administração está vinculada as condições de 

trabalho que são ofertadas aos professores no intuito de garantir a aprendizagem e 

desenvolvimento dos estudantes.  

Pensando nessa intersecção, conforme argumenta a autora, torna-se pertinente 

focalizar o processo de ensino-aprendizagem por meio da utilização de metodologias que 

possibilitem um trabalho voltado para a ação diária do fazer docente. Nesse sentido, 

agrupamos as questões nº 16, 17 e 18, por tratarem o uso das técnicas de ensino e práticas 

desenvolvidas pelo supervisor a auxiliar o professor, que serão apresentadas no Quadro 3, 

com as respectivas respostas dos sujeitos.  

 

Quadro 3 - Respostas dos sujeitos 

Enunciado da pergunta Respostas Nº de 

Sujeitos 

Você orienta o corpo docente sobre 

práticas de ensino e presta assistência? 

Sempre, independente da situação. 
4 

Você auxilia os professores quanto ao 

uso de técnicas variadas de ensino? 

Sempre  
4 

Entre as técnicas que você auxilia o 

professor, estas envolvem? 

Procedimentos metodológicos com 

relação a determinado conteúdo. 
4 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017) 

 

De acordo com a resposta dos sujeitos da pesquisa, observa-se que 100% dos sujeitos 

afirmam que orientam e auxiliam os professores quanto ao uso de técnicas variadas de ensino. 
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Porém, percebe-se de acordo com a resposta a questão nº 19, que estas técnicas envolvem 

procedimentos metodológicos com relação a determinado conteúdo.  

A propósito, Rangel (2008b, p. 91) expressa métodos (individualizados ou em grupo) 

e técnicas de ensino são meios didáticos que encontram sentido e finalidade na aprendizagem. 

No entanto, a relação entre conteúdo, contexto e as circunstâncias de sua aplicação deve ser o 

elemento basilar da atuação supervisora. 

Para Medina (1997, p. 23), as metodologias do ensino e do aprender são construídas à 

medida que se dá o confronto das forças que interagem na escola e não construídas a priori.  

Dessa forma, infere-se que a orientação pedagógica aqui apresentada pelos sujeitos 

constitui-se na reprodução acrítica de métodos que de alguma maneira facilitam o 

desenvolvimento dos conteúdos. Por esta razão, pensar a prática cotidiana desenvolvida pelo 

supervisor da escola requer esforço prático-teórico e teórico-prático para compreender a 

realidade escolar e indicar possibilidades de atuação.  

Pois, em relação aos conteúdos trabalhados pelos professores, a questão de nº 19 teve 

como objetivo verificar se o supervisor tem conhecimentos destes conteúdos e se estes 

convergem com o PPP e com o Referencial Curricular de Rondônia. E obtivemos os seguintes 

dados, apresentados no Quadro 4: 

 

Quadro 4 - Objetivos de ensino 

SE1 SIM 

SE2 SIM 

SE3 SIM 

SE4 SIM 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017). 

 

Como se pode observar, de acordo com as respostas dos sujeitos, os mesmos afirmam 

que os conteúdos trabalhos pelos professores são convergentes ao PPP da escola, e, em 

consonância com o Referencial Curricular de Rondônia. No entanto, a questão nº 27 

possibilitou ampliarmos este entendimento, tendo em vista a resposta dos sujeitos quanto aos 

conteúdos trabalhados, pois, para que se possa afirmar com precisão que os conteúdos 

trabalhados pelos professores estão de acordo com as orientações tanto do PPP quanto ao 
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Referencial Curricular, é preciso que exista um instrumento que comprove tal afirmação. É 

esse o questionamento que apresentaremos a seguir no Quadro 5: 

 

Quadro 5 - Respostas dos sujeitos 

Enunciado da questão: Existe algum mecanismo criado pelo supervisor para que os 

professores tomem conhecimentos dos conteúdos trabalhados no ano anterior, por outro 

professor que atuou na formação dos alunos, com o intuito de dar continuidade ao processo 

de desenvolvimento de saberes? Como ocorre? 

Sim Não 

01 supervisor 03 supervisores 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017). 

 

Com base no exposto, constata-se que três supervisores, ainda, não apresentam um 

instrumental ou indicadores criados por eles, e que evidenciem a continuidade ou sequência 

do processo de aprendizagem em relação aos conteúdos para cada ano escolar. 

Assim, podemos considerar que a afirmação que contempla ―os conteúdos trabalhos 

pelos professores estão convergentes com o PPP e o Referencial Curricular‖ encontra-se na 

fase de planejamento pelos supervisores, pois, subjetivamente, os mesmos asseguram que os 

conteúdos estão pautados no que estabelece o PPP e o Referencial, no entanto, ainda não 

perceberam que para que isso ocorra é preciso uma continuidade sistemática, nestas condições 

podemos enfatizar que a prática de atuação de três (3) supervisores pode ser considerada 

incipiente no compromisso com a ação educativa.   

Nesse sentido, Rangel (2008b, p. 95) destaca que ―a supervisão tem a sua 

especialidade nucleada na conjugação dos elementos do currículo: pessoas e processos‖.  

Isto posto, apresentamos a narrativa de um (1) sujeito, o qual registrou sobre como 

acontece esse processo de sistematização.  

 

As fichas e relatórios de elaboração e sistematização da avaliação diagnóstica no 

início do ano. E também, o momento do planejamento é disponibilizado para que os 

professores possam dialogar sobre a aprendizagem e defasagem dos alunos em 

relação aos conteúdos (SE2). 

 

Considerando o entendimento do SE2, pontua-se o desdobramento da função 

supervisora para além da elaboração de fichas e relatórios quanto à sistematização do 

processo, pois, o acompanhamento das turmas e do trabalho do professor inicia a partir da 

realização do diagnóstico realizado no início do ano letivo e perpassa pelo planejamento do 

professor durante todo o ano letivo.  
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A propósito, Villas Boas (2011, p. 85) indica: 

 

[...] uma das lacunas mais sérias no processo educacional e para cuja superação a 

supervisão muito deve contribuir está centrada na ausência de análise diagnóstica 

das causas que interferem na aprendizagem do educando originárias do contexto ou 

intrínsecas do próprio sujeito. 

 

  A partir dessa indicação da autora, é importante enfatizar a função supervisora como 

mediadora e articuladora para o desenvolvimento de um bom nível de ensino entendido como 

orientação da aprendizagem e vivenciada pelos sujeitos do processo.  

Além disso, operacionalizar o currículo implica orientação, coordenação e controle, 

através da observação, análise de fatos e estudo de temas pertinentes ao inter-relacionamento 

entre supervisor e professores. 

A esse respeito, indica Silva Jr. (2008, p. 231) que o trabalho coletivo é uma condição 

preliminar e necessária para elaboração do projeto pedagógico e que este é indispensável para 

a conquista da autonomia da escola. 

E um dos instrumentos a colaborar no desenvolvimento de práticas orientadoras ao 

trabalho docente e efetivar o currículo encontra-se o planejamento do supervisor escolar que 

deve ser a orientação para uma atuação condizente com a realidade, é o que apresentamos na 

subcategoria 1.1, que segue. 

Subcategoria 1.1: O Planejamento da ação supervisora 

 

O supervisor tem a seu alcance uma gama de aspectos inerentes a sua função que 

abrangem e demonstra o quanto a ação supervisora pode ser exercida com qualidade e 

competência, e uma destas possibilidades denomina-se planejamento da ação. Pois, Rangel 

(2009, p. 19) destaca que ―o planejamento requer informações, decisões e opções‖. Dessa 

forma, para a autora, a ‗supervisão‘ implica a compreensão de um processo consciente e 

articulado ao contexto do que é planejado e executado por meio do desenvolvimento de uma 

prática mediadora. 

Com base nessa perspectiva, pretendemos nessa subcategoria apresentar como se 

manifesta o planejamento por parte dos supervisores envolvidos neste estudo e 

consequentemente, pontuar a presença ou ausência de um planejamento coletivo a nível 

escolar. Nessas condições, a análise da subcategoria parte da questão 9 (questionário), que diz 

respeito ao planejamento dos supervisores, as quais foram registradas no quadro 6 com as 

respectivas indagações seguida das respostas dos sujeitos.  
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Quadro 6 - Respostas dos sujeitos 

Enunciado da pergunta Respostas Nº de Sujeitos 

Como é feita a elaboração do 

plano de trabalho da supervisão 

escolar? 

Anual 

04 

 

O que é priorizado neste 

planejamento?  

As orientações metodológicas, 

conforme solicitação da SEDUC/RO 
02 

As necessidades coletivas dos 

professores 
02 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017) 

 

Conforme os dados apresentados, podemos constatar que 100% dos sujeitos 

elaboram seu plano de trabalho anualmente, no entanto, 50% destes sujeitos priorizam as 

orientações metodológicas conforme os instrumentais indicados e elaborados pela 

SEDUC/RO, e os outros 50% indicaram como prioridade neste plano as necessidades 

coletivas dos professores. 

Nestas condições, consideramos que este plano de ação dos supervisores escolares 

está regulado pela SEDUC/RO, o qual o denota na Portaria nº 436/2010, como a primeira 

atribuição a ser desenvolvida pelo supervisor escolar, a saber: a elaboração do plano de ação 

do Serviço de Supervisão Escolar; e por intermédio das CREs, a qual delega que estes planos 

sejam elaborados no início de cada ano letivo.  

No entanto, se considerarmos a globalidade dos aspectos que envolvem o 

planejamento, que conforme Libâneo (2015) envolve a previsão da ação a ser realizada e 

programar as ações e os resultados desejados, constitui-se numa atividade necessária a tomada 

de decisões que se concretiza em planos e projetos da escola, do currículo e do ensino.   

Esta elaboração do plano de ação por parte dos supervisores está propensa e 

impregnada pelo simples cumprimento as orientações da SEDUC, e possivelmente, 

contribuirá muito pouco para efetivar práticas supervisivas que favoreçam o desenvolvimento 

de práticas pedagógicas favoráveis e instigadoras ao processo de ensino-aprendizagem. Pois, 

no intuito de alcançar melhores resultados de aprendizagem estas devem processar-se no 

movimento constante de reflexão e ação, a partir disso, Alarcão & Tavares (2003) elucida: 

 

A construção do planejamento é um processo de implicação das pessoas, de 

negociação de valores e percepções, de diálogo clarificador do pensamento e 

preparador de decisões, de vivência da cidadania e de desenvolvimento do 

pensamento operacional, realista e crítico, de um verdadeiro sentimento institucional 

e social, que confere aos membros um sentido de si próprio (p. 136).   
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Segundo os autores, a dimensão do planejamento não está constituída num simples 

documento apenas, mas, no resultado de um processo de pensamento que será concretizado na 

ação por meio do que fora planejado e explicitado no formato documental. 

Além disso, se os 50% dos supervisores percebem as prioridades e evidenciam as 

necessidades coletivas dos professores, como aspectos preponderantes na elaboração do plano 

de trabalho, se destaca que essa medida enriquece e qualifica o trabalho de ambos (supervisor 

e professor), pois, revela a priori a elaboração de um plano sistêmico baseado na percepção e 

no diálogo construtivo que dinamiza e consolida aprendizagens. Por isso, a ação supervisora 

não pode limitar-se a atendimentos individuais e a organização da rotina de trabalho, mas 

assumir práticas necessárias que atendam, conforme indica Rangel (2009), aos fatores 

comunidade escolar, conhecimento e sociedade.  

Em relação ao planejamento coletivo e individual dos professores apresentaremos as 

questões nº 23 e 28, no quadro 7, que versam sobre as tomadas de decisões, bem como a 

elaboração do plano de ação e a atuação do supervisor escolar neste âmbito. 

 

Quadro 7- Respostas dos sujeitos 

Enunciado da questão nº 23: Você e os professores tomam decisões conjuntas relativas à 

distribuição do horário escolar, aos livros didáticos e outros materiais a serem utilizados 

durante o planejamento? 

Sempre Às vezes Raramente Nunca 

04 supervisores - - - 

Enunciado da questão nº 28: Há normas de um plano de aula a ser seguido pelos 

professores ou os planos são elaborados individualmente e/ou coletivamente? 

Resposta SE1: Cada professor monta seu plano. Pode ser roteiro semanal ou diário. 

Resposta SE2: Sim, o plano de aula foi sistematizado em conjunto com todos os 

professores, do qual se optou por definir os critérios de organização e estrutura do plano de 

aula, mas a realização do plano dar-se de forma individual de acordo com os critérios 

enunciados. Estão contidos no plano de aula: as habilidades a serem desenvolvidas pelos 

alunos, os conteúdos, a metodologia, os recursos a serem utilizados e avaliação. No entanto, 

estamos trabalhando muito as sequências didáticas e projetos e vamos traçar uma nova 

estrutura que contemple de forma global tudo isso. 

Resposta SE3: Os planos anuais foram padronizados pelos próprios professores e sempre 

feito em conjunto, seguindo as orientações do Referencial Curricular e adaptado aos 

conteúdos do livro didático. Já os planos de aula são individuais, mas, também tem uma 

estrutura única que foi adotada pelos professores e deve ser seguida.  

Resposta SE4: Não é padronizado, mas é essencial que esteja previsto dentro desse plano 

as habilidades a serem desenvolvidas por meio do conteúdo, a metodologia que será 

utilizada e o processo de avaliação.  
Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017) 
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Com base nos dados coletados e apresentados podemos verificar que, na realidade, 

todos os sujeitos envolvidos neste estudo tomam decisões conjuntas relacionadas aos aspectos 

didáticos que circundam a ação pedagógica. Pois, nas respostas dos sujeitos está explícita a 

ausência de elaboração de um planejamento coletivo. Visto que dois (2) supervisores elencam 

a sistematização do plano a qual fora discutida em conjunto, mas, cada um elabora o seu 

plano de aula, ou seja, construiu-se a estrutura coletivamente, e efetivam-se os planos de aula 

individualmente. 

Entretanto, mesmo se considerarmos a heterogeneidade e particularidade das turmas 

há possibilidades de construção coletiva de um plano, pois, a flexibilidade e as adaptações são 

sempre necessárias quando este plano se concretiza na ação. Por outro lado, dois (2) 

supervisores indicam a elaboração do plano de aula a critério do professor (roteiro), e um (1) 

supervisor sinaliza o que deve conter neste, ou seja, fica evidente a manifestação da 

coletividade na tomada de decisões e a efetivação de cada sujeito no que concerne ao plano de 

ação individual. 

A esse respeito, adverte Rangel (2008b, p. 91), que o plano não é papel para arquivo, 

mas encaminhamento de ações conjuntamente refletidas. Reflexão-ação-reflexão continua, 

sendo, portanto, referência para o processo de orientação e coordenação supervisoras. 

 A partir dessas interpretações é importante notarmos a atuação destes sujeitos em 

relação ao planejamento do professor, pois, como já fora anunciado, os mesmos indicam o 

acompanhamento pedagógico como o fazer do supervisor.  Nestas condições, percebemos que 

este acompanhamento realizado no que se refere ao planejamento, elaborado pelo professor 

está imerso de lacunas ocasionadas pela atuação do próprio supervisor. 

Pois, Silva Jr. (2008, p. 232) define que ―trabalho coletivo é um princípio democrático 

de ação que pressupõe a relativização das funções e a valorização das pessoas dos 

trabalhadores‖. 

Nesse sentido, a supervisão deixará de ser apenas um trabalho técnico-pedagógico 

como está sendo apresentado e passará a uma ação planejada e organizada a partir de 

objetivos concisos e assumidos por todo o grupo escolar. Dessa forma, para que a prática da 

supervisão se efetive como transformadora é preciso analisá-la desde o planejamento a 

construção de um currículo que favoreça o desenvolvimento de aprendizagens necessárias à 

formação integral dos sujeitos mediada pela orientação e avaliação da prática exercida, e não 

simplesmente pensada.  

Contudo, percebemos que os sujeitos envolvidos na pesquisa demonstram algumas 

incertezas e inseguranças quanto à prática exercida neste cenário, e considerando esta 
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alternativa buscaremos possíveis respostas através do processo de avaliação realizado pelos 

supervisores, a qual se apresenta a seguir na subcategoria 1.2. 

 

Subcategoria 1.2:  Avaliação da prática  

 

No que concerne à prática da supervisão temos evidenciado que esta se concentra na 

orientação da prática pedagógica, que incide diretamente sobre o processo de ensino 

aprendizagem. Entretanto, este movimento dinâmico possui um diferencial, que envolve, 

nesta pesquisa, o supervisor escolar que também passa por um processo de desenvolvimento e 

aprendizagem. 

Nessa perspectiva, Alarcão & Tavares (2003, p. 45) assinalam: 

 

A supervisão implica de quem vê o que se passou antes, o que se passa durante e o 

que se passará depois, ou seja, quem entra no processo para compreendê-lo por fora 

e por dentro, para atravessá-lo com seu olhar e ver para além dele numa visão 

prospectiva. 

 

Assim, para desenvolver-se e aprender para poder ajudar a desenvolver os demais é 

preciso, inicialmente, internalizar-se num processo de avaliação da prática de atuação, ou seja, 

construir novas estruturas para resolver os problemas que lhes são postos no desempenho das 

suas funções.  

Diante dessa premissa apresentaremos ao leitor o olhar dos sujeitos desta pesquisa, e 

como eles concebem o processo de avaliação tanto de sua prática quanto dos demais 

profissionais que atuam na instituição de ensino, através dos enunciados das questões e as 

respostas dos sujeitos que constam no quadro 8. 
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Quadro 8- Respostas dos sujeitos 

Enunciado Respostas Nº de Sujeitos 

15- Com qual intenção você 

avalia o trabalho realizado? 

Para redirecionar as ações de atuação 04 

21- A escola avalia seu 

desempenho e de seus 

professores, bem como o seu 

esforço para mudança? 

Sim 03 

Às vezes 01 

22-Para a realização do processo 

dessa avaliação é sugerido? 

Sempre de acordo com critérios pré-

estabelecidos pela SEDUC/RO 

 

03 

Às vezes os critérios pré-

estabelecidos pela SEDUC são 

sobrepostos ao desenvolvimento do 

profissional e suas limitações. 

01 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017) 

 

De acordo com os dados apresentados podemos confirmar que a prática da avaliação 

concebida pelos sujeitos tem a intenção de redirecionar as ações de sua atuação. A esse 

respeito, Villas Boas (2011, p. 79) estabelece ―uma constante avaliação crítica de seu próprio 

desempenho e um esforço continuado de aperfeiçoamento como técnico, mas especialmente 

como pessoa‖. 

Desse modo, podemos sinalizar que mesmo com os percalços do cotidiano escolar, 

estes sujeitos buscam realizar o processo de autoavaliação em sua prática. Todavia, essa 

autoavaliação realizada se processa de modo simplório e parece não compactuar com 

estratégias de redirecionamentos na atuação. Pois, conforme Libâneo (2015) a autoavaliação é 

uma das características da avaliação emancipatória e ocorre mediante um processo reflexivo 

rigoroso de planejamento-observação-análise-reflexão-planejamento, em que o professor 

(supervisor) é também um investigador. 

Portanto, a intenção de redirecionar as ações configura-se no aperfeiçoamento da 

atuação pelo viés tecnicista e não emancipatório. Logo, ―a supervisão está voltada 

principalmente para a eficiência do sistema de ensino do que para a eficiência da escola como 

agente do ensino‖ (SILVA JR., 1984, p. 44), tendo em vista as incoerências no percurso do 

processo educacional oriundos do próprio sistema de ensino estadual, infere-se de acordo com 

as respostas de três (3) sujeitos que a prática avaliativa centra-se em indicadores e critérios 

pré-estabelecidos pela SEDUC/RO, tanto da prática supervisora, quanto nas demais 

desenvolvidas no âmbito escolar.  



130 
 

A título de avaliação do desempenho, Libâneo (2015) destaca a avaliação institucional 

como função primordial do sistema de organização e gestão dos sistemas escolares e das 

escolas.  

No entanto, a rede de ensino estadual ainda não possuiu um sistema com instrumentos 

que denotem uma avaliação institucional em sua totalidade, pois, a única avaliação que se 

processa em nível estadual quanto ao desempenho dos profissionais acontece após três anos 

de ingresso do servidor na rede, a qual delimita a passagem do estágio probatório a servidor 

estatutário. Esse pode ser o motivo, que a Secretaria encontrou ao delegar as CREs e, estas as 

escolas, para elaborem suas ‗avaliações‘ a nível escolar, sob o viés instrumental para 

monitoramento das ações de desempenho dos profissionais. 

Considerando o exposto, torna-se evidente, enquanto servidores da rede estadual de 

ensino, que todos os profissionais da educação, inclusive os supervisores estão imersos em 

situações que pouco contribuem para promover a realização da avaliação de sua prática.   

Até porque, Libâneo (2015, p. 211-212) considera como aspectos a serem avaliados no 

âmbito organizacional escolar ―os dados estatísticos, o clima organizacional da escola, 

acompanhamento do rendimento escolar dos alunos, avaliação da execução do Projeto 

Político Curricular e avaliação de desempenhos dos professores e suas especificidades‖.   

Por outro lado, a mudança estrutural reside na intervenção a ser projetada pelos 

profissionais em educação, mas para isso são necessárias alterações específicas na concepção 

e execução do processo de avalição do sujeito (profissional da educação), da instituição 

escolar e do sistema. Com efeito, pontuamos acerca da avaliação da aprendizagem a nível 

sistêmico, a SEDUC/RO instituiu no de 2012, o SAERO, a avaliação do desempenho dos 

estudantes nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, a partir dos descritores 

estabelecidos pelo SAEB, a qual avalia discentes matriculados no Ensino Fundamental (2º, 5º, 

6º e 9º anos) e todo o Ensino Médio. 

Contudo, a organização do trabalho pedagógico nas escolas retrata a forma de gerir 

suas atividades de modo que estas possam assegurar condições pedagógico-didáticas de 

desempenho profissional dos professores e possibilidades de aprendizagem bem sucedidas 

pelos discentes. Assim, a escola é uma organização estrutural, dinâmica e mutável, e a 

expectativa de trabalho cooperativo entre supervisor e professores vincula-se às exigências de 

sua própria formação profissional de educadores que concebem e se orientam para a 

articulação entre o trabalho de todos os envolvidos. Por este motivo explanaremos na próxima 

subcategoria - 1.3, os entendimentos pertinentes à formação continuada e o reflexo desta para 

os sujeitos.   
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Subcategoria 1.3: A formação continuada e seus desdobramentos para a função 

supervisora 

 

Iniciaremos esta subcategoria enfatizando o posicionamento da Secretaria Estadual de 

Educação do estado de Rondônia em relação à função supervisora, considerando o PCCS dos 

Profissionais de Educação do estado de RO, Lei nº 680/2012, que dispõe o seguinte: 

 

Art. 4º. As carreiras dos profissionais da educação da Rede Pública Estadual é 

constituída de três cargos: I – Profissional do Magistério – carreira composta por 

professores habilitados em nível médio, licenciatura curta e nível superior com 

licenciatura plena, ou pedagogo com habilitação em supervisão, orientação ou 

psicopedagogia, sendo os professores de nível médio e licenciatura curta 

procedentes de cargos em extinção, cujas atribuições são inerentes às atividades de 

docência na Educação Escolar Básica e atividades que oferecem suporte pedagógico 

direto a tais atividades (RONDÔNIA, 2012) 

 

Dessa forma, verifica-se na legislação educacional rondoniense, o profissional para 

exercer a função de supervisor escolar na rede estadual de ensino deve ter formação em nível 

superior com licenciatura plena, no curso de pedagogia, seja esta com habilitação em 

supervisão escolar ou curso de especialização (pós-graduação) na área da supervisão. 

Desse modo, percebemos com precisão o que Silva (2004) evidencia ―a educação 

decorre de estruturas e conjunturas que revelam posicionamentos do processo de intervenção 

do homem e que são específicos em cada situação‖ (p. 14). 

A propósito, o cargo de docente no magistério público da rede estadual é 

desempenhado na escola ou em outras unidades administrativas da Secretaria de Estado da 

Educação e, conforme o Art. 6 VII compreende as funções: 

 

a) Regência de classe; 

b) Gestão escolar; 

c) Planejamento educacional; 

d) Supervisão escolar;  

e) Orientação escolar; 

f) Professor sala de recursos multifuncionais; 

g) Diretor e Vice-Diretor das unidades escolares; 

h) Coordenador de Educação Integral; 

i) Coordenador das Coordenadorias Regionais de Educação; 

j) Chefe da Seção Pedagógica; 

k) Chefe da Seção Administrativa; 

l) Chefe do Núcleo de Apoio à Coordenadoria; 

m) Chefe de Educação Escolar Indígena; e 

n) Outras atividades de natureza congênere (RONDÔNIA, 2012).  

 



132 
 

Dessa forma, perante a Lei, compreendemos que o profissional docente, supervisor 

escolar, é embutido de uma função exclusiva, que se autodenomina supervisão escolar, e não 

coordenação pedagógica, como alguns tem insistido em denominar. Portanto, no contexto 

organizacional da rede estadual temos o profissional supervisor escolar que por sua vez, tem 

como atribuição Art. 15 ―[...] o assessoramento em assuntos educacionais, chefia, 

coordenação, acompanhamento e controle de resultados educacionais e outras similares na 

área de educação‖ (RONDÔNIA, 2012).  

Observa-se que, de acordo com a conjuntura estrutural delineada é visivelmente 

explícita a divisão do trabalho através das várias funções que abarcam a carreira do professor. 

Contudo, queremos também ressaltar, que por meio da pesquisa documental, foi possível 

constatar que os concursos públicos realizados pela esfera governamental estadual para 

supervisor escolar data dos anos de 1990, e o último concurso realizado corresponde ao ano 

de 2016. Todavia, ainda há carência de profissionais qualificados nesta área de atuação, pois, 

os poucos que existem estão atuando em âmbito de Secretaria de Educação, CREs, e alguns 

nas escolas que ofertam o Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio, possivelmente, 

seja por este motivo que a própria SEDUC/RO e CRE/VHA não quantifique com precisão tais 

dados, e também, pode ser por considerarem que o pedagogo já concursado tenha condições 

de assumir esta função.  

No caso do estado de Rondônia, ao longo de seu processo de constituição de que se 

baseou na atuação de profissionais de educação de outros estados, entre eles, o estado de São 

Paulo, e estabeleceu parâmetros que conforme Silva Jr. (1984) deveria estar preparado para 

exercer uma função dupla na área pedagógica seu lócus de atuação são as Diretorias de 

Ensino, e este se incumbiria em prestar assistência pedagógica a um conjunto de escolas.  

Reportando-nos a realidade rondoniense, o supervisor pode atuar tanto no nível central 

na Secretaria de Educação, quanto no nível intermediário CRE e em âmbito escolar. 

Entretanto, consideramos que a atuação em distintos níveis implica redimensionar a atuação 

supervisora, que ora é atribuída a coordenação ora a especificação de tarefas amorfas, 

portanto discernir e clarificar a atuação desse pedagogo é urgente para que não se torne mais 

uma atividade sobrecarregada pelo acúmulo de funções.   

A partir da complexidade que envolve o trabalho do supervisor, e de acordo com a 

pesquisa bibliográfica, tanto Silva Jr. (1984), quanto Rangel (2008b), destacam: 

 

A supervisão chamada orientação pedagógica cabia manter presente a imagem do 

objetivo a alcançar, cuidando de assegurar sua prevalência através de diferentes 
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formas de intervenção no trabalho docente, controlando-o e avaliando-o 

continuamente (SILVA JR., 1984, p. 54). 

 

A orientação é procedimento natural, consequente ao olhar sobre, com atenção a 

perceber e estimular o aproveitamento dos elos articuladores das atividades 

pedagógicas (RANGEL, 2008b, p. 76). 

 

Com base no exposto pelos autores inferimos que a orientação e intervenção articulada 

se consolidariam na formação continuada. Até porque, o desenvolvimento profissional é uma 

responsabilidade em conjunto. 

Isto posto, procuramos verificar por meio da questão nº 31, se os sujeitos ao longo de 

sua trajetória nesta função tinham participado de algum curso ou programa de formação 

continuada, exclusivamente, para supervisores escolares. Para tanto, apresentamos os dados 

obtidos no quadro 9. 

 

Quadro 9 - Curso ou programa de formação continuada 

Período Curso Nº de Sujeitos 

Entre 1997 a 2003 -------- 0 

Entre 2004 a 2009 -------- 0 

A partir de 2010 -------- 0 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017). 

 

Considerando o tempo de atuação na função supervisora que se encontra entre 15 a 20 

anos, conforme demonstrado na Tabela 7 (p. 114).  Estes dados refletem que 100% dos 

sujeitos não participaram de curso nem programa de formação exclusivo para a função que 

desempenham, no entanto, indicam e reconhecem os cursos de pós-graduação e o papel que 

ambos tiveram em sua formação conforme relataremos na Subcategoria 2.1 (p. 135). 

Outra questão relacionada à preparação profissional do supervisor discorreu sobre o 

papel da Secretaria Estadual de Educação em oferecer cursos de formação continuada, 

encontros pedagógicos, workshop e/ou outros suportes ao seu preparo profissional, voltados 

especificamente para a supervisão escolar, os dados coletados revelaram o seguinte: 
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Gráfico 2 - Formação oferecida pela SEDUC/RO  

 
                     Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017). 
 

Verificando os dados apresentados percebemos que 50% dos sujeitos consideram que 

a Secretaria oportuniza cursos de formação continuada e os outros 50% indicam que não 

oportunizam essa formação em serviço, com ênfase exclusiva na área de atuação. O que 

podemos inferir de forma subjetiva, é que para dois sujeitos que consideram não haver 

formação continuada os encontros pontuais e reuniões mensais com ênfase nos aspectos 

burocráticos e pedagógicos, realizados pela equipe técnico-pedagógica da CRE, não se 

enquadram em formação continuada que deveriam refletir em sua atuação. Entretanto, para os 

outros dois sujeitos, esses encontros oportunizam o diálogo, a troca de experiências e 

orientações que contribuem em sua atuação profissional.   

Nesse sentido, considerando os dados obtidos o processo de formação continuada 

direcionada aos supervisores das escolas, proporcionado pelo sistema de ensino estadual, não 

atende as demandas necessárias a uma atuação que possibilite a melhoria da qualidade de 

ensino de forma sistemática, processual e contínua. Dessa forma, mesmo que não esteja 

evidente, nessas reuniões e/ou encontro, subjaz a ―orientação‖ ao desenvolvimento do 

trabalho do supervisor, ora determinado explicitamente, ora delegado implicitamente, cabe 

aos participantes discernirem a forma que vão inseri-las em seu fazer diário. 

Enfim, aspirou-se nesta categoria pontuar os aspectos que subjazem as práticas de 

atuação do supervisor escolar. Pretende-se na próxima expor as experiências dos sujeitos no 

exercício da função supervisora.  
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Categoria 2 - Experiências na prática supervisora: as falas dos sujeitos 

 

Esta categoria apresenta as falas dos sujeitos quanto às experiências adquiridas no 

exercício da função supervisora. Desse modo, a fim de compreendermos as experiências dos 

supervisores iniciaremos, primeiramente, pelos discursos relacionados aos cursos de 

graduação e de especialização, pois, entendemos que os conhecimentos teóricos adquiridos 

durante o processo de formação são essenciais para que se construa uma prática que subsidie a 

atuação dos sujeitos e ―envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar 

sobre o fazer‖ (FREIRE, 2004, p. 38). 

Isto posto, e conforme demonstramos por meio dos estudos teóricos desta pesquisa, a 

formação do supervisor ficou em evidência a partir do processo de desenvolvimento 

socioeconômico ocorrido no país em 1950, por intermédio do convênio estabelecido entre o 

governo brasileiro e americano, através do PABAAE, e toma corpus na década de 1960, à luz 

do enfoque político com a institucionalização das habilitações no curso de Pedagogia, por 

meio do Parecer 252/1969 formando os especialistas, e que perdurou até a instituição das 

DCNs, em 2006. Pois, naquele momento a função supervisora cumpria o papel de reproduzir, 

no interior das escolas através da divisão social, por meio do trabalho dos sujeitos realizado 

na sociedade, ou seja, embutida pela técnica, e permeada por aspectos burocráticos a 

supervisão foi instituída para direcionar, controlar e fiscalizar as ações desenvolvidas no 

ambiente escolar, e considerada necessária pela política educacional imposta na época pelo 

desenvolvimento socioeconômico.  

A seguir, apresentaremos ao leitor, os relatos dos sujeitos que contemplam os cursos 

de formação inicial e de especialização dos respectivos sujeitos, SE1, SE2, SE3 e SE4 e suas 

respectivas contribuições teórico-práticas na subcategoria 2.1. 

 

Subcategoria 2.1: As contribuições da formação inicial e do curso de especialização à 

prática supervisora 

 

Conforme os dados já anunciados, quanto ao curso de formação inicial, constatamos 

que todos os sujeitos desta pesquisa concluíram a graduação em Licenciatura plena em 

Pedagogia (Tabela 2, p. 101). E também, pode-se conferir a resposta a questão nº 3 

apresentada no Gráfico 1 (p. 103), que trata sobre o curso de especialização realizado, e se 

estes eram nas áreas de Administração Escolar, Orientação Escolar ou Supervisão Escolar, 

verificou-se que um (1) sujeito não possui curso de especialização que corresponde a estas 
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áreas, e três (3) sujeitos indicaram possuir curso de especialização que englobam a Gestão 

Escolar e Orientação e Supervisão Escolar, os quais listamo-los no Quadro 10. 

 

Quadro 10 - Curso de especialização 

SE1 PROGESTÃO 

SE2 Gestão Educacional com ênfase em Orientação e Supervisão 

SE3 PROGESTÃO 

SE4 Psicopedagogia 

Fonte: Banco de dados da pesquisadora (2017) 

 

Neste cenário, de cursos de especialização, durante a realização da entrevista pode-se 

manusear e analisar os respectivos documentos oficiais (certificados) de cada sujeito e 

constatar as disciplinas que convergiram para a formação e atuação na área da Supervisão 

Escolar. Por este motivo, procuramos apreender durante a realização das entrevistas as 

contribuições teóricas do curso de graduação ou especialização a prática supervisora, a seguir 

apresentaremos os relatos, inicialmente, quanto a graduação e, posteriormente, a 

especialização.  

 

A minha formação no curso de pedagogia direcionada a supervisão contribui nos 

aspectos relacionados a questões burocráticas, administrativas e pedagógicas que a 

escola tem. Mas, eu sei, também, que o fazer técnico, burocrático e administrativo 

que o supervisor exerce tem que surtir efeito no pedagógico, ou seja, ele pode 

administrar papel e recurso financeiro, mas, só isso não garante aprendizagem, 

porque a aprendizagem do aluno é um conjunto de tudo isso (SE1). 

 

A minha formação em Pedagogia – Supervisão Escolar me preparou para lidar com 

os aspectos burocráticos e seus reflexos na área pedagógica, já o PROGESTÃO, 

meio que desfez tudo isso, englobando as áreas de atuação da gestão como um todo 

(SE1). 

 

O curso me preparou para a docência com ênfase nos aspectos didáticos e 

metodológicos em como conduzir uma classe, os diferentes tipos de aprendizagens, 

o processo de ensinar e aprende essas coisas [...] (SE2). 

 

Eu acredito que a minha formação, em gestão, me proporcionou olhar o outro como 

ele é; seu mundo, suas ideias, seus pensamentos através da convivência diária 

começamos a perceber quem é o outro e como nos relacionar. Acho que foi essa a 

contribuição teórica do curso a entender o processo de inter-relacionamento das 

pessoas. Porque as questões do fazer burocrático e administrativo a gente sabe que 

tem que fazer cotidianamente faz parte da prática da supervisão (SE2). 

 

 [...] acredito que tenha sido as dimensões acerca dos conteúdos cognitivos, 

atitudinais e procedimentais para que nós futuros professores pudéssemos ter essa 

visão ampla de que se um conteúdo for bem trabalhado pode produzir mudanças na 

vida de cada estudante (SE3). 
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Teoricamente posso dizer que foi o modo de articular o fazer administrativo, 

financeiro e pedagógico que o PROGESTÃO trouxe e na prática a gente consegue 

perceber esse movimento que sem um o outro não acontece como deveria acontecer 

(SE3). 

 

[...] me recordo das inúmeras aulas de didática e metodologia do ensino das 

disciplinas que compunham o currículo das séries iniciais na época e as questões que 

envolvem o planejamento e avalição foram muito debatidas durante todo o curso 

(SE4). 

 

Bom... Recorro, sempre, aos estudos das teorias do desenvolvimento e 

aprendizagem, as fases das crianças, suas limitações, a teoria de Piaget e Vigotysky 

faz parte do meu cotidiano, e gosto de recorrer a Ferreiro no que diz respeito as fases 

da criança no processo de desenvolvimento da leitura e escrita. Enfim, muitas coisas 

nos foram proporcionada e muitas não sabemos utilizar [...] essa é a verdade. 

Também me deparo com as legislações e as politicas públicas, inclusive no que se 

refere ao trabalho desenvolvido para garantir uma educação inclusiva (SE4). 

 

 

O discurso relacionado à graduação indica que SE1 passou por um processo de 

formação exclusivo para atuar na área da supervisão escolar e a contribuição do curso deu-se 

em âmbito dos processos teórico-práticos. Fica claro que a formação inicial recebida de SE1 

foi centrada nos aspectos burocráticos com ênfase nas metodologias de ensino, conforme fora 

anunciado na Seção 2, formação esta amparada pelo Parecer nº 252/1969, todavia, observa-se 

que o curso de especialização contribuiu no modo de perceber a fragmentação do trabalho 

coletivo. Pois, o relato de SE1 evidencia o início de uma aparente desconstrução quanto à 

forma de conceber os processos organizacionais e atuação da equipe gestora, visto que o curso 

propôs um formato articulado e não fragmentado de atuação por parte do diretor, vice-diretor 

e supervisor.  

Com base nessas informações apresentadas, verifica-se a importância de um curso de 

especialização voltado à melhoria do processo educativo pautado em ações conjuntas dos 

sujeitos e imbricado na teoria.  

Já para SE2, tanto o curso de graduação quanto o de especialização foi direcionada ao 

desenvolvimento de um trabalho integrado, voltado aos aspectos metodológicos, 

organizacionais e de gestão do ensino-aprendizagem. 

A este propósito, Libâneo (2015) destaca que ―no estudo dos processos de organização 

e gestão duas concepções são diferenciadas em relação às finalidades sociais e políticas da 

educação: a concepção científico-racional e a concepção sociopolítica‖ (p. 102).  

Desse modo, a formação em Gestão Educacional com ênfase em orientação e 

supervisão promoveu, de um lado, a concepção racional da educação como também, a visão 

sociopolítica que englobam aspectos ligados às relações interpessoais, a ética na 

contemporaneidade, as politicas públicas e a educação inclusiva.  
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Nesse sentido, Rangel (1997, p. 148) destaca que ―encontra-se aí a supervisão, como 

prática articuladora, dinâmica e comprometida com outra visão de mundo e de sociedade que 

se quer e almeja‖. Para a autora, é atribuição da supervisão ou de quem exerce a função 

supervisora o desenvolvimento de uma prática alicerçada nas dimensões sociais e humanas e 

que favoreça a emancipação dos sujeitos envolvidos no processo educativo. 

Diante dos relatos apresentadas quanto ao curso de especialização, percebemos que as 

SE1 e SE2 consideram como subsídios teóricos o fazer burocrático e administrativo 

adquiridos na formação, mas, distinguem que a prática supervisora encontra-se, além disso, e, 

acreditam que o trabalho do supervisor não pode deter-se exclusivamente, a alimentar esses 

mecanismos de ação.  

Até porque, para SE2 a ação de supervisionar centra-se nos processos de 

relacionamento entre os sujeitos e perpassa por questões peculiares que se intercruzam com 

questões de cunho burocrático. 

Dos relatos de SE3 afere-se que este sujeito não possuía formação inicial direcionada a 

área que envolvesse o processo de gestão educacional, entretanto, percebeu-se que o curso de 

licenciatura em Pedagogia privilegiou os aspectos metodológicos do processo de ensino-

aprendizagem, e o curso de especialização promoveu um olhar articulado às dimensões que 

envolvem a prática da supervisão e o desenvolvimento desta no ambiente escolar. No entanto, 

chamou-nos atenção o fato deste sujeito indicar que essas articulações, das dimensões 

burocráticas, administrativas e pedagógicas não acontecem de forma linear.  

A este respeito, Silva Jr. (1984) indica ―[...] no interior da escola o movimento da 

supervisão deverá passar obrigatoriamente pela organização e pelo aperfeiçoamento do 

processo de ensino‖ (p. 114). 

De acordo com nossas interpretações, o autor permite pontuar que esse movimento, 

também indicado por SE3, parte da percepção e ação que o supervisor assume mediante o 

fazer pedagógico e seus encaminhamentos. Ou seja, a contextualização do ensino 

aprendizagem permeada por princípios pedagógicos e sociais. 

Já para SE4, a contribuição teórica do curso de formação inicial e de especialização 

foram alicerçadas nas teorias de aprendizagem e desenvolvimento que são inerentes ao 

processo do desenvolvimento humano, como também, a proeminência dos aspectos 

metodológicos que fundamentam o processo de aprendizagem. Pois, o relato de SE4 permite-

nos visualizar um trabalho voltado a questões pertinentes ao ensino-aprendizagem e as 

dificuldades que este poderá apresentar durante o percurso, inclusive na alfabetização. 

Desse modo, Rangel (1997) elucida: 
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O estudo do ato de ensinar e aprender (mobilizado, dinamizado, liderado) pelo 

educador-supervisor leva em conta o compromisso de garantir o alcance do 

conhecimento pelo aluno (e também pelo professor), entendendo-se a importância 

desse conhecimento para a prática social (p. 149). 

   

Além disso, é sabido que a prática social tem como finalidade a prática pedagógica, o 

estudo de compreender e praticar o ensino visando garantir a aprendizagem do conhecimento. 

Portanto, ―a capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, mas, sobretudo para 

transformar a realidade e para nela intervir‖ (FREIRE, 2004, p. 69). 

Assim, percebe-se que os temas abordados nos módulos do PROGESTÃO 

coadunaram para o desenvolvimento de uma formação na perspectiva do desenvolvimento de 

uma gestão participativa, democrática centrada no sucesso escolar do discente que perpassam 

pela dimensão do gerenciamento dos recursos financeiros e administrativos, e refletem na 

dimensão pedagógica. No entanto, também percebemos que a ênfase maior do curso centra-se 

na atuação do gestor escolar de forma global e poucos direcionamentos na área da supervisão. 

Nessas condições, inferimos que o curso do PROGESTÃO propôs uma formação 

verticalização e direcionada a atuação dos gestores escolares, a qual proporcionou aos 

supervisores escolares participantes, como ratifica o relato de SE3, a possibilidade de atuar 

para articular as dimensões financeiras, administrativas e suas implicações na dimensão 

pedagógica. 

A esse respeito, Silva Jr. (1997) explícita: 

 

Acredito na possibilidade e na importância de se estabelecer a especificidade da 

administração da educação enquanto disciplina acadêmica e enquanto prática social 

determinada. [...] que buscam identificar as peculiares formas de contribuição que a 

administração possa oferecer para que a educação se realize em sua plenitude e a 

partir de seus elementos próprios (p. 11). 

 

Para o autor há muito a ser dirimido no interior da escola a partir de elementos 

próprios da gestão como processo de organização que orienta, estabelece e configura os 

esquemas de ações a serem desenvolvidas no ambiente escolar. E conforme os relatos dos 

sujeitos, os processos organizacionais abordados nos cursos de especialização contribuíram 

para ampliar seus conhecimentos em relação à atuação da equipe gestora frente a estes 

processos. 

Contudo, queremos frisar que tanto o curso do PROGESTÃO, quanto o curso de 

especialização em Gestão Educacional com ênfase em orientação e supervisão convergiram, 

de certa forma, para uma formação alicerçada na prática pedagógica a ser desenvolvida dentro 
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do ambiente escolar observando as dimensões administrativas e de recursos e a relação teoria 

e prática pudessem estar vinculadas no saber-fazer de cada profissional.  

Consideramos que ―a formação compreende a própria assimilação da experiência 

humana acumulada e codificada‖ (SILVA JR., 1997, p.99). Até porque, é ―pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática‖ (FREIRE, 

2004, p. 39). 

Na sequência, apresentamos os relatos relacionados aos principais problemas que 

afetam o desenvolvimento do trabalho do supervisor.  

 
Mesmo sendo necessário, considero que o preenchimento de fichas, relatórios e 

outros instrumentais, responder e encaminhar e-mails a CRE, serviço burocrático 

que tomam muito o meu tempo (SE1). 

 

A distribuição do meu tempo com relação a tudo isso que listei para desenvolver 

tudo dentro do prazo determinado acabo acumulando trabalhos e levando para 

realizá-los em casa. Envolvo-me com as atividades que os professores desenvolvem 

fotografo e participo ativamente das atividades, e isso faz com que eu acumule os 

afazeres burocráticos. Não estou atribuindo a culpa aos professores e suas 

atividades, mas salientando que escolho privilegiar os aspectos pedagógicos e 

deixando pra fazer em casa a parte burocrática. É uma forma de acompanhar o 

trabalho do professor e colaborar com ele de alguma forma (SE2). 

 

Ausência do professor ocasionada por fatores externos: doenças, licença médica, 

ausência nas aulas sem justificativa plausível (SE3). 

 

Atividades burocráticas e as emergências corriqueiras uma dela é a falta de professor 

(SE4). 

 

Percebe-se a partir da concepção dos sujeitos que os entraves no desenvolvimento de 

seu trabalho centram-se nas atividades de aspectos burocráticos e administrativos. Todavia, 

consideram essas atividades essenciais ao seu fazer profissional. Por outro lado, também 

elencam que fatores externos (doenças e ausência do professor) devido à condição humana de 

cada sujeito, também contribuem para a falta de continuidade do trabalho a ser realizado.  

A seguir explanaremos na subcategoria 2.2 as atribuições à prática supervisora para a 

contemporaneidade. 

 

Subcategoria 2.2. Atribuições para o desenvolvimento de uma prática supervisora 

contemporânea  

 

A entrevista, também proporcionou-nos buscar evidenciar a concepção dos sujeitos em 

relação ao papel desenvolvido pelos supervisores em diferentes momentos históricos, por 

meio da seguinte indagação: em sua opinião, qual a diferença entre o papel desenvolvido 
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pelos supervisores nas décadas anteriores e o papel atribuído aos supervisores nesse ―novo‖ 

tempo? 

 

Antes o trabalho era focado no professor e no desenvolvimento das aulas. Hoje o 

trabalho desenvolvido em toda a escola o supervisor tem que acompanhar: AEE, 

LIE, Sala de Leitura, Biblioteca, e todos os projetos sociais e pedagógicos, além de 

toda a tecnologia atual (SE1). 

 

Antigamente, o supervisor era o fiscal do trabalho do professor. Hoje ele é o 

parceiro, o mediador, o conselheiro, o pesquisador do professor nas diversas 

atividades que se desvendam no contexto escolar (SE2). 

 

Antes, o supervisor era o controlador, o fiscalizador de tudo que o professor fazia e 

deixava de fazer. Hoje o supervisor é o mediador, o coordenador para que as ações 

do professor possam proporcionar um ensino de boa qualidade (SE3).  

 

Hoje o trabalho do supervisor é de parceria e colaboração com toda a escola não só 

com os professores. Em tempos passados nos éramos vigiados e controlados e isso 

foi colocado como atividade a ser desenvolvida pelo supervisor (SE4). 

  

Conforme o relato dos sujeitos, podemos constatar que os mesmos tem consciência do 

trabalho desenvolvido nas décadas passadas e o que deve ser desenvolvido na 

contemporaneidade, e indicam como finalidade do trabalho a ser desenvolvido a mediação, a 

colaboração e a pesquisa no contexto escolar.   

Percebe-se que SE1 destaca como foco do trabalho a dimensão política e social, pois, 

os projetos sociais (que adentram a escola) e pedagógicos envolvem todos os setores que 

compõem a escola, e considera a tecnologia como ferramenta para acompanhar e mediar o 

trabalho desenvolvido.   

Em relação à tecnologia, conforme indica Libâneo (2007) é necessário ―fazer uma 

leitura pedagógica dos meios de comunicação e verificar a intencionalidade dos processos 

comunicativos presentes nas novas tecnologias da comunicação e nas formas de intervenção 

metodológica organizativa‖ (p. 58). 

Já SE2 sinaliza que o trabalho do supervisor constitui estar a serviço do trabalho do 

professor por meio da pesquisa no contexto escolar. No entanto a composição profissional dos 

professores como produtores de conhecimentos não têm sido suficiente para que os mesmos 

se efetivem como produtores de saberes.  

A esse respeito, Rangel (2008b, p. 84) destaca que a ação supervisora pode contribuir 

muito no assessoramento e na articulação de programas educacionais que possibilitem ―a 

atitude de estudo e pesquisa, uma atitude crítica e reflexiva‖. 
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A concepção de SE3 exorta o trabalho do supervisor a partir da coordenação de ações 

que convirjam ao ensino de qualidade. Da mesma forma, Ferreira (2008a, p. 63) ―não se trata 

de coordenação e controle fundamentados em uma perspectiva fragmentada da divisão de 

trabalho em uma estrutura vertical, mas como prática profissional e implicações sociopolíticas 

da educação‖.  

SE4 concebe o trabalho do supervisor como um trabalho articulado entre todos os 

profissionais da escola para colaborador e auxiliar o professor mediante as questões 

pedagógicas. Consoante a Silva Jr. (1984, p. 79) que destaca o maior desafio para o supervisor 

escolar é se localizar na complexidade estrutural das unidades escolares a que vai atender. 

Portanto, para o autor, a escola é uma organização estrutural, dinâmica e mutável, e a 

expectativa de trabalho cooperativo entre supervisor e professores vincula-se às exigências de 

sua própria formação profissional de educadores que assim concebida, se oriente efetivamente 

para o atendimento e articulação entre o trabalho de todos os envolvidos. 

No que se refere à prática supervisora desenvolvida no cotidiano escolar, a temática 

abordada gerou o seguinte enunciado, ―em que sentido você acredita que o trabalho 

desenvolvido está contribuindo para a melhoria na qualidade do ensino‖?  

 

Percebo meu trabalho voltado à qualidade de ensino quando vejo os projetos 

elaborados com minha participação à escola desenvolvendo e os alunos aprendendo 

e os índices refletindo este trabalho (SE1).  
 

Consciência e respeito coletivo do trabalho desenvolvido na escola, durante estes 

últimos anos de atuação, demostra a dedicação e compromisso com dimensão 

pedagógica  refletida nos índices dos resultados internos e externos que a escola vem 

alçando (SE 2). 

 

Qualidade de ensino é resultado de muito esforço e trabalho em equipe, acho que 

meu trabalho, também, se destaca nos índices que a escola alcançou e vem 

alcançando (SE 3). 

 

Acredito, que o trabalho realizado com o professor reflete os índices alcançados, 

pois, fica evidente que neste momento a atividade burocrática foi mínima e o foco 

no pedagógico atingiu o patamar desejado com o desempenho dos alunos (SE4). 

 

As falas dos sujeitos revelaram que 100% dos supervisores acreditam que seu trabalho  

reflete nos índices e resultados internos e externos que a escola tem alcançado. Dessa forma, 

evidenciamos que a postura do supervisor escolar conforme exemplifica Silva Jr (1984) ―não 

decorre necessariamente de sua posição hierárquica, mas do modo pelo qual interpreta e 

desempenha o papel que lhe foi atribuído‖ (SILVA JR. 1984, p. 106).  

Neste cenário, em decorrência das relações de subordinação, percebemos que estas 

tendem a ser cada vez mais substituídas por relações laterais, e o contexto socioeconômico e 
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cultural precisa ser considerado no processo educacional para que se possa especificar a 

qualidade de ensino em determinadas escolas, e estes perpassam pela lógica da reflexão.  

Pois, Rangel (2008b) indica a vivência das dificuldades, dos desdobramentos 

pedagógicos e sociais pode fazer das experiências objetos de análise e possíveis 

reformulações de conceitos e condutas do trabalho da supervisão. 

Além disso, é imprescindível que se tenha claro por toda a equipe pedagógica e ―o que 

pode ser qualidade para uns, pode não o ser para outros; porém, existe unanimidade em 

considerar que a política educacional não está cumprindo seu papel com qualidade no ensino‖ 

(ZAMBÃO, QUAGLIO, 2003, p. 85). 

Portanto, o que se coloca ao supervisor em nossas escolas, na sociedade 

contemporânea é encontrar alternativas de ação que possibilitem ao professor vivenciar a 

práxis, isto é, possibilitar aos professores, que eles juntos, revejam a própria prática e isso 

implica formação continuada, a qual abordamos na sequência.  

Considerar a formação continuada como função inerente ao trabalho do supervisor 

escolar implica ―em prepará-los e ajudá-los a compreender e analisar o próprio trabalho e sua 

prática, a luz dos resultados quantitativos e qualitativos, a partir da consciência crítica da sua 

prática‖ (ALONSO, 2008, p. 177). 

A esse respeito, Libâneo (2015, p. 187) assevera:  

 

É na escola, no contexto de trabalho, que os professores enfrentam e resolvem 

problema, elaboram e modificam procedimentos, criam e recriam estratégias de 

trabalho e, com isso, vão promovendo mudanças pessoais e profissionais.  

 

Conforme evidencia o autor, a formação continuada e a postura do supervisor escolar a 

frente desta incumbência proporcionará novas formas de compreender e articular o fazer 

docente a partir da contextualização entre formação inicial e formação continuada no próprio 

local de trabalho.  

A propósito Nóvoa (2002) destaca: 

 

A formação contínua deve contribuir para mudança educacional e para a redefinição 

da profissão docente, e estimular uma perspectiva crítico reflexiva que forneça aos 

professores os meio de um pensamento autónomo e que facilite as dinâmicas de 

autoformação participativa (p. 38).  

 

A partir das considerações de Alonso (2008), Libâneo (2015) e Nóvoa (2002) pode-se 

perceber que sem formação continuada não é possível haver renovação na prática docente e 

muito menos qualidade educativa. Diante das afirmações dos autores pretendeu-se cooptar no 
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cenário educacional rondoniense se os sujeitos consideram que ―o supervisor escolar deve e 

tem condições de atuar como o responsável pela formação continuada dos professores na 

escola‖. Isto posto, seguem os relatos dos sujeitos:  

 
A formação muitas vezes engloba temas que o supervisor nem sempre tem 

conhecimento ou autonomia no assunto. Os temas pedagógicos o supervisor pode e 

deve organizar a formação, buscando a melhoria do trabalho docente. O que não se 

deve é imputar ao supervisor toda e qualquer formação como peso e sucesso da 

escola (SE1). 

 

Destaco que sim, porque é o supervisor quem mais conhece o trabalho do professor, 

e ele que vivencia junto com o professor as propostas e objetivos do ensino, e tanto 

o professor quanto o supervisor encontram-se num patamar construído pelo diálogo 

e pela cooperação (SE2). 

 

O supervisor tem condições sim, de assumir a formação continuada dos professores 

na escola, mas, nem tudo que se refere à formação continuada compete ao 

supervisor, então é mais fácil delegar que o supervisor se responsabilize por uma 

situação que envolva a formação de professores do que o diretor e o vice-diretor que 

estão sempre amarrados a situações administrativas e financeiras. E neste ponto, eu 

entendo que quem deve responsabilizar-se pela formação é a equipe gestora não o 

supervisor, pois o supervisor assim como o diretor e o orientador já tem suas 

atribuições próprias (SE3). 

 

Claro que sim, mas, depende de muitos fatores primeiro: formação para desenvolver 

a formação, espaço apropriado para estudo, acervo bibliográfico disponível tanto 

eletrônico como impresso, parceria e colaboração dos demais profissionais isso tem 

que ser essencial para se começar a propor a formação a cargo do supervisor (SE4).  

 

 

As falas dos sujeitos indicam que eles consideram a formação continuada como uma 

possibilidade de atuação do supervisor escolar. Entretanto, indicam que nem tudo deve ser de 

responsabilidade da supervisão escolar, mas, direcionado a equipe gestora e pedagógica da 

escola. 

Outro aspecto evidenciado centra-se no preparo profissional do supervisor, não de 

forma aleatória, por imposições arbitrárias, mas, tendo em vista a preparação/formação deste 

como responsável pelo desenvolvimento profissional dos demais. 

A esse respeito, Rangel destaca (1997) este aspecto da função supervisora, ao qual, na 

história e na evolução da literatura específica, tem se atribuído os nomes ‗treinamento em 

serviço‘ ou ‗atualização permanente‘, mas que, sobretudo, é essencial à ‗super‘ (sobre) ‗visão‘ 

da escola e do conhecimento que nela se ensina e aprende. 

Todavia, reconstruir o espaço de ação da supervisora escolar a partir da formação 

continuada em serviço não depende, exclusivamente, da vontade do supervisor em realizá-la, 

mas, de condições favoráveis para sua realização que demandam da própria rede de ensino e 

da política educacional em curso. 
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Pois, conforme Ferreira (2008a), o trabalho da supervisão é explicitar as contradições 

do novo processo pedagógico, ocasionado pelas transformações na sociedade, e promover 

articulações necessárias para construir alternativas a serviço do desenvolvimento de relações 

democráticas.  

Portanto, a dinâmica do trabalho do supervisor escolar ultrapassa as ideias de 

inspeção, controle e fiscalização da melhoria de ensino a tornar-se efetivamente, prática 

mediadora e transformadora de desenvolvimento e aprendizagem mediante a efetividade de 

uma supervisão articuladora da prática social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o percurso desta pesquisa nos propusemos a expressar um olhar nucleado no 

âmbito do processo de formação e atuação do pedagogo, pois, em decorrência dos aspectos 

sociais que concernem a cada período da história educacional brasileira a formação do 

pedagogo esteve vinculada a processos formativos com especificidades de atuação 

profissional diferenciadas, instituídas em âmbito nacional e regidos por um corpus 

consubstanciado em dispositivos legais (Leis, Pareceres, Resoluções e Diretrizes), para um 

único curso de Nível Superior. O qual delineou a formação do técnico em educação, por meio 

do bacharelado, o professor do Curso Normal, através da licenciatura, e também o especialista 

por meio das habilitações até o estabelecimento das DCNs 2006, que direcionaram a 

formação do pedagogo para a docência e nas áreas de suporte pedagógico, como prevê o Art. 

4º, o qual define que a atuação do pedagogo dar-se-á em âmbito de suporte pedagógico para: 

 

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação;  

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos 

e experiências educativas não-escolares;  

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares (DCNS, 2006). 

 

Além disso, o estudo bibliográfico nos possibilitou rememorar e construir novos 

saberes entre a formação docente e atuação do supervisor escolar, tais conhecimentos  

subsidiados em pesquisas e trabalhos de Brzezinkski (1996), Libâneo (2015; 2010), Ferreira 

(2009; 2008), Paiva e Paixão (1997), Rangel (2009; 2008); Quaglio (2003) Silva Jr. (1984), 

Silva (2004). Entretanto, durante a pesquisa de campo, identificamos nos dados coletados 

outros aspectos descritos e, por essa razão, incluímos como fontes de pesquisa Medina (1997), 

Nóvoa (2002), Tardiff (2012) e Villas Boas (2011). Para tanto, com intuito de 

compreendermos as conjunturas estruturais dos períodos históricos que constituíram a 

educação brasileira vinculada à formação docente recorremos aos aportes teóricos de 

Brzezinski (1996) Dourado (2001), Libâneo (2010, 2007), Romanelli (1986), Saviani (2008) e 

Veiga (2007).  

Em relação às discussões teóricas apresentadas e considerando as limitações desta 

pesquisa e de suas possibilidades a nível estadual, na área da supervisão, pautamo-nos na 

pesquisa documental, a qual denotou um processo de constituição do serviço de supervisão a 

função supervisora com características iniciais de controle e fiscalização, assim como 
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ocorrerá no Brasil, tal qual se desenvolvera no Território Federal de Rondônia e perpassando 

pela orientação pedagógica a coordenação do trabalho pedagógico em âmbito escolar, como 

também, sinalizou a falta de profissionais a ocuparem e desempenharem estas funções de 

apoio pedagógico.  

Dessa forma, retomamos os objetivos: geral e específicos estabelecidos, a fim de 

verificar se os resultados deste estudo os evidenciaram: a) as práticas pedagógicas e as 

características que assumem a supervisão escolar na atualidade, a partir das concepções de 

atuação do supervisor escolar, em quatro escolas que ofertam o Ensino Fundamental - Anos 

Iniciais, pertencentes à rede de ensino estadual, localizadas na zona urbana do município de 

Colorado do Oeste-RO; b) o processo de formação docente, em especial, do supervisor 

escolar, no contexto educacional rondoniense; c) os principais dispositivos legais em âmbito 

nacional e estadual que instituíram e instituem os meandros do profissional da supervisão 

escolar e seu campo de atuação; d) o papel exercido pelo supervisor escolar ao longo da 

história educacional no Brasil e os novos paradigmas educacionais do século XXI; e) os 

fatores que interferem na atuação dos supervisores escolares, do Ensino Fundamental - Anos 

Iniciais; 

Considerando esses objetivos estabelecidos, foi possível apresentar as práticas 

pedagógicas e as características que assumem a supervisão escolar em cada período da 

história educacional brasileira e rondoniense, atualmente, denotados tanto nas seções 2 e 3, 

quanto na Análise de dados, na Categoria 1, pois, as respostas proferidas no questionário 

confirmam e apresentam as práticas que subjazem o trabalho pedagógico da supervisão no 

cotidiano escolar, e estas ratificam que o processo de formação dos sujeitos  envolvidos nesta 

pesquisa direcionam sua atuação pautados em dispositivos legais que instituíram e instituem 

os meandros de atuação ao supervisor escolar mais para o aspecto administrativo e menos 

para o pedagógico, e estes meandros muitas vezes, provocam interferências no 

desenvolvimento da função supervisora.  

 A Categoria 2, expôs as experiências na prática supervisora: as falas dos sujeitos 

apresentando as contribuições da formação inicial e do curso de especialização à prática 

supervisora e as atribuições para o desenvolvimento de uma prática supervisora 

contemporânea. As experiências relatadas pelos sujeitos demonstraram que os entraves no 

desenvolvimento da ação supervisora centram-se nas atividades de aspectos burocráticos e 

administrativos, porém, ratificaram que estas ações são necessárias a atuação do supervisor. 

Além disso, os sujeitos também elencaram que fatores externos (doenças e ausência do 



148 
 

professor) ocasionam interferências na continuidade de um trabalho sistemático e processual 

de acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem.  

Os relatos revelaram que os sujeitos participantes da pesquisa consideram que seu 

trabalho está contribuindo com a elevação dos índices e resultados das avaliações externas, a 

saber, SAERO e PROVA BRASIL, e também nos índices internos de aprovação final que a 

escola tem alcançado. No entanto, indicaram como possibilidade de atuação promover e 

vivenciar a práxis, através da formação continuada. No entanto, os relatos dos sujeitos 

emanam como subsídios teóricos o fazer burocrático e administrativo adquiridos na formação, 

mas, também apontam que a prática supervisora é permeada por desdobramentos na ação de 

mediar, articular e contribuir para transformar a ação e consequentemente, a atuação do 

supervisor escolar. 

Por fim, em relação à questão norteadora: a atuação do supervisor escolar para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental está centrada em práticas pedagógicas contextualizadas a 

auxiliar o processo de ensino-aprendizagem (supervisão articuladora) ou é pautada em rotinas 

administrativas (supervisão funcionalista)? Este estudo nos permitiu apresentar as práticas 

pedagógicas que assume a supervisão escolar na atualidade, a partir das concepções de 

atuação do supervisor escolar em quatro escolas que ofertam os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental pertencentes à rede de ensino estadual, localizadas na zona urbana do município 

de Colorado do Oeste - RO.   

Denota-se que as práticas pedagógicas evidenciadas a partir das concepções de 

atuação dos supervisores desenvolvidas no cotidiano escolar tendem mais às práticas de 

cunho burocrático e prático, emanados pela legislação educacional estadual, que ao mesmo 

tempo direcionam e desqualificam a ação supervisora necessária para a atuação na escola que 

pretende formar o cidadão critico e reflexivo. Entretanto, destacamos que o desenvolvimento 

de práticas pedagógicas é permeado por fatores que indicam o acompanhamento pedagógico 

do planejamento dos professores, as reuniões pedagógicas e as metodologias de ensino e a 

formação continuada. 

Nestas condições, ainda vislumbramos uma supervisão escolar justaposta, que esteja 

em contiguidade ao processo de ensino-aprendizagem para que os sujeitos (supervisor, 

professor e estudantes) possam inserir-se numa mesma perspectiva de integração e 

consolidação em prol de uma educação com qualidade. Pois, consideramos educação com 

qualidade aquela que emerge do interior da escola, após a realização do diagnóstico 

situacional de determinada instituição escolar considerando suas peculiaridades, e propõem-se 

a efetivar propostas e mobilizar mecanismos de ação que contribuam com a propagação tanto 
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dos conhecimentos escolares quanto a formação cidadã aos estudantes da rede pública de 

ensino. No entanto, quanto à atuação do supervisor escolar, para que seja possível a difusão 

desta educação com qualidade, se faz necessário o desenvolvimento de um trabalho pautado 

nos processos formativos que possibilitem a equipe escolar assumir um projeto coletivo 

gerido por todos os envolvidos na instituição escolar, por meio de uma postura crítica, 

autônoma e emancipatória. Esta perspectiva de direcionamento da ação do supervisor escolar 

desvelar-se-ia entre a mediação e articulação do trabalho pedagógico que condiciona os 

conhecimentos administrativos e burocráticos a favor dos conhecimentos pedagógicos à 

efetivação e concretização de uma educação com qualidade. 

Desse modo, não há dúvida de que a formação continuada desenvolvida na escola 

aproxima a distância das diferentes concepções de docentes, supervisor, orientador, diretor, 

vice-diretor e demais profissionais para responder as necessidades da prática pedagógica 

como elemento norteador do trabalho educativo propagado na escola. Entretanto, os sujeitos 

envolvidos neste estudo sinalizaram a formação continuada como uma possibilidade de 

atuação do supervisor escolar, todavia, evidenciaram o preparo profissional do supervisor, não 

simplesmente por imposições arbitrárias, mas, considerando formação e experiência deste 

profissional para que lhe seja atribuída à responsabilidade pelo desenvolvimento profissional 

dos demais sujeitos envolvidos no processo educativo.  

Em relação ao papel do supervisor escolar em Rondônia, considero que este se 

encontra em reconstrução, pois, os significados e a forma que se processou a atuação do 

docente na área da supervisão ao longo do tempo possibilitou ao professor enveredar-se nos 

diferentes âmbitos de atuação (Secretaria de Educação, CREs e escolas) e que de certo modo 

favoreceu compreender a real necessidade de um trabalho que promova a integração entre os 

trabalhos administrativo e pedagógico.  

No entanto, pontuamos que tanto a formação docente quanto a atuação do supervisor 

escolar exercida no decorrer da história educacional brasileira e rondoniense apresentam 

vestígios que, ainda denotam os aspectos, a saber, fiscalizador, controlador e inspecionador 

das tarefas educativas. Todavia, constatamos, especificamente, em Colorado do Oeste, local 

de realização desta pesquisa, que as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos supervisores, 

atuantes no Ensino Fundamental - Anos Iniciais, embora, as concepções de atuação dos 

supervisores denotarem mais às práticas de cunho burocrático e prático, emanados pela 

legislação educacional estadual, permeiam situações que de certo modo tem promovido à 

superação da fragmentação no desenvolvimento das práticas pedagógicas e que se forem 

propagadas com mais intensidade podem auxiliar o trabalho docente a promover um ensino 



150 
 

equânime a partir do desdobramento da ação supervisora em mobilizadora, articuladora, 

mediadora e transformadora. 

Neste cenário, ensejamos que este estudo possa contribuir de forma significativa com 

o processo de reflexão sobre atuação dos supervisores escolar para atuação de profissionais 

que desejam e estejam exercendo a função supervisora nas escolas públicas na 

contemporaneidade, pois, redefinir o papel de atuação do supervisor escolar no espaço escolar 

constitui-se, a meu ver, a premissa de sua ação, não somente em relação à nomenclatura, mas 

a consciência que sua prática pedagógica tem que ser constantemente questionada, pois, ao 

fazer uma reflexão da sua prática o supervisor escolar estará contribuindo para um bom 

desenvolvimento da sua atuação e qualificando a essência do seu saber-fazer. 

Considera-se também primordial e urgente que os dispositivos legais que orientam e 

direcionam a atuação dos supervisores escolar sejam revisados e atualizados para que se possa 

de fato contemplar as novas perspectivas de ação do supervisor escolar, e que ora se 

encontram em desenvolvimento.    

Portanto, assim como Alves e Garcia (2006, p. 75), entendemos que ―o conhecimento 

é uma busca permanente, admitimos que ele é prático, social e histórico‖. Pois, se dá por meio 

das relações e experiências do sujeito permanentemente com o objeto. Isso significa que a 

relação ensino e aprendizagem estão sempre em movimento. 

Neste sentido, se os profissionais que atuam na educação escolar, inclusive da rede 

pública de ensino, assumirem e articularem a prática social como norteadora da prática 

pedagógica favorecerão aos discentes a compreensão dos conhecimentos teóricos previsto no 

currículo e sua utilização para edificação de uma sociedade mais cidadã e, consequentemente, 

mais comprometida com a formação de sujeitos conscientes sobre sua atuação pessoal, 

profissional e social.  

Contudo, este estudo não se conclui em si mesmo e devido a suas limitações 

consideramos que outras pesquisas devem ser realizadas com a finalidade de discernir e 

arquitetar formas de atuação dos supervisores escolares que participam do processo educativo 

e, principalmente, alavancar um processo de ensino-aprendizagem na rede pública do estado 

de Rondônia condizente com as necessidades sociais, culturais, econômicas, políticas, 

educacionais, etc., dos sujeitos que se encontram na região amazônica.   
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APÊNDICE A –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Sr. (a) _________________________________________________________ 

Título da Pesquisa: A PRÁTICA PEDAGÓGICA DA SUPERVISÃO ESCOLAR E SEUS 

DESDOBRAMENTOS: um estudo sobre as concepções de atuação de supervisores nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental em Colorado do Oeste - RO 

 

Nome do Pesquisador: Luzia Dorado Guilherme, Mestranda em Educação do PPGE/UNIR – 

Linha de Pesquisa: Formação Docente. 

 1. Natureza da pesquisa: O/A Sr./Sr.ª é convidada a participar desta pesquisa que tem como 

objetivo: constatar a formação e atuação do supervisor escolar no desenvolvimento de práticas 

educativas capazes de promover mudanças no processo de ensino-aprendizagem.  

 

2. Participantes da pesquisa: Supervisores que atuam ou atuaram no Ensino Fundamental - 

Anos Iniciais, das escolas estaduais, no município de Colorado do Oeste.  

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo o/a Sr./Sr.ª permitirá que a 

pesquisadora Luzia Dorado Guilherme faça uma coleta de dados utilizando como instrumental 

a aplicação de questionário, e entrevistas gravada em áudio. O/A Sr./Sr.ª tem liberdade de se 

recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, 

sem qualquer prejuízo para a Sr.ª .Sempre que quiser poderá pedir mais informações sobre a 

pesquisa através do telefone (69) 99243- 6299/ 98406-0709, do (a) pesquisador (a) do projeto.  

4. Sobre as entrevistas: serão gravadas mediante o consentimento do entrevistado. 

 5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos conforme Resolução no. 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Nenhum 

dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.  

6.Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente o pesquisador e o orientador terão conhecimento dos dados.  

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa o/a Sr./Sr.ª não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes quando dispuser da 

coleta e análise de dados no sentido de oportunizar a UNIR uma análise da formação inicial 

dos Licenciados em Pedagogia, e sugestões de melhoria na formação do licenciado que 

impactem na Educação Básica, no Estado de Rondônia localizado na Amazônia Ocidental.  

8. Pagamento: O/A Sr./Sr.ª não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, 

bem como nada será pago por sua participação. 

Ao final, escreverei um trabalho dissertativo sobre as contribuições e apontamentos 

percebidos a partir desta pesquisa. Comprometo-me a voltar, e divulgar os resultados desse 

trabalho no lócus da investigação.  
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Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem:  

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa.  

 

Colorado do Oeste/RO, _________de _______________ de 20___. 

 

____________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa  

 

 

_____________________________________ 

Pesquisador/a  

 

 

_____________________________________ 

Orientador/a 
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APÊNDICE B - Questionário para os supervisores escolares 

 

As informações coletadas após a aplicação deste questionário farão parte do estudo da 

pesquisadora LUZIA DORADO GUILHERME, discente regularmente matriculada no 

Mestrado Acadêmico em Educação, Linha de pesquisa: formação docente da Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR). O objetivo é apresentar as práticas pedagógicas que assume a 

supervisão escolar na atualidade, a partir das concepções de atuação do supervisor escolar em 

quatro escolas que ofertam os Anos Iniciais do Ensino Fundamental pertencentes à rede de 

ensino estadual, localizadas na zona urbana do município de Colorado do Oeste - RO.  

Solicitamos sua colaboração para responder este instrumental, pois os resultados poderão 

colaborar com reflexões e propostas a acerca da formação e atuação do supervisor escolar na 

rede de ensino estadual. 

Todas as contribuições na forma de resposta às questões deste instrumento serão 

tratadas anonimamente. Nenhum participante será identificado na dissertação. Desde já, 

agradecemos a colaboração e colocamo-nos à disposição para esclarecimento de dúvidas. 

 

Parte I – Perfil Profissional 

1-Formação 

I – Modalidade 

 a) (    ) Presencial                       b) (   ) à distância             c) (     ) Faculdade de férias 

II – Curso de Graduação (se necessário marque mais de 1 alternativa) 

a) (    ) Licenciatura Plena em Pedagogia 

b) (    ) Licenciatura em Letras (Português, Inglês, Espanhol, Frances, Literatura) 

c) (    ) Licenciatura em Matemática 

d) (    ) Licenciatura em História 

e) (    ) Licenciatura em Geografia 

f) (     ) Licenciatura em Ciências Biológicas 

g) Outra. Qual? ________________________________________________________ 

 

III - Ano de conclusão da graduação: 

a) (     ) antes de 1985 
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b) (     ) entre 1985 a 1996 

c) (     ) entre 1996 a 2006 

d) (     )entre 2006 a 2016 

 

2- No seu curso de graduação realizou estágio supervisionado em uma das áreas abaixo: (se 

necessário marque mais de 1 alternativa) 

a) (   ) Administração Escolar 

b) (   ) Orientação Escolar 

c) (   ) Supervisão Escolar 

d) (   ) Inspeção Escolar 

e) (   )Todas as áreas 

f) (   ) Nenhuma destas áreas  

  

3- Realizou curso de especialização voltado às áreas de Administração Escolar, 

Orientação Escolar ou Supervisão Escolar? 

a) (     )Sim               b) (     )não  

 

Parte II - Atuação 

4- Profissionalmente, atua em quais áreas educacionais? (se necessário, marque mais de 1 

alternativa) 

a) (    ) Supervisão 

b) (    ) Orientação 

c) (    ) Docência na Educação Infantil 

d) (    ) Docência nos Anos Iniciais 

e) (    ) Docência nos Anos Finais 

f) (    ) Docência no Ensino Médio 

g) (    ) Docência na EJA 

h) (    ) Docência no Ensino Superior 

 

5- O que motivou você a desempenhar a função supervisora?  

a) (    ) Concurso Público       

b) (    ) Seleção técnica       

c) (    ) Indicação 

d) (    ) Nomeação        

e) (    ) Outro ___________ 

 

6- Há quanto tempo atua nesta função?  

a) (   ) Menos de 5 anos 

b) (   ) Entre 5 e 10 anos 

c) (   ) Entre 10 e 15 anos 

d) (   ) Mais de quinze anos 
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7- Qual a carga horária de trabalho como supervisora?  

a) (   ) 20h semanais 

b) (   )25h semanais 

c) (   )40h semanais 

d) (   )60h semanais 

8- Você atua na rede? (se necessário, marque mais de 1 alternativa) 

a) (   ) Estadual  

b) (   ) Municipal 

c) (   ) Federal 

d) (    ) Particular 

 

9- Como é feita a elaboração do plano de trabalho da supervisão escolar? 

a) (   ) Bimestral 

b) (   ) Semestral 

c) (   )Anual 

d) (   ) Não há exigência de elaboração de plano de trabalho 

O que é priorizado neste planejamento? (se necessário marque mais de 1 alternativa) 

a) (   ) As necessidades coletivas dos professores  

b) (   ) As necessidades individuais dos professores 

c) (   )As Orientações metodológicas conforme solicitação da SEDUC/RO  

d) (    )A organização da rotina de trabalho 

 

10- As reuniões entre você e os outros gestores escolares (diretor, vice-diretor, orientador 

e secretário) acontecem com que frequência? 

a) (   ) Semanalmente 

b) (   ) Quinzenalmente  

c) (   ) Mensalmente 

d) (   ) Conforme a necessidade dos acontecimentos na escola 

 

11-  Geralmente, qual a pauta principal destas reuniões? 

a) ( ) Na maioria das vezes são informes gerais tanto administrativos quanto pedagógicos 

para o bom andamento das atividades escolares;  

b) (  ) Na maioria das vezes são orientações da legislação voltadas a consolidação de 

ações a serem cumpridas pelos professores;  

c) (  ) Na maioria das vezes se referem ao cumprimento e o monitoramento das ações 

previstas no calendário escolar e desenvolvidas na escola; 

d) (   ) Na maioria das vezes são de aspectos administrativos e burocráticos 

e) (   ) Outro? __________________________________________________ 

 

12- Nestas reuniões ―pedagógicas‖ quais as recomendações que você recebe quanto a sua 

atuação?  
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a) (    ) raramente recebe novas orientações; 

b) (    ) às vezes é recomendado que monitore o trabalho dos professores; 

c) (    ) sempre é orientado a realizar o acompanhamento pedagógico;  

d)(  ) na maioria das vezes as recomendações referem-se ao cumprimento da legislação; 

e) (  ) na maioria das vezes se referem ao atendimento aos memorandos e orientações da 

CRE, e cumprimento das ações propostas; 

f) (   ) Outra:_____________________________________________________ 

 

13- Destaque entre as atividades e/ou rotinas listadas aquelas que constituem parte da 

rotina do fazer pedagógico: (se necessário, marque mais de 1 alternativa) 

a) (   ) preenchimento de fichas, relatórios e outros instrumentais; 

b) (   ) acompanhamento pedagógico (em sala de aula junto com o professor); 

c) (   ) acompanhamento pedagógico (durante o planejamento do professor) 

d) (   ) responder e encaminhar e-mails a CRE  

e) (   ) estudos sobre os dispositivos legais  

f) (   ) acompanhamento e atualização do diário eletrônico 

g) (   ) verificação das turmas e seus respectivos professores; 

h) (   ) organização de espaços (ambientes pedagógicos) para o professor utilizar 

i) (    ) sistematização de projetos 

j) (    ) recepcionar e atender os pais dos estudantes juntamente com o professor  

k) (   ) analisar as provas elaboradas pelos professores 

l) (    ) participar das formações continuadas; 

m) (   )organizar a formação continuada na escola 

Parte III – Análise da Prática 

14-  Você avalia o teu trabalho: 

a) (   ) Nunca avalia 

b) (   ) Raramente avalia 

c) (   ) Às vezes o avalia  

d) (    )Sempre avalia 

Comente sobre o formato da avaliação que realiza: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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15-  Com qual intenção você avalia o trabalho realizado? (se necessário, marque mais de 1 

alternativa) 

a) (   ) Para poder listar quais as ações e metas foram alcançadas; 

b) (   ) Para verificar o que foi realizando de fato 

c) (   ) Para detectar as fragilidades na tua atuação 

d) (   ) Para redirecionar as ações de tua atuação 

e) (   ) Outra: _____________________________ 

 

16- Você orienta o corpo docente sobre práticas de ensino e presta assistência:  

a) (   ) Somente quando solicitado pelo professor; 

b) (   ) Somente quando necessário para intervenção; 

c) (   ) Sempre, independente da situação; 

d) (   ) Sempre de acordo com o calendário de atendimento ao professor;  

e) (    ) Às vezes, de acordo com minhas possibilidades de atuação sobre o assunto; 

 

17- Você auxilia os professores quanto ao uso de técnicas variadas de ensino (tais como: a 

lousa digital, elaboração de slides e demais recursos midiáticos)  

a) (   ) Nunca 

b) (   ) Raramente 

c) (   )Às vezes 

d) (   ) Sempre 

 

18- Entre as técnicas que você auxilia o professor, estas envolvem: 

a) (   ) A elaboração de tarefas, deveres individuais e exercícios; 

b) (   ) Procedimentos relacionados ao trabalho em grupo 

c) (   ) Procedimentos metodológicos com relação a determinado conteúdo 

d) (   ) Elaboração de instrumentais para avaliação 

 

19- Em relação aos conteúdos trabalhados pelos professores, você pode afirmar que os 

objetivos de ensino previsto para cada ano escolar estão convergentes com o PPP e 

está em consonância com o referencial curricular de RO? 

a)(   ) Sim                          

b)(   ) Não                      

c) (   ) Não pode afirmar 

 

20- As questões e os problemas de cunho pedagógico (ensino-aprendizagem, reforço 

escolar, desempenho dos discentes) são tratadas exclusivamente: (se necessário, 

marque mais de 1 alternativa) 

a) (   ) No conselho de classe 

b) (   ) Em reuniões pedagógicas pré-estabelecidas 

c) (   ) Em reuniões pedagógicas extraordinárias  

d) (   ) Durante o intervalo das aulas 

e) (   ) Durante o planejamento do professor 
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21- A escola avalia seu desempenho e de seus professores, bem como o seu esforço para 

mudança? 

a) (   ) Sim 

b) (   )  Não 

c) (    ) Às vezes 

 

22- Para a realização do processo dessa avaliação é sugerido? 

a) (    ) Sempre de acordo com critérios pré-estabelecidos pela SEDUC 

b) (    ) A utilização de diferentes instrumentais ( portfolios, fichas e relatórios elaborados 

pela própria escola).  

c) (    ) Às vezes os critérios pré-estabelecidos pela SEDUC são sobrepostos ao 

desenvolvimento do profissional e suas limitações; 

d) (    ) A consolidação de alguns saberes (conteúdos), atitudes e procedimentos  no 

desenvolvimento dos profissionais;  

 

IV TRABALHO EM EQUIPE 

23- Você e os professores tomam decisões conjuntas relativas à distribuição do horário 

escolar, aos livros didáticos e outros materiais que serão utilizados: 

a) (   ) Sempre 

b) (   ) Às vezes 

c) (    ) Raramente 

d) (   ) Nunca 

 

24-  Você acredita que a escola ou os professores compreendem quais são as ações que 

devem ser desempenhadas pelo supervisor escolar 

a) (   ) A grande maioria sim 

b) (   ) A grande maioria não 

c) (   ) Alguns, a pequena minoria, sim 

d) (   ) A metade do grupo sim 

 

25- O que você tem percebido nos últimos anos em relação ao que o grupo escolar (a 

maioria) acredita ser realmente o objetivo do trabalho do supervisor escolar? 

a) (   ) Fiscalizar e controlar o trabalho docente 

b) (   ) Monitorar o trabalho docente  

c) (    ) Prestar assistência aos professores em determinados momentos  

d) (    ) Coordenar o trabalho pedagógico não apenas o trabalho docente 

 

 Acrescente aquilo que, também, considera ser função do supervisor: 

_____________________________________________________________________ 

 

26-  Você poderia afirmar se o grupo escolar tem consciência crítica do resultado do 

trabalho realizado por você, como supervisor escolar? 
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a) (    ) Sim                   b) (     ) Não             c) (     ) Não posso afirmar 

 

27- Existe algum mecanismo criado pelo supervisor para que os professores tomem 

conhecimentos dos conteúdos trabalhados no ano anterior por outro professor que 

atuou na formação dos alunos com o intuito de dar continuidade ao processo de 

desenvolvimento de saberes?  

a) (    ) Sim                                                  b) (   ) Não 

Como isso ocorre?______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

28- Há normas de um plano de aula a ser seguido pelos professores ou os planos são 

elaborados individualmente e/ou coletivamente? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

29- Em sua opinião, os professores estabelecem relações entre os conhecimentos 

científicos e o cotidiano do estudante? 

a) (   ) Sim                    

b) (   ) Não                     

c) (   ) Raramente                       

d) (    ) às vezes 

 

 Como você evidencia isso? 

_____________________________________________________________ 

Parte V – Formação continuada e/ou em serviço 

30- Quem é responsável pela realização das formações continuadas na escola? 

a) (   ) A equipe gestora                             b) (   ) O supervisor escolar 

c) (   ) A equipe pedagógico da CRE         d)(   ) Outro. ___________________________ 

31- Você já participou de algum curso ou programa de formação continuada e/ou em 

serviço, exclusivamente para Supervisores Escolares com 40 horas ou mais? (se 

necessário, assinale mais de uma alternativa): 

 

a) (    ) Entre 1997 e 2003 Qual? ____________________________________________ 

b) (    ) Entre 2004 e 2009. Qual? ____________________________________________ 

c) (    ) A partir de 2010. Qual? ______________________________________________ 
 

32- A Secretaria Estadual de Educação oferece apoio, como cursos de formação 

continuada, encontros pedagógicos, workshop e/ou outros suportes ao seu preparo 

profissional, voltados especificamente para a supervisão?  

a) (   ) Sim                       b) (   ) Não                         c) (   ) Esporadicamente         

 

33-  Em sua opinião, quem deveria se responsabilizar pela formação ou acompanhamento 

do trabalho do supervisor? _______________________________________________ 
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APÊNDICE C Formulário-Guia da Entrevista com o Supervisor 

 

1- Com base no que você tem experienciado na prática, você poderia relatar, qual a 

contribuição teórica do curso de formação ou especialização na prática supervisora? 

2- Quais os principais problemas que afetam o desenvolvimento do trabalho do 

supervisor? 

3- Em sua opinião, qual a diferença entre o papel desenvolvido pelos supervisores nas 

décadas anteriores e o papel atribuído aos supervisores nesse ―novo‖ tempo? 

4- Em que sentido você acredita que o trabalho desenvolvido está contribuindo para a 

melhoria na qualidade do ensino? 

5- De acordo com o que tem percebido na prática, considera que o supervisor escolar 

deve e tem condições de atuar como o responsável pela formação continuada dos 

professores na escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

REGRAS DO PREFEITO GERAL DE ESTUDOS 

1. Dever do Prefeito: É ser o instrumento geral do Reitor, afim de, na medida da autoridade 

por ele concedida, organizar os estudos, orientar e dirigir as aulas, de tal arte que os que 

as frequentam façam o maior progresso na virtude, nas boas letras e na ciência, para a maior 

glória de Deus. 2. Diferença entre o Chanceler e o Prefeito: Onde, houver um Chanceler, 

distinto do Prefeito, determinará o Provincial quais destas regras serão comuns a ambos os 

ofícios, quais, próprias de cada um, de acordo com os costumes e estatutos de cada Academia. 

3. Não dispense na organização dos estudos não introduza mudanças nem dispensas, 

mas, onde for mister, consulte o Superior. 4. Livro do ―Ratio: Seja-lhe familiar o livro da 

Organização dos estudos, e zele pela observância de suas regras por parte de todos os alunos e 

professores, sobretudo das prescritas aos teólogos, acerca da doutrina de Santo Tomás e aos 

filósofos, relativas à escolha das opiniões. Sobre este ponto vele com particular vigilância 

quando se devem defender teses, e mais ainda, quando se devem imprimir. 5. Os Professores 

expliquem toda a matéria: Lembre a cada um dos professores de teologia, filosofia ou 

casuística, especialmente quando nota algum mais retardatário, que deverá adiantar de tal 

modo à explicação que, cada ano, esgote a matéria que lhe foi assinada. 6. Como 

dirigir as disputas. - Em todas as disputas a que comparecem os professores de teologia ou de 

filosofia, ocupará a presidência o Prefeito; dará aos que disputam o sinal de terminar; e 

distribuirá o tempo de tal modo que a todos toque a sua vez de falar. Não permita que 

nenhuma dificuldade sobre a qual se discute, fique, terminada a discussão, 

tão escura como antes, mas procure que, uma vez ventilado um assunto, seja ele 

cuidadosamente explicado pelo que preside. Nem deverá ele resolver as objeções,  mas os 

arguentes e os defendentes; e deste ofício se desempenhará  com mais dignidade se conseguir, 

não argumentando (ainda que uma vez ou outra convenha fazê-lo) mas interrogando, que 

melhor se esclareça a dificuldade. 7. Dos atos, de teologia: Lembre a seu tempo ao Superior, 

ouvidos os professores designe os alunos que deverão defender teses de toda a teologia ou de 

uma parte dela; esta defesa será feita pelos que não obtiveram o biênio de revisão da teologia, 

no quarto ano do curso teológico, ou (se forem muito poucos os alunos do quarto ano) pelos 

do terceiro, mesmo onde os nossos escolásticos assistem as aulas de teologia em casa. Dar-se-

á ao ato certa solenidade e convidar-se-ão pessoas de fora. Para as disputas gerais não é 

necessário que se admitam todos os que tomaram parte nas particulares, mas poderão 

escolher-se os de talento e habilidade. Quanto aos destinados ao biênio, poderão fazer as suas 

disputas durante o biênio, como se dirá adiante. 8. Disputas 

particulares: Para as disputas particulares cada classe de cada classe, o Prefeito  com os 

professores escolha  a matéria das quatro partes da teologia; estes atos não devem ser muito 

frequentes, mas a intervalos; durem no mínimo duas horas e meia, só pela manhã ou pela 

tarde, e de regra, não seja menos de três os arguentes, dos quais, sempre que possível, um 

doutor. 9. Disputas gerais: As disputas gerais abracem quase toda a teologia, estendam-se pela 

manhã e pela tarde, ou, onde for costume disputar só antes ou só depois do meio 

dia, prolonguem-se pelo menos por quatro ou cinco horas. 10. Publicação de teses: As teses 

destas disputas gerais, se convier, poderão ser comuns a todos os 

nossos estudantes que hão de defender teses no mesmo ano, e ainda, imprimir-se onde 

permitir o costume do lugar. 11. Tempo determinado para as disputas. Dos que hão de realizar 
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estes atos, um poderá reservar-se, se se julgar melhor, para a semana em que se encerram 

outro para a em que de novo se iniciam os estudos. 12. Disputas dos externos. - Todos os 

anos, convidem-se para estas disputas gerais alguns alunos externos que em nossas 

escolas completaram, com distinção, o currículo de teologia. Estes atos deverão ser mais 

solenes que os outros e celebrar-se na presença do maior número possível de 

doutores nossos e externos e ainda de homens eminentes. 13. Presidência das disputas. - A 

todas as disputas presidam os professores alternada ou simultaneamente, de modo que 

cada um responda às objeções relativas à sua matéria; poderão ocupar a presidência também 

outros dos nossos, que sejam doutores. 14. Número de teses. - Nos atos gerais as teses 

não deverão ser muito longas nem mais de cinquenta aproximadamente; poderão ser menos, 

se assim o exigirem os costumes públicos da Academia. Nos atos particulares não mais de 

vinte; nem mais de doze ou quinze nas disputas mensais; e nas semanais oito ou nove. 

15. Prova de teses pelo defendente. — Antes de começar a disputa, o defendente prove uma 

ou outra das teses, com brevidade, mas também com certa elegância, de conformidade, 

porém, com o uso teológico. 16. Disputas mensais e semanais. Nas disputas mensais ou 

semanais procure que se observe com cuidado quanto se prescreve nas regras dos professores 

de filosofia e teologia. 17.  Ouvir e observar os professores: De quando  em quando, ao menos 

uma vez por mês, assista às aulas dos professores; leia também, por vezes, os apontamentos 

dos alunos. Se observar ou ouvir de outrem alguma cousa que mereça advertência, uma 

vez averiguada, chame a atenção do professor com delicadeza e afabilidade, C, Se for mister, 

leve tudo ao conhecimento do Reitor.18. Revisão de teses: Siga o mesmo processo, se, na 

revisão das teses, houver algum ponto em que não estejam de acordo o Prefeito e o Professor; 

sem conhecimento do professor não deverá o Prefeito riscar ou alterar tese alguma; e qualquer 

modificação será feita sem que o saibam os outros, salvo o Reitor. 19.   Atos filosóficos. No 

fim dos três anos do curso filosófico realizem-se as disputas de toda a filosofia; para esses 

atos escolham-se poucos escolásticos, bem preparados, capazes de desempenhar-se com 

dignidade desta incumbência, isto é, aqueles que fizeram progressos superiores á mediania. 

20.   Exame dos estudantes de metafísica: Serão eles escolhidos por três ou mais 

examinadores. Entre estes deverá sempre se achar o prefeito e o próprio professor, aos quais o 

Reitor acrescentará um terceiro escolhido entre pessoas que se possam bem desincumbir do 

ofício. Com estes três deverão assistir ao exame, pelo menos, os dois outros professores, 

designados pelo Reitor, e que poderão por sua vez ser substituídos. Se isto se não puder 

fazer, escolha o Reitor outras pessoas competentes que, juntamente com os três examinadores, 

dêem o seu Voto por escrito, de modo que sejam cinco no mínimo os votos secretos. Sobre o 

exame deverão todos observar o mais rigoroso segredo. 21. Exame dos alunos 

internos: Quanto aos alunos internos, basta que sejam examinados pelo seu Prefeito e dois 

repetidores de filosofia, ou, na falta destes, por dois dos melhores estudantes de teologia, 

escolhidos entre os nossos escolásticos pelo Prefeito Geral. Os que, porém, forem por estes 

examinadores julgados idôneos não se preparem para o ato publico antes de ser aprovados 

pelo próprio professor e pelo Prefeito geral. 22. Exame público: Este exame, do qual, com 

rigor, não se deverá dispensar quase nenhum dos nossos estudantes e, se possível, também 

dos alunos internos, será público, se a isto se não oponha algum obstáculo, do seguinte modo: 

se se tratar dos nossos, na presença de todos os nossos estudantes de filosofia; se dos alunos 

internos, na presença de todos os filósofos de seu colégio; se dos externos (que não deverão, 
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porém, ser constrangidos a prestar este exame), na de todos os filósofos externos, ao menos de 

sua classe. 23. Tempo e forma dos exames: Os exames começarão logo depois das férias de 

Páscoa, ou mesmo antes se o exigir o número de examinandos; processar-se-ão nos dias e na 

ordem que o Reitor, ouvidos o Prefeito e o Professor, julgar mais conveniente. O exame de 

cada aluno durará, ao menos, uma hora, e estender-se-á sobre as matérias mais importantes, 

que, com antecedência e em segredo, aos examinadores, assinará o Prefeito. 24. Tempo e 

forma das disputas filosóficas: As disputas filosóficas durem pelo menos todo o tempo das 

aulas, pela manhã ou pela tarde. Regularmente sejam três os arguentes, dos quais, sempre que 

possível, um se escolha entre os nossos professores de teologia ou de filosofia, ou entre os 

doutores de outra Ordem ou dentre os externos. O número e a natureza das teses obedecem 

ao que foi acima prescrito para as disputas gerais de teologia nas regras 9ª, 10ª, 11ª e 12ª. 

25. Presença às disputas: Procure o Prefeito que às disputas teológicas e filosóficas não só os 

estudantes senão também os professores de teologia; e às filosóficas, os estudantes e 

professores de filosofia. Apresentando (e urgindo) suas objeções, deem os professores mais 

vida e solenidade à disputa. Deverão estar todos presentes à colação de grau de mestre ou 

doutor; o Reitor prescreverá o que deve fazer o Prefeito em semelhantes ocasiões. 26. Os que 

deverão ser enviados para as disputas: Quando os nossos escolásticos forem convidados pelos 

de fora para disputas, para Academias públicas ou Conventos de religiosos, enviem de 

preferência os que obtiveram o biênio de revisão da teologia. 27. Prescrever o método de 

estudos: Aos nossos escolásticos, aos internos, e aos externos por meio de seus professores 

não só prescreva o método de estudar, repetir e disputar, senão também distribua o tempo de 

modo que aproveitem bem as horas reservadas ao estudo privado. 28. Revisão do que se 

apresenta em público: Não permita que em casa ou fora se    recite cousa alguma em público 

pelos que hão de colar grau, tomar parte nas disputas gerais ou particulares, ou pelos 

estudantes de retórica, que não tenha sido, a tempo, revisto e aprovado. 29. Escolha e 

abundância de livros: Procure que aos escolásticos não faltem os  livros úteis nem sobrem os 

inúteis. Por isso, afim de que haja em número suficiente, lembre com tempo ao Reitor os 

livros de uso quotidiano ou os de que, no ano seguinte, hão de precisar, tanto os nossos 

estudantes quanto os de fora. 30. Livros que se devem dar aos estudantes: Nas mãos dos 

estudantes de teologia e filosofia não se ponham todos os livros, mas somente alguns, 

aconselhados pelos professores com o conhecimento do Reitor: a saber, além da Suma de 

Santo Tomás para os teólogos e de Aristóteles para os filósofos um comentário para consulta 

particular. Todos os teólogos devem ter o Concilio Tridentíno e um exemplar da Bíblia, cuja 

leitura lhes deve ser familiar. Consulte o Reitor se convém se lhes dê algum Santo Padre. 

Além disto, dê a todos os estudantes da teologia e filosofia, algum livro de estudos clássicos e 

advirta-lhes que lhe não descuidem a leitura, em hora fixa, que parecer mais conveniente. 


