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Introdução 

 

Sou professora da Rede Municipal de Londrina e minha trajetória na 

docência iniciou-se inversamente da dos demais alunos de licenciatura. Antes de 

iniciar o curso de Pedagogia, em 2008, eu já atuava como professora dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental há oito anos (ingressei em 2000 com o magistério) e, 

apenas depois de um longo período de incertezas e conflitos profissionais, eu resolvi 

me aventurar em uma nova graduação (já sou bacharel em Comunicação Social 

com habilitação em Relações Públicas) e me entregar definitivamente a profissão 

que eu não escolhi, mas que precisava aceitar como minha: ser professora. 

Sempre considerei a escola um lugar de promoção do conhecimento 

científico, ou seja, o trabalho do professor deveria ser baseado em teorias e 

métodos de ensino, no sentido de desenvolver nos alunos um saber erudito, 

diferenciado dos conhecimentos adquiridos corriqueiramente em suas vivências 

familiares e sociais. Dentro desta perspectiva, conduzi e posso dizer que ainda 

conduzo minha vida escolar como aluna e também a levei comigo quando passei a 

trabalhar, como docente, dentro de unidade escolar. 

Na escola, como professora, identifiquei a verdadeira e fiel 

necessidade do docente em conhecer e dominar esses saberes acima 

mencionados, para assim, poder ensiná-los aos alunos da maneira mais significativa 

possível. Porém, sozinho, o professor não consegue alcançar os resultados que 

espera, pois este trabalho não depende apenas dele.  Essa consciência eu somente 

adquiri com a prática em sala de aula, diariamente. Os esforços individuais dos 

docentes, cada um em sua sala de aula, devem estar inseridos numa estrutura 

educacional mais ampla, que favoreça o seu trabalho de modo que este seja 

resultado do empenho coletivo dos professores com seus alunos e, sem dúvida, 

daqueles que respondem pela alçada pedagógica da instituição. No meu caso e 

também dos demais docentes das escolas municipais de Londrina, o profissional 

promotor dessa prática coletiva é o Supervisor Escolar. 

Quando ingressei na rede municipal, com nenhuma experiência e 

apenas com a formação do magistério, não cabia a mim, naquela ocasião, 

questionar ou criticar o trabalho que esse profissional desenvolvia na escola, mesmo 

quando me deparava com algumas situações bastante incômodas.  



9 
 

No momento que fiz a primeira mudança de escola, já com cinco 

anos de experiência acumulados como professora da rede, me deparei com uma 

pessoa, que desenvolvia as funções de supervisor, com muitas fragilidades quanto à 

condução do trabalho efetivamente pedagógico daquela unidade escolar. Nessa 

escola, a supervisora de carreira, ou seja, aquela contratada mediante concurso 

público específico para a função havia se aposentado e uma professora, que outrora 

fora sua auxiliar, assumiu as funções da supervisora, com a denominação de 

“auxiliar de supervisão”.  Ela, então, passava os dias imersa em tarefas burocráticas 

e pouco contribuía para o trabalho do professor em suas atividades diárias em sala 

de aula, inclusive do meu. Nesse período, comecei a questionar por que as 

contratações do supervisor deixaram de acontecer e, assim, a figura dele se 

dissolvia no cotidiano das escolas. Mas ainda assim, por mais que eu notasse 

incoerências na atuação desse profissional e na postura indiferente da secretaria de 

educação quanto à substituição dos supervisores por auxiliares, eu não tinha 

argumentos para contestar.  

Por essa inquietação, resolvi buscar na universidade, 

especificamente no curso de Pedagogia, as respostas para as minhas indagações 

acerca do meu trabalho de professora, minimizar minhas limitações teóricas e 

metodológicas e, acima de tudo, buscar reflexões acerca do papel do supervisor na 

escola, que para mim, além de me intrigar, até então significava apenas um 

reprodutor de materiais e atividades para que os professores aplicassem em suas 

salas de aula. 

O curso de Pedagogia chegou a causar-me muitos conflitos acerca 

da minha atuação frente às discussões teóricas e metodológicas que eram 

promovidas nas disciplinas e mais ainda, conflitos entre essas discussões e a 

realidade que eu vivia na escola. Meu embate foi tão intenso que, no segundo ano, 

logo no momento de escolher um tema para meu Trabalho de Conclusão de Curso, 

não tive dúvida que este estaria ligado às questões políticas e da gestão do trabalho 

pedagógico nas escolas, pois eu queria entender como esta vertente do Pedagogo 

na Rede Municipal de Londrina era concebida não apenas na escola em que eu 

trabalho, mas no sentido de identificar como esta gestão se configura na rede como 

um todo. Esse entendimento era o elemento que me faltava para que eu 

compreendesse por qual caminho meu trabalho como professora deveria seguir 

dentro da escola em que atuo. 
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Sendo assim, desde o princípio da elaboração deste trabalho, nas 

reflexões do projeto e dos objetivos propostos, minha preocupação, acima de 

qualquer levantamento teórico ou prático, era que essa pesquisa colaborasse para o 

meu entendimento acerca das dimensões e da importância da atividade do 

Supervisor nas instituições escolares, no sentido de me incluir, quem sabe, nessa 

função no futuro.   

Dentro do contexto apresentado acima, o problema deste trabalho 

colocou-se na seguinte perspectiva: Quais são as funções do Supervisor Escolar 

na Rede de Ensino de Londrina e sua trajetória de a tuação nas Escolas 

Municipais? 

De acordo com o problema, o objetivo geral da pesquisa é: 

 

� Compreender, por meio da análise de documentos e 

pesquisa de campo, o histórico da função do Supervisor 

Escolar na Rede Municipal de Ensino de Londrina e a 

atuação deste profissional tendo como princípio a gestão 

democrática. 

 

Como desdobramento deste, são apontados os seguintes objetivos 

específicos: 

 

� Identificar as funções do Supervisor Escolar nas escolas municipais 

de Londrina, estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação; 

 

� Pontuar as atribuições dos “auxiliares de supervisão” das escolas 

municipais de Londrina; 

 
� Confrontar os dados coletados às propostas teóricas da função do 

Supervisor na instituição escolar; 

 

Procurou-se alcançar os objetivos desta pesquisa com base numa 

metodologia qualitativa, envolvendo entrevista semiestruturada e análise de 

documentos, cujos dados foram tratados com base na Análise de Conteúdo 

(Bardin,1977). Para a autora, 
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 O propósito a atingir é o armazenamento sob uma forma variável e a 
facilitação do acesso ao observador, de tal forma que esta obtenha o 
máximo de informações (aspecto quantitativo), com o máximo de 
pertinência (aspecto qualitativo). (BARDIN, 1977, p. 47) 
 
 

Desse modo, o Capítulo 1 deste trabalho foi elaborado no intuito de 

verificar as contingências políticas que a escola está inserida: as influências 

ideológicas da política neoliberal e seus efeitos para a educação e como esses 

princípios acabam por nortear o trabalho desenvolvido pelos gestores no dia a dia 

das instituições.  

Posteriormente, no Capítulo 2, fiz um aprofundamento na literatura 

específica da Supervisão Escolar, no sentido de compreender os pressupostos 

teóricos da função deste profissional e, para assim, articular com informações 

levantadas nas escolas municipais de Londrina, por meio de questionários aplicados 

com profissionais que atuam na supervisão, sejam eles de carreira ou “auxiliares de 

supervisão”, como são denominados. 

Para confrontar os pressupostos teóricos com a realidade dos 

Supervisores na rede municipal de Londrina foi realizada uma pesquisa de campo 

em sete escolas e a análise dos questionários aplicados foi descrita no Capítulo 3 

deste trabalho. 

Por fim, no Capítulo 4, após o levantamento da teoria e a pesquisa 

com os profissionais, a proposta é fazer uma reflexão acerca da necessidade da 

participação efetiva do Supervisor Escolar no cotidiano de trabalho do professor, 

tendo em vista minha experiência em sala de aula.  
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Capítulo 1 

 

1. Neoliberalismo e Educação: Origem, Conceito e In fluência nas Políticas 

Educacionais 

 

1.1  Introdução 

Se o objetivo deste trabalho consiste em compreender a trajetória do 

Supervisor Escolar na Rede Municipal de Ensino de Londrina, é indispensável, antes 

de abordar especificamente a supervisão e seus pressupostos, fazer uma 

contextualização acerca do pano de fundo político e ideológico que influencia todas 

as atividades desenvolvidas na escola, inclusive a do supervisor/pedagogo, ao longo 

dos últimos anos.  

Para que essa verificação possa ser realizada, a proposta deste primeiro 

capítulo é entender como se configura o Neoliberalismo e suas especificidades para 

a área da educação. 

 Esse estudo será feito no sentido de definir o Neoliberalismo como uma 

doutrina política e ideológica, conceituar seus pressupostos elementares e, com 

maior ênfase, discutir seus efeitos na educação do Brasil e, consequentemente, na 

Rede Municipal de Ensino de Londrina. 

 

1.2  Origem e Conceito 

 

O Movimento Neoliberal ou simplesmente Neoliberalismo foi iniciado 

após a Segunda Guerra Mundial (1940-1945), em países da Europa e da América 

do Norte, onde o capitalismo imperava como modelo econômico. É oriundo do 

pensamento de dois representantes dessa doutrina ideológica: Frederich Hayek e 

Milton Friedman. Perry Anderson (1995), no texto Balanço do Neoliberalismo aponta 

que o modelo se define pela negativa ao keynesianismo ou Estado de Bem Estar 

Social (Walfare State), pois, diferente do neoliberalismo, defende o desenvolvimento 

a partir da participação do Estado intervencionista não apenas na economia, mas 

também nas questões políticas e sociais de um país. 

 Hayek (1945), também citado por Anderson (1995, p.1), considera o 

controle do Estado como uma força letal aos mecanismos do mercado e afirma que 
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“apesar de suas boas intenções, a social democracia moderada inglesa conduz ao 

mesmo desastre que o nazismo alemão – uma servidão moderna”. Para ele e seus 

seguidores, a intervenção do Estado cerceia a liberdade dos cidadãos e impede a 

concorrência, que, no modelo capitalista, representa sua sobrevivência e 

prosperidade como sistema econômico. 

Na abordagem de Anderson (1995), Hayek ainda considera que a 

desigualdade, consequente desse modelo, é necessária para a manutenção da 

sociedade de classes. Desta forma, o modelo se instaura de modo a diminuir a 

participação do Estado nas questões políticas e econômicas, prática denominada de 

Estado Mínimo. 

É preciso considerar também que o neoliberalismo se consolida num 

período de efervescência industrial pós-segunda guerra e, de acordo com as ideias 

de Hayek e Friedman, o Estado forte “não dispunha da capacidade de corrigir o 

caráter destrutivo imanente das leis de acumulação, concentração e centralização 

de capital e produção da exclusão.” (BIANCHETTI, 2001, p. 11) 

Ao longo de vinte anos muito se discutiu acerca da instauração do 

modelo neoliberal. Porém seu auge se deu na década de 1970, quando houve a 

crise do capitalismo originária do movimento operário e sindicalista. Segundo os 

defensores da nova proposta ideológica, as reinvindicações dos trabalhadores 

acerca de salários e garantias trabalhistas havia “[...] corroído as bases da 

acumulação capitalista com sua pressão parasitária para que o Estado aumentasse 

cada vez mais os gastos sociais” (ANDERSON, 1995, p. 01). 

O autor ainda considera que 

 

O remédio, então era claro: manter um Estado forte, sim, em sua 
capacidade de romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas 
parco em todos os gastos sociais e as intervenções econômicas. A 
estabilidade monetária deveria ser a meta suprema de qualquer governo. 
Para isso seria necessária uma disciplina orçamentária, com a contenção 
dos gastos com bem-estar, e a restauração da taxa “natural” de 
desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva de trabalho para 
quebrar os sindicatos. Ademais, reformas fiscais eram imprescindíveis para 
incentivar os agentes econômicos”. (ANDERSON, 1995, p.02) 
 
 

A solução proposta então seria diminuir a carga de impostos sobre 

altas rendas e garantir a chamada “saudável desigualdade” para manter sólida a 

lógica do capital. Desse modo, muitos adeptos ao modelo espalharam-se por todo o 

mundo, entre eles: o governo de Margareh Tatcher (1979), na Inglaterra, foi 
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considerado o primeiro a colocar em prática a lógica neoliberal, seguido de Ronald 

Reagan nos Estados Unidos (1980), entre outros por toda a Europa capitalista. 

Neste contexto de internacionalização e transnacionalização do 

capital, os defensores da doutrina neoliberal postulam a ideia de que o Mercado 

seria a única instituição capaz de controlar os problemas sociais, sejam eles 

políticos ou econômicos. Para tanto, o Estado se desresponsabiliza por estas 

questões, bem como se alheia à solução desses problemas, que podem ser 

relacionados ao desemprego e renda, dificuldade de acesso da população à 

educação e a serviços de saúde, entre outros. 

Sendo assim, o neoliberalismo se torna um fenômeno de alcance 

mundial e, consequentemente, fortalece movimentos de acumulação de capital e 

financiamento como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM). 

Esses são considerados circuitos financeiros capazes de administrar o dinheiro sem 

qualquer influência dos governos nacionais. 

 

 

1.3  Neoliberalismo no Brasil 

 

O Brasil foi o último país da América Latina a implantar o modelo 

neoliberal, e esta se tornou uma ideologia de abrangência nacional. Luiz Filgueiras 

(2000) enfatiza que essa adoção tardia ao modelo foi resultante da efervescência 

política e social nos anos de 1980, como: o Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra (MST), a criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e também do 

Partido dos Trabalhadores (PT), que eram movimentos contrários aos defensores do 

domínio do capital no país. 

Mesmo com muita resistência, os movimentos anticapitalistas 

perderam a hegemonia e desse fato resultou a eleição, em 1989, de Fernando Collor 

de Mello. 

 Esse evento marcou a unificação de diversos setores defensores do 

capital e possibilitou ao projeto neoliberal o controle público da sociedade. Como 

consequência foi possível verificar um processo intenso de transnacionalização dos 

grandes grupos econômicos (empresas) e o fortalecimento da minoria dominante em 

posse do capital financeiro internacional. 
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Filgueiras (2000) ainda argumenta que, nesta perspectiva, o país 

deveria passar a gerir-se de acordo com a doutrina neoliberal, principalmente porque 

o Estado interventor brasileiro não conseguia suprir as necessidades da sociedade, 

no sentido de garantir a todos o acesso aos serviços públicos essenciais. Assim 

como nos demais países da América Latina, o Brasil sofria com a base econômica 

herdada do período colonial, estruturada na concentração de renda e na exploração 

barata da mão de obra.  

Sendo assim, ao longo do tempo a economia entra em crise, o 

desemprego cresce nos grandes centros, a riqueza acumula-se junto às minorias e 

em consequência, há o significativo aumento da pobreza e das desigualdades 

sociais. Este fato acaba por difundir uma discussão acerca da capacidade do Estado 

brasileiro de controlar todos os setores da sociedade de modo a resolver a raiz do 

problema e não apaziguar apenas as consequências.  

Brasilio Sallum Júnior (1999) promove, no artigo - O Brasil sob 

Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo - reflexões sobre a descrença no 

Estado interventor e reitera que este contexto passa a ser marcante também no 

discurso da direita liberal política, que coloca ao domínio do Estado a 

responsabilidade por todos os problemas sociais do país: inflação, corrupção, 

desemprego, entre outros. 

O autor ainda considera que, mesmo diante do processo de 

afirmação, a doutrina neoliberal se consolida na primeira gestão de Fernando 

Henrique Cardoso – FHC (1994-1997). Neste período, o Estado afasta-se da gestão 

de muitas estatais, que são privatizadas de acordo com o que preveem as PPP 

(Parcerias Público-Privadas), a independência do Banco Central (BC) do governo 

nas suas negociações financeiras, além de apogeu do controle da sociedade civil na 

área do assistencialismo. De acordo com Sallum (1999, p. 06), esse foi o período em 

que 

 

[...] o empresariado combate o intervencionismo estatal, clama por 
desregulamentação, por uma melhor acolhida ao capital estrangeiro, por 
privatizações etc. Em suma, passa a ter uma orientação cada vez mais 
desestatizante e internacionalizante. 
 
 

Além da abertura econômica apontada, é possível perceber também 

o fortalecimento da influência de organizações internacionais como UNESCO e 
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Unicef, que passam a interferir diretamente no financiamento e gestão de 

campanhas sociais de combate à fome e à pobreza no país, de modo especial 

àquelas relacionadas à educação. Silva (2007, p. 02) aponta que os esforços desses 

organismos se devem ao objetivo de se alcançar  

 
[...] uma nova forma de organização de gestão macroeconômica do 
capitalismo mundial, tendo como aspecto central a divisão internacional do 
trabalho, que forçou a abertura dos mercados, propiciando a emergência de 
uma nova organização do capitalismo internacional, que passa a exigir 
reformas na estruturação dos estados nacionais, particularmente os 
periféricos, redefinindo as suas funções. Neste caso, as políticas sociais 
seriam as mais atingidas. 

 

 Como característica do modelo, estas instituições clamam pelo 

apoio da sociedade na responsabilidade por ajudar a combater os problemas sociais 

do país, de modo a tirar do Estado a obrigação de investir seus esforços para 

solucionar tais questões.  

Assim, nesse mesmo processo, eclodem no país as Organizações não 

Governamentais (ONGs), que são o resultado da mobilização da sociedade civil na 

solução das demandas sociais, como miséria e exclusão social. Elas são as 

responsáveis pela gerência dos recursos angariados pela sociedade para ajudar no 

combate dessas questões. Contudo, de acordo com Gohn (1999, p. 80), no texto 

Terceira Via, Terceiro Setor e ONGs: um novo associativismo, “deve-se destacar 

que o crescimento das ONGs neste final de milênio é um fenômeno mundial, e o 

terceiro setor já tem sido caracterizado como um novo setor da economia, o da 

economia “social””. Desse crescimento resultam inúmeras denúncias acerca da 

exploração da pobreza e da exclusão social por parte de empresas privadas, pela 

barganha de donativos para as ONGs em troca da isenção de tributos fiscais.  

Mesmo após a eleição de Lula pelo Partido dos Trabalhadores (PT) 

e a sua característica de interpretar como nocivo o domínio do capital na política 

nacional, não houve um enfrentamento efetivo por parte do novo governo aos 

princípios neoliberais. De acordo com Filgueiras (2000, p. 186) 

 

[...] nem de longe está se vivendo uma fase de transição pós-neoliberal, 
mas sim um ajustamento e consolidação do modelo neoliberal – que tem 
possibilitado uma maior unidade política do bloco dominante, isto é, tem 
reduzido o atrito no seu interior. 
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É importante compreender que a doutrina neoliberal e seus 

pressupostos como empreendedorismo, flexibilização das relações econômicas e de 

trabalho, as privatizações, entre outras, influenciaram não apenas o âmbito político e 

social do Brasil, mas teve consequências diretas em outros setores, sendo a 

educação e suas políticas atingidas efetivamente por estas propostas. 

 

1.4 Neoliberalismo e as Políticas Educacionais  

 

A proposta neoliberal atinge de maneira bastante efetiva as 

instituições educacionais do Brasil. Sendo assim, acerca da educação, o 

neoliberalismo recorre de uma disputa entre os sistemas educacionais e às 

exigências da nova ordem estabelecida sob o domínio do capital e também pela 

necessidade de democratização do acesso ao conhecimento em todos os níveis. 

Gentili (1996, p. 17), aponta que “[...] é necessário destacar que na 

perspectiva neoliberal, os sistemas educacionais enfrentam, hoje, uma profunda 

crise de eficiência, eficácia e produtividade, mais do que uma crise de quantidade, 

universalização e extensão”. 

Esta crise, de acordo com o autor, seria uma consequência do 

avanço da educação ao longo do tempo, sem que houvesse a preocupação por 

parte do Estado em garantir padrões de qualidade nos serviços oferecidos pelas 

instituições escolares. Ele ainda reitera que, na visão da doutrina, não apenas a 

escola é falha e precária, mas também são deficientes os serviços desenvolvidos 

pelos que atuam diretamente dentro delas, de modo a considerar essa como uma 

crise gerencial, como se as escolas fossem mal administradas em seus recursos e 

estratégias de ensino. 

 
O clientelismo, a obsessão planificadora e os improdutivos labirintos do 
burocratismo estatal explicam, sob a perspectiva neoliberal, a incapacidade 
que tiveram os governos para garantir a democratização da educação e, ao 
mesmo tempo, a eficiência produtiva da escola. A educação funciona mal 
porque foi marcadamente penetrada pela política, porque foi profundamente 
estatizada. A ausência de um verdadeiro mercado educacional permite 
compreender a crise de qualidade que invade as instituições escolares. 
(GENTILI, p. 18) 
 

 
Diante desse discurso, os gestores da educação brasileira no 

período FHC se convenceram de que construir esse mercado seria uma maneira de 

promover dinamismo e flexibilidade ao modelo educacional vigente, de modo a 
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permitir aos cidadãos a liberdade para escolher a forma de desenvolver suas 

capacidades individuais pela lógica do mercado: equidade e qualidade. 

Equidade seria o acesso de todos os cidadãos aos serviços 

educacionais prestados pela escola. Porém, o termo que precisa ser mais bem 

interpretado, na perspectiva neoliberal, é a qualidade. 

Qualidade na educação, numa visão generalista, seria um bom 

serviço prestado pelas instituições escolares: professores suficientes, estrutura física 

adequada, alimentação, materiais didáticos, entre outros. 

Porém, “o neoliberalismo formula um conceito especifico de 

qualidade, decorrente das práticas empresariais e transferido, sem mediações para 

o campo educacional” (GENTILI, 1996, p. 25). A escola passa a ser avaliada como 

uma empresa produtora de uma mercadoria bastante valiosa: o conhecimento. 

Deste seriam derivados subprodutos como: todos os alunos na escola ou ainda um 

bom currículo organizado e estruturado com a necessidade dessa empresa. 

Escola de qualidade, para tanto, é aquela capaz de garantir recursos 

humanos para o mercado de trabalho, pois, com a efervescência da industrialização 

do setor privado, a escola deve ser o celeiro de produção de mão-de-obra para 

mover a máquina do mercado.  

Aqui o mesmo autor faz a uma crítica considerável: onde fica, então, 

a função social da escola? Esta se dissolve diante da busca incessante de se 

promover a empregabilidade dos alunos e não permitir que a proposta do mercado 

educacional fracasse. Para compreendermos essa perspectiva de valores, Pablo 

Gentili faz uma analogia da escola à rede de fast food McDonald’s. Ele afirma que 

“os fast foods e as escolas têm um ponto básico em comum: ambos existem para 

dar conta de uma necessidade fundamental nas sociedades modernas: comer e ser 

socializado escolarmente” (GENTILI, 1986, p. 29). O produto, seja da escola ou da 

rede de fast foods, é uma mercadoria rápida, com qualidade - mesmo que 

questionável, padronizada e aceita em todos os lugares onde se estabelece. 

Para garantir tais exigências, a partir dos anos de 1990, de acordo 

com a discussão estabelecida por Silva (2007) no item anterior desse capítulo, 

alguns organismos internacionais iniciam sua influência nas propostas pedagógicas 

do país e alguns acontecimentos, ao longo desse período, marcam de maneira 

evidente as propostas do sistema neoliberal previsto para a educação em escala 

mundial e nacional.  
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A Conferência Mundial sobre Educação para Todos  foi um 

evento realizado em Jomtien (Tailândia), em março de 1990. Este organizou e 

inaugurou um grande projeto de educação em nível mundial e contou com 

financiamento da UNESCO, Unicef e Banco Mundial. O encontro teve a participação 

de 155 países, entre eles o Brasil, pois, de acordo com as suas altas taxas de 

analfabetismo e evasão escolar, foi impulsionado a aderir à nova proposta e 

alavancar os índices da educação do país.  

Esta conferência alavancou, mesmo após o turbulento governo de 

Fernando Collor de Melo, já na gestão de Itamar Franco, a elaboração do Plano 

Decenal de Educação para Todos , em 1993.  Este dará novos rumos ao 

movimento e encaminhamento à promulgação da recente Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB 9394/96), no governo de Fernando Henrique Cardoso.  

O documento é um reflexo evidente de como a doutrina neoliberal 

está impregnada nas discussões dos governantes brasileiros sobre as políticas 

educacionais. 

Dentre tantas garantias aos estudantes brasileiros encontra-se o 

“PLANO DECENAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS, cujo objetivo mais amplo é 

assegurar, até o ano de 2003, as crianças, jovens e adultos, conteúdos mínimos de 

aprendizagem que atendam às necessidades elementares da vida contemporânea”. 

(MEC, 1994, p. 13) 

Neste aspecto, o documento menciona, a todo o momento, a 

necessidade das escolas, por meio de seus gestores, estabelecerem parcerias com 

entidades da iniciativa privada ou mesmo buscar apoio da comunidade, para que 

tais metas sejam de fato alcançadas. Esse ponto é denominado, de acordo com o 

documento, como autonomia, ou seja, tudo que for necessário para o bom 

funcionamento da escola pode ser adquirido sem qualquer intervenção ou sanção 

dos governos responsáveis por estas instituições, seja municipal, estadual ou 

federal.  

É evidente, após tantas abordagens, que esse período da política 

brasileira abriu-se para a influência do projeto neoliberal, com a presença de 

organismos internacionais que produziram muitos documentos que vão direcionar as 

políticas educacionais no Brasil.  

O objetivo de tantas mobilizações era promover uma reforma geral 

nos sistemas educacionais, no sentido de estabelecer novas metas de capacitação 
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dos profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de projetos que 

promovam possibilidades de cidadania e competitividade num mercado dominado 

pelo sistema capitalista. 

Seguindo essa lógica é que a Unesco e o Banco Mundial nos anos 

de 1990 sustentaram teoricamente mudanças no campo educacional, sugeriram 

encaminhamentos de políticas educativas e também financiaram programas e 

projetos. É neste momento que é editada a obra da Comissão Internacional sobre 

a Educação para o Século XXI  (1993-1996). Esta era coordenada por Jacques 

Delors que resultou num relatório, denominado Relatório Delors,  que faz um 

diagnóstico acerca da educação no contexto da mundialização dos recursos 

financeiros e, consequentemente, do conhecimento. Como abordam Frigotto e 

Ciavatta (2003, p. 99),  

 

O Relatório faz recomendações de conciliação, consenso, cooperação, 
solidariedade para enfrentar as tensões da mundialização, a perda das 
referências e de raízes, as demandas de conhecimento científico-
tecnológico, principalmente das tecnologias de informação. A educação 
seria o instrumento fundamental para desenvolver nos indivíduos a 
capacidade de responder a esses desafios, particularmente a educação 
média. Sugere ainda a educação continuada e a certificação dos 
conhecimentos adquiridos. 

 
 
Tantas medidas e intervenções se afirmam pelo objetivo de erradicar 

o analfabetismo, de modo a melhorar a qualidade do ensino e também os serviços 

prestados pelas unidades educacionais. Para tanto, são previstas também reformas 

na forma de gerenciar o financiamento da educação, no sentido de redefinir o papel 

do Estado na gestão de suas políticas, bem como estabelecer outras formas de 

angariar fundos para a educação com os diversos setores produtivos da sociedade 

(autonomia das instituições). Em troca, a educação deveria ser responsabilizada 

pela diminuição dos índices sociais, como pobreza, desemprego, fertilidade e saúde, 

e, assim, aumentar a produtividade das classes menos favorecidas da sociedade por 

meio de sua capacitação para o trabalho. 

O que é possível perceber, nesse sentido, é que a preocupação se 

dá em sustentar a lógica do mercado, e a existência de mão de obra minimamente 

qualificada é uma exigência para movimentar e manter o funcionamento dessa 

máquina capitalista. 
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Possibilitar a intervenção do neoliberalismo na educação significa 

permitir também que se propaguem alguns conceitos específicos da gestão 

empresarial como, por exemplo: qualidade total, modernização, ensino como 

garantia de competitividade e adequado ao mercado internacional, denominado 

empreendedorismo, como podemos ver na utilização dos índices de resultados de 

avaliação em larga escala, mecanização e utilização de novas tecnologias, abertura 

das universidades privadas aos financiamentos empresariais (e como consequência 

o enfraquecimento das universidades públicas) e também o financiamento público, 

como no caso do PROUNI. Estes são elementos fortes da influência da doutrina nas 

políticas educacionais. Com referência ao município de Londrina, o ano de 2011 

será o marco da implantação da Pedagogia Empreendedora nas escolas da cidade, 

no sentido de desenvolver nas crianças essas habilidades mencionadas 

anteriormente.  

Após realizar a contextualização da instauração do neoliberalismo 

na educação, é possível promover uma profunda reflexão sobre a educação e seus 

fundamentos essenciais diante da proposta neoliberal. 

Porém, se considerarmos que a educação não pode ser 

compreendida apenas como uma ação de treinar o aluno a exercer uma atividade 

específica e adequada às necessidades do mercado, mas sim que o educando 

constrói sua autonomia por meio da pesquisa, do experimento e da reflexão acerca 

do conhecimento que ele se debruça a aprender, questionar as premissas do 

modelo neoliberal é tarefa ímpar aos educadores, gestores e demais profissionais 

que atuam diretamente dentro das instituições escolares.  

De acordo com Demo (1996, p. 16),  

 

Educação não é só ensinar, instruir, treinar, domesticar, é, sobretudo formar 
a autonomia do sujeito histórico competente, uma vez que, o educando não 
é o objetivo de ensino, mas sim sujeito do processo, parceiro de trabalho, 
trabalho este entre individualidade e solidariedade.  
 

 

Assim, o embate sobre a influência das políticas neoliberais na 

educação, discutidas neste capítulo, deve ser, na perspectiva deste autor, tarefa dos 

professores e gestores da escola, de modo especial na instituição pública. É 

importante que se estabeleçam reflexões acerca do verdadeiro lucro que a 

educação busca, que vai além daquele estabelecido pelo capitalismo, mas que 
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consiste na subjetividade da criticidade e da condição de sujeito histórico, almejado 

ao aluno. Esse lucro não é quantificável.  

Neste sentido, é preciso também considerar que as escolas não 

podem ser administradas como empresas para garantir qualidade ao seu trabalho, 

pois a finalidade da educação com organizações empresariais se distinguem na 

essência.  Demo (2004, p. 35) reitera essa afirmativa quando aponta que: 

 

Qualidade educativa da população adquire, neste quadro, a função 
estratégica de fiel da balança no horizonte de oportunidades de cada 
sociedade, significando, de um lado, intrumentação adequada para a 
cidadania, e, de outro, capacidade produtiva apta a organizar processos 
realmente competitivos e qualitativos. 
  
 

A pertinência desta abordagem de Demo se dá pela necessidade 

dos professores e gestores educacionais refletirem a respeito de sua função e 

responsabilidade. Como reiteram Frigotto e Ciavatta (2003, p. 103):  

 

A educação é, portanto, ao mesmo tempo determinada e determinante da 
construção do desenvolvimento social de uma nação soberana. Além de ser 
crucial para uma formação integral humanística e científica de sujeitos 
autônomos, críticos, criativos e protagonistas da cidadania ativa, é decisiva, 
também para romper com a condição histórica de subalternidade e de 
resistir a uma completa dependência científica, tecnológica e cultural.   
 
 

E para se alcançar o objetivo de formação integral e humanística dos 

sujeitos é preciso que se fundamente o posicionamento dos profissionais da 

educação. Mesmo inseridos num contexto de massacre ideológico do sistema 

capitalista, os professores e/ou gestores devem ser capazes de realizar seu trabalho 

com a consciência necessária para identificar os mecanismos de manipulação 

impostos pela doutrina neoliberal. Além disso, direcionar o enfoque de sua atuação 

para romper com esses paradigmas e, assim, promover mudanças, mesmo que 

pontuais, em suas unidades escolares. 

Sendo assim, no próximo capítulo deste trabalho, será abordado o papel 

do Supervisor Escolar/Pedagogo nas instituições de ensino, de modo a promover 

essas mudanças mencionadas, mesmo diante de um modelo soberano que impera 

nas políticas educacionais atuais. 
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Capítulo 2 
 
 

2. Supervisão Escolar: História e Instâncias de Atu ação 
  
 

2.1  Supervisão Escolar: Breve Histórico 

 
 
Discutir a Supervisão Escolar é, como já mencionado, o objetivo 

deste trabalho, de modo a elencar as funções atribuídas a este profissional. 

Contudo, para que essa compreensão seja possível, é necessário, ainda que 

brevemente, entender como se desenrolou a sua função ao longo da História da 

Educação Brasileira e refletir como se apresenta no contexto da educação 

neoliberal.  

O ensino brasileiro, tanto em termos quantitativos como qualitativos, 

mostra evidências marcantes das rápidas transformações por que passou e vem 

passando a sociedade. Ao analisarmos a educação brasileira hoje e as ações 

desenvolvidas pelos profissionais dentro das instituições escolares, é possível 

perceber que muitas transformações ocorreram com o passar do tempo, e estas 

mudanças são o reflexo também das reviravoltas sociais e políticas vivenciadas pela 

humanidade.  

No caso específico do supervisor ou mesmo da função supervisora, 

Saviani (2002, p. 14) aponta que ela pode ser verificada desde as sociedades mais 

primitivas, onde a “educação se dava de maneira difusa, e indiferenciada”, mas 

mesmo assim, era viável perceber a função supervisora, por meio de uma vigilância 

no sentido de orientar as crianças como uma ajuda ou auxiliá-las nas atividades que 

estas demonstravam fraqueza ou dificuldade.  

Na Antiguidade, com a constituição da propriedade privada e com a 

fixação do homem à terra, ocorre a divisão de classes sociais. Neste sentido, a 

educação e a ação supervisora adquirem o contorno desta nova conjuntura social, 

pois de acordo com o autor,  

 

Se antes, no comunismo primitivo, a educação coincidia inteiramente com o 
processo de trabalho sendo comum a todos os membros da comunidade, 
com a divisão dos homens em classe a educação também resulta dividida, 
diferenciando-se a educação destinada à classe dominante daquela a que 
tem acesso à classe dominada. (SAVIANI, 2002, p. 15)  
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Entende-se aqui por classe dominante aquela que detém a terra e 

que, mesmo sem a força do seu trabalho, consegue sobreviver do esforço da classe 

dominada, que depende deste mesmo trabalho para garantir seu sustento no novo 

modelo social. 

No contexto deste período, o autor comenta que a escola era 

considerada um lugar de ócio, e o acesso a esta instituição era restrito apenas para 

os proprietários de terras, pois a ele era dado o direito ao lazer e o tempo livre para 

frequentar a escola. Aos trabalhadores, esta oportunidade era negada, porque o ócio 

não lhes era permitido, pela necessidade de sobrevivência em terra alheias. 

Saviani aponta também que esta mesma realidade era vivida na 

Idade Média, no modelo feudal: havia os proprietários das terras (senhores feudais) 

e os servos. O autor afirma que nesta época também “a educação escolar era 

destinada aos membros da classe dominante que não precisavam viver do próprio 

trabalho, e se contrapunha à educação da maioria da população, determinada pelo 

trabalho”. (SAVIANI, 2002, p. 16) 

Nessas realidades apontadas pelo autor, a ação supervisora tem 

caráter básico nas instituições, não sendo possível atribuir à função as exigências de 

estruturas escolares mais complexas, pois nestes modelos de sociedade, a escola 

tinha uma estrutura simples: composta pelos mestres (professores) e pelos 

discípulos (alunos). Mesmo diante desta simplicidade, a presença do supervisor, de 

acordo com Saviani, era percebida no sentido que ele deveria “assumir claramente a 

forma de controle, de conformação, de fiscalização e, mesmo, de coerção expressa 

em punições e castigos físicos”. (SAVIANI, 2002, p. 16) 

Na Grécia é que a figura do supervisor se aproxima do que se 

espera atualmente e sua função vem de acordo com o significado etimológico do 

Pedagogo, ou seja, aquele que conduz a criança do local de aprendizado. Neste 

contexto social, Saviani (2002, p. 16) afirma que era “o escravo que tomava conta da 

criança e a conduzia até o mestre do qual recebia a lição”. Assim, a ação 

supervisora era caracterizada no sentido de garantia da criança da classe dominante 

ao acesso ao saber do mestre. 

Numa perspectiva histórica mais recente, Lima (2001, p. 69) no texto 

Um olhar histórico sobre a supervisão (in Rangel, 2001), aponta que a ideia de 

supervisão surge no período da industrialização no século XVIII, no sentido de 
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garantir a “melhoria quantitativa e qualitativa da produção”, antes mesmo de ser uma 

função exercida em instituições escolares.  

O ideal capitalista da necessidade de fiscalização da qualidade do 

serviço prestado nas indústrias, que buscavam naquele momento um diferencial no 

mercado competitivo, acaba por deslocar a função de supervisão para outras 

instâncias da sociedade, conforme abordagem de Lima (2001). Esta atividade deixa 

de ser exclusiva das indústrias e passa a ser exercida no âmbito “militar, esportivo, 

político, educacional e outros com o objetivo de alcançar um bom resultado do 

trabalho em realização”.  (LIMA, 2001, p. 69) 

Nesta perspectiva de inspecionar os serviços desenvolvidos pelas 

instituições é que a função do supervisor se desenrolou ao longo dos séculos XVIII e 

XIX, e somente em 1841, de acordo com Lima (2001), que a supervisão passa a ser 

atribuída também como uma função possível de ser exercida pelos sistemas 

educacionais, mas ainda no sentido de “verificação do trabalho docente”.  

Ao passo que o conceito de educação amadurece no decorrer do 

tempo, a função do supervisor também passa a adquirir conotações mais complexas 

do que apenas fiscalizar ou inspecionar o trabalho dos professores. É neste 

momento, já próximo do século XX, que a atividade do supervisor vem a ser também 

relacionada à eficiência do sistema de ensino, bem como o rendimento escolar dos 

alunos, de acordo com o trabalho desenvolvido pelos professores. É quando o 

supervisor se torna o elemento que, na escola, começa a “verificar a utilização dos 

conhecimentos científicos na melhoria de ensino e na medida dos resultados de 

aprendizagem dos alunos”. (LIMA, 2001, p. 70) 

Tendo em vista este contexto, a função do supervisor passa a ser 

também de líder da instituição escolar, no intuito de promover ações que favoreçam 

a introdução de “princípios democráticos” na escola. 

No Brasil, com a Reforma Francisco Campos1, é que esta atividade 

adquire verdadeiramente o caráter de supervisão, no sentido de articular questões 

na escola relacionadas às orientações pedagógicas. Este aspecto é reforçado na Lei 

Orgânica do Ensino Secundário2, quando em seu artigo 75, conforme destacado por 

Lima (2001, p. 70) diz que “a inspeção far-se-á, não somente sob o ponto de vista 

administrativo, mas ainda com o caráter de orientação pedagógica”.  

                                                 
1 Decreto-Lei 19.890 de 18/04/1931- Dispõe sobre a organização do ensino secundário. 
2 Decreto-Lei 4.244 de 09/04/1942 – Lei Orgânica do Ensino Secundário. 
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Em 1950, fruto do avanço do capitalismo e das ideias liberais, 

advindas dos países capitalistas europeus e norte-americanos, a inspeção começa a 

ser denominada supervisão escolar e, assim, deveria ser a responsável por “garantir 

a efetivação de uma política desenvolvimentista, que trazia em seu bojo a 

concepção de educação como alavanca da transformação social”. (LIMA, 2001, p. 

71) 

Neste período, se multiplicam pelo país os cursos formativos para 

este profissional, com o intuito de direcionar suas ações ao alcance do objetivo de 

que a educação seja, de fato, a promotora da transformação nacional. A formação 

dos supervisores, dentro desta perspectiva, fica sob a responsabilidade da Pabaee - 

Programa Americano-Brasileiro de Assistência ao Ensino Elementar, órgão que atua 

“com vistas à modernização do ensino e ao preparo do professor leigo”. (LIMA, 

2001, p. 71) 

Paiva e Paixão (2000) citam Garcia (1988) no sentido de mostrar 

que o autor,  

  

Defendia que a orientação de supervisão introduzida pelo Pabaee respondia 
às transformações na organização do trabalho na escola naquele período 
histórico, marcado pela desqualificação e pela parcelização do trabalho 
docente. 
 
 

Esta tendência se arrastou pelo período de 1957 a 1963, até que a 

Primeira Lei de Diretrizes e Bases (Lei 4024 de 20/12/1961) descentraliza aos 

governos municipais e estaduais “a execução dos serviços educativos, cabendo ao 

Governo Federal à definição das metas a serem alcançadas em todo o país e uma 

ação supletiva às deficiências regionais, por meio de auxílio financeiro e de 

assistência técnica”. (PAIVA E PAIXÃO, 2000, p. 71) 

Neste contexto, a supervisão escolar passou a exercer a função de 

controlar a qualidade do ensino, bem como de criar condições que promovessem 

sua real melhoria, ao mesmo tempo em que ao supervisor era feita a exigência de 

formação de nível superior. Neste momento, o curso de Pedagogia3 começa a ter 

habilitações específicas: administração, supervisão e orientação. Saviani (2002, p. 

29) afirma que essas reformulações representam a “tentativa mais radical de se 

profissionalizar a função do supervisor educacional”. 

                                                 
3 A nova estrutura do curso de Pedagogia é decorrente do Parecer no. 252/69. 
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A instauração do regime militar prevê mudanças no intuito de 

promover ajustes ainda mais efetivos na educação brasileira. Uczak (2010, p. 46) 

adverte que 

 

É importante destacar que as reformas do Ensino Superior, com a Lei 5540, 
de 28.02.1968, e do Ensino de 1º e 2º grau, Lei 5692, de 11.08.1971, estão 
diretamente relacionadas com o modelo de desenvolvimento econômico 
adotado pelo governo militar. 
 

 

A repressão social vivida neste momento histórico faz a função da 

supervisão ser reconhecida pela lei, citada no grifo anterior. Nesse período, a 

educação era encarada como o caminho para se atingir o desenvolvimento social 

almejado. Para tanto era necessário reorientar o sistema educacional brasileiro para 

que este fosse de fato uma estratégia ao desenvolvimento do país. O ensino, a partir 

de então, deveria ser o responsável por desenvolver nos alunos das instituições 

escolares da época, os conhecimentos e domínios necessários para trabalhar com 

as ferramentas tecnológicas decorrentes da expansão industrial que o país vivia. 

O Supervisor Escolar, assim, é o profissional que trabalha com o 

objetivo de assegurar o cumprimento desse ensino voltado para atender às 

demandas tecnológicas. Neste sentido, sua formação também precisa sofrer 

adequações à nova exigência da educação para o progresso.  

Contudo, o regime militar causava efervescência no cenário social 

do país e inúmeras manifestações eclodiam em virtude do descontentamento da 

população em relação às determinações do governo.  

Nogueira (2000, p. 51) citada por Uczak (2010, p. 48) faz uma 

abordagem acerca da inquietação social diante das imposições do regime militar.  

 

Em 1978, eclodiu uma série de greves. Os primeiros trabalhadores a se 
manifestarem foram os metalúrgicos da região paulista do ABC, depois, os 
trabalhadores de diferentes setores da indústria, os médicos e os 
professores do ensino primário, secundário e universitário. Junto com 
professores, paralisaram também os chamados especialistas – supervisores 
e orientadores educacionais e administradores escolares. 

 

Com este manifesto, os profissionais da educação pleiteavam, 

especificamente, além de melhores salários, mais investimentos no setor da 
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educação e também que fosse destinado aos profissionais que nela atuavam o 

devido reconhecimento enquanto categoria profissional.  

De acordo com Uczak, a partir dos anos de 1980, esses 

profissionais passaram a se organizar em associações, onde professores e 

supervisores debatiam sobre a dimensão política de sua atuação: ensinar e 

supervisionar o ensino. Para ela, “os debates dos educadores eram voltados à 

revalorização da educação pública, à democratização do ensino e para a busca de 

alternativas para a crise da escola brasileira”. (UCZAK , 2010, p. 48) 

A partir deste momento, a educação brasileira e, como 

conseqüência, o trabalho que se desenvolve na escola por educadores e, 

certamente, pelos gestores, começa a sofrer forte influência das tendências políticas 

modernas, voltadas para atender as exigências do mercado capitalista. E é neste 

cenário que a supervisão escolar pode ser compreendida atualmente. Saviani (2002. 

p. 35) salienta que o trabalho da supervisão tem como pano de fundo a intenção de 

promover a 

 

[...] universalização de uma escola unitária que desenvolva ao máximo as 
potencialidades do indivíduo (formação omnilateral), conduzindo-os ao 
desabrochar pleno de suas faculdades espirituais e intelectuais, estaria 
deixando de lado o terreno da utopia e da mera aspiração ideológica, moral 
ou romântica para se converter numa exigência posta pelo próprio 
desenvolvimento do processo produtivo.  

 

A ação supervisora, então, se configura neste panorama, aonde 

deve constituir-se como prática coletiva, no sentido de controlar as atividades de 

todos os agentes envolvidos no trabalho realizado pela escola e garantir que os 

sujeitos deste processo de aprendizagem sejam adequados às exigências da 

sociedade, que se desenha em torno desta instituição. 

Aqui é o momento de se relacionar a história do Supervisor Escolar 

com os conceitos discutidos no primeiro capítulo deste trabalho, que abordou a 

temática: Neoliberalismo e Educação. 

A doutrina neoliberal passa a permear o cenário político e 

econômico brasileiro após a queda do governo militar, no final da década de 1980 e 

início dos anos de 1990.  

Como já discutido no primeiro capítulo, este evento marcou a 

unificação de diversos setores defensores do capital e possibilitou ao projeto 



31 
 

neoliberal o controle público da sociedade. Como consequência, foi possível verificar 

um processo intenso de transnacionalização dos grandes grupos econômicos 

(empresas) e o fortalecimento da minoria dominante em posse do capital financeiro 

internacional.  

Como os demais setores, a educação também sofre influência da 

doutrina neoliberal e a escola, seja pública ou privada, acaba sendo o meio de 

garantir a perpetuação dos pressupostos da doutrina: Estado Mínimo, flexibilização 

das relações da escola pública e autonomia da instituição de ensino. Essa vertente 

ideológica provoca muitas mudanças no cenário educacional e, de modo específico, 

ao trabalho desenvolvido pelos agentes educacionais, seja pelo professor ou pelo 

próprio supervisor. O momento político, definido pelos elementos neoliberais muda o 

conceito de escola, pois de acordo com Alarcão (2002, p. 32) citada por Uczak 

(2010, p.49)  

 

[...] a escola hoje é uma escola de contradições: escola para todos mas 
simultaneamente escola que não pode deixar de preparar elites, escola da 
igualdade mas simultaneamente da competitividade, escola de massas mas 
igualmente de apelo à qualidade, escola igualitária mas seletiva, escola 
aberta à sociedade mas trazendo para o seu seio os problemas da 
sociedade, escola com formando e formadores mas em que os próprios 
formadores se têm de assumir como formandos, escola de professores que 
não podem deixar de ter a autoridade que lhes vem fundamentalmente de 
seu saber, mas que, por outro lado, têm de admitir que seus alunos 
possuem hoje capacidades que eles próprios não desenvolveram. São 
estes alguns dos dilemas que se colocam ao professor e à escola. 

 

O apontamento de Alarcão, quanto à situação da escola, nesta 

perspectiva moderna, prevê reflexões bastante sérias quanto à atuação do 

supervisor. É preciso dimensionar seu papel nessa instituição carregada de 

contradições políticas e sociais, como a autora bem coloca no grifo anterior. Esse 

clima neoliberal se arrasta até bem recentemente quando se firma a nova LDB 

9394/96. Nela se verifica a defesa da liberdade em relação ao Estado das 

instituições no desenvolvimento das atividades educativas e administrativas e a 

“desregulamentação das profissões”, como bem aponta Saviani (2002, p. 31).  

O próximo tópico deste trabalho será destinado a discutir, de acordo 

com as características dessa escola contraditória ao qual nos deparamos, as 

possibilidades de atuação do Supervisor Escolar e, segundo a ideia de Saviani 

(2002, p. 37), tecer considerações pertinentes, pois o profissional deve situar-se de 



32 
 

modo a considerar que “é esse o quadro que se nos descortina do terceiro milênio: 

superação do capitalismo ou a destruição da humanidade e do planeta”.  

 

 
2.2  Supervisão Escolar: As várias instâncias da fu nção 

 
 

Após tantas reflexões acerca do cenário político-ideológico que 

influenciou e ainda influencia a escola ao longo da história, bem como os traços que 

a função do supervisor desenhou na educação brasileira, considero este o ponto alto 

do presente trabalho. É o momento de se definir, dentro de uma análise 

aprofundada, as funções que são atribuídas ao supervisor nas instituições escolares.  

 A educação brasileira, nos últimos vinte anos, vem enfrentando 

inúmeras dificuldades no intuito de garantir a qualidade dos serviços prestados aos 

alunos. Faço referência específica ao Ensino Fundamental, pois há onze anos atuo 

nesta etapa da educação básica. 

 Os oito anos de duração, agora determinados em nove4, não têm 

conseguido preparar os estudantes aos pré-requisitos necessários para o bom 

andamento do Ensino Médio e para posterior ingresso no Ensino Superior. Miguel 

Arroyo (2000) no texto Fracasso/Sucesso: um pesadelo que perturba os sonhos 

promove reflexões acerca deste contingente negativo da educação brasileira. Ele 

considera  

 

O fracasso escolar é uma expressão do fracasso social, dos complexos 
processos de uma expressão do fracasso social, dos complexos processos 
de reprodução da lógica e da política de exclusão que perpassa todas as 
instituições sociais e políticas, o Estado, os clubes, os hospitais, as fábricas, 
as igrejas, as escolas... Políticas de exclusão que não é exclusiva dos 
longos momentos autoritários, mas está incrustada nas instituições, 
inclusive naquelas que trazem em seu sentido e função a democratização 
de direitos como a saúde, a educação. (ARROYO, 2000, p. 34) 
 
 

 Neste sentido, os desafios da atuação dos profissionais da educação 

são cada vez maiores e complexos e, para que algo possa ser feito e, então, quem 

sabe, contornar as adversidades vividas pela escola, considero que um profissional 

                                                 
4 Lei no. 10.172/2001 – Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. 
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tem papel decisivo e fundamental: o Supervisor Escolar, com funções recentemente 

generalizadas na figura do Pedagogo5, como no caso do Estado do Paraná.   

O supervisor pode receber muitas denominações.  Alonso (2002, p. 

170) coloca que “esse profissional – na verdade um professor – fica na escola e 

realiza a “supervisão pedagógica” junto aos professores, recebendo o nome de 

coordenador, orientador, assistente pedagógico ou equivalente”.  

É preciso compreender que a Supervisão Escolar é uma função 

administrativo-pedagógica, e está imersa, dessa maneira, em todas as questões que 

envolvem a escola, de modo especial àquelas referentes aos professores, com 

reflexo direto nos alunos. 

 Como mencionado inicialmente, este profissional convive 

diariamente com a citada crise que a educação brasileira enfrenta: baixo rendimento 

nos anos iniciais do ensino fundamental (com consequências efetivas nos anos 

seguintes), altas taxas de reprova e evasão e, como não poderia ser diferente, ao 

aspecto disciplinar dos alunos, que tanto compromete o trabalho do professor. 

De acordo com Linhares (1997, p. 60) e como é bem conhecido,  

 

O desastre educacional produzido dentro da escola, que todos sabemos 
estar interligado aos processos crescentes de exclusão social, vem sendo 
pouco referido à sua dimensão simbólica, à construção histórica de valores 
e significados comuns sem os quais não é possível elaborar um projeto 
pedagógico.  
 
 

Neste sentido, não é possível elencar as funções a serem 

desenvolvidas pelo Supervisor Escolar sem considerarmos que a escola enfrenta 

diariamente inúmeras questões que impedem um trabalho efetivamente educativo e 

pedagógico. A escola é considerada o celeiro de propagação de doutrinas 

ideológicas conflitantes: de um lado o ideal conservador liberal, que exige que a 

escola se atenha a trabalhar em prol do capital, ao passo que uma vertente 

socialista se empenha a defender a instituição como ferramenta de discussões 

progressistas, embasadas no socialismo e no materialismo histórico-dialético. E, no 

meio deste bombardeio de influências, o supervisor tenta confrontar todos estes 

pressupostos e, no final das contas, se vê obrigado a administrar os conflitos e 

                                                 
5 Lei Complementar 103/2004, da Secretaria de Estado de Educação do Paraná: Institui e dispõe sobre o Plano de 
Carreira do Professor da Rede Estadual de Educação Básica do Paraná. 
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acaba por deixar de lado a essência da sua atuação, ou seja, a dimensão 

pedagógica. 

Mesmo diante destas constatações, a proposta deste trabalho não é 

discutir os motivos que levaram a educação brasileira a chegar a essa crise, nem 

atribuir a culpa a este ou aquele fator. Contudo, é preciso considerar que algo deve 

ser feito para que as trágicas consequências dessa crise não perpetuem e 

multipliquem ainda mais os seus efeitos pelas instituições escolares. É necessário 

avaliar também que, se a crise está generalizada, é preciso que se tomem medidas, 

mesmo que pontuais, para que, cada instituição busque reverter os efeitos do 

problema em seu domínio de atuação. 

Ronca e Gonçalves (1986), no artigo Supervisão Escolar: Um desafio 

urgente consideram que a prática do supervisor deve estar inserida no contexto 

social, cultural e econômico da instituição ao qual ele representa. Ele deve ser capaz 

de estabelecer relações entre o trabalho destinado aos alunos e as questões que 

envolvem a comunidade, o município, o Estado, ou seja, à realidade política e social 

de modo geral. 

 Essa é uma necessidade real, pois, a Educação sofre influência 

direta das questões políticas e sociais e, deste modo, é necessário compreender 

que “a prática da supervisão se dá numa sociedade de classes, que apresenta 

sérias contradições tanto no próprio sistema educacional como na forma de se 

encarar a educação”. (RONCA e GONÇALVES, 1986, p. 30) 

Os autores ainda afirmam que o supervisor precisa entender que o 

mundo não termina no portão da escola: professores, alunos, funcionários e ele 

próprio, trazem consigo elementos de sua vivência que interferem no cotidiano do 

trabalho, e que estes devem ser considerados no desenvolvimento da prática 

pedagógica. Além disso, compreendendo as contingências de cada indivíduo, o 

trabalho a ser desempenhado pode colaborar para iniciar mudanças na realidade de 

cada um. 

Diante deste contexto, a Supervisão Escolar é considerada uma 

categoria da educação que não tem suas funções bem estabelecidas. O profissional 

que a exerce deve ser dotado da capacidade de articular diversas questões internas 

na instituição escolar, mas também avaliar as características da comunidade ao qual 

destina seu trabalho e, no caso da escola pública, contemplar a esfera administrativa 

em que faz parte, ou seja, compreender a relação entre a escola e a sociedade. 
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Com este panorama acerca da função e da alocação do Supervisor 

Escolar, o objetivo agora é dimensionar todas as áreas da sua atuação nas escolas. 

Os próximos tópicos abordarão o supervisor, tendo em vista suas funções 

burocráticas, pedagógicas e, por fim, refletir sobre a sua contribuição para a 

promoção da Gestão Democrática na escola em que atua. 

 

 

2.3  Supervisor Escolar: Instância Técnico-Burocrát ica 

 

Supervisão significa controle. Supervisão Escolar significa, pois controle da 
vida escolar. Controle das atividades das organizações escolares e controle, 
principalmente, das ações praticadas pelos membros dessas organizações, 
em especial, os professores. (SILVA JUNIOR, 1984, p. 25) 
 
 

No grifo anterior, o posicionamento de Silva Junior pode parecer 

arbitrário e mesmo em descompasso com as ideias defendidas neste trabalho até o 

momento. Porém, as reflexões propostas até aqui, sobre as funções do Supervisor 

Escolar, deixaram claro que a essência profissional dele é a dimensão pedagógica, 

não apenas de fiscalizar o trabalho docente, mas no sentido de promover ações 

coletivas na escola, que visem o melhor resultado possível das atividades 

destinadas aos alunos.  

Discutiremos melhor a dimensão pedagógica do trabalho do 

supervisor no próximo tópico deste capítulo. Porém, é preciso ponderar também que 

sua função apresenta uma dimensão técnico-burocrática, que precisa ser 

desempenhada e considerada aqui, pois ela é parte das suas responsabilidades 

dentro das escolas. 

É difícil falar deste aspecto de maneira imparcial, sem tecer críticas 

a respeito e, mesmo na literatura específica sobre a supervisão, não se encontram 

claramente quais são as atribuições burocráticas embutidas na figura do supervisor. 

Entretanto, é possível, pela experiência de professora em escola pública, elencar 

algumas para estabelecer uma análise no aspecto de sua atuação e articular esta 

experiência com os apontamentos de alguns autores. 

Ronca e Gonçalves (1986, P. 32) mencionam essa dimensão na 

função do Supervisor Escolar, de modo a confrontá-las com o aspecto pedagógico. 
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Eles consideram burocráticas atividades como “preenchimento de guias, fichas e 

planos”.  

É importante avaliar que a escola, uma instituição de caráter social, 

necessita, para seu pleno funcionamento, que algumas exigências mínimas devam 

ser cumpridas, principalmente no que tange às documentações relacionadas aos 

alunos, professores e demais segmentos envolvidos na instituição. 

Ao supervisor cabe acompanhar o andamento de todos os setores 

da escola, dentre eles cito alguns exemplos: 

 

• Preencher fichas de acompanhamento dos alunos: para atendimentos dentro 

ou fora da escola;  

• Divulgar aos professores e demais funcionários informações advindas das 

instâncias superiores à escola (secretaria ou núcleos de educação) e arquivá-

las para futuras consultas;  

• Cumprir os prazos determinados pelas instâncias superiores à escola quanto 

à entrega de documentações referentes ao cotidiano da instituição; 

• Redigir correspondências referentes às questões internas da escola: para as 

instâncias superiores ou mesmo para outros órgãos, se necessário; 

• Planejar reuniões pedagógicas, de modo a selecionar os assuntos a serem 

trabalhados, bem como produzir os materiais que serão utilizados neste 

compromisso pedagógico com a escola; 

• Trabalhar na elaboração do Projeto Político-Pedagógico da escola, no sentido 

de atender às determinações da Secretaria de Educação; 

• Atender à comunidade nas diversas situações que ocorrerem na escola. 

 

É importante ressaltar que o supervisor deve ser também, 

juntamente com a direção da escola, um gestor da unidade e, deste modo, trabalhar 

no intuito de favorecer os aspectos administrativos da instituição, que são elementos 

importantes para o seu bom funcionamento. Portanto, realizar as atividades acima 

descritas é função do Supervisor Escolar, que também deve ser considerada 

importante pelos demais membros da escola. 

Com relação ao professor, o supervisor deve também fazer algumas 

exigências técnicas como: cobrar coerência e consistência no planejamento das 
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atividades desenvolvidas pelos docentes com os alunos, no sentido de acompanhar 

a frequência do planejamento destas atividades, de modo que elas estejam em 

consonância com a proposta curricular seguida pela escola em que atuam. Ele 

precisa também verificar se a metodologia utilizada pelos professores está de 

acordo com os pressupostos filosóficos do Projeto Político-Pedagógico da 

instituição, pois este é o documento que rege o trabalho em sala de aula. Além 

disso, ele deve acompanhar as atividades avaliativas aplicadas aos alunos, no 

intuito de verificar os resultados obtidos ao longo do trabalho que vem sendo 

realizado pelo corpo docente. Os dados computados nas avaliações devem ser 

acompanhados, pois de acordo com as determinações do Ministério da Educação e 

mesmo das instâncias inferiores (núcleos e secretarias de educação), os números 

obtidos influenciam no financiamento das escolas.  

É também papel do supervisor acompanhar o comprometimento dos 

professores na sua prática em sala de aula, de modo que o aprendizado seja de fato 

alcançado com eficiência. 

Nesta perspectiva, Fernandes (2000, p. 113) faz uma consideração 

interessante, pois afirma que esse “modo burocrático de pensar tem levado esses 

profissionais a desempenhar um papel que nitidamente subordinado as 

necessidades da escola e das pessoas que lá atuam às determinações dos órgãos 

centrais”. Mesmo diante desta opinião, e estando a escola pública subordinada ao 

sistema público de ensino, o supervisor deve atender a todas as estas exigências 

apontadas. 

Outro ponto importante a considerar é que, culturalmente no 

decorrer da história, o Supervisor Escolar teve impresso em seu perfil uma postura 

de autoridade, para não dizer de autoritarismo dentro das unidades escolares. Isso 

se deve pelo fato da supervisão escolar ter sido instituída nas escolas, como 

mencionado anteriormente, durante o governo militar. A escola deveria ser local de 

ordem e disciplina para atender as demandas do sistema político. Desde então, é 

ele quem auxilia o professor na solução de problemas referentes aos alunos nas 

questões disciplinares. Por experiência própria, esta é uma atribuição que toma 

muito tempo dos supervisores, pois problemas com estudantes indisciplinados têm 

sido cada vez mais frequentes nas escolas, e estas questões geram conflitos 

bastante significativos que impedem o andamento do trabalho dos professores. Mas, 

certamente, este tema é assunto suficiente para outra monografia. 
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Todas as atribuições aqui elencadas demonstram que as questões 

burocráticas fazem parte do cotidiano dos supervisores, de modo especial aos que 

atuam na escola pública. Porém, nosso objetivo é considerar que este não deve ser 

o único papel que ele venha a desempenhar nas escolas. Ao contrário, essas tarefas 

não podem prejudicar a principal dimensão do seu trabalho, àquela que de fato faz 

diferença no funcionamento da escola, que é a dimensão pedagógica, no sentido de 

atuar como ferramenta que impulsione a atividade do professor na sala de aula.  

 

 

2.4  Supervisor Escolar: Instância Pedagógica 

 

Considerar o Supervisor Escolar em sua dimensão pedagógica de 

atuação é uma tarefa bastante importante, pois este aspecto, dentre todas as 

atividades a ele atribuídas consiste no cerne, ou seja, na essência de sua existência 

dentro das escolas.  

 

Assim, o supervisor de ensino, como especialista em educação, é por 
excelência o profissional que ajuda a planejar o desenvolvimento da escola 
em busca das perspectivas que têm sido traçadas, visando intervenções 
responsáveis e conscientes, em benefício da coletividade e buscando tornar 
real e intenção da escola. (OLIVEIRA, 2006, p.29) 

 
 
 
Esta citação de Oliveira (2006) reflete a essência do papel do Supervisor 

na instituição escolar, ou seja, ele deve ser o responsável, juntamente com os 

demais gestores, pelo funcionamento geral da escola em todas as suas instâncias: 

pedagógica, burocrática, administrativa, cultural e social. Porém, é necessário que 

haja a articulação dessas funções, não sendo possível reduzir a atuação deste 

profissional a apenas uma ou duas instâncias, deixando de lado as outras. 

Mesmo que fosse possível delimitar o supervisor a uma função, esta 

deveria ser a pedagógica, no sentido dele dedicar grande parte de sua jornada ao 

desenvolvimento de ações coletivas, que visem um trabalho efetivo com o professor, 

de modo a priorizar o desenvolvimento do planejamento de ensino, da elaboração e 

cumprimento do Projeto Político Pedagógico e, principalmente, no controle dos 

encaminhamentos do processo de ensino-aprendizagem e avaliação dos alunos . 
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O destaque na palavra alunos se deve pela importância que estes sujeitos 

têm para as instituições de ensino. Refletindo profundamente, a razão da existência 

das escolas são os alunos e, neste sentido, eles devem ser também o propósito pelo 

qual os supervisores precisariam se empenhar para realizar seu trabalho com 

excelência.  

O foco da atividade do supervisor no aluno e no seu aprendizado é o 

objetivo da discussão de Medina (2000) no texto Supervisor Escolar: parceiro 

político-pedagógico do professor. Ela afirma que, com toda certeza, “o objeto do 

trabalho do supervisor é o aluno”. (MEDINA, 2000, p. 18) Quando se faz uma 

afirmativa dessas, com tanta convicção, é pelo fato de que as relações 

estabelecidas na escola entre alunos/professores, professores/supervisores e 

supervisores/comunidade exercerão reflexos diretos no resultado realizado na sala 

de aula pelos docentes, aonde os conteúdos curriculares são aplicados em forma de 

planos de aula e atividades. 

A autora ainda reitera acerca desta parceria quando afirma que 

 

O professor conhece e domina os conteúdos lógico-sistematizados do 
processo de ensinar e aprender; o supervisor possui um conhecimento 
abrangente a respeito das atividades de quem ensina e das formas de 
encaminhá-las, considerando as condições de existência dos que aprendem 
(alunos). [...] No diálogo do professor com o supervisor surgem as formas 
para encaminhar o acompanhamento da aprendizagem dos alunos. 
(MEDINA, 2000, p. 31) 

 
 
 

Este acompanhamento citado por Medina deve ser a maior 

preocupação do Supervisor Escolar dentre todas as funções que ele exerce em sua 

prática diária nas escolas e, sendo este um espaço de construções coletivas, o 

profissional não pode e, certamente, não deve trabalhar só. Seu trabalho precisa 

buscar meios de atingir os objetivos previstos para a escola, de maneira conjunta, ou 

seja, realizar todas as tarefas de forma compartilhada. Para ficar mais claro esta 

necessidade do trabalho coletivo, um exemplo pode ser citado: o PPP (Projeto 

Político-Pedagógico). Esse documento, um elemento norteador de todas as 

atividades desenvolvidas na escola deve ser uma construção de todos os membros 

que atuam na instituição de ensino. Ao supervisor, então, cabe favorecer esta 

construção, no sentido de envolver a todos nos pressupostos teórico-filosóficos 

presentes do PPP. Sendo assim, Oliveira (2006, p. 39) reitera, pois: 
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Nesse contexto, o supervisor passa a ser o elemento que assessora o 
professor, discute com ele sobre possíveis encaminhamentos, traz dúvidas 
para o grupo, dinamiza as questões. Em nenhum momento, apresenta 
receitas prontas, mágicas e soluções, até porque as questões são 
discutidas com o grupo de forma coletiva, e as ações e decisões partem 
desse grupo com a participação do supervisor.  

 

 

O compartilhar destas atividades significa que o supervisor trabalha 

como articulador das questões propostas acima. Mas, ele também executa as 

tarefas conjuntamente com os professores e demais envolvidos no processo. O 

supervisor, na execução destas atividades deve apresentar caminhos para a solução 

das questões conflitantes na escola e ainda propor reflexões sobre o trabalho que se 

vem realizando, além de traçar metas para aprimorar a prática de todos os 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Este trabalho compartilhado se 

resume na opinião de Dourado (2002, p. 158) citado por Oliveira (2006, p. 40) 

quando ele aponta que “a gestão da escola configura-se em um ato político, pois 

requer sempre uma tomada de posição. Ou seja, a gestão não é neutra, pois todas 

as ações desenvolvidas na escola envolvem atores e tomadas de decisões”.  

Assim, a relação que se estabelece na escola entre as partes 

constitui-se de maneira dialógica, articulada e parte da preocupação de todos para o 

alcance de um objetivo comum: aperfeiçoar os resultados na busca por um ensino 

melhor aos alunos. O diálogo é o caminho mais eficiente para se atingir este 

objetivo, pois ele favorece a troca de experiências, sejam elas positivas ou negativas 

da prática diária em sala de aula, e promove reflexões acerca de questões comuns 

entre os professores e o supervisor. Neste momento, deve fazer contribuições 

teóricas para que as discussões entre os docentes tenham o embasamento 

científico necessário para romper com o senso comum que, posso afirmar, prevalece 

nas rodas de conversas das instituições de ensino. Medina (2000. p. 31) contribui 

para a reflexão sobre este aspecto, pois considera que “no diálogo do professor com 

o supervisor surgem as formas para encaminhar o acompanhamento da 

aprendizagem dos alunos”.  

Esta ação conjunta entre a equipe pedagógica e o corpo docente dá 

sentido ao trabalho que cada professor realiza em suas salas de aula. O 

comprometimento de todos no trabalho da escola propulsiona mudanças materiais e 
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simbólicas e, como a mesma autora reitera, é necessário “admitir que é na interação 

do professor que ensina-e-aprende e do aluno que aprende-e-ensina que se 

encontra o eixo principal da aprendizagem sistematizada da escola”. (MEDINA, 

2000, p.33) 

Porém, não basta o supervisor ser consciente de seu papel na 

construção coletiva do PPP (Projeto Político – Pedagógico) e da sua articulação com 

o trabalho dos professores, e nem destes estarem dispostos a participar do 

engajamento pelo bem comum da escola e do processo de aprendizagem dos 

alunos. É preciso que ele encontre na direção, ou seja, na administração da escola 

espaço para que estas ações sejam possíveis.  

Se considerarmos o conceito de Gestão Democrática, que inclusive 

é o próximo assunto deste capítulo, é preciso salientar a necessidade da direção da 

escola de proporcionar aos membros da instituição de ensino um ambiente 

democrático: delegar funções, dividir responsabilidades, saber compreender as 

especificidades de cada atividade que contempla o quadro funcional da escola e 

suas respectivas necessidades para o bom resultado nos trabalhos. Alonso (2002, p. 

176) afirma que, “a supervisão apresenta pontos de interseção com a administração; 

portanto, é fundamental a conjugação de ambas, dado que seus propósitos 

consistem na melhoria da aprendizagem e do desempenho escolar”.  

 

 

2.5  Supervisor Escolar: Instância Democrática 

 

Finalmente, após refletir acerca das dimensões burocrática e 

pedagógica do Supervisor Escolar, é o momento de estabelecer o seu papel na 

promoção da Gestão Democrática na unidade escolar em que atua. 

Talvez este seja o grande desafio do Supervisor nas escolas, pois, 

como já discutirmos anteriormente neste trabalho, estas instituições são fortemente 

influenciadas por diversos fatores: questões científico-metodológicas, fruto das 

transformações econômicas, sociais e políticas vivenciadas pela sociedade de 

maneira geral.  

Neste contexto de grande efervescência social, que atinge 

diretamente a atividade escolar, o supervisor deve, além de conhecer essa 

contingência, atuar no sentido de promover a humanização do trabalho desenvolvido 
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nas escolas, no intuito de favorecer as condições positivas para a existência dos 

profissionais da educação, não apenas professores, mas a dele mesmo. 

Nesta perspectiva, o Supervisor precisa agir com o objetivo de 

promover a articulação de todos os envolvidos na sua instituição de ensino (as 

denominadas instâncias colegiadas), e articular os esforços no sentido de garantir 

que a escola seja gerida por todos, cada um no seu papel e com sua participação 

efetiva no âmbito escolar.   

O objetivo aqui não é discutir profundamente o conceito de Gestão 

Democrática. Porém, Dourado (2002 p. 156) citado por Oliveira (2006 p. 39) permite 

contextualizá-lo para que seja possível refletir acerca da participação do supervisor 

escolar nesta conquista. Para ele, 

 
 
Entendemos a gestão democrática como um processo de aprendizado de 
luta que não se circunscreve aos limites da prática educativa, mas 
vislumbra, nas especificidades dessa prática social e de sua relativa 
autonomia, a possibilidade de criação e da efetivação de canais de 
participação, de aprendizado do jogo democrático e, consequentemente, do 
repensar das estruturas autoritárias que permeiam as relações sociais no 
seio das práticas educativas visando à transformação, 

 

 

Como bem afirma o autor, o alcance da Gestão Democrática requer, 

acima de qualquer medida, o ato de repensar, de reconsiderar. Ao supervisor, 

muitas vezes intitulado como um profissional autoritário, arbitrário, caberia o 

exercício de transformar sua atuação, no sentido de promover 

atitudes/comportamentos para a tomada de decisão de maneira coletiva, visando 

não somente o cumprimento de meras tarefas cotidianas, mas no intuito de 

transformar a realidade educativa de uma escola. 

Se a instituição de ensino está inserida no contexto do capitalismo 

como força hegemônica, que direciona seu trabalho na exigência por recursos 

humanos qualificados para movimentar seu mercado, é necessário refletir que os 

gestores destas instituições, dentre eles o supervisor, numa perspectiva diferente da 

proposta neoliberal, já apresentada, devem trabalhar para favorecer resistência ao 

modelo imposto e atuar no objetivo de romper com paradigmas deste tipo. Assim, o 

supervisor precisa esforçar-se para acabar com atitudes individualistas e promover 

que todas as ações sejam desenvolvidas coletivamente, com a participação de 

todos, ou seja, democraticamente. 
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Ferreira (2004, p. 1241) afirma que trabalhar para promover a gestão 

democrática  

 

[...] significa tomar decisões organizar e dirigir políticas educacionais que se 
desenvolvem na escola comprometidas com a formação da cidadania, [...] a 
fim de tomar decisões sobre como formar e como garantir a qualidade da 
educação a partir de princípios e finalidades definidos coletivamente, 
comprometidos com o bem comum. 

 

 

Certamente, esta não é uma tarefa fácil, nem tampouco simples 

contar com a colaboração de todos para o alcance deste objetivo. Porém, ao 

supervisor cabe o esforço de direcionar seu trabalho diário para o alcance da Gestão 

Democrática. Esta conquista deve ser gradual, de modo a fazer com que os 

envolvidos nas instâncias colegiadas (professores, alunos, funcionários e 

comunidade) compreendam que a gestão da escola é dever de todos, não exclusiva 

deste ou daquele profissional. 

Para confirmar esta necessidade, Paro (2005, P. 10) reitera que 

 

Se queremos uma escola transformadora, temos que transformar a escola 
que temos aí. E a transformação dessa escola passa necessariamente por 
sua apropriação por parte das camadas trabalhadoras. É nesse sentido que 
precisam ser transformados o sistema de autoridade e a distribuição do 
próprio trabalho no interior da escola.  

 

 

Esta afirmação de Paro permite concluir este capítulo, pois ela 

aponta que a transformação da gestão da escola favorece a ideia de que a 

educação é o caminho para a construção da cidadania, no sentido do indivíduo, por 

meio de sua participação no ambiente escolar, estabelecer seu papel para o pleno 

desenvolvimento do processo de aprendizagem. Para tanto, o profissional capaz de 

articular a participação de todos estes indivíduos, na busca pela condição de 

cidadão, é também o Supervisor Escolar. Todas as suas atribuições, burocráticas ou 

pedagógicas devem caminhar para o alcance da gestão democrática. 

Seja aluno, professor ou mesmo outro funcionário da escola, ele 

necessita da abertura do Supervisor Escolar, para que seja possível romper com os 

paradigmas políticos que a instituição de ensino é submetida e, desse modo, pela 
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gestão democrática, ser possível vislumbrar por um processo efetivo de 

aprendizagem de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Capítulo 3 

 

3. O Supervisor Escolar na Rede Municipal de Londri na 

 

3.1  Rede Municipal de Londrina e o trabalho do Sup ervisor 

A Rede Municipal de Ensino de Londrina é composta por um 

complexo sistema educacional: compreende 67 unidades escolares na zona urbana, 

onze escolas na zona rural, além de onze Centros Municipais de Educação Infantil 

(CMEIS) e 67 CEIS – Centros de Educação Infantil filantrópicos. 

Estes dados, disponíveis na página da Secretaria Municipal de 

Educação (SME) na internet6, no portal da Prefeitura revelam que a instância 

municipal da educação de Londrina é bastante relevante, pois presta serviços, da 

Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental para mais de 27 mil alunos 

e, desse modo, requer um trabalho efetivo na gestão de cada unidade escolar, no 

sentido de gerenciar com qualidade o trabalho prestado para todas essas crianças.  

Ainda no portal da prefeitura, na página da SME, é possível verificar 

que dentre as 67 escolas da zona urbana da cidade, apenas 15 contam com o 

trabalho do Supervisor Escolar de carreira, ou seja, o profissional contratado com 

concurso público e salário compatível com a função. As demais são atendidas por 

um profissional denominado “auxiliar de supervisão”, um professor que, por 

indicação, passa a exercer as funções do supervisor, porém sem o plano de carreira 

e recebendo por isso apenas o seu salário de docente em desvio de função. 

Se recordarmos o objetivo principal deste trabalho, ou seja, 

compreender, por meio da análise de documentos e pesquisa de campo, a atuação 

da função do Supervisor Escolar na Rede Municipal de Ensino de Londrina, a 

proposta aqui é discutir a importância do papel do Supervisor Escolar nas escolas, 

no intuito de garantir a articulação entre as funções que ele desempenha no seu 

cotidiano de trabalho: as instâncias técnico-burocrática, pedagógica e democrática. 

Todos estes aspectos foram abordados no capitulo anterior, porém agora é o 

momento de refletir como este profissional, seja Supervisor Escolar de carreira ou 

“auxiliar e supervisão”, se configura em algumas escolas municipais de Londrina. 

                                                 
6 Disponível em: 
http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=frontpageplus&Itemid=212. Acesso em: 
26/04/2011. 
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3.2  A Pesquisa 

 

Identificar de maneira efetiva o papel que o Supervisor desempenha 

nas escolas somente seria possível por meio de uma pesquisa junto a estes 

profissionais. Para tanto, foram escolhidas para a aplicação da pesquisa sete 

instituições de ensino municipais da zona leste da cidade: quatro que contam com o 

trabalho do Supervisor de carreira e as demais são atendidas pelo “auxiliar de 

supervisão”. As escolas municipais Miguel Bespalhok (Jardim Antares), Bartolomeu 

de Gusmão (Cervejaria), Maria Shirley Lira Barnabé (Conjunto Alexandre Urbanas) e 

Suely Ideriha (Bairro Aeroporto) têm atuação de supervisores de carreira. Já as 

unidades Francisco Pereira de Almeida Júnior (Conjunto Guilherme Pires), Áurea 

Alvim Toffoli (Conjunto José Maurício Barroso) e Maria Irene Vicentini (Jardim 

Eldorado), o trabalho pedagógico é desenvolvido por “auxiliares de supervisão”. 

As escolas fazem parte da região leste de Londrina e o critério desta 

escolha foi à proximidade com a unidade em que atuo: a escola Municipal José 

Garcia Villar. Porém, esta unidade foi excluída da amostra desta pesquisa, para 

evitar constrangimentos e por conta da possibilidade de viés interpretativo na análise 

dos dados. 

Todos os profissionais receberam um questionário igual, contendo 

sete questões objetivas acerca das funções que desempenham na escola e também 

quatro questões subjetivas, no sentido de promover uma reflexão sobre a sua 

prática. Para diferenciar um profissional do outro, eles tinham a opção de 

assinalarem campos com as seguintes denominações: Supervisor Escolar ou 

Auxiliar de Supervisão. 

De maneira geral, as escolas se mostraram abertas a responderem 

aos questionários. Dos sete, quatro foram aplicados pessoalmente, dois deixados na 

escola e retirados posteriormente, e apenas o questionário da Escola Municipal 

Maria Irene Vicentini, não retornou. O instrumento foi entregue à diretora da 

instituição, de modo que ela o encaminhasse para a profissional responsável pela 

supervisão da unidade. Foram feitas várias tentativas telefônicas de modo a marcar 

um dia para a retirada do mesmo na escola ou quem sabe poder conversar com a 

pessoa, porém, o prazo para a finalização deste capítulo expirou e não houve a 

devolutiva da pesquisa por parte desta unidade. 
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Desse modo, serão consideradas como análise desta pesquisa, seis 

escolas, sendo quatro com supervisores escolares e duas com “auxiliares de 

supervisão”. 

A partir de agora, os dados coletados nos questionários serão 

descritos, com base na metodologia da Análise de Conteúdos (Bardin, 1977) de 

modo a relacioná-los com a teoria sobre Supervisão Escolar levantada no segundo 

capítulo deste trabalho. Os aspectos a serem apontados serão relativos: à formação 

acadêmica dos supervisores, à carga horária de trabalho e apoio de auxiliar, às 

atividades desenvolvidas no cotidiano de seu trabalho e, por último, às reflexões 

sobre a condição do supervisor na visão de cada profissional que respondeu ao 

instrumento. 

 

 

3.3  Formação Acadêmica, Experiência na Função e Ca rga Horária de 

Trabalho 

 

Das escolas investigadas e consideradas nesta pesquisa, todas as 

seis profissionais que responderam ao questionário, sejam supervisoras ou 

“auxiliares de supervisão” possuem curso de nível superior.  

A unidade municipal Maria Shirley Lira Barnabé, localizada no 

Conjunto Alexandre Urbanas, é atendida por uma supervisora de carreira, com 

graduação em Pedagogia, especialização em Educação Especial e Psicopedagogia. 

Desempenha a função há mais dez anos e não conta com auxiliar em suas tarefas, 

ou seja, todo o trabalho fica sob sua responsabilidade. 

A Escola Municipal Miguel Bespalhok, no Jardim Antares, também 

conta com o trabalho de uma supervisora com cerca de trinta anos de experiência 

na função. Sua formação é de graduação em Pedagogia e especialização em 

Didática Geral. Segundo ela, pelo tamanho da escola, há pouco tempo a Secretaria 

Municipal de Educação autorizou que uma professora passasse a lhe auxiliar no 

trabalho e, assim, a unidade conta com uma Supervisora e uma “auxiliar de 

supervisão”. 

A instituição de ensino Bartolomeu de Gusmão, no bairro da 

Cervejaria, atendida também por uma supervisora, é uma unidade pequena, com 
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apenas cinco turmas por período. Por este motivo, ela trabalha sem auxiliar e tem 

graduação em Pedagogia e especialização em Supervisão Escolar. Ela desempenha 

sua função há mais de dez anos. 

Já a Escola Municipal Suely Ideriha, no Bairro Aeroporto, é atendida 

há dois anos por uma supervisora, que está na Rede Municipal há 25 anos, mas 

desde 1996, por meio de um concurso interno, atua na supervisão. Sua graduação é 

em Pedagogia com especialização em Supervisão Escolar e Educação Especial. 

Esta unidade escolar é pequena, com cinco turmas por período e, desse modo, a 

supervisora não conta com apoio de auxiliar. 

As escolas Áurea Alvim Toffoli e Francisco Pereira de Almeida 

Júnior, localizadas respectivamente no Conjunto José Maurício Barroso e Conjunto 

Guilherme Pires, são unidades que contam com o trabalho de “auxiliares de 

supervisão”. 

Na unidade Áurea Alvim Toffoli, a profissional que atua na 

supervisão da escola está na função há menos de dez anos, não dispõe de auxiliar e 

tem graduação em Pedagogia, com habilitação de Magistério e Supervisão Escolar. 

Tem especialização em Didática Geral e em Psicopedagogia Clínica e Institucional. 

Já na escola Francisco Pereira de Almeida Júnior, conhecida na região e na rede 

municipal como “Chiquinho”, a auxiliar de supervisão está no cargo há menos de um 

ano, desde a última mudança de diretor, no início de 2011, quando foi convidada 

para trabalhar frente à supervisão da unidade. Não conta com trabalho de auxiliar e 

tem graduação em Letras Vernáculas com especialização em Gestão Escolar – 

Orientação e Supervisão.  

As supervisoras de carreira possuem jornada de trabalho de 40 

horas semanais, como previstas no PCCS7 – Plano de Cargos, Carreira e Salários 

da Rede Municipal de Londrina. As “auxiliares de supervisão” são professoras, com 

carga horária de 20 horas semanais, porém têm jornada dobrada para 40 horas por 

meio de “horas extraordinárias”. 

 

 

 

                                                 
7 Disponível em: 
http://www1.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=365:legislacao&catid=17&Ite
mid=461. Acesso em: 02/09/2001. 
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3.4  Atividades Desenvolvidas 

 

O questionário aplicado aos profissionais supervisores, nas seis 

escolas municipais pesquisadas, uma questão quantitativa elencava diversas 

atividades e deveriam ser pontuadas apenas as que eles desenvolvem em suas 

tarefas diárias. São elas: 

 

• Preenchimento de fichas, guias ou formulários dos alunos. 

• Elaboração de documentos para a Secretaria Municipal de Educação. 

• Separação/organização do material didático disponível na escola. 

• Arquivamento de documentos da Secretaria Municipal de Educação.  

• Produção/Reprodução de material didático (atividades, avaliações, entre outros).  

• Atendimento ao professor no seu planejamento e atividades diárias. 

• Atendimento ao aluno no seu processo de aprendizagem. 

• Atendimento aos pais/familiares dos alunos. 

• Atendimento à comunidade sobre assuntos referentes à escola. 

• Solução de problemas disciplinares entre alunos. 

• Solução de conflitos entre pais e professores. 

• Solução de conflitos entre os professores. 

• Elaboração de grupos de estudos para os professores. 

• Seleção de materiais/textos para leitura dos professores. 

• Elaboração do Projeto Político-Pedagógico. 

• Participação de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação. 

• Articulação de assuntos administrativos e pedagógicos da escola. 

• Participação nas reuniões da APMF e do Conselho Escolar. 

• Acompanhamento do trabalho dos docentes em sala de aula. 

• Acompanhamento do trabalho dos alunos nas atividades propostas. 

• Acompanhamento dos processos avaliativos dos alunos. 

• Acompanhamento do processo avaliativo dos professores. 

• Promoção do trabalho coletivo. 

• Descentralização de informações/exigências a todos os membros da escola. 

 

Estas atividades foram listadas de acordo com as reflexões 

realizadas no capítulo dois deste trabalho, quando foram abordadas as instâncias de 
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sua atuação: técnico-burocrática, pedagógica e democrática, e também de acordo 

com a atividade das supervisoras, que eu acompanho na escola que trabalho e que 

elas compartilham com os professores nas práticas pedagógicas. Neste rol de 

atividades, estão contempladas tarefas que envolvem estas três instâncias 

abordadas e discutidas neste trabalho. 

Dos seis questionários aplicados, as supervisoras das escolas Suely 

Ideriha, Miguel Bespalhok, Maria Shirley Lira Barnabé e Francisco Pereira de 

Almeida Júnior assinalaram todas as atividades descritas acima. Portanto, todas 

estas atribuições são de sua responsabilidade.  

Na escola Suely Ideriha, a supervisora enfatizou dois itens da lista 

de atividades como atribuições recorrentes no seu dia a dia, são eles: atendimento à 

comunidade sobre assuntos referentes à escola e solução de problemas 

disciplinares com alunos. Na questão referente à promoção do trabalho coletivo, ela 

afirma que nem sempre consegue atingir esta proposta, por conta da individualidade 

e da resistência dos demais profissionais envolvidos na escola, em especial, a 

direção. 

 Na unidade escolar Maria Shirley Lira Barnabé, a supervisora 

destaca a parceria da direção nas seguintes funções: solução de conflitos entre pais 

e professores e solução de conflitos entre os professores. Ela considera que este é 

papel tanto da supervisão quanto da direção da escola. 

 Na escola Miguel Bespalhok a supervisora considera difícil a 

realização plena das seguintes tarefas: acompanhamento do trabalho dos docentes 

em sala de aula e acompanhamento dos alunos nas atividades propostas. Segundo 

ela, o tamanho da escola e as outras atividades que ela precisa executar impedem 

que este acompanhamento seja freqüente e espera que, agora que ela passará a 

contar com o apoio de uma auxiliar, este trabalho possa ser mais constante. 

Na unidade Francisco Pereira de Almeida Júnior, a “auxiliar de 

supervisão” não fez nenhuma ressalva quanto à lista de atividades que desempenha 

na escola, apenas pontuou que sua tarefa fica comprometida pela grande demanda 

de trabalho que todas essas lhe impõem.  

Nas outras duas escolas, a Bartolomeu de Gusmão e Áurea Alvim 

Toffoli, as respectivas, supervisora e “auxiliar de supervisão” não marcaram todas as 

alternativas disponíveis. A supervisora da unidade Bartolomeu de Gusmão não 

participa da solução de conflitos entre professores, ficando esta a cargo do diretor. 
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Já na escola Áurea Alvim, a “auxiliar de supervisão” afirma não fazer a 

separação/organização do material didático disponível na escola e nem 

arquivamento de documentos da Secretaria de Educação. Este fica a cargo da 

secretaria e da diretoria da unidade. 

Esta questão da pesquisa permite uma reflexão importante acerca 

do trabalho do supervisor nas escolas municipais de Londrina. Mesmo por meio de 

uma análise em seis unidades, é possível afirmar que a realidade apontada pode ser 

unânime também nas demais escolas da cidade. Ao todo foram elencadas 24 

atribuições a este profissional, ou seja, tarefas excessivas para uma pessoa realizar 

sozinha. Porém, mesmo diante de tantas atribuições, apenas na unidade escolar 

Miguel Bespalhok a supervisora conta com apoio de uma auxiliar, para compartilhar 

sua jornada.  

Neste sentido, levando em consideração às dimensões da função do 

supervisor e essa realidade conturbada verificada nesta pesquisa, fica difícil a este 

profissional articular as instâncias burocráticas e pedagógicas do seu trabalho, de 

modo a promover a gestão democrática nas escolas. Além disso, acaba por 

confirmar a influência neoliberal na gestão, que prevê a diminuição do número de 

funcionários na instituição de ensino e procura reduzir custos para a manutenção da 

atividade. Como foi abordado no primeiro capítulo deste trabalho e torna-se 

pertinente colocar aqui também, “[...] é necessário destacar que na perspectiva 

neoliberal, os sistemas educacionais enfrentam, hoje, uma profunda crise de 

eficiência, eficácia e produtividade, mais do que uma crise de quantidade, 

universalização e extensão”. (GENTILI, 1996, p. 17) e as escolas acabam 

sobrevivendo nesta perspectiva, que gera conformismo, passividade e, certamente, 

frustrações.  

 

 

3.5  Classificação da Atuação 

 

De acordo com as discussões abordadas neste trabalho, sobre a 

formação e atuação do supervisor escolar, foram consideradas três instâncias para 

este profissional. Sua atividade, levando em análise que, a escola, de maneira 

especial a pública, requer inúmeros esforços para alcançar a plenitude sem 
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funcionamento e, além do mais, o número de alunos e as contingências que eles 

trazem para a escola fazem do supervisor um profissional de múltiplas tarefas e 

atribuições. 

 A escola e, consequentemente, todos que atuam nela, é o espaço 

onde se manifestam inúmeras situações que necessitam ser geridas. Sendo assim, 

uma questão da pesquisa tinha o objetivo de incitar os profissionais a refletirem 

acerca de como eles se posicionam diante de todas as questões enfrentadas no seu 

cotidiano de tarefas. Eles deveriam assinalar, dentre algumas, a maneira como eles 

classificam seu trabalho. As opções de classificação de sua função eram as 

seguintes: 

  

• Exclusivamente burocrática. 

• Exclusivamente pedagógica. 

• Exclusivamente democrática. 

• Burocrática com tarefas Pedagógicas. 

• Pedagógica com tarefas Burocráticas. 

• Democrática, priorizando as tarefas burocráticas. 

• Democrática, priorizando as tarefas pedagógicas. 

• Democrática, equilibrando tarefas burocráticas e pedagógicas. 

A razão pelas alternativas se deve pela necessidade de promover 

nos profissionais reflexões a respeito de todas as instâncias de sua atuação, desde 

a sobrecarga burocrática, que pode ser verificada na discussão da questão anterior, 

caminhando até a prática que seria a ideal, ou seja, atividades democráticas, 

equilibrando tarefas burocráticas com pedagógicas. 

Analisar esta questão, tendo em vista a anterior, permite refletir 

sobre a consciência que este profissional tem verdadeiramente diante daquilo que 

faz no seu trabalho diário. Mesmo diante das 24 tarefas apontadas na questão 

anterior, sendo muitas delas extremamente burocráticas, a supervisora da escola 

Bartolomeu de Gusmão e as duas “auxiliares de supervisão” entrevistadas, as das 

unidades Áurea Alvim Toffoli e Francisco Pereira de Almeida Júnior classificam sua 

função como democrática, equilibrando tarefas burocráticas e pedagógicas.  

A supervisora da instituição Miguel Bespalhok, como conta com 

auxílio de uma auxiliar para dividir as tarefas, classifica sua função como 

democrática, priorizando tarefas pedagógicas. Na aplicação do questionário foi 
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possível perceber que a auxiliar fica responsável pelas questões burocráticas do dia 

a dia da escola e a supervisora acaba por conseguir priorizar as questões 

pedagógicas.  

Nas duas unidades restantes, a Maria Shirley Lira Barnabé e Suely 

Ideriha, as duas supervisoras classificam sua atuação como Pedagógica com tarefas 

burocráticas. O curioso destas respostas não exprime na objetividade da questão de 

múltipla escolha, mas pelo comentário que as profissionais fizeram após marcarem a 

opção. A supervisora da instituição Maria Shirley, de maneira bastante efetiva afirma 

que, trabalhando sozinha, numa escola grande e diante de todas àquelas 24 tarefas, 

fica muito difícil que ela consiga trabalhar democraticamente. Já a supervisora da 

unidade Suely Ideriha, afirma não ser democrática. Ela diz que, ao longo de sua 

experiência e pela realidade da escola em que atua, não é possível trabalhar de 

maneira democrática, pois os professores e a própria direção da instituição não 

tomam para si a responsabilidade que a gestão democrática exige. Desse modo, ela 

posiciona-se efetivamente diante das questões que ela considera importantes ou 

necessárias.  

Esta questão finaliza a etapa quantitativa desse questionário. A 

seguir serão feitas as reflexões sobre a prática dos supervisores na escola. 

 

 

3.6  Dimensão da Atuação 

 

A partir deste ponto, a pesquisa chega a sua etapa qualitativa, 

composta por questões subjetivo-reflexivas, no sentido de possibilitar aos 

supervisores ou “auxiliares de supervisão” realizarem considerações pessoais 

acerca do seu trabalho. 

Quando questionados sobre qual o seu papel na escola e a 

dimensão do seu trabalho, as respostas divergem em termos ao mesmo tempo em 

que convergem em angústias, incertezas e, também em persistência.  

A supervisora da escola Bartolomeu de Gusmão, diz que o papel do 

supervisor consiste em “planejar, acompanhar, avaliar e aperfeiçoar as ações 

educativas, para garantir a eficiência do processo educacional e a eficácia de seus 
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resultados, juntamente com toda equipe docente, visando atender toda a 

coletividade”.  

Na unidade Migue Bespalhok, a supervisora considera que o papel 

do profissional está ligado às questões humanistas, ou seja, “ele deve preparar o 

professor para o desenvolvimento do seu trabalho com o aluno, tendo em vista seus 

comportamentos, atitudes e afetividade”. 

A supervisora da instituição Maria Shirley Lira Barnabé, afirma que o 

trabalho do supervisor se configura por meio da “orientação pedagógica no 

desenvolvimento dos conteúdos dados diariamente pelos professores na sala de 

aula”. 

A “auxiliar de supervisão” da escola Áurea Alvim Toffoli avalia que o 

papel do profissional se dá “de mediador a orientador no processo de ensino-

aprendizagem”. Ela ainda reiterou que a unidade em que trabalha é um lugar onde 

consegue atuar tendo em vista este propósito. 

A também “auxiliar de supervisão” da instituição Francisco Pereira 

de Almeida Júnior não construiu uma afirmativa efetiva de modo a ser transcrita, 

porém ela enfatiza que este trabalho deveria prezar pelas questões pedagógicas, 

levando em consideração a atividade do professor e as tarefas desenvolvidas pelos 

alunos. 

Enfim, a escola Suely Ideriha. A supervisora desta unidade foi a 

única que abordou o Projeto Político- Pedagógico como elemento norteador do seu 

trabalho. Ela infere que o papel do supervisor nas instituições de ensino consiste na 

“implementação da Proposta Pedagógica, que é um documento que não existe à 

toa, nele estão descritos os parâmetros para a atuação do supervisor e que todos 

deveriam se pautar nesta proposta para conduzir seu trabalho”.  

Esta questão aponta situações bastante conflitantes quanto ao 

entendimento da função, na reflexão sobre o que se faz e o que se deve fazer numa 

atividade que requer tanto. Esta análise pode ser ilustrada pela seguinte citação de 

Silva Júnior: 

 

Supervisão significa controle. Supervisão Escolar significa, pois controle da 
vida escolar. Controle das atividades das organizações escolares e controle, 
principalmente, das ações praticadas pelos membros dessas organizações, 
em especial, os professores. (SILVA JÚNIOR, 1984, p. 25) 
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Quando o autor afirma que a supervisão significa controle, é possível 

analisar com as pesquisas que tal atitude vai além da autoridade que o posto lhe 

confere. Este controle diz respeito aos métodos de exercê-lo, no intuito de colocar 

em prática as determinações legais que o PPP exige, ao passo que estes métodos 

devem ser configurados numa perspectiva humanista, levando em consideração 

questões comportamentais, pessoais e, sem dúvida, afetivas. 

 Neste sentido, com a articulação dos elementos de todas as 

respostas proferidas pelas profissionais foi possível perceber que, mesmo diante de 

contingências como: tamanho das escolas, resistência dos professores e de outras 

questões, como problemas com alunos, os supervisores e auxiliares se esforçam, de 

modo geral, para contemplar as instâncias que a sua função determina. 

 

 

3.7  O Supervisor Escolar no Plano de Cargos, Carre iras e Salários do 

Município de Londrina 

 

A literatura específica acerca da Supervisão Escolar faz inúmeros 

apontamentos sobre o trabalho que este profissional deve desenvolver dentro da 

unidade escolar pela qual é responsável. Porém, de acordo com a escola, e em 

especial das instituições públicas municipais, as tarefas e atribuições ao supervisor 

podem variar, de acordo com as peculiaridades do município e de sua proposta 

pedagógica. 

No caso da Rede Municipal de Ensino de Londrina, as atribuições de 

todos os servidores de carreira do magistério, inclusive do Supervisor Escolar estão 

descritas no Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Município 

(PCCS). O Jornal Oficial da cidade, nº 537 de 27 de janeiro de 2004, traz a versão 

completa do PCCS dos servidores, e, na página 117, descreve as atribuições do 

Supervisor Escolar para com as escolas do município de Londrina: 

 

Cargo: Professor 

Classe: B 

Função: Supervisão Educacional 

Código: PROB01 
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Descrição Sintética: Atuar em atividades relacionadas à área de 

supervisão educacional. 

Descrição Detalhada:  

• Orientar, acompanhar, analisar e avaliar: processo pedagógico da escola; 

planejamento anual, unidade, aula; distribuição das funções docentes; 

desempenho das atribuições docentes; mecanismos de integração entre 

conteúdo, professores, família e escola; mecanismos de incentivo ao 

desenvolvimento do corpo docente; propostas de intervenção junto a 

educadores com dificuldades; 

• Desenvolver pesquisas e novas propostas educacionais, visando à melhoria 

da qualidade do ensino, a profissionalização e humanização dos serviços 

prestados; 

• Incentivas e desenvolver outras atividades que contribuam para o 

aperfeiçoamento do processo pedagógico educativo junto aos professores; 

• Dar pareceres técnico/pedagógicos sobre processos, adoção e aquisição de 

material pedagógico, etc. 

• Organizar e manter serviços de informações importantes para a sequência do 

processo educacional, inclusive na formulação de relatórios referentes ao 

desempenho do professor que se encontra em estágio probatório, em 

conjunto com o Diretor da Escola; 

• Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; (LONDRINA, 

2004, p. 117) 

 

O documento considera que o Supervisor Escolar é um cargo 

relacionado à docência, quando o classifica na categoria de professores, porém com 

funções de supervisão, como as relacionadas acima. 

Quando as supervisoras das unidades escolares visitadas foram 

questionadas sobre as atribuições de sua função, foi possível verificar que estas 

atividades não são consideradas no dia a dia das escolas, pelas contingências 

enfrentadas no trabalho, ou mesmo por desconhecimento. 

A “auxiliar de supervisão” da escola Francisco Pereira de Almeida 

Júnior afirma que o documento “considera o supervisor escolar um faz tudo, ou seja, 

trabalho pedagógico, burocrático” e reitera que “a Prefeitura (Secretaria Municipal de 

Educação) deveria priorizar pelas questões pedagógicas”. 

A também “auxiliar de supervisão” da instituição Áurea Alvim Toffoli, 

diz que o PCCS determina que o supervisor trabalhe “na linha da visão sociocultural 

com atuação mediadora”. Ela relata que não consegue exercer este aspecto na 
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totalidade porque “alguns professores ainda relutam em seguir as inovações que a 

profissão do educador requer”. 

A supervisora da unidade Maria Shirley Lyra Barnabé, afirma que, de 

acordo com o documento municipal, a função do supervisor consiste 

“acompanhamento do professor”. Ela ainda comenta que, pelo grande número de 

turmas da escola e pelo fato de atuar sozinha, nem sempre consegue fazer este 

trabalho de maneira satisfatória. 

Na escola Miguel Bespalhok, a supervisora diz que, para o PCCS, “o 

supervisor é o mediador do trabalho do professor”, e afirma que, pelas 

características desta unidade escolar e por agora contar com o trabalho de uma 

auxiliar, ela consegue fazer esta mediação. 

A supervisora da instituição Bartolomeu de Gusmão relata que “o 

que está contemplado no documento é o trabalho na escola com toda a equipe 

envolvida, pois foi uma construção coletiva e o supervisor acompanha para que toda 

a fundamentação, procedimentos, ações e metas propostas sejam cumpridas”.  

Por fim, a supervisora da unidade Suely Ideriha considera que para 

ela no documento o supervisor desempenha “um trabalho técnico de 

acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem”. Ela ainda diz que, nesta 

perspectiva, não tem escolha e que precisa fazer este trabalho, sendo uma 

determinação do documento que possui força de lei. 

Neste momento da pesquisa é possível fazer diversas análises, 

tendo em conta as atribuições descritas no PCCS do município, as considerações 

apontadas pelas profissionais nas entrevistas e os pressupostos teóricos do 

Supervisor Escolar. 

A citação de Oliveira (2006, p. 29) utilizada no capítulo 2 do trabalho 

apresenta uma perspectiva interessante do papel do supervisor a ser considerado 

na análise deste momento da pesquisa. Ela afirma que: 

 

[...] o supervisor de ensino, como especialista em educação, é por 
excelência o profissional que ajuda a planejar o desenvolvimento da escola 
em busca das perspectivas que têm sido traçadas, visando intervenções 
responsáveis e conscientes, em benefício da coletividade e buscando tornar 
real e intenção da escola. 
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A opinião da autora reflete sobre a necessidade do equilíbrio entre 

as diversas instâncias de atuação, a qual o supervisor está submetido dentro das 

escolas, para que o fruto do seu trabalho seja para benefício da instituição de 

maneira coletiva, não apenas de uma ou outra categoria. Isto não poderia ser 

diferente nas escolas municipais de Londrina. Porém, as profissionais que 

responderam ao questionário não conseguem promover esta articulação, fato que 

pode ser verificado em seus relatos, pois o acúmulo de tarefas no dia a dia e demais 

contingências que as escolas enfrentam, como falta de professores, grande número 

de alunos, entre outros, impedem que a proposta de Oliveira (2006) e mesmo as 

determinações do documento oficial do município sejam atingidas em sua totalidade. 

Ao ponto de uma profissional considerar que o acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem é uma tarefa técnica, quando de fato não é.  O trabalho do 

Supervisor Escolar é uma tarefa que exige subjetividade, reflexão e compromisso de 

ambos os lados envolvidos neste processo: tanto o professor quando o supervisor. 

Porém, de acordo com o que pode ser percebido nas respostas 

obtidas nos questionários, o supervisor enfrenta inúmeras dificuldades no seu 

cotidiano, que serão apontadas e refletidas no próximo item deste capítulo. 

 

 

3.8  O Supervisor Escolar e as Dificuldades 

 

Refletir sobre as dificuldades que os Supervisores enfrentam nas 

escolas foi um momento bastante relevante desta pesquisa. Algumas questões 

foram comuns entre as escolas, porém outras refletem as particularidades de cada 

unidade escolar. 

 As supervisoras foram questionadas quanto às tarefas que mais 

tomam tempo no seu dia a dia de trabalho, além dos fatores que impedem que elas 

realizem suas atividades plenamente.  

Na escola Francisco Pereira de Almeida Júnior, a “auxiliar de 

supervisão” considera que os “problemas disciplinares dos alunos” são questões que 

tomam muito tempo do seu dia de trabalho, além da parte burocrática como a 

elaboração de documentos. Ela diz que a presença de um orientador educacional, 

aquele profissional voltado ao atendimento específico dos alunos poderia aliviar a 
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carga dos supervisores quando à solução destes problemas referentes aos 

discentes. 

A “auxiliar de supervisão” da unidade Áurea Alvim Toffoli afirma que 

“o atendimento aos pais e as reuniões/cursos que a prefeitura convoca” são 

atividades que lhe tomam muito tempo. Também relata sobre a necessidade de um 

orientador para se responsabilizar pelo atendimento aos pais e alunos, ao passo que 

a supervisora pudesse tratar apenas das questões pedagógicas diretamente com os 

professores. 

A supervisora da instituição Maria Shirley Lyra Barnabé considera 

também que as questões disciplinares referentes aos alunos lhe sobrecarregam no 

cotidiano de trabalho. Ela ainda aponta que os imprevistos, como assiduidade dos 

professores, por exemplo, comprometem o cumprimento do seu planejamento e 

considera como mudança necessária o “aumento do número de 

supervisores/pedagogos nas escolas de Londrina”. 

Na escola Miguel Bespalhok, a supervisora e sua auxiliar afirmam 

que as tarefas que sobrecarregam o dia a dia da escola são “a organização do 

material didático, elaboração de pareceres e documentos, além dos projetos 

descontextualizados que a Secretaria Municipal de Educação propõe”. Quanto aos 

projetos elas exemplificaram que, além do planejamento que os professores já 

desenvolvem de acordo com a proposta curricular e os projetos que a escola 

elabora, a secretaria exige que sejam implantados na unidade outras atividades que, 

por vezes, não fazem parte da realidade desta instituição de ensino. Elas citaram 

como exemplos, o projeto Trânsito Legal e a Pedagogia Empreendedora. E ainda 

reiteraram que pela experiência na rede municipal, “esses projetos não têm 

continuidade”.  

O planejamento é a estratégia que a supervisora da unidade 

Bartolomeu de Gusmão utiliza-se para minimizar os imprevistos. Segundo ela, o 

recurso colabora para que sua atuação possa “atender às prioridades, pois no 

cotidiano da escola surgem situações imprevisíveis, em que são necessárias 

providências imediatas”. Ela ainda considera que “todo trabalho realizado na escola 

depende de organização e planejamento para que as ações propostas possam ser 

executadas, visando sempre o aluno, seu aprendizado e o ensino”. 

Na unidade escolar Suely Ideriha, a supervisora diz que a atividade 

que lhe toma mais tempo é “a organização de eventos”. A escola, anteriormente a 
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sua chegada, não participava de nada. Agora, ela inscreve a instituição em diversos 

eventos como: “maratoninha” de matemática, o “tornescolon” (jogos interescolares), 

desfile de sete de setembro, entre outros. Porém, afirma que como dificuldades que 

ela enfrenta estão “as ideias cristalizadas dos professores e à resistência a 

mudanças”. Ela aponta ainda que, para que estas questões sejam solucionadas ou 

mesmo minimizadas, deveriam melhorar as condições laborais do professor. Assim, 

“ele estaria mais aberto para o trabalho”. 

Refletir sobre as dificuldades enfrentadas pelos supervisores nas 

escolas requer uma análise mais aprofundada: muitas vezes estas estão 

relacionadas a aspectos familiares dos alunos que refletem nas questões 

disciplinares; podem ser reflexo de um corpo docente insatisfeito com as condições 

de trabalho; e também podem ser fruto de um acúmulo de tarefas do supervisor, 

visto que muitos são responsabilizados por atender e acompanhar dezenas de 

turmas numa jornada de quarenta horas semanais. 

Discutir estas questões não é o objetivo deste trabalho, mas, de 

acordo com o que foi percebido nesta pesquisa, estas situações são bastante 

recorrentes na fala dos supervisores e, sem dúvida, a justificativa pelos percalços do 

seu cotidiano de trabalho. 

Para concluir esta análise, articulando as atribuições do Supervisor 

Escolar, levantadas na teoria do segundo capítulo deste trabalho e, ainda, nas 

determinações a ele destinadas no Plano de Cargos, Carreira e Salários do 

município de Londrina, Oliveira (2006, p. 39) faz um apontamento interessante. Ela 

afirma que,  

 

Nesse contexto, o supervisor passa a ser o elemento que assessora o 
professor, discute com ele sobre possíveis encaminhamentos, traz dúvidas 
para o grupo, dinamiza as questões. Em nenhum momento, apresenta 
receitas prontas, mágicas e soluções, até porque as questões são 
discutidas com o grupo de forma coletiva, e as ações e decisões partem 
desse grupo com a participação do supervisor.  
 
 

Esta ideia, de que a atuação do supervisor é fruto de construção 

coletiva - articulando autoridade e controle com subjetividade e ações afetivas - será 

abordada no próximo capítulo deste trabalho, e também a perspectiva do professor 

quanto ao trabalho deste profissional. Se a meta principal da sua atividade 

supervisora é a dimensão pedagógica, no sentido de acompanhar o trabalho do 
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professor visando o sucesso no processo de ensino e aprendizagem, o docente, 

como elemento deste percurso, deve ser considerado, para que, então, o supervisor 

possa atingir seus objetivos.  
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Capítulo 4 

 

4. Supervisor Escolar: Olhar docente 

 

  

As discussões e reflexões apontadas neste trabalho caminharam no 

intuito de contextualizar todo o pano de fundo da atuação do Supervisor Escolar. 

Foram considerados aspectos políticos e ideológicos que afetam diretamente a 

escola e, consequentemente, o trabalho do supervisor. Pontuaram-se também todas 

as atribuições a este profissional, desde a esfera burocrática até que sejam 

contemplados os princípios da Gestão Democrática. Ainda, tendo em vista essas 

duas vertentes, uma pesquisa foi realizada com profissionais que atuam na 

supervisão das escolas municipais de Londrina, com o objetivo de aferir todos os 

pressupostos teóricos levantados neste estudo. 

Em todas as etapas percorridas, a cada leitura ou estudo realizado 

acerca da temática Supervisão Escolar, todas as respostas e conclusões obtidas 

convergem para um ponto específico deste profissional: em sua atuação nas escolas 

as questões pedagógicas referentes ao trabalho com o corpo docente deveria ser 

sua prioridade, mesmo considerando que o supervisor é também responsável por 

outras atividades. 

Neste sentido, este capítulo pretende, além de concluir esta 

pesquisa, apresentar a contrapartida do trabalho que os supervisores desenvolvem 

nas escolas, especialmente nas instituições municipais de Londrina, levando em 

consideração o olhar do professor.  

Para dar suporte a esta reflexão sobre a perspectiva do professor 

em relação ao trabalho do supervisor será utilizado como referência Ferreira (2009) 

e o artigo Ressignificando a prática do Supervisor Escolar tendo como perspectiva 

de atuação a incorporação da Pesquisa Ação nas Escolas.  

A autora aponta que, nas escolas, ao supervisor “cabia fiscalizar o 

trabalho pedagógico e acompanhar o planejamento elaborado pelos professores”. 

(FERREIRA, 2009, p. 344) Esta afirmação pode ser mal interpretada pelo corpo 

docente das instituições, se este trabalho de fiscalização e acompanhamento esteja 

contextualizado em princípios autoritários da gestão do trabalho pedagógico na 

escola. Porém, quando Saviani (1999, p. 30) citado por Ferreira (2009, p. 345) 
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ressalta que o enfoque do trabalho do supervisor deve ser no intuito de promover a 

“garantia da eficiência e produtividade do processo educativo”, é possível 

compreender que, para o sucesso vislumbrado por Saviani seja alcançado, a 

atividade do supervisor deve pautar-se em ações coletivas e efetivas, no sentido de 

envolver todos os professores no seu trabalho e inserir o gerenciamento da atividade 

docente neste contexto. 

Esta questão é bastante interessante quando se analisa o trabalho 

do supervisor na Rede Municipal de Ensino de Londrina. Nos questionários 

aplicados com profissionais da rede, descritas no terceiro capítulo, quando os 

supervisores pontuam as tarefas que realizam no cotidiano da sua atividade nas 

escolas, é possível verificar que a garantia da eficiência fica demasiadamente 

comprometida. Das escolas pesquisadas, os supervisores, na maioria atuando 

sozinhos, são responsáveis pelo acompanhamento do trabalho dos professores, 

pela solução de conflitos entre alunos indisciplinados, além de atendimento à 

comunidade escolar em geral e, como ficou também evidente nas pesquisas, pela 

sobrecarga burocrática de documentos exigidos pela Secretaria Municipal de 

Educação.   

Tendo em vista esta realidade e considerando que, de acordo com 

Ferreira (2009), quando discute a necessidade de ressignificar o trabalho dos 

supervisores nas escolas e utiliza-se do pensamento de Freire (2003, p. 99) ao 

afirma que “a educação jamais foi, é ou pode ser”, não é possível perceber que nas 

instituições municipais de Londrina, como verificado na pesquisa com os 

supervisores, essa ressignificação do seu trabalho seja possível de se concretizar 

nem tampouco seja considerada pelas instâncias superiores às escolas (SME). 

Quando se analisa o papel do supervisor, principalmente a 

necessidade deste profissional acompanhar o trabalho docente, é preciso considerar 

também que, os professores nas salas de aulas das escolas enfrentam muitas 

situações que necessitam de apoio e suporte pedagógico. São questões referentes 

ao aprendizado das crianças - aspectos disciplinares, mas também necessidades 

técnico-pedagógicas que os professores precisam para conduzir seu trabalho da 

maneira satisfatória. Muitas vezes, pela rotina da atividade, este profissional acaba 

por estagnar a sua postura frente aos conteúdos curriculares. Ele desempenha seu 

trabalho diariamente com qualidade, porém sem mudanças, sem reformulações, 

sem diversificar os recursos na aplicação dos conteúdos, e é este o momento do 
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supervisor, de promover uma revolução nesta rotina e apresentar a este professor 

novas formas de se trabalhar o mesmo assunto, de permitir que ele reconsidere sua 

postura diante de situações que venha a se deparar com a sua turma. Enfim, o 

docente necessita deste suporte para que possa sentir que seu trabalho está 

amparado em objetivos e finalidades que vão além dos que ele próprio traçou, mas 

que fazem parte do plano de ação da equipe pedagógica da escola. 

O Supervisor Escolar, neste sentido, se compromete em promover a 

práxis educacional na escola que ele atua, ou seja, incentivar e proporcionar 

momentos de reflexão acerca da prática dos professores e da sua própria prática, no 

sentido de reconsiderar todas os elementos que estão envolvidos neste processo e 

ressignificar a atuação de todos. 

Assim, Ferreira (2009, p. 349) considera que  

 

Ressignificar uma determinada prática pedagógica, portanto, implicaria 
entender quais são os sinais que indicam a necessidade de mudar um fazer 
pré-estabelecido, social e profissionalmente incorporado [...] permitir um 
novo olhar para as questões em educação que “parecem” estar definidas, 
desfazendo práticas tão incorporadas que dão  impressão de estarem 
cristalizadas e serem imutáveis. 

 
 
 

Ressignificar, portanto requer dos supervisores presença nas salas 

de aula, fato pouco verificado nas escolas de Londrina que foram pesquisadas e, 

também na unidade escolar em que eu atuo. Esta presença é importante não no 

sentido de “vigiar” o trabalho do docente, mas para verificar as questões que 

envolvem a atividade do professor in loco, no momento do fato e no calor da 

situação. Este acompanhamento é importante para que juntos, docente e supervisor, 

possam discutir e refletir sobre aquilo que ambos se dedicam: promover uma 

educação de qualidade. 

Para tanto, o alcance deste ideal somente é viável quando a 

supervisão das escolas está sob a responsabilidade de pessoas capazes de 

desempenhar a função com qualidade, que tenham a formação mínima necessária e 

que, mais do que isso, sejam pesquisadores, no sentido de atualizar sua prática em 

novas e velhas teorias, de conhecerem e identificarem influências políticas e 

ideológicas que a gestão das escolas públicas venha a sofrer e, acima de qualquer 

coisa, de serem os facilitadores e articuladores da implementação do Projeto 

Político-Pedagógico.  Ronca e Gonçalves (2003, p. 32) citado por Ferreira (2009, p. 
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350) são categóricos quando afirmam que “nenhum educador cresce se não reflete 

sobre seu desempenho enquanto profissional e se não reflete sobre a ação que foi 

desenvolvida. Só entramos na práxis quando refletimos sobre a prática”. Esta 

oportunidade de reflexão somente é possível quando o supervisor tem entendimento 

desta necessidade e se torna o porta-voz da ideia e a propaga por todos os espaços 

da escola. Esta não é uma tarefa impossível, porém somente pode ser alcançada 

quando os profissionais que atuam na supervisão conhecem as maneiras de fazê-lo. 

É necessário que este profissional esteja atualizado quanto às tendências 

pedagógicas que são discutidas nos meios acadêmicos, tanto no intuito de adotá-las 

como prática em sua instituição bem como de refutá-las, quando entendidas como 

impróprias à realidade da escola. Neste caso, vale a pena citar a proposta da SME 

em implantar nas escolas de Londrina a Pedagogia Empreendedora, visto que, 

como discutido no primeiro capítulo, o empreendedorismo é um conceito derivado da 

gestão empresarial, impregnado com os pressupostos da doutrina neoliberal e, 

assim, incoerente com a perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica8, que tanto se 

discute na universidade. Este profissional pode intervir neste sentido, pois, de 

acordo com Ferreira (2009, p. 351),  

 

O supervisor escolar, por se encontrar no espaço escolar, tem condição 
privilegiada para deflagrar esse processo de análise e de construção de 
novas práticas desde que tenha a formação adequada e não se encontro 
isolado pedagógica e/ou administrativamente, pois é isso que provoca o 
engessamento, cristalização dos saberes.  

 

 

Quando se busca refletir sob a perspectiva da formação do 

supervisor como necessidade ímpar para a plenitude da atividade docente na busca 

da práxis educacional, a Rede Municipal de Ensino de Londrina se mostra muito 

frágil e longe do alcance deste patamar. Como já foram apontados anteriormente, 

das 67 escolas da zona urbana de Londrina, apenas quinze contam com o trabalho 

do Supervisor Escolar, com a formação necessária. As demais estão sob o comando 

dos “auxiliares de supervisão”, pois os supervisores, pela não ocorrência de 

concursos públicos específicos para estas contratações foram se tornando figuras 

                                                 
8 De acordo com Saviani (1991, p. 75) “a pedagogia histórico-crítica “procurava reter o caráter crítico 
de articulação com as condicionantes sociais que a visão reprodutivista possui, vinculado, porém à 
dimensão histórica que o reprodutivismo perde de vista””.  
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extintas nas instituições de ensino e suas atribuições passaram a ser desenvolvidas 

por professores, muitas vezes sem a formação mínima exigida e, 

consequentemente, sem o reconhecimento profissional necessário. 

Numa das escolas pesquisadas, a professora que atua como 

“auxiliar de supervisão” tem graduação em Letras e, mesmo assim, desempenha a 

função técnico-pedagógica em uma unidade escolar da zona leste de Londrina. 

Apesar de, neste estudo, terem sido consideradas apenas seis escolas, este fato é, 

sem dúvida, contingência em outras instituições da rede municipal da cidade.  

Sendo assim, os docentes, aqueles que deveriam promover o 

trabalho pedagógico articulado pelos supervisores diretamente para os alunos, 

ficam, como eu, questionando as razões pela desvalorização do trabalho destes 

profissionais nas escolas, bem como, por que este fato não é cogitado e nem 

considerado nas discussões promovidas pela Secretaria Municipal de Educação.  

Ferreira (2009, p. 249) considera o supervisor como mobilizador da 

pesquisa na escola, por conta da “sua inserção direta no espaço escolar, o 

conhecimento incorporado da metodologia de pesquisa, oriundo de graduação e sua 

função precípua que é a atuação voltada para a formação dos docentes”. Porém, 

quando nos deparamos, no caso das instituições de ensino municipais de Londrina, 

com supervisores sobrecarregados de tarefas burocráticas, trabalhando sozinhos 

em escolas com quadro docente e discente grande e ainda, sem a formação e a 

remuneração adequada à função, é muito difícil admitir que esta atividade seja 

elaborada por meio de uma ação planejada com caráter educacional.   

Como professora de uma unidade da rede municipal da zona leste 

da cidade, que não foi incluída na pesquisa realizada neste trabalho e que ainda 

conta com a atividade de uma “auxiliar de supervisão”, eu posso afirmar que estas 

escolas estão longe do alcance da gestão democrática. As instâncias colegiadas 

somente se articulam para gerirem questões burocráticas: o conselho escolar e a 

APMF se reúnem para decidirem sobre questões financeiras da instituição de 

ensino; o conselho de classe praticamente não existe, pois não são oportunizados 

aos professores momentos para refletirem sobre o aprendizado dos alunos; a 

reunião pedagógica se resume à disseminação de informações e leitura de 

mensagens de autoajuda; e o Projeto Político-Pedagógico, na rede municipal 

denominado de Proposta Pedagógica é uma construção individual exigida aos 

supervisores ou “auxiliares de supervisão”, e encarada simplesmente como um 
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documento encadernado que deve ser realimentado e complementado anualmente 

com o objetivo de cumprir uma exigência da Secretaria Municipal de Educação. Eu 

nunca participei da elaboração deste documento, poucas vezes tive contato com ele, 

e nunca em reuniões pedagógicas os docentes da escola se dedicaram a estudá-lo 

ou sequer conhecê-lo, como se ele nada representasse para o seu cotidiano de 

trabalho.  

Enfim, estamos longe de atingir o enfoque abordado por Saviani 

(1999, p. 30) e citado anteriormente de “garantia da eficiência e produtividade do 

processo escolar”. Esforço, abnegação e dedicação dos professores, muitas vezes 

encarados como sacerdócio, não são suficientes para o alcance deste propósito. É 

necessário o respaldo efetivo da equipe pedagógica, que depende também do 

amparo das instâncias superiores à escola, como a Secretaria Municipal de 

Educação e o próprio governo do município. Como bem considera Ferreira (2009, p. 

347),  

 
Esse quase “virtuosismo” leva à crítica, pertinente, de tecnicismo 
educacional com simultânea alocação de profissionais nas escolas, com 
pouquíssima experiência docente, uma clara dicotomia teoria-prática. Isso 
implica, evidentemente, em distanciamento da práxis, que seria a 
articulação dialética da teoria e da prática, que deveria ser a constante 
busca do especialista da educação.  

 
 
E é neste contexto que, os professores da rede municipal de 

Londrina, inclusive eu, desenvolvem seu trabalho: quem se interessa busca pela 

formação individualmente; quem não, conduz o dia a dia sem qualquer 

intencionalidade, mantendo práticas espontâneas e sem qualquer sanção ou 

acompanhamento. Aos supervisores de carreira que ainda subsistem nas escolas 

municipais de Londrina restam poucos anos de atuação, visto que a maioria já tem 

cerca de vinte anos de carreira, e os “auxiliares de supervisão” vão aparecendo e 

sendo substituídos a cada nova gestão de diretores nas escolas. Além disso, estes 

“auxiliares” são escolhidos pela direção das unidades escolares para assumirem a 

responsabilidade pelo departamento pedagógico das instituições de ensino. 

Aos professores, que consideram isto uma lacuna na gestão das 

escolas municipais de Londrina, resta conviver com este vazio e, no dia a dia do 

trabalho, as buscas individuais podem fazer diferença. Porém, esta ânsia somente 

terá validade dentro de sua sala de aula, sem qualquer chance de ser aplicada ou 

contemplada nas demais classes da instituição de ensino, pela falta de articulação 
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destas práticas pelos supervisores, cada vez mais escassos nas escolas de 

Londrina.  

Para finalizar esta reflexão é importante destacar que, como também 

considera Ferreira (2009, p. 352) que o trabalho do supervisor e, consequentemente, 

dos professores é com “o compromisso com a qualidade do ensino a partir da 

identificação das dificuldades educacionais tidas como insolúveis e que deixariam de 

sê-lo com a assunção de uma atitude crítico-reflexiva em relação à práxis educativa”.  
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Considerações Finais 

 

Supervisor Escolar, Supervisor Educacional, Coordenador 

Pedagógico ou, simplesmente, como no Estado do Paraná, Pedagogo. 

Independente da denominação atribuída, o que se pode concluir neste trabalho que 

esta é uma tarefa extremamente significativa e intimamente ligada à docência.  

Historicamente, o supervisor teve sua função delimitada pelos 

pressupostos utilitaristas, com conotação autoritária. A ele foi destinada a 

responsabilidade do controle do trabalho docente. Porém, é preciso reformular o 

olhar que se tem acerca destes profissionais e, mais, considerar a extrema 

importância do seu trabalho nas instituições escolares. 

No decorrer deste trabalho foram promovidas algumas reflexões no 

sentido de compreender como a política educacional e a História da Educação ao 

longo do tempo imprimiu no Supervisor Escolar o caráter que ele adquire hoje, de 

modo especial, num estudo de caso da Rede Municipal de Ensino de Londrina.  

No primeiro capítulo, um estudo sobre o Neoliberalismo e a 

influência exercida na educação serviu como elemento para contextualizar 

politicamente a realidade das escolas e localizar o trabalho do supervisor diante 

desta contingência.  

No caso da Rede Municipal de Ensino de Londrina, a doutrina 

neoliberal permeia muitas das ideias propagadas pela Secretaria Municipal de 

Educação. A concepção do currículo e da Proposta Pedagógica do Município tem 

respaldo em conceitos derivados da gestão empresarial latentes nos discursos 

educacionais da entidade. Como exemplo recente é possível citar a implantação da 

Pedagogia Empreendedora nas escolas municipais da cidade. Mesmo se 

considerarmos que o Estado do Paraná, com base no documento Ensino 

Fundamental de Nove Anos: Orientações Pedagógicas para os Anos Iniciais 

(SEED/PR, 2010), concebe a educação e seu processo na perspectiva Histórico-

Crítica (Saviani, 1991), no intuito de mostrar o aluno como agentes construtores do 

seu conhecimento, tendo em vista fatores humanos, sociais e culturais. A educação, 

então, se configura como elemento de transformação e, neste sentido, esta “se 

efetiva pelo trabalho humano, uma vez que, pela ação que exerce sobre a natureza, 

transformando-o, o homem extrapola o meramente natural e cria o mundo da 

cultura, o mundo humano”. (SEED/PR, 2010, p. 17) 
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Nesta perspectiva humanista, o segundo capítulo foi o momento de 

elencar as atribuições do Supervisor Escolar em todas as dimensões do seu 

trabalho: da esfera burocrática, pedagógica até a conquista da gestão democrática. 

De acordo com a realidade que vivencio na escola municipal em que eu atuo, este 

estudo me proporcionou, além de um conhecimento aprofundado da função, 

oportunidade de refletir e questionar a conduta destes profissionais nas instituições 

de ensino de Londrina. A perspectiva teórica aponta o supervisor como um sujeito 

mediador do trabalho docente, responsável pela implementação do Projeto Político-

Pedagógico no intuito de promover excelência no processo de ensino-

aprendizagem. Da mesma forma que o professor, o foco da atividade do supervisor 

deve ser no aluno e em seu aprendizado.  

Quando, então, de acordo com os dados levantados no portal da 

Prefeitura, se verifica que apenas quinze das 67 escolas da Rede Municipal de 

Londrina contam com o trabalho do Supervisor Escolar efetivo e que as demais são 

responsabilidade dos “auxiliares de supervisão”, é possível questionar a importância 

que a Secretaria Municipal de Educação e, consequentemente, a gestão pública do 

município atribui a este profissional.  

Contudo, apenas questionar não era o objetivo deste trabalho e, 

assim, de modo a fazer a verificação desta hipótese, foi realizada uma pesquisa em 

sete escolas da zona leste da cidade e os dados descritos no terceiro capítulo. Os 

resultados foram considerados como uma oportunidade de promover nos 

supervisores e “auxiliares de supervisão”, que participaram da pesquisa, uma 

importante reflexão sobre sua prática. Mais do que a refletir, foi possível verificar 

muitas carências conceituais destes profissionais que atuam nas escolas e que esta 

fragilidade é ainda mais evidente no trabalho dos “auxiliares de supervisão”. Por não 

terem estabilidade na função (pois a cada nova gestão de direção, a equipe 

pedagógica pode mudar), e muitas vezes também pela formação acadêmica 

incompatível com a atividade, o profissional não consegue articular todas as 

instâncias de atuação do supervisor, e fica imerso em tarefas burocráticas – sendo 

que as demais se minimizam, quando não desaparecem.  

Enfim, como professora da rede municipal de Londrina e submetida 

a estas contingências, eu escrevi o quarto capítulo no sentido de atribuir à função do 

Supervisor Escolar o olhar do professor. Quando este não conta com o trabalho 

efetivo do supervisor, as carências do sistema escolar passam a ser as suas 
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próprias carências, que se transformam em inseguranças e, assim, acabam por 

comprometer a intencionalidade da sua atividade em sala de aula. 

Como este trabalho foi, desde sua idealização no pré-projeto, fruto 

de um embate pessoal meu com a situação da supervisão na escola em que eu 

atuo, me sinto realizada quando chego a este momento de finalizar e satisfeita com 

o resultado. Considero que a indagação do problema foi plenamente atendida e que, 

sem dúvida, esta pesquisa me fez refletir acerca do papel do Pedagogo na escola, 

de suas dimensões de atuação e, sobretudo, da sua relevância no sucesso do 

aprendizado dos alunos.  
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