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RESUMO 

 

A presente pesquisa “O pedagogo escolar e sua função supervisora no âmbito das 
escolas públicas: abrangência e desafios de sua gestão pedagógica", teve como 
motivação o surgimento do interesse em conhecer e compreender o amplo campo de 
atuação do pedagogo, dentre eles, a função supervisora exercida em escolas e dessa 
forma, estar colaborando para a produção de conhecimento científico na área. De 
acordo com a legislação da educação atual, a formação em Pedagogia permite 
exercer a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
em cursos de formação de professores em nível médio e na área de serviços e apoio 
escolar, como também, em qualquer outra área, escolar ou não escolar, na qual seja 
previsto conhecimentos pedagógicos. Dessa forma, o Curso de Pedagogia forma hoje, 
o pedagogo não mais fragmentado em diversas habilitações, e sim, o pedagogo 
unitário, preparado para atuar nas escolas nas diferentes etapas da Educação Básica 
e em outros campos de atuação, como empresas, órgãos públicos, sindicatos, 
hospitais, etc. Objetiva verificar a abrangência de suas ações e os desafios do 
pedagogo enquanto Supervisor Escolar no âmbito das escolas públicas. 
Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico e 
de campo, tendo como instrumento um questionário aplicado a dez (10) pedagogos 
ou especialistas, que desenvolvem suas atividades na função de supervisor escolar, 
independente do sistema a qual pertencem ou do nível no qual atuam. Os aportes 
teóricos que sustentam o trabalho são a legislação educacional vigente, Alarcão 
(2000), Almeida e Soares (2012), Rangel (2009,2010, 2011), Pimenta (2011), Libâneo 
(2002, 2013) dentre outros de igual importância. Concluiu-se que há poucos 
"pedagogos" exercendo a função de supervisão nas escolas, sendo a maioria, 
especialistas na área e que urge reconstruir a identidade do pedagogo tão marcada 
historicamente à especificidade docente de sala de aula. Os dados coletados em 
campo apresentam sinais de uma concepção ampliada de supervisão, mas, ao 
mesmo tempo percebe-se resquícios de uma concepção fiscalizadora de supervisão. 
No cotidiano das Escolas públicas, o supervisor encontra desafios e se depara com 
parcos recursos materiais e humanos, com profissionais desmotivados e 
desvalorizados, com professores física e psicologicamente doentes, transferências, 
desistências e também resistências. Porém, é visível que resistem, buscam, se 
dedicam e incentivam não só os professores, mas também os acadêmicos, que fazem 
da escola, um lugar de formação. 
 
Palavras-chave: Pedagogia. Supervisão Escolar. Escolas Públicas. 
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ABSTRACT 
 

The present research “The school pedagogue and his supervisory role in public 
schools: scope and challenges of its pedagogical management” was motivated by the 
author’s interest to know and comprehend the broad scope of the pedagogue, 
including his supervisory role in schools, and collaborate for the production of scientific 
knowledge in this area. According to the actual education legislation, the training in 
pedagogy allows the practice of teaching in early childhood education and early years 
of elementary school, in high school teacher training courses, and in the area of 
services and school support, as also in any other area, including non-school, in which 
pedagogical knowledge is required. In this way, the pedagogy course actually prepares 
the pedagogue to act in schools in different steps of the elementary school and also in 
other areas, as companies, public agencies, unions, hospitals, etc. The purpose of this 
research is to verify the scope of actions and challenges of the pedagogue as a school 
supervisor in public schools. Methodologically, this is a qualitative research, 
bibliographical and field, having as an instrument a questionary applied to ten 
pedagogues and specialists that develop their activities as school supervisors, does 
not consider their performance level. The theoretical contributions that support the 
research are the actual educational legislation, Alarcão (2000), Almeida and Soares 
(2012), Rangel (2009, 2010, 2011), Pimenta (2011), Libâneo (2002, 2013) and others 
of equal importance. It was concluded that there are few "pedagogues" acting in the 
supervisory function in schools, most of whom are experts in the field and that it is 
urgent to reconstruct the identity of the pedagogue so historically marked to the 
teaching specificity of the classroom. The data collected in the field show signs of an 
expanded conception of supervision, but, at the same time, one can see the remnants 
of an oversight supervision concept. In the daily life of the Public Schools, the 
supervisor encounters challenges and faces limited material and human resources, 
with unmotivated and devalued professionals, with physically and psychologically ill 
teachers, transfers, withdrawals and also resistance. However, it is visible that they 
resist, seek, dedicate and encourage not only the teachers but also the academics, 
who make the school a place of formation. 
 

Keywords: Pedagogy. School Supervision. Public schools. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo “O pedagogo escolar e sua função supervisora no âmbito 

das escolas públicas: abrangência e desafios de sua gestão pedagógica", delimita a 

atuação do pedagogo à função Supervisora, isto é, relacionando diretamente o 

trabalho desse profissional com os professores da instituição escolar. Objetiva 

verificar a abrangência de suas ações e os desafios do pedagogo enquanto 

Supervisor Escolar no âmbito das escolas públicas, bem como, através de 

documentos legais e bibliografias contemporâneas, conhecer a origem, a 

normatização, conceitos e ações do pedagogo supervisor.  

Historicamente a função do Supervisor Escolar modificou-se, bem como a sua 

formação. O Supervisor Escolar, de acordo com a legislação atual, é um profissional 

pedagogo ou especialista habilitado na área para realizar funções pedagógicas, 

administrativas e subjetivas, funções estas que compõem a abrangência de suas 

ações. Compõe o trio gestor da escola pública e democrática, atuando diretamente 

junto aos professores, visando sempre a organização do trabalho educativo e de 

qualidade. 

Na instituição escolar, a função Supervisora ainda encontra-se materializada 

em ações específicas do dia a dia, sem a devida articulação à proposta pedagógica 

da escola e isso é decorrência do processo histórico de constituição e formação desse 

profissional. Entende-se atualmente o quão é indispensável seu papel como 

articulador do trabalho educativo desenvolvido nas escolas. Por outro lado, desafio 

maior se coloca ao pedagogo no exercício da função Supervisora, o qual necessita 

construir e enfatizar essa identidade de profissional responsável pela organização e 

articulação do trabalho pedagógico.  

Através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) Nº 9.394/96 

de 20 de dezembro de 1996, que a legislação brasileira define a formação de 

profissionais de educação para a Supervisão e Orientação Educacional para a 

Educação Básica, por meio dos cursos de Graduação em Pedagogia ou em nível de 

Pós-Graduação (BRASIL, 1996). A formação em Pedagogia, por sua vez, permite 

exercer a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

em cursos de formação de professores em nível médio e na área de serviços e apoio 
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escolar, como também, em qualquer outra área, escolar ou não escolar, na qual seja 

previsto conhecimentos pedagógicos e isso inclui a função supervisora e orientadora. 

Dessa forma, o Curso de Pedagogia forma hoje, o pedagogo não mais fragmentado 

em diversas habilitações, e sim, o pedagogo unitário, preparado para atuar nas 

escolas nas diferentes etapas da Educação Básica e em outros campos de atuação, 

como empresas, órgãos públicos, sindicatos, hospitais, dentre outros.  

Por fim, como acadêmica do curso de Pedagogia e futura pedagoga, cabe-me 

conhecer mais a ampla atuação desse profissional, debruçando-me na atuação em 

escolas na função Supervisora. Conhecer essa função do pedagogo escolar, a 

abrangência de suas ações, como também, estar colaborando para a produção de 

conhecimento na área e o fortalecimento da identidade do pedagogo escolar, motivou-

me a realizar a presente pesquisa. 

Os fundamentos teóricos necessários para a compreensão e atendimento ao 

problema da pesquisa são encontrados em Alarcão (2000), Almeida e Soares (2012), 

Rangel (2009, 2010, 2011), Pimenta (2011), Libâneo (2002, 2013) e na Legislação 

Educacional Brasileira. Outros teóricos de igual competência também são convidados 

ao texto. 

Metodologicamente, a pesquisa inseriu-se em um paradigma qualitativo de 

investigação (MINAYO,1994) e quanto ao delineamento teórico-metodológico adotou-

se os pressupostos da pesquisa bibliográfica e de campo. Os sujeitos da pesquisa 

foram dez (10) professoras que exercem a função de Supervisão escolar em seis (6) 

escolas da Rede Pública Estadual dos Municípios de Ijuí e Cruz Alta, ambas 

localizadas no Estado do Rio Grande do Sul. O instrumento utilizado nesta pesquisa 

consistiu em um questionário estruturado, contendo questões abertas e fechadas e 

elaborado com base nas leituras realizadas sobre o tema.  

O trabalho está estruturado em seis capítulos, quais sejam: O primeiro capítulo 

apresenta a introdução; o segundo capítulo define os objetivos da pesquisa; o terceiro 

capítulo trata da sustentação teórica da pesquisa, apresentando: Conceituando a 

Supervisão escolar, A função Supervisora em uma perspectiva histórica; Supervisão 

escolar e a legislação; Formação e papel do pedagogo no Brasil; O pedagogo escolar 

e a função Supervisora. O quarto capítulo apresenta a questão metodológica da 
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pesquisa e o quinto e sexto capítulos, respectivamente, expõem os resultados e as 

conclusões da pesquisa. 
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2 OBJETIVOS 

 

No presente capítulo são apresentados os objetivos, geral e específicos que 

nortearam esta pesquisa. 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar a abrangência das ações e os desafios do pedagogo enquanto 

Supervisor Escolar no âmbito das escolas públicas. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) conhecer a origem e a legislação que normatiza a Supervisão Escolar; 

b) conceituar a Supervisão Escolar de acordo com estudiosos e pesquisadores 

da área; 

c) conhecer a abrangência das ações do pedagogo Supervisor; 

d) identificar os desafios do trabalho do pedagogo na função Supervisora em 

Instituições Públicas de Educação Básica. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A seguir são apresentadas as sessões que compõem o referencial teórico. 

 

3.1 CONCEITUANDO A SUPERVISÃO ESCOLAR 

 

Para compreender o conceito de Supervisão faz-se necessário entender o seu 

significado mais básico. Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2008) traz os seguintes 

conceitos sobre: 

 

Su.per.vi.são1. Ação ou efeito de supervisar ou supervisionar. 2. Função de 
supervisor. 
Su.per.vi.sar1. Dirigir ou orientar em plano superior; superintender; 
Supervisionar. 
Su.per.vi.sio.nar1. Supervisar. 
Su.per.vi.sor1. Que ou aquele que supervisa ou supervisiona (FERREIRA, 
2008, p. 758)  

 

Nesta perspectiva, Mary Rangel, afirma que “o Supervisor Educacional é o 

profissional responsável por diretrizes, orientação, integração e controle do processo 

de ensino-aprendizagem que caracterizam uma rede de ensino” (RANGEL, 2011, p. 

32). Nesse sentido, pode-se entender que a função de supervisão, traz um significado 

importante que está ligado à orientação pedagógica.  

Assim, Nilda Alves (2011), segue nesta ideia, na qual a Supervisão é essencial 

no contexto educacional, sendo vista em uma perspectiva vital de sua ação dentro da 

escola. Para ela:  

 

A Supervisão em Educação se apresenta como um instrumento vital de 
controle da qualidade do produto no que este conceito tem de mais nobre. 
Por outras palavras, ela deve ser entendida como o ver crítico, construtivo, 
vitalizador das ações educativas colocadas a serviço dos indivíduos e dos 
grupos, tendo-se em vista seu desenvolvimento e transformação para melhor 
(ALVES, 2011, p. 77). 

 

A autora acrescenta ainda que, cabe à prática da Supervisão, “a tarefa magna 

de, planejando, acompanhando, avaliando e aperfeiçoando oportunamente o curso de 
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tais ações, garantir a eficiência do processo educacional e a eficácia de seus 

resultados” (ALVES, 2011, p. 77).  

Como visto até o momento, é compreendido que o supervisor é responsável 

por dirigir, orientar ações para o desenvolvimento e eficiência da educação escolar; 

levando a proporcionar: 

 

[...] estudos coletivos com a equipe docente sobre fatos e problemas tanto na 
localidade, no entorno da escola, como do país e do mundo globalizado, 
estimulando os professores a construir o conhecimento com seus alunos, 
compreendendo sua origem e finalidade humana, social e política (RANGEL, 
2009, p. 89). 
 

 

 A Supervisão escolar, se conceitua, como sendo uma função primordial para 

o bom andamento escolar, pois é encarregada de orientar, e buscar desenvolver os 

demais setores para adquirir uma educação eficiente. 

Almeida e Soares trazem uma visão importante dos Supervisores, “de que, os 

supervisores são aqueles profissionais que estão no espaço da escola com o objetivo 

de controlar as ações desenvolvidas pelos professores, ou seja, supervisionar” 

(ALMEIDA; SOARES, 2012, p. 21). Dessa forma, entende-se que o pedagogo 

Supervisor atua de forma direta com os professores. 

 

3.2 A FUNÇÃO SUPERVISORA EM UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Para compreender o que entendemos hoje como Supervisor escolar, 

precisamos compreender o surgimento da função Supervisora na perspectiva 

histórica.  

Para Claudia Mara de Almeida e Kátia Cristina Dambiski Soares (2012) esse 

surgimento a partir do contexto da sociedade capitalista, deu início a partir do século 

XVIII, com o surgimento do capitalismo industrial. Primeiramente, através da história 

do ser humano que através do trabalho, o homem atende suas necessidades. 

Segundo Almeida e Soares (2012, p.17) “os seres humanos produzem e reproduzem 

constantemente sua existência material por meio do trabalho para garantir sua 

sobrevivência e suas necessidades”, ou seja, o trabalho é considerado uma 

ferramenta fundamental na sua vida, sendo necessário para sua sobrevivência. 
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Com o passar do tempo, suas necessidades foram se transformando, assim 

como o mundo todo. Ocorreu que a partir do surgimento do capitalismo industrial, o 

homem necessitou cada vez mais do trabalho, em duas esferas: a do empregador e 

a do trabalhador. 

O empregador, é aquele que detém o capital, procura expandi-lo, através da 

contratação de trabalhadores (mão de obra), que necessitam de uma renda para 

melhorar sua condição de vida. A partir daí o empregador investe seu capital no 

trabalhador manual, que através de seus serviços, irá expandir o capital investido. 

Então surge a necessidade de se possuir um “controle”, uma “gerência” deste trabalho 

manual, em que se execute da maneira esperada, para que realmente o capital 

investido em salários, seja expandido como o planejado.  

Há então o surgimento de uma separação de funções, entre o trabalho manual, 

realizado pelos trabalhadores e o trabalho intelectual, onde necessita-se de alguém 

que planeje, gerencie e supervisione o desenvolvimento deste trabalho manual.   

Pode-se dizer que historicamente a Administração Escolar sofreu essas 

influências dos métodos empresarias (ALMEIDA; SOARES, 2012) havendo uma 

transposição das teorias clássicas da Administração para a organização do trabalho 

escolar e, no caso específico, para o papel de Supervisor Escolar. Sobre essa relação, 

Almeida e Soares esclarecem: 

 

Com base nessa proposta que separa as funções de planejamento e 
execução no trabalho empresarial ou fabril, surge a função supervisora, que, 
na escola, caracteriza-se pela divisão de tarefas entre aqueles que definem, 
e controlam o processo de ensino (os supervisores) e aqueles que 
desenvolvem a atividade docente (os professores). (ALMEIDA; SOARES, 
2012, p. 21). 
 

Dá-se então o surgimento da função Supervisora, que através do processo 

capitalista, sobre a manifestação de uma necessidade empresarial, se transformou 

em uma função escolar. 

Partindo para o contexto histórico brasileiro, Mary Rangel (2011) traz que a 

educação brasileira se constituiu nos moldes da Europa, por meio de missionários, os 

conhecidos jesuítas. Em 1809, surge a função de inspeção, avaliação e controle do 

processo educacional para o Supervisor escolar, mas trazendo a nomenclatura de 
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“inspetor geral”. A partir daí as ações nas instituições educacionais, pela Supervisão 

acontecem segundo a “filosofia dos jesuítas, cujo objetivo era o controle, a dominação 

e a reprodução de uma estrutura social já devidamente delineada” (RANGEL, 2011, 

p. 35). Já em 1841, o foco da Supervisão mudou, foi em direção as práticas dos 

professores, objetivando especialmente um melhor desempenho escolar na sua 

função educativa.  

Por muitas décadas, o Supervisor visou à eficácia do ensino atuando como um 

profissional que conduzia um conhecimento específico, “além de determinar e 

apresentar as diretrizes do trabalho, por meio de ações onde o julgamento e as 

recompensas ocorriam para manter o padrão de excelência adquirido” (RANGEL, 

2011, p. 35). 

A datar de 1925 a 1930, as ciências comportamentais se interessam mais pela 

área da Supervisão apresentando novas diretrizes. A função do Supervisor é 

modificada novamente para a adaptação às novas demandas sociais e 

consequentemente educacionais, passando suas ações a adotar alguns princípios 

democráticos.  

No período de 1930 a 1950, em razão de uma nova realidade social que 

demandava mão de obra especializada, aconteceram investimentos na educação com 

a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública em 1930. A partir desse novo 

cenário foram necessários os profissionais denominados de inspetores assumindo, 

porém, o caráter de Supervisão Educacional1, através da Reforma Francisco Campos, 

realizada na Era Vargas.  

Em 1942 é acrescentado o caráter de orientação pedagógica ao Supervisor 

Educacional e:  

 

Nos anos 50, em nosso cenário educacional, a inspeção dá lugar ao 
surgimento da Supervisão Escolar, “com o objetivo de estabelecer uma 
política desenvolvimentista e promover uma transformação social (RANGEL, 
2011, p. 38) 

 

 Entre os anos de 1953 e 1963 houve a criação do Programa Americano-

Brasileiro de Assistência ao Ensino Elementar (PABAEE), e nesse período aconteceu 

                                                           
1 Segundo Rangel (2011), denominação legal dada ao Supervisor nesse determinado período. 
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a formação da primeira turma de supervisores escolares. Nos anos 60, durante a 

Revolução Militar, houveram algumas conquistas para a educação do Brasil, como o 

retorno do foco da Supervisão a sua origem de controlar a qualidade de ensino, “pela 

Lei nº 4.024, de 20/12/1961, que fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

LDB” (RANGEL, 2011, p. 40), e após a Lei nº 5.540/68 que vem gerar no Ensino 

Universitário uma reforma fazendo a Supervisão Escolar retornar a essa origem, de 

controle qualitativo, exigindo que o Supervisor se especialize em um nível superior 

através de uma graduação reformulada. 

Na década de 70, houve nova mudança na Supervisão, através da Lei nº 

5.692/71 de Diretrizes e Bases de Ensino de 1º e 2º graus, que foi promulgada e dá 

início a dois campos diferentes na sua atuação: a inspeção administrativa e a 

assistência técnico-pedagógica; ganhando assim, força institucional. 

Em 1976, o Ministério de Educação e Cultura (MEC)2, realizou o que de fato 

marcou a história da Supervisão Educacional no Brasil, que foi o "I Seminário de 

Supervisão Pedagógica", que objetivou a regulamentação desta profissão, de 

supervisor pedagógico. Após, em 1978, realizou-se o "I Encontro Nacional de 

Supervisores de Educação (I ENSE)", organizado por Supervisores Educacionais do 

Rio Grande do Sul, na capital do Estado. Assim iniciou-se uma jornada nacional a 

procura de uma identidade para a profissão. 

Mary Rangel, nos apresenta que: 

 

O Sistema de Supervisão Educacional foi estruturado no Estado do Rio de 
Janeiro em três níveis de atuação: central, regional e local tornando-se uma 
função independente que garantiria a eficiência da tarefa educativa como um 
todo, por meio do controle da produtividade do trabalho docente (RANGEL, 
2011, p. 43). 

 

No ano de 1980, a função Supervisão chegou a ser eliminada das escolas, em 

unidades particulares; foi absorvida por demais profissionais ou simplesmente extinta. 

Mas essa situação foi revertida, e o Supervisor continuou seu trabalho em diferentes 

setores e ainda buscando sua identidade e valorização. 

Ao final do VII ENSE, elaborou-se um documento com: interesses, 

necessidades e anseios da categoria. E nos anos 90, mais especificamente em 20 de 

                                                           
2 Nesse período, denomina-se Ministério de Educação e Cultura  
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dezembro de 1996, promulgou-se a Lei 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, citando o profissional de Supervisão, como se poderá observar no 

subcapítulo a seguir. 

 

3.3 SUPERVISÃO ESCOLAR E A LEGISLAÇÃO 

 

A Legislação Brasileira, através da Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB (BRASIL, 1996) considera o Supervisor Escolar como 

um profissional escolar de educação básica, em exercício e formado nos cursos 

reconhecidos. Em seu Título VI, Artigo 61, normatiza quem são os profissionais de 

educação e dentre eles, encontra-se o pedagogo. 

 

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 
habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e 
orientação educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas 
mesmas áreas (BRASIL, 1996). 

 

E em seu art. 64, esclarece a formação necessária do Supervisor Escolar: 

 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 
nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional (BRASIL, 1996) 

 

 Entende-se então, que a partir da LDB (1996), os cursos de graduação em 

Pedagogia passam a formar o pedagogo unitário3, capacitados também para a 

Supervisão escolar, e não mais o pedagogo fragmentado, “baseado nas formações 

específicas” (ALMEIDA, SOARES, 2012, p.14). Além da graduação em Pedagogia, a 

formação do supervisor escolar pode ser realizada também em nível de Pós-

Graduação. 

Tramita desde 2012, o Projeto de Lei nº 4.106-B, de 2012, de autoria do 

deputado Ademir Camilo, para regulamentação da profissão de Supervisor 

Educacional. Em seu art. 3 o mesmo destaca:  

                                                           
3 Grifo Nosso. 
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Art. 3º O exercício da profissão de Supervisor Educacional é exclusivo dos 
portadores de diploma de curso superior em Pedagogia ou em nível de pós-
graduação devidamente registrado e reconhecido pelo Conselho Nacional de 
Educação, nas seguintes modalidades: I - de licenciatura plena em 
Pedagogia e/ou Habilitação em Supervisão Escolar; II – de pós-graduação 
em Supervisão Educacional (BRASIL, 2012, p. 2). 

 

Este projeto, se aprovado, regulamentará a profissão do Supervisor 

Educacional, especificando as suas atribuições. 

Percebe-se que, notadamente, a "Supervisão escolar" não é considerada legalmente 

como uma profissão. De acordo com a história, que relata a origem e contextualiza a 

Supervisão, o Supervisor é o profissional escolar, formado em Curso de Pedagogia 

que hoje, encontra-se preparado para o exercício das funções supervisoras e 

orientadoras nas diferentes etapas e modalidades de ensino da Educação Básica. 

Acrescenta-se aqui, mas já dito anteriormente, que a legislação ainda admite apto ao 

exercício da profissão os portadores de diplomas de cursos de Pós-Graduação em 

Supervisão Educacional. 

 

3.4 FORMAÇÃO E PAPEL DO PEDAGOGO NO BRASIL 

 

Historicamente, o papel do pedagogo foi marcado pela fragmentação em 

diversas habilitações (supervisor, orientador, inspetor, administrador, entre outras). 

Para Almeida e Soares (2012) isso ocorreu devido à sua formação, que determinava 

habilitações e delimitava conhecimentos específicos para cada uma. Era o pedagogo 

especialista, sendo possível visualizar práticas específicas atribuídas a cada 

especialista nas escolas. Ao Supervisor cabia a "orientação dos planejamentos e do 

atendimento aos professores” (ALMEIDA; SOARES, 2012, p. 14).  

Porém, novas Diretrizes para o Curso de Pedagogia, alteraram essa 

formação.  

 

A partir da reformulação do curso de Pedagogia pelas atuais Diretrizes 
Curriculares Nacionais (Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006) não 
há mais a formação baseada nas habilitações específicas, mas a formação 
do pedagogo unitário (ALMEIDA; SOARES, 2012, p. 14). 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Pedagogia por meio 

da Resolução n. 1, de 15 de maio de 2006 delimita o campo de atuação do pedagogo.  

 

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e apoio 
escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos (BRASIL, 2006, p. 2). 
 

A referida Resolução determina igualmente a carga horária do curso, em seu 

Art. 7º: "O curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima de 3.200 

horas de efetivo trabalho acadêmico” (BRASIL, 2006, p.4). 

Mas, o que significa Pedagogia? Para Dermeval Saviani (1985, apud ALMEIDA; 

SOARES, 2012), pedagogia tem o significado de “condução da criança”, trazido 

historicamente da Grécia antiga, onde o pedagogo era o escravo responsável por 

“conduzir” as crianças até aqueles que lhes ensinariam conhecimentos, os 

preceptores. Só que por muitas vezes esses escravos eram mais sábios que os 

próprios preceptores, e acabaram eles mesmos se tornando os educadores. 

Na compreensão de Almeida e Soares (2012), a pedagogia constitui-se no 

ramo da ciência direcionado à compreensão de uma prática social complexa que é a 

educação. Em suas palavras: 

 

O trabalho pedagógico, por sua vez, constitui-se em um conjunto de práticas 
sociais intencionalmente sistematizada de formação humana, que ocorre nas 
relações sociais de acordo com cada fase especifica de desenvolvimento das 
forças produtivas de uma determinada sociedade (ALMEIDA; SOARES, 
2012, p. 15-16). 

 

As mesmas autoras afirmam ainda que a "pedagogia, portanto, é a ciência que 

tem como preocupação a mediação entre o senso comum e o conhecimento 

elaborado/científico” (Ibid., p. 16).  

Este profissional, abrange e desenvolve muitos conhecimentos, não apenas 

práticas em sala de aula, mas socialmente é um elemento importantíssimo para a 

educação e evolução da sociedade. No Brasil, o pedagogo, embora seja conhecido 

tradicionalmente como o que ensina, tem um significado mais amplo e seu campo de 



24 

 

 

 

atuação abrange espaços para além da sala de aula Almeida & Soares assim 

explicitam sobre o campo de atuação e a especificidade da ação do pedagogo. 

 

Ao pedagogo, em seus diversos campos de atuação (empresas, órgãos 
públicos, sindicatos, escolas, organizações não governamentais – ONGS, 
movimentos sociais, hospitais etc.), cabe discutir os conhecimentos 
necessários à formação humana em cada determinado momento histórico, 
bem como as formas metodológicas para a sua socialização. Ou seja, ele se 
preocupa com as relações indissociáveis – conteúdo/ forma, 
conhecimento/metodologia -, as quais estão sempre presentes no processo 
de ensino-aprendizagem e são indispensáveis para a sua efetivação 
(ALMEIDA; SOARES, 2012, p.16). 

 

Corrobora para a compreensão da nova identidade do pedagogo, autores 

como Selma Garrido Pimenta (2011) e José Carlos Libâneo (2002). Ambos defendem 

a amplitude da atuação do pedagogo nas mais variadas instâncias sociais, não se 

restringindo à escola e muito menos à docência ao afirmar que isso deve ser 

considerado na sua formação. 

 Nas palavras de Libâneo: 

 

É quase unânime entre os estudiosos, hoje, o entendimento de que as 
práticas educativas estendem-se às mais variadas instâncias da vida social 
não se restringindo, portanto, à escola e muito menos à docência, embora 
estas devam ser a referência da formação do pedagogo escolar. Sendo 
assim, o campo de atuação do profissional formado em Pedagogia é tão vasto 
quanto são as práticas educativas na sociedade. Em todo lugar onde houver 
uma prática educativa com caráter de intencionalidade, há aí uma Pedagogia 
(LIBÂNEO, 2002, p. 51). 

 

Selma Garrido Pimenta (2011), nos traz o seguinte entendimento sobre o 

profissional formado no curso de Pedagogia:  

 

O curso de pedagogia destina-se-á à formação de profissionais interessados 
em estudos do campo teórico-investigativo da educação e no exercício 
técnico-profissional como pedagogos no sistema de ensino, nas escolas e em 
outras instituições educacionais, inclusive as não escolares (PIMENTA, 2011, 
p. 19) 

 

Para Pimenta (2011), tradicionalmente, no Brasil o pedagogo é conhecido 

como alguém que ensina algo, mas afirma que a Pedagogia é bem mais que isso, 

trazendo um significado mais amplo à ação desse profissional. 
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A pedagogia ocupa-se, de fato, da formação escolar de crianças, com 
processos educativos, métodos, maneiras de ensinar, mas antes disso, ela 
tem um significado bem mais amplo, bem mais globalizante. Ela é um campo 
de conhecimentos; diz respeito ao estudo e à reflexão sistemática sobre o 
fenômeno educativo, sobre as práticas educativas, para poder ser uma 
instância orientadora do trabalho educativo (PIMENTA, 2011, p. 67) 

 

Compreende-se assim que o pedagogo é o profissional que atua em várias 

instâncias da prática educativa escolar e não-escolar, abrangendo mais espaços e 

lugares para além da sala de aula.  

As próprias diretrizes do Curso de Pedagogia - a Resolução n. 1, de 2006, em 

seu Art. 5º, parágrafo determina que o egresso do curso de Pedagogia deverá estar 

apto a "trabalhar, em espaços escolares e não-escolares, na promoção da 

aprendizagem de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em 

diversos níveis e modalidades do processo educativo" (BRASIL, 2006, p. 2) e 

complementando, no mesmo Art., parágrafo XIII, esclarece que o pedagogo poderá 

"participar da gestão das instituições planejando, executando, acompanhando e 

avaliando projetos e programas educacionais, em ambientes escolares e não-

escolares" (BRASIL, 2006, p. 2). 

Com relação a participação do pedagogo na gestão das instituições escolares, 

no próximo capítulo abordaremos o pedagogo e a função Supervisora. 

 

3.5 O PEDAGOGO ESCOLAR E A FUNÇÃO SUPERVISORA 

 

A atuação do pedagogo escolar com relação a sua função Supervisora está 

diretamente relacionada ao trabalho junto aos professores. Almeida e Soares (2012) 

destacam algumas ações ou dimensões do trabalho do pedagogo escolar, dentre elas: 

formação continuada, planejamento escolar, avaliação e a gestão democrática.  

Partimos do ponto da participação do pedagogo escolar junto ao Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) da Escola. O Supervisor, juntamente com Orientador 

Escolar, são responsáveis pela organização do PPP, tanto nas discussões para sua 

elaboração, quanto para sua avaliação. Este documento dará o norte para a 

organização do trabalho pedagógico da instituição escolar, e ele é considerado a 
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identidade do ambiente escolar. O Pedagogo Supervisor deve desenvolver ações de 

ensino e de aprendizagem na escola, na qual envolva alunos e professores. 

Segundo Almeida e Soares (2012), a Supervisão abrange as ações de 

formação continuada, planejamento escolar, avaliação e a gestão democrática. 

Sobre a formação continuada dos professores enquanto uma ação de 

abrangência da Supervisão, Almeida e Soares (2012) nos traz que “O trabalho do 

professor insere-se no âmbito da produção e socialização do saber, do conhecimento 

produzido histórica e coletivamente pelos seres humanos” (ALMEIDA; SOARES, 

2012, p. 58), então se faz necessário que o professor esteja em constante atualização 

do seu saber, através de estudos e saberes trazidos por meio da formação continuada, 

para que se realize assim os processos de ensino e de aprendizagem. 

Para Isabel Alarcão (2000), a formação continuada de professores é papel da 

Supervisão em uma escola reflexiva, sendo essa sua função principal. Para ela: 

 

Fomentar ou apoiar contextos de formação que, traduzindo-se numa melhoria 
de escola, se repercutem num desenvolvimento profissional dos agentes 
educativos (professores, auxiliares e funcionários) e na aprendizagem dos 
alunos que nela encontram um lugar, um tempo e um contexto de 
aprendizagem (ALARCÂO, 2000, p. 19). 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional sobre a formação continuada 

dos profissionais da educação traz no Título VI, art. 64, respectivamente a garantia da 

mesma. 

 

Garantir-se-á formação continuada para os profissionais a que se refere 
o caput, no local de trabalho ou em instituições de educação básica e 
superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de 
graduação plena ou tecnológicos e de pós-graduação (BRASIL, 1996). 

 

A formação continuada se faz necessária, para que a escola funcione de uma 

boa forma, efetivando o processo de ensino e de aprendizagem por parte dos 

professores, os desenvolvendo qualitativamente. 

Com relação ao Planejamento Escolar, ação de responsabilidade do Pedagogo 

Supervisor, ele deve coordenar e sistematizar este processo. Para a realização deste 

planejamento, deve-se tomar como partida o Projeto Político-Pedagógico, 

desenvolvendo o plano escolar a partir das metas e objetivos trazidos nele. 
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Então, junto com a direção, são organizados espaços para a discussão e 

elaboração deste planejamento. Sobre esses planejamentos, Almeida e Soares 

(2012) esclarecem que: 

 

O plano de ensino diz respeito à questão curricular (a organização dos 
conteúdos, as estratégias e os processos avaliativos em cada área do 
conhecimento) e o plano de aula, à organização diária do trabalho do 
professor visando o detalhamento do plano de ensino (ALMEIDA; SOARES, 
2012, p. 67). 

 

O Supervisor Pedagogo deve assim, subsidiar os demais professores, tanto 

teórica, quanto metodologicamente, trazendo estratégias diversas, sempre visando o 

desenvolvimento do aluno, trabalhando assim dificuldades passadas pelas turmas.   

Cabe ressaltar que “o papel do pedagogo, portanto, é de apoio e subsídio ao 

trabalho do professor, acompanhando tanto a elaboração do plano de ensino e do 

plano de aula, quanto o desenvolvimento do trabalho a ser realizado com os alunos” 

(ALMEIDA; SOARES, 2012, p. 69). Assim pode-se dizer que se tem a Supervisão 

como meio de apoio e o pedagogo e o professor, juntos, são responsáveis pelo ensino 

e pela aprendizagem, não se sobrepondo um sob o outro. 

A Avaliação escolar, enquanto ação de abrangência da Supervisão, está 

diretamente ligada ao planejamento, pois deve ser realizada considerando os 

resultados obtidos através das atividades propostas pela escola, avaliando assim a 

aprendizagem dos alunos. 

Segundo Almeida, “a avaliação, nesse sentido, tem sempre um caráter 

diagnóstico e não é um ponto final de um processo” (2012, p. 70). Assim, compete ao 

pedagogo, discutir junto aos professores, de que modo deve ser realizada a avaliação 

destes conteúdos, considerando o método de ensino e de aprendizagem. 

Juntamente, cabe ao Pedagogo Supervisor também, organizar e direcionar os 

Conselhos de Classe, cuidando do tempo, do espaço e das dinâmicas a serem 

realizadas.  

Com relação a Avaliação Institucional, o Pedagogo Supervisor deve considerar 

o desenvolvimento da escola, levando em conta o Projeto Pedagógico da Instituição, 

já que é este documento que direciona a escola. É uma ação que deve ser feita junto 

à direção, discutindo dificuldades e também os modos de superação. 
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A Gestão Democrática, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, está respaldada no Art. 14.  Nele consta que: 

 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios: I - participação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - participação 
das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes 
(BRASIL, 1996). 

 

De acordo com a Gestão Democrática, a escola é administrada não só pela 

equipe diretiva, mas a comunidade escolar e local também tem voz e vez. E neste 

processo, cabe ao pedagogo, como membro do conselho escolar “subsidiar as 

discussões e decisões disponibilizando informações a respeito do desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem na escola” (ALMEIDA; SOARES, 2012, p. 75). 

Organizando, analisando e executando, as decisões e propostas realizadas durante 

os conselhos da escola. 

Assim é de extrema importância trazer os estudos de Mary Rangel (2010) a 

qual apresenta o objeto e a abrangência da ação Supervisora. Em nível de escola, o 

objeto da ação se traduz no processo de ensino e de aprendizagem e a abrangência 

desse processo incluí currículo, programas, planejamento, avaliação e métodos de 

ensino, recuperação, formação de professores, Educação Inclusiva e a pesquisa. 

De acordo com Rangel (2010), o currículo, no atual contexto da Educação 

Básica, encontra-se em fase de reestruturação devendo adequar-se à Base Nacional 

Comum Curricular aprovada em dezembro de 2017. Cabe, portanto, ao Supervisor 

encaminhar e organizar todo o processo de reconstrução curricular. Sobre a 

supervisão dos programas, inclui-se as ações relacionadas aos programas de cada 

disciplina, programas e ações federais, estaduais ou ainda municipais e à escolha do 

livro didático. 
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4 METODOLOGIA 

 

No presente capítulo é apresentada a metodologia adotada para a realização 

da pesquisa que deu origem a este trabalho. 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

  

O desenvolvimento da pesquisa está pautado na abordagem qualitativa que, 

de acordo com Maria Cecília de Souza Minayo (2002) apresenta características 

específicas. Para a autora: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
qualificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2002, p.22). 

 

As pesquisas qualitativas são mais apropriadas para as investigações na área 

das Ciências Humanas, pois permitem a apropriação de significados, das ações e das 

relações humanas, dados esses não perceptíveis em dados matemáticos.  

 

4.2 SUJEITOS DE ESTUDO 

 

A fim de buscar subsídios e verificar a atuação do pedagogo na função 

supervisora, a abrangência e desafios de suas ações, foram entrevistados 10 (dez) 

Supervisores, dentre pedagogos e especialistas, que desenvolvem suas atividades 

nessa função em escolas, independente do sistema a qual pertencem ou do nível no 

qual atuam. Cabe destacar que a intenção inicial da pesquisa era que os sujeitos 

fossem pedagogos, porém, encontramos poucos pedagogos exercendo essa função, 

o que levou a aceitação dos especialistas como sujeitos da pesquisa e não apenas de 

pedagogos, intenção inicial. 
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4.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

  

Para obter os dados necessários para a execução da pesquisa foi elaborado 

um questionário (Apêndice A), exclusivamente para esse fim. O questionário foi 

constituído por dezessete (17) questões elaboradas de forma aberta e fechada. As 

questões foram elaboradas a partir de leituras a literatura sobre a temática. 

  

4.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Como primeiro passo da pesquisa que permite ao pesquisador uma bagagem 

teórica ampla, foi realizada a pesquisa bibliográfica. Esta pesquisa tem como objetivo 

explicitar e construir hipóteses acerca do problema evidenciado, aprimorando as 

ideias, fundamentando o assunto em questão abordado na pesquisa. Para tanto, esse 

tipo de pesquisa envolve um levantamento bibliográfico, o qual deverá ser feito em 

diversas fontes. Para Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa bibliográfica “é um 

apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, 

por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema 

com uma abordagem qualitativa” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 158). 

Após a definição do problema e objetivos da pesquisa elegeu-se a Pesquisa de 

Campo enquanto uma forma de investigação, por possibilitar a aproximação com o 

que se deseja conhecer e a partir do mesmo, produzir conhecimentos (MINAYO, 

2002). 

Para Minayo, a pesquisa de campo é: 

 

O recorte que o pesquisador faz em termos de espaço, representando uma 
realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas que 
fundamentam o objeto da investigação (MINAYO, 2002, p. 53). 

 

A Pesquisa de Campo somente foi realizada após o estudo bibliográfico, pois, 

para entrada em campo, elaboração e aplicação dos instrumentos da pesquisa, foi 

necessário conhecer sobre o assunto. 
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4.5 PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta de dados foi executada a etapa da análise dos resultados obtidos. 

As respostas das questões abertas foram transcritas, reunidas ou não por categorias 

(Minayo, 2002) e analisadas qualitativamente.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo apresenta as análises e discussões dos dados coletados na 

pesquisa "O Pedagogo Escolar e sua Função Supervisora no âmbito das Escolas 

Públicas: Abrangência e desafios de sua gestão pedagógica" realizada com dez (10) 

professoras que exercem a função de Supervisão escolar em seis (6) escolas da Rede 

Pública Estadual dos Municípios de Ijuí e Cruz Alta, ambos (os municípios) localizados 

no Estado do Rio Grande do Sul. Cabe ressaltar que foram entregues dez (10) 

questionários aos respectivos Supervisores e todos retornaram à pesquisadora, os 

quais serão nomeados nesta análise de "A" a "J", respectivamente, sendo assim, 

assegurada as identidades dos sujeitos da pesquisa. Outro dado importante do campo 

e sujeitos da pesquisa, que no transcorrer das análises será discutido, é que há 

poucos "pedagogos" exercendo a função de Supervisão nas escolas, sendo a maioria, 

especialistas na área. Essa dificuldade no momento da aplicação do instrumento da 

pesquisa, levou a aceitação dos especialistas como sujeitos da pesquisa e não 

apenas de Pedagogos, intenção inicial da pesquisa.  

O questionário, instrumento da pesquisa, foi constituído por duas partes, 

contendo dezessete (17) questões abertas e fechadas e elaborado com base nas 

leituras realizadas sobre o tema. A primeira parte, objetivou conhecer o perfil do 

supervisor e solicitou informações quanto a idade, sexo, formação acadêmica, tempo 

de magistério e o tempo de atuação como Supervisor escolar. Na segunda parte, as 

perguntas se direcionaram para obter informações relacionadas aos objetivos da 

pesquisa que envolveu questões relacionadas a função Supervisora realizada na 

escola. 

 

5.1 PERFIL DO PROFESSOR SUPERVISOR 

 

Iniciando a apresentação do Bloco I, "Perfil do Professor Supervisor" 

concluiu-se que são professoras mulheres, na faixa etária entre 34 a 69 anos, 

apresentando um tempo de 15 a 45 anos de atuação no magistério e de 1 a 17 anos, 

como professoras Supervisoras. 
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Por considerar ser um dado relevante o tempo de atuação como professoras 

Supervisoras, apresenta-se o mesmo para melhor visualização, no Gráfico 1, a seguir. 

 

Gráfico 1 – Tempo de atuação na Supervisão 

 

     Fonte: Autora (2018) 

 

A professora "G" não informou o respectivo tempo. Destaca-se que seis (6) 

professoras são supervisoras a mais de cinco (5) anos. Isso demonstra que possuem 

experiência e conhecimentos na/para essa função.  

Sobre a formação das professoras, dado importante para a pesquisa, obteve-

se uma revelação extremamente importante: não são os "pedagogos" que estão nas 

escolas exercendo as funções de supervisor escolar e sim, especialistas na área de 

gestão e Supervisão escolar. Das dez (10) respondentes, apenas duas (2) são 

graduadas em Pedagogia, cinco (5) são especialistas em Supervisão Escolar, duas 

(2) tem outra formação, não informada, e uma (1) professora não respondeu.  

Por considerar que esse resultado, no contexto do problema e dos objetivos 

da pesquisa, necessita ser analisado e discutido, apresenta-se na sequência o gráfico 

informativo do mesmo (gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Área de formação do Professores Supervisores 

 

Fonte: Autora (2018). 

 

Sabe-se que, de acordo com a legislação, mais especificamente a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Nº 9.394/96, a formação do profissional 

pedagogo, de acordo com o Art. 64, possibilita atuar nas funções de “administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a Educação 

Básica” (BRASIL, 1996). E a Resolução do CNE/CP Nº 1, de 15 de Maio de 2006, traz 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia -  Licenciatura, 

esclarecendo em seu Art. 4º. 

 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores 
para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, 
de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras 
áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. Parágrafo 
único. As atividades docentes também compreendem participação na 
organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: I - 
planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de 
tarefas próprias do setor da Educação; II - planejamento, execução, 
coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e experiências 
educativas não-escolares; III - produção e difusão do conhecimento científico-
tecnológico do campo educacional, em contextos escolares e não-escolares 
(BRASIL, 2006). 
 

As Diretrizes determinam que o pedagogo é o profissional que pode exercer a 

função Supervisora mas, constatou que ele não está presente nas escolas executando 
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essa função, em sua maioria, encontra-se em sala de aula, como professor de 

Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Sobre isso Almeida e 

Soares explicam que por "pedagogo escolar entendemos aquele profissional que, 

egresso do curso de graduação em Pedagogia, tem como responsabilidade a 

organização do trabalho pedagógico desenvolvido na instituição escolar” (2012, p.11), 

e isso inclui a Supervisão Escolar.  

O campo de atuação do pedagogo é amplo, em espaços escolares assumindo 

as funções de professor de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 

Supervisão Escolar e Orientação Educacional. De outra forma, estende seu campo de 

atuação para outras instituições, não-formais como ONG's, empresas, hospitais, 

associações, sindicatos, órgãos judiciários e em outros segmentos da sociedade. 

Dessa forma, a docência é apenas um dos campos de atuação. 

E é sobre isso que se faz necessário refletir: por que o pedagogo não está 

realizando as funções de Supervisão escolar? O pedagogo tem amplo leque de 

atuação relacionada às práticas educativas presentes em várias instâncias da vida 

social, escolar e não-escolar. Urge reconstruir a identidade do pedagogo tão marcada 

historicamente à especificidade docente de sala de aula. Os próprios cursos de 

Pedagogia deverão fazer isso, através de seus estágios, as pesquisas, a legislação, 

as redes de ensino, os concursos públicos, as instituições sociais e, é claro, o próprio 

pedagogo, o qual, em muitos casos, também desconhece essa amplitude. Libâneo 

(2002), nesse sentido, esclarece que a ação do pedagogo, não pode reduzir-se à 

prática docente, pois a Pedagogia é uma reflexão teórica baseada nas práticas 

educativas e sobre elas. 

 

5.2 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

O Bloco II analisa os dados coletados no campo da pesquisa relacionados 

diretamente ao tema e objetivos da pesquisa. A questão 8 questionava "Qual a 

abrangência das ações ou as funções do Pedagogo Supervisor em sua escola?" As 

respostas das Professoras Supervisoras foram tímidas, vagas ou até equivocadas 

com relação a abrangência das ações, limitando-se a citar poucas ações, generalizar 

ou equivocar-se. 
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Portanto, transcreveu-se aqui, as respostas. As professoras “A”, ”B” e ”D” 

responderam que tem como funções de “mediador”, “articulador”, e “apoiador” do 

trabalho do professor. As Supervisoras “E”, “F”, "H", e “J” responderam que sua função 

abrange "o pedagógico", "o planejamento", "a formação continuada" e "os eventos" da 

escola. As Supervisoras "G" e "I" informaram que seu trabalho é "amplo, abrange toda 

a escola" e a Supervisora “H” colocou que sua função, abrangendo todos os setores 

da escola. Por sua vez, a Supervisora "C", equivocou-se na resposta. Na íntegra, 

apresenta-se algumas das respostas. 

Percebe-se nas falas ilustrativas das Supervisoras, as aproximações com o 

objeto e a abrangência do Supervisor. Sem descaracterizar o trabalho das 

Supervisoras, elas citam em suas falas poucas ações ou apenas se limitam a afirmar 

que são as responsáveis pelo trabalho pedagógico da escola. Porém, não nos passou 

despercebido os resquícios de uma concepção fiscalizadora de Supervisão, quando 

se referem à "supervisão do trabalho pedagógico", como também, sinais de uma 

concepção ampliada de supervisão, quando apresentam os conceitos de "mediação", 

e "articulação".  Na voz das professoras: 

 

Supervisora B -  As funções do Supervisor deve abranger a mediação, a 
articulação, o apoio e também a supervisão do trabalho pedagógico. 

 
Supervisora H - Planejar com os professores as ações pedagógicas e a 
formação continuada. 

 

 

Ações vagas ou equivocadas. 

 

Supervisora I - Muito ampla, está em todos os setores (é a alma da escola). 
 
Supervisora D -  O supervisor deve ser o apoio do professor mediar conflitos 
existentes, deve ser a ponte entre professor e aluno. 

 

Nesse sentido, Rangel (2010) claramente explicita o objeto e a abrangência 

da ação do Supervisor. Em uma perspectiva ampliada, o Supervisor pedagógico faz 

parte do corpo de professores e abrange dimensões relacionadas diretamente ao 

processo de ensino e de aprendizagem. Destaca-se a formação continuada, o projeto 

pedagógico da escola, a recuperação, dentre outras. Nas palavras de Rangel: 
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O objeto específico da supervisão escolar é o processo de ensino-
aprendizagem. A abrangência desse processo inclui currículo, programas, 
planejamento, avaliação, métodos de ensino e recuperação [...] (RANGEL, 
2010, p. 78). 
 

 

As ações do supervisor também se realizam em outros espaços, segundo 

Almeida e Soares (2012): reuniões pedagógicas, conselhos de classe ou da escola, 

articulando esses momentos para a efetivação do Projeto Político-Pedagógico. 

A questão 9, indagava: “Como se dá a relação com Professores e Gestores 

de sua escola? ”, As respostas apresentadas foram relações de: “dialogo” (E e G), 

“parceria” ( B, H e J) , “mediador” ( C e D), “muito boa” (F e I) e “não responderam” 

(A). Para entender um pouco mais sobre essa relação, o autor José Carlos Libâneo 

mostra que os gestores  

 

[...] precisam reconhecer que seu trabalho tem uma característica 
genuinamente interativa, ou seja, seu trabalho está a serviço das pessoas e 
da organização, requerendo deles uma formação específica para buscar 
soluções para os problemas, saber coordenar o trabalho conjunto, discutir e 
avaliar a prática, assessorar e prestar apoio logístico aos professores na sala 
de aula. (LIBÂNEO, 2013, p. 178) 

 

Entende-se então que os gestores, conhecidos na escola como a "equipe 

diretiva", e professores, devem trabalhar juntos exercendo diálogo, parceria, 

mediação, uma boa relação entre si, para que haja um bom trabalho, pois cabe aos 

gestores, apoiar e assessorar os professores. 

A questão 10 compreendia o “Papel do Pedagogo Supervisor em sua escola”. 

As respostas, de múltipla escolha, apresentavam as seguintes alternativas: Mediador; 

Articulador; Apoiador; De Supervisão e Controle; Outra - Cite. Os resultados obtidos 

estão dispostos a seguir no “Gráfico 3” e representam as opções escolhidas.  
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Gráfico 3 - Papel do Pedagogo - Supervisor em sua escola 

 

      Fonte: Autora (2018). 
 

De acordo com as respostas obtidas e observando no gráfico 3, claramente 

percebe-se que as dez (10) Supervisoras concordam com o papel "mediador, 

articulador e apoiador" do Supervisor e entendem o que significa e, de certa forma, 

estão desenvolvendo isso em suas escolas. Retomando a fala de Mary Rangel já 

citada neste trabalho, em que ela afirma que “o Supervisor Educacional é o 

profissional responsável por diretrizes, orientação, integração e controle do processo 

de ensino-aprendizagem que caracterizam uma rede de ensino” (RANGEL, 2011, p. 

32), entende-se que esta função de supervisão, traz um significado de suma 

importância e que as Supervisoras estão cientes da realização deste trabalho em suas 

escolas. Mas, ao mesmo tempo, não pode passar despercebido que sete (7) 

Supervisoras também acham que seu papel é controle. A função de controle, de 

Supervisionar, vem da própria história da Supervisão escolar, e segundo Almeida e 

Soares (2012, p. 26), "o profissional de supervisão escolar, em sua origem, exercia a 

função de controle sobre o trabalho executado pelo professor, ou seja, cabia ao 

Supervisor, como a própria denominação sugere, "Supervisionar o trabalho docente". 

Esse dado é significativo no contexto da pesquisa, remete a práticas supervisoras 

arraigadas e ainda presentes no contexto educativo.  

A questão 11, questionava sobre “A formação no curso de Pedagogia 

proporciona conhecimentos suficientes para a atuação na função Supervisora na 
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Educação Básica? ” Pode-se agrupar as respostas em duas categorias: Categoria 1 - 

Proporciona uma base e Categoria 2 - Outra formação/habilitação.  

Na Categoria 1 classificamos as Supervisoras “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “J” que 

afirmaram que a formação em Pedagogia "proporciona uma base", sendo necessário 

buscar mais conhecimentos e subsídios, ter a prática, fazer uma especialização ou 

aperfeiçoamento ou ainda, realizar estudos posteriores.  

Destaca-se, a seguir, algumas destas respostas obtidas por esses 

Supervisores. 

 

Supervisora D -  Proporciona uma base para o início profissional e após 
estudos posteriores. 
 
Supervisora E – A formação proporciona subsídios para a base de atuação. 
 
Supervisora F - Sim, é muito importante, porém só nos constituímos em 
nossa prática pedagógica "no di a a dia" da escola interagindo com a 
comunidade escolar. 
 
Supervisora G – Proporciona a base. É necessário aperfeiçoamento 
constante. Estamos Sempre aprendendo, nunca prontos. 

 

Para analisar essas afirmações, retoma-se a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em seu artigo 64, que traz que o curso de Pedagogia forma os 

profissionais da educação para realizar a função de Supervisor Escolar, estando ele, 

tanto quanto preparado para essa função Supervisora quanto o profissional 

especialista. Em termos legais, ambos podem exercer essa função. No Art. 64 consta 

que:  

 

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 
nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional (BRASIL, 1996). 

 

Apesar de concordarem que o curso é importante, não o credenciam para a 

função, sendo necessário a formação continuada para sentirem-se preparados. 

Concorda-se com as Supervisoras com relação à formação continuada necessária a 

todos os profissionais da educação e áreas do conhecimento e que a mesma deva 

ser garantida no próprio  "local de trabalho ou em instituições de educação básica e 
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superior, incluindo cursos de educação profissional, cursos superiores de graduação 

plena ou tecnológicos e de pós-graduação" (BRASIL, 1996). Porém, o que se alerta 

de suas falas é que o pedagogo não está pronto, preparado, sendo necessário a 

continuidade de estudos para tanto. 

 A Categoria 2 - Outra formação/habilitação., encontram-se os Supervisores “A”, 

“B”, “H” e “I”, que afirmam não ter cursado Pedagogia ou que a mesma habilitava 

apenas para os Anos Iniciais.  

 

Supervisora A – Não tenho formação no curso de Pedagogia, só especialista 
 
Supervisora B – A ênfase da graduação que fiz é em Anos Iniciais. A maior 
parte dos conhecimentos para atuação em Supervisão foi dada pela Pós-
Graduação.  
 
 

A título de esclarecimento, anterior às Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia, aprovada no ano de 2006, o papel do pedagogo escolar foi 

marcado, em sua formação, em diversas habilitações (Supervisão Escolar, Orientação 

Educacional, Professor de Educação Infantil ou Anos Iniciais) e ainda encontram-se 

muitos desses profissionais nas escolas. 

A questão 12 perguntava “Qual a relevância da supervisão escolar? Por quê?” 

Todas as Supervisoras foram unânimes em afirmar essa relevância, compreendidas 

por elas "como muito importante”. As justificativas dadas pelas Supervisores, porém, 

foram diversas Destaca-se as falas das Supervisoras "B", "C", "D", "E", "H", "I". 

 

Supervisora B – O trabalho do supervisor é de suma importância, pois é a 
partir dele que se articulam as ações pedagógicas. 
 
Supervisora C – É importante pois cabe ao supervisor mediar as questões 
que levem ao bom desempenho tanto dos professores como da equipe 
diretiva. 
 
Supervisora D – É de grande importância numa escola, pois é o apoio e o 
articulador em vários projetos e situações escolares. 
 
Supervisora E – É de grande importância e muito relevante o trabalho da 
supervisão, uma vez que requer um trabalho de mediação e apoio. 
 
Supervisora H – Função importante na construção de espaços de articulação 
entre os professores e a construção do processo de aprendizagem. 
 
Supervisora I – Se a supervisão ficasse no seu setor conseguiria suprir as 
necessidades, pois é de extrema importância na escola, ele é “um canal de 
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informação”, facilitador, mediador, está sempre em constante construção na 

aquisição de informações, auxiliando professores, alunos e famílias. 
 

Percebe-se que além de todas classificarem como importante a relevância do 

Supervisor, elas utilizam os termos “articulador”, “mediador”, “facilitador” e de “apoio”, 

para justificar suas respostas, termos estes citados também pelos estudiosos do tema. 

As Supervisoras “A”, “F”, “G”, e “J”, assim se pronunciaram 

 

Supervisora A – É o cérebro da escola, do trabalho pedagógico juntamente 
com os professores. 
 
Supervisora F – Buscamos interagir encontrando estratégias e alternativas 
para que o desempenho do nosso aluno seja realmente de aprendizagem. 
 
Supervisora G – Além de coordenar, priorizar ações pedagógicas, facilitar e 
orientar ações pedagógicas condizentes com o foco de seu trabalho. 
 
Supervisora J – É quem precisa ver o todo da escola, porém a demanda 
torna isso difícil.  

 

Reforçando essa relevância do Supervisor no contexto escolar, Rangel (2010) 

Pontua que o "objeto específico da supervisão escolar é o processo de ensino-

aprendizagem" e Libâneo (2002), por sua vez, que a Supervisão é responsável pela 

viabilização, integração e articulação do trabalho pedagógico em articulação com os 

professores. 

Na sequência, apresenta-se a questão 13: “Quais os desafios encontrados no 

desenvolvimento das atividades da Supervisão? ”. As Supervisoras pontuam desafios 

pertinentes à suas realidades, tais como: estar sempre em formação; desmotivação e 

desvalorização dos professores frente ao contexto socioeconômico atual; realização 

de tarefas que não são suas funções; interação com pessoas diferentes; rotatividade 

de pessoal.  

Retomando a fala de algumas dessas Supervisoras, é possível identificar esses 

desafios.  

 

Supervisora A – Interação com pessoas, com pensamentos e 
personalidades diferentes. 
 
Supervisora F – Conscientizar as famílias da importância de sua participação 
na escola; a rotatividade de professores o que dificulta o pedagógico; 
motivação dos alunos. 
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Supervisora I – Muitas, em primeiro lugar falta nos recursos humanos e 
acabamos fazendo coisas de outro setor. 
 
Supervisora J – É necessário formação para auxiliar e dar segurança ao 
trabalho. 

 

Chama a atenção as dificuldades enfrentadas pelas professoras Supervisoras, 

sejam elas pedagogas ou especialistas, pois retratam as dificuldades sentidas no dia 

a dia, no interior das escolas. Nilda Alves (2011) mostra que o Supervisor tem “a tarefa 

magna de, planejando, acompanhando, avaliando e aperfeiçoando oportunamente o 

curso de tais ações, garantir a eficiência do processo educacional e a eficácia de seus 

resultados” (ALVES, 2011, p. 77), conforme as respostas obtidas e a fala de Alves, o 

supervisor acompanha o processo educacional, trabalhando com muitas pessoas 

durante este, desta forma envolve-se em muitos desafios trazidos por todos estes 

relacionamentos. 

A questão 14 solicitava “Acontecem reuniões entre a supervisão e a direção? 

Com que frequência? O que é tratado? ”, as respostas constam no Quadro 1 - a seguir: 

 

Quadro 1 - Reuniões entre a supervisão e a direção, frequência e assuntos tratados. 

 
Professoras 
Supervisoras 

Acontecem 
reuniões entre 
a supervisão e 

direção 

 
 

Frequência 

 
 

O que é tratado 

A SIM Quinzenalmente Atividades a serem 
desenvolvidas 

B SIM Não definida Assuntos relacionados à 
gestão e coordenação 

pedagógica 

C SIM Pouca Frequência Assuntos que ajudam na 
melhoria da atuação de 

todos 

D SIM Não definida Assuntos que surgem 
diariamente 

E SIM Conforme a 
Necessidade 

Assuntos que surgem 
diariamente 
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F SIM Semanalmente Troca de ideias e solução 
de problemas 

G SIM Constantes Não respondeu 

H SIM Conforme a 
Necessidade 

Não respondeu 

I SIM Quinzenalmente Não respondeu 

J SIM Semanalmente Não respondeu 

Fonte: Autora (2018). 

 

O Supervisor, que faz parte do trio gestor, deve participar de reuniões para 

“subsidiar as discussões e decisões disponibilizando informações a respeito do 

desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem na escola” (ALMEIDA; 

SOARES, 2012, p. 75), visando o bom andamento escolar. Nos dados coletados, 

pode-se observar que apenas quatro (4) escolas realizam reuniões regulares entre a 

equipe diretiva e as demais, seis (6) escolas realizam reuniões, quando necessário. 

Na Escola Pública, regida pelo princípio da Gestão Democrática (BRASIL, 1996), as 

decisões devem ser tomadas coletivamente. Para tanto, deve ser organizado um 

espaço, na sua própria rotina, para as trocas de informações, ideias e decisões 

coletivas. Almeida e Soares (2012), por sua vez, complementam sobre a gestão 

democrática e as relações que se deva ter entre os diferentes segmentos da 

comunidade escolar.  

 

A escola, como uma instituição inserida num contexto mais amplo da 
sociedade brasileira, passou a buscar a construção de uma forma de 
organização democrática, que expressasse novas relações entre os 
segmentos (professores, pais, alunos, direção, funcionários, direção e 
pedagogos) que participam do processo de ensino-aprendizagem" 
(ALMEIDA; SOARES, 2012, p. 39) 

 
Dessa forma, o Supervisor deve desempenhar um papel democrático, assim 

como os outros segmentos da escola. Cabe a ele, em conjunto com a direção da 

escola, apresentar propostas para o trabalho pedagógico da escola a serem 

analisadas nas reuniões do Conselho Escolar, objetivando uma proposta coletiva de 

trabalho (Ibid.). 

A questão 15 indagava se “Você considera importante o Supervisor Escolar 

acompanhar o trabalho dos professores?" Todas as dez (10) professoras 
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Supervisoras responderam que consideram ser um trabalho importante. Destas, duas 

(2), "H" e "I", respectivamente, responderam apenas que sim, e as demais justificaram 

suas respostas. Vejamos: 

 

Supervisora A – Sim, para que se cumpra o PPP, planos de estudos e que 
aconteça o processo de aprendizagem de forma coerente. 
 
Supervisora B - Sim, o supervisor escolar é o suporte para o trabalho 
pedagógico e deve cooperar com o trabalho docente. 
 
Supervisora C – Sim, pois na sala de aula é que acontece a última instância, 
o aprendizado do aluno. 
 
Supervisora D – É de fundamental importância, colaborando com o trabalho 
dos professores. 
 
Supervisora E – É de suma importância o acompanhamento, a interação do 
supervisor junto ao trabalho do professor. 
 
Supervisora F– Muito, porque é com este trabalho também que acontecem 
as construções do conhecimento da sala de aula entre: professor X aluno. 
 
Supervisora G – É fundamental que tenhamos clareza do nosso propósito. 
Gostar do que fazemos, honrar esta função, é assim que a valorizamos. 
 
Supervisora J– Com certeza, muitas vezes é ele quem auxilia o professor a 
organizar-se. 

 

Analisando as respostas percebe-se que a Supervisora "A" afirma que isso 

deve acontecer para se cumprir o PPP, o que é uma das ações do Supervisor na 

escola. A Supervisora “G”, afirma que isso é o propósito do Supervisor, as 

Supervisoras “B”, “D”, “E” e “J”, responderam de forma similar, que é importante 

colaborar, acompanhar o trabalho dos professores, e as Supervisoras “C” e “F”, 

afirmaram que este trabalho junto ao professor resultará no bom desenvolvimento 

dentro da sala de aula junto ao aluno. Todas essas ideias vão ao encontro das ideias 

trazidas por Almeida e Soares (2012) já citadas neste trabalho, que “o papel do 

pedagogo supervisor, portanto, é de apoio e subsídio ao trabalho do professor, 

acompanhando tanto a elaboração do plano de ensino e do plano de aula, quanto o 

desenvolvimento do trabalho a ser realizado com os alunos” (ALMEIDA; SOARES, 

2012, p. 69). Constata-se, dessa forma, que as Supervisoras estão a par desta 

fundamental função do Supervisor escolar. 
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A questão 16, a penúltima, perguntava “O Supervisor Escolar desempenha seu 

trabalho democraticamente ou demonstra ausência de autocrítica? Comente”. 

Relembrando, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996), a gestão das escolas públicas deve ser democrática, e cabe também 

ao pedagogo Supervisor fazer com que isso aconteça e “subsidiar as discussões e 

decisões disponibilizando informações a respeito do desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem na escola” (ALMEIDA; SOARES, 2012, p. 75).  

De acordo com as respostas, percebe-se que o exercício coletivo e colaborativo 

faz parte do dia a dia das escolas onde atuam. As Supervisoras “A”, “C”, “D”, “E”, “G”, 

“I” e “J” responderam que desempenham um papel democrático e as Supervisoras B”, 

“F”, e “H” consideraram que a autocrítica e a auto avaliação em todas as tarefas que 

realizam, necessárias. Apresenta-se algumas das falas: 

 

Supervisora A - Sim, para que se cumpra o PPP, Plano de Estudos e que 
aconteça o processo de aprendizagem de forma coerente.  
 
Supervisora B – O trabalho do supervisor deve ser sempre motivo de auto 
avaliação, afim de contemplar todos os aspectos que ele envolve, 
reformulando-o sempre que necessário. 
 
Supervisora G - Decisões precisam ser coletivas. É um trabalho 
democrático. Devemos promover parcerias e condições de trabalho.  
 
Supervisora C - Penso que deve ser um trabalho democrático, pois do 
contrário haverá resistências que comprometerá sua atuação. 

 

Ao mesmo tempo que afirmam realizar um trabalho democrático, junto 

apresentam elementos importantes que as caracterizam na função supervisora. É 

abrangência da ação Supervisora o projeto Político-Pedagógico e o currículo, 

defendido pela Supervisora 'A". Da mesma forma, é objeto da ação Supervisora, o 

processo de ensino-aprendizagem. Rangel (2010) apresenta que em nível de escola, 

o objeto da ação se traduz no processo de ensino e de aprendizagem e a abrangência 

desse processo incluí currículo, programas, planejamento, avaliação e métodos de 

ensino, recuperação, formação de professores, educação inclusiva e a pesquisa. 

A última questão, 17, dizia “ Gostaria de deixar uma mensagem final para os 

futuros graduandos que queiram ingressar na gestão, em especial a Supervisão 
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escolar”. Dentre as entrevistadas, quatro (4) - “A”, “H”, “I” e “J”, respectivamente, 

preferiram não se pronunciar.  As demais Supervisoras assim desejaram: 

 

Supervisora B – Que sejam comprometidos com o fazer pedagógico, abertos 
as novas ideias, e ás mudanças constantes que movimentam a educação. 
 
Supervisora C – As exigências do cargo requerem muito estudo, diplomacia 
e dedicação para o êxito da função. 
 
Supervisora D – Sejam profissionais atuantes e participativos da escola 
procurando auxiliar e acrescentar na vida do professor. 
 
Supervisora E – Estude, instigue, investigue, motive e esteja muito presente, 
de corpo e alma, no dia a dia da sua escola para que você cumpra seu 
objetivo: educar com qualidade. 
 
Supervisora G – Conhecimento, competência, foco, gostar do faz, fazer com 
prazer, apesar dos constantes desafios, ser feliz. 
 
 

A Supervisora "F', que dedicou um pouco do seu tempo, digitou todo o seu 

questionário e escolheu uma mensagem de Cortella para esta pesquisadora e para 

todos os pedagogos, futuros supervisores das escolas. 

 

Supervisora F – Citando Mario Sérgio Cortella “Nós somos movidos por um 
‘ainda’, não é o ‘ainda’ do desastre. É o ‘ainda’ da escola pública de qualidade 
para tudo e para todos. É o ‘ainda’ da escola que inclui todas as crianças com 
algum tipo de diferença. É o que não está, mas que vai acontecer. É a 
esperança, o sonho. Sonho é diferente do delírio, que é o desejo sem chance 
de realização. Sonho é o desejo factível, realizável." 

 

Por fim, conclui: "É o que nós, como escola pública e equipe diretiva 

desejamos que o nosso sonho se torne realidade através de vocês que serão nossos 

multiplicadores no futuro (SUPERVISORA F).  

O recado foi dado, por todas. Com estas mensagens percebe-se que requer 

dedicação para exercer esta função, além de estudos, competência, 

comprometimento, participação, diplomacia, enfim, inúmeras qualificações. Estas, 

devem fazer parte da formação e da profissão do pedagogo supervisor ou do 

especialista supervisor. Para Almeida e Soares encerrando suas contribuições nesse 

estudo "a função supervisora materializa-se em ações relacionadas com o papel 

desse profissional na organização sistemática e intencional do processo de ensino" 
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(2012, p. 115). E, para que isso aconteça, se deve buscar conhecimentos, preparar-

se bem, como indicado nas mensagens de incentivo escritas pelas supervisoras. 
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6 CONCLUSÃO 

 

No decorrer deste Trabalho de Conclusão de Curso conheceu-se sobre a 

função Supervisora do pedagogo escolar, a abrangência de suas ações e os desafios 

de sua gestão pedagógica. Para tanto, buscou-se os aportes teóricos em estudiosos 

do tema, que sustentaram cientificamente esse estudo, como também, foi-se a campo 

conversar com as supervisoras, pedagogas ou especialistas, a fim de compreender, 

as aproximações existentes entre os conhecimentos teóricos e práticos. 

Retornando aos objetivos teóricos da pesquisa, constatou-se que a função 

Supervisora originou-se do desenvolvimento da sociedade capitalista, mais 

especificamente da organização empresarial. Enquanto profissional da educação, o 

supervisor escolar encontra o amparo legal na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - LDB que determina a formação em cursos de Graduação em Pedagogia 

ou em nível de Pós-Graduação. O objeto da ação do Supervisor se traduz nos 

processos de ensino e de aprendizagem e a abrangência desse processo incluí 

currículo, programas, planejamento, avaliação e métodos de ensino, recuperação, 

formação de professores, educação inclusiva e a pesquisa, além de atividades 

pedagógicas relacionadas ao dia a dia da escola. 

Sobre o objetivo de campo que consistiu em "Verificar a abrangência de suas 

ações e os desafios do pedagogo enquanto Supervisor Escolar no âmbito das escolas 

públicas" concluiu-se que há poucos "pedagogos" exercendo a função de Supervisão 

nas escolas, sendo a maioria, especialistas na área. Essa dificuldade no momento da 

aplicação do instrumento da pesquisa, levou a aceitação dos especialistas como 

sujeitos da pesquisa e não apenas de Pedagogos, intenção inicial da pesquisa. Esta 

constatação levou a uma indagação:  por que o pedagogo não está realizando as 

funções de supervisão escolar? O pedagogo tem amplo leque de atuação relacionado 

às práticas educativas presentes em várias instâncias da vida social, escolar e não-

escolar. Dessa forma, entendemos (e também encontramos na literatura essa 

constatação), que urge reconstruir a identidade do pedagogo tão marcada 

historicamente à especificidade docente de sala de aula, e que os próprios cursos de 

Pedagogia deverão fazer isso. A Pedagogia se aplica onde houver uma prática social.  
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Na mesma direção, outro dado importante resultante da pesquisa em campo, 

é que as professoras Supervisoras entendem que o curso de Pedagogia é importante 

para a formação do pedagogo supervisor, porém, complementam que o mesmo não 

credencia para essa função, sendo necessário, complementações para sentirem-se 

preparadas. 

De igual importância, verificou-se nas falas das professoras Supervisoras, a 

abrangência de suas ações. Constatou-se que realizam ações relacionadas ao 

trabalho pedagógico da escola junto aos professores. Sem descaracterizar o trabalho 

das Supervisoras, citam poucas ações ou apenas se limitam a afirmar que são as 

responsáveis pelo trabalho pedagógico da escola. Porém, não nos passou 

despercebido os resquícios de uma concepção fiscalizadora de Supervisão, quando 

se referem à "Supervisão do trabalho pedagógico", como também, sinais de uma 

concepção ampliada de Supervisão, quando apresentam os conceitos de "mediação", 

e "articulação".  O trabalho pedagógico é realizado de forma coletiva e colaborativa, 

na perspectiva de uma gestão democrática. 

Por fim, cabe destacar que os desafios encontrados no cotidiano das escolas 

no exercício da função Supervisora são muitos. Os dados coletados na pesquisa de 

campo, apresenta a escola pública carente de recursos materiais e humanos, com 

profissionais desmotivados e desvalorizados socialmente, com professores física e 

psicologicamente doentes e, sem esquecer das transferências, desistências e 

também resistências. É nessa realidade que o Supervisor atua, pedagogo ou pós-

graduado e ainda, com sobrecarga de trabalho e até exercendo funções que não são 

suas. 

Encerra-se aqui, porém, fica a indagação: por que o pedagogo não está 

realizando as funções de Supervisão escolar? Pois segundo a sua formação ele está 

apto a ocupar esta função. Sugere-se então, uma pesquisa futura, que poderá trazer 

respostas para essa questão.   

  

 

 
 
 
 
 



50 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALARCÃO. Izabel (org.). Escola Reflexiva e Supervisão. Portugal: Porto, 2000. 
 
ALMEIDA. Claudia Mara de; SOARES, Kátia Cristina Dambiski. Pedagogo Escolar: 
as funções supervisora e orientadora. Curitiba: Intersaberes, 2012. 
 
ALVES, Nilda. Educação e Supervisão: o trabalho coletivo na escola. 13 ed. São 
Paulo: Cortez, 2011. 
 
BARKER, Kenneth; BURDICK, Donald. Bíblia de Estudo NVI. São Paulo: Vida, 2003. 
 
BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 
Pedagogia Licenciatura. Resolução CNE/CP 1/2006, 16 de maio de 2006. Brasília: 
Diário Oficial da União, 2006. Disponível em  
http://www.portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf. Acesso em 08 abr. 2018. 
 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394/1996, de 20 
de dezembro de 1996. Brasília: Casa Civil, 1996. Disponível em  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm. Acesso em 08 ago. 2018. 
 
BRASIL. Projeto de Lei nº 4.106-B, de 2012. Brasília: Câmara dos Deputados, 2012. 
Disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1015948.pdf. Acesso em 28 
de jun. 2018. 
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o minidicionário da língua 
portuguesa dicionário. 7 ed. Curitiba: Editora Positivo, 2008. 
 
LAKATOS E MARCONI, Eva Maria., Marina de Andrade. Fundamentos da 
metodologia cientifica. 5 ed. São Paulo: Editora Atlas S.A. 2003. 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? 6 ed. São Paulo: 
Cortez, 2002.  
 
LIBÂNEO, José Carlos. Organização e Gestão da Escola: Teoria e Prática. 6 ed. 
São Paulo: Heccus Editora. 2013. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: Teoria, Método e 
Criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 
 
PIMENTA, Selma Garrido (org). Pedagogia e Pedagogos: Caminhos e Perspectivas. 
3 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
 
RANGEL, Mary (org). Supervisão Escolar: Avanços de Conceitos e Processos. Rio 
de Janeiro: Wak Editora, 2011. 
 

http://www.portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.camara.gov.br/sileg/integras/1015948.pdf


51 

 

 

 

RANGEL, Mary (org). Supervisão e Gestão na Escola: Conceitos e práticas de 
mediação. 3 ed. São Paulo: Papirus, 2009. 
 
RANGEL, Mary. Supervisão: do sonho à ação - Uma prática em transformação. In: 
FERREIRA, Naura Syria Carapeto (Org.). Supervisão Educacional para uma escola 
de qualidade: Da formação à ação. São Paulo: Cortez, 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

APÊNDICE A – Questionário para Professores 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL - UERGS 
 

Caro Professor. 
Esse questionário é parte integrante da pesquisa intitulada “O 
Pedagogo Escolar e sua Função Supervisora no Âmbito das 
Escolas Públicas: Abrangência e Desafios de sua Gestão 
Pedagógica”. Ressaltamos que os dados aqui obtidos serão 
utilizados apenas para fins de estudo e, em caso da publicação 
desse, ou parte deste, o anonimato lhe será garantido. Desde já 
contamos e agradecemos a sua colaboração. 

 
Ana Clara Dias Ferreira Silva 

Acadêmica Pesquisadora/ UERGS 
Bloco I - Perfil do Professor 
1 Idade: 
2 Tempo de Magistério: 
3Instituição:   (   )  Estadual        (   ) Municipal 
4 Sexo: (   ) Masculino (   ) Feminino  
5 Você é:(   ) Pedagogo(   ) Especialista em Supervisão Escolar (   ) Outra formação 
6Especifique sua Formação: 
Graduação: 
Pós-Graduação: 
7 Há quanto tempo atua na função de supervisão e há quantos anos atua nesta 
escola? 
 
Bloco II – Questões Profissionais 
8 Qual a abrangência das ações ou as funções do Pedagogo-Supervisor em sua 
escola? 
 
9 Como se dá a relação com Professores e Gestores de sua Escola? 
 
10 Papel do Pedagogo-Supervisor em sua escola 
(  ) Mediador  
(  ) Articulador (entre as questões administrativas e didático-pedagógicas) 
(  ) Apoiador  
(  ) De supervisão e controle 
(  ) Outra. Cite: 
 
11 A formação no Curso de Pedagogia proporciona conhecimentos suficientes para 
atuação na função supervisora na Educação Básica? 
 
12Qual a relevância da Supervisão Escolar? Por quê?  
 
13 Quais os desafios encontrados no desenvolvimento das atividades de supervisão? 
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14 Acontecem reuniões entre a supervisão e a direção? Com que frequência? O que 
é tratado? 
 
15 Você considera importante o Supervisor Escolar acompanhar o trabalho dos 
professores? 
 
16 O Supervisor Escolar desempenha seu trabalho democraticamente ou demonstra 
ausência de autocrítica? Comente. 
 
17 Gostaria de deixar uma mensagem final para os futuros graduandos que queiram 
ingressar na gestão, em especial a Supervisão Escolar. 
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APÊNDICE B – Termo De Consentimento Livre E Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 
 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da 
pesquisa de graduação, intitulada “O Pedagogo Escolar e sua Função Supervisora no 
Âmbito das Escolas Públicas: Abrangência e Desafios de sua Gestão Pedagógica”. A 
pesquisadora responsável por essa pesquisa Ana Clara Dias Ferreira Silva, que pode 
ser contato no telefone 055 99692-7283, endereço: Rua Doutor Pestana, Centro, nº 
1021, Ijuí -RS e e-mail: anaclara.s@hotmail.com.br. 

Será realizado questionário, tendo como objetivo de verificar a abrangência 
das ações e os desafios do pedagogo enquanto supervisor escolar no âmbito das 
escolas públicas; conhecer a origem e a legislação que normatiza a supervisão 
escolar; conceituar a supervisão escolar de acordo com estudiosos e pesquisadores 
da área; conhecer a abrangência das ações do pedagogo supervisor; identificar os 
desafios do trabalho do pedagogo na função supervisora em instituições públicas de 
educação básica. A justificativa dessa pesquisa, de acordo com a legislação da 
educação atual, a Licenciatura em Pedagogia permite exercer a docência na 
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em cursos de formação 
de professores em nível médio e na área de serviços e apoio escolar, como também, 
em qualquer outra área, escolar ou não escolar, na qual seja previsto conhecimentos 
pedagógicos. Dessa forma, o Curso de Pedagogia forma hoje, o pedagogo não mais 
fragmentado em diversas habilitações, e sim, o pedagogo unitário, preparado para 
atuar nas escolas nas diferentes etapas da Educação Básica e em outros campos de 
atuação, como empresas, órgãos públicos, sindicatos, hospitais, etc. Por fim, como 
acadêmica do curso de Pedagogia e futura pedagoga, cabe-me conhecer mais a 
ampla atuação desse profissional, debruçando-me na atuação em escolas na função 
supervisora. Conhecer essa função do pedagogo escolar, a abrangência de suas 
ações, como também, estar colaborando para a produção de conhecimento na área, 
motivou-me a realizar a presente pesquisa. Poderão ser previamente agendados a 
data e horário para perguntas, utilizando questionário. Esses procedimentos 
ocorrerão nas respectivas escolas. O tempo previsto para responder ao questionário 
dá-se em torno de uma hora. Não é obrigatório responder a todas as perguntas. 

A pesquisa, através de seus instrumentos de coleta de dados, poderá oferecer 
riscos mínimos aos participantes, como desconforto e possibilidade de 
constrangimento ao responder o questionário. Para minimizar os riscos, garantir-se-á 
liberdade para não responder questões que considerem constrangedoras.  

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão que os 
supervisores pedagogos poderão estar contribuindo com a formação acadêmica da 
pesquisadora e para a construção e consolidação de conhecimentos na área. 

A pessoa que estará acompanhando os procedimentos será o pesquisador 
estudante de graduação Ana Clara Dias Ferreira Silva. 

Todas as despesas decorrentes de sua participação nesta pesquisa, caso 
haja, serão ressarcidas. Danos decorrentes da pesquisa serão indenizados. 

Você/Sr./Sra. poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer 
tipo despesa e constrangimento.  
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 Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de 
artigos técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade 
será mantida através da não-identificação do seu nome, para autorização deve ser 
feita uma rubrica dentro dos parênteses:  
(          ) Permito a minha identificação e uso de imagem nos resultados publicados da 
pesquisa;  
(       ) Não permito a minha identificação e uso de imagem nos resultados publicados 
da pesquisa. (O participante tem plena liberdade para não aceitar).  
 Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em lugar 
seguro de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo serão 
destruídos. 
 Este termo de consentimento livre e esclarecido possui 1 (uma) página e é feito 
em 02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e outra com 
o participante da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs (CEP-Uergs). Formado por um grupo de 
especialistas, tem por objetivo defender os interesses dos participantes das pesquisas 
em sua integridade e dignidade, contribuindo para que sejam seguidos os padrões 
éticos na realização de pesquisas: Comitê de Ética em Pesquisa da Uergs – CEP-
Uergs - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro Agronomia, Porto Alegre/RS – CEP: 91540-
000; Fone/Fax: (51) 33185148 - E-mail: cep@uergs.rs.gov.br.  

 
Nome do participante:___________________________________________ 
Assinatura participante da pesquisa/responsável legal _______________   
Assinatura pesquisadora________________________________________ 
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ANEXO A - Parecer Consubstanciado de Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa 
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