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RESUMO 

A presente dissertação insere-se na linha de pesquisa Formação de Educadores do 

Programa de Pós-Graduação Educação: Currículo da Pontifícia Universidade 

Católica  de São Paulo. O trabalho tem como objetivo investigar  saberes e fazeres  

do Supervisor  de Ensino da rede estadual paulista, em sua atuação enquanto 

partícipe do trio gestor das escola públicas, juntamente com o Diretor de Escola e o 

Professor Coordenador, propondo uma reflexão crítica  sobre a função supervisora, 

para que caminhos sejam desvendados e a supervisão de ensino ressignifique-

se,tendo em vista o processo ensino aprendizagem e a gestão democrática da 

escola. A metodologia apoiou-se em uma abordagem qualitativa e contou com a 

pesquisa bibliográfica, análise documental e pesquisa de campo. O cenário da 

pesquisa foi uma Diretoria de Ensino da Grande São Paulo e os sujeitos 

pesquisados foram cinco Supervisores de Ensino, cinco  Diretores de Escolas e 

cinco  Professores Coordenadores.Nesta pesquisa, acerca dos saberes e fazeres 

dos Supervisores de Ensino numa perspectiva de atuação,  enquanto membros da 

equipe gestora das escolas públicas estaduais,  verificou-se  que na Diretoria 

pesquisada os supervisores estão vivendo processos de mudanças no campo de 

sua atuação, exigindo saberes específicos. O caráter fiscalizador e controlador, 

imbuído na ação supervisora em outros tempos, vem cedendo lugar a um necessário 

perfil mediador e articulador da supervisão de ensino  junto às escolas. Entretanto, a 

atuação da supervisão, enquanto partícipe do trio gestor das escolas públicas,  

ainda  mostra-se frágil pela complexidade de ações, pelo excesso de tarefas 

administrativas e pela demanda dos órgãos centrais.Os sujeitos pesquisados 

apresentaram a necessidade de a supervisão de ensino estar mais voltada aos  

aspectos pedagógicos da escola, motivo pelo qual consideramos que a função 

supervisora deve ser objeto de discussão, formação  e investigação dos sistemas de 

ensino,  para que caminhos possam ser trilhados  e este profissional possa melhor 

colaborar com o processo ensino aprendizagem  e a gestão democrática da escola, 

tendo em vista as necessidades da escola na contemporaneidade. 

 

Palavras-chave: supervisão de ensino, trio gestor, gestão escolar, escola pública. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper is part of the line of research Educator Training of the Post-Graduation 

Program: Curriculum of the Pontifical Catholic University of São Paulo. The objective 

of this work is to investigate knowledge and actions of the Educational Supervisor of 

the public school network of São Paulo, as part of the management trio of public 

schools, together with the Principal and the Teacher Coordinator, proposing a critical 

reflection on the supervising function, in order that paths are uncovered and 

educational supervision is reframed, regarding school teaching-learning process and 

democratic management. The methodology was based on a qualitative approach, 

bibliography research, document analysis and field research. The setting of the 

research was a Director of Education in São Paulo and the subject researched were 

five Educational Supervisors, five school Principals and five Teachers Coordinators. 

During this research about knowledge and actions of Education Supervisors, we 

noticed that Supervisors, as members of the managing team of public schools of the 

state of São Paulo, are experiencing a changing process in their field of work, thus 

requiring specific knowledge. The supervising and controlling character of the 

supervising action in the past is giving way to a necessary mediating and articulating 

profile of the education supervision in schools. However, the role of supervision, as a 

member of the management trio of public schools, is still fragile due to the complexity 

of actions, excessive administrative tasks and central agencies demands. The 

subjects studied showed that educational supervision should be more focused on 

pedagogical aspects, therefore, we believe that the supervising function should be 

subject of discussion, training and investigation of education systems, so that paths 

can be tracked and this professional can better collaborate with the teaching-learning 

process and the school democratic management, taking into consideration the needs 

of the contemporary school. 

 

 

Keywords: educational supervision, management trio, school management, public 

school. 
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INTRODUÇÃO  

O interesse pelo tema  título desta pesquisa:  SABERES E FAZERES DO 

SUPERVISOR DE ENSINO  DE UMA DIRETORIA DA REDE ESTADUAL 

PAULISTA,  EM RELAÇÃO AO TRIO GESTOR  deve-se à  minha história de vida 

pessoal e profissional. 

Ao remeter-me ao passado, buscando respostas  pelas escolhas que fiz, 

encontrando-me hoje no Mestrado, no Programa de Pós-Graduação em  Educação: 

Currículo, posso dizer  que  nasci  para ser professora. Acredito  que o prazer de 

estar às voltas com a docência  e com o ambiente escolar vai além da racionalidade, 

das escolhas; sinto que faz parte do meu ser,  e, possivelmente, fui influenciada pela 

tradição familiar.  

Venho de uma família de professoras: tias, primas e irmã, discorrendo horas 

e horas  sobre a educação nos encontros familiares. A escola sempre esteve muito 

perto  da família.  A casa  da escola, como diziam, ficava no terreno  do meu avô, 

pequeno sitiante do interior do sul de Minas Gerais, e lá minha mãe dividia-se entre 

a escolarização  e os afazeres da roça, preferindo  a terra devido às dificuldades em 

prosseguir os estudos  em níveis mais elevados. Mesmo sem formação docente  e  

em São Paulo, precisamente em Guarulhos,  alfabetizou-me aos seis anos, 

substituindo a pré-escola que não fiz. Hoje avó,  responsável  pela minha filha de 

sete anos no período em que estou trabalhando, simula uma escola todas as tardes, 

e do seu jeito está  contribuindo para  a   alfabetização da neta, que,  na sabedoria 

infantil ao se referir às aprendizagens adquiridas, distingue a escola real  da escola 

da vovó. 

Minha experiência com a docência, se assim posso dizer,  começou muito 

cedo. Com oito anos, brincando de professora, alfabetizei minha irmã, que entrou na 

primeira série “adiantada”, graças  à aprendizagem adquirida no quintal da casa dos 

meus pais, com uma lousa pequena  e um punhado de giz. Brincar, estudar  e viver, 

de certa maneira, a experiência docente, fazia  parte do meu cotidiano, enquanto 

aluna do 1º grau da EE Juvenal Ramos Barbosa, na cidade de Guarulhos,   entre 

1979 e 1987. Estudava no período da tarde  e, pela manhã,  em frente à lousa, 

revivia todas  as aulas do dia anterior,  agora  não como aluna, mas como 

professora; chegava a pedir silêncio para os alunos imaginários, falava alto com tom 
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formal e  explicativo. Foram inúmeras as vezes que  vizinhos comentaram sobre 

minhas “aulas”.  

Ao terminar o antigo 1º grau, deveria escolher entre exatas, humanas, 

biológicas ou o magistério para o 2º grau. Mediante o exposto, não tinha dúvida do 

que gostava de fazer: “dar aula”.  A opção pelo magistério foi natural e  consciente, 

apesar dos poucos  14 anos. Lembro-me, como se fosse hoje, da Diretora da Escola 

EE Juvenal Ramos Barbosa  apresentando uma lista de  escolas  que deveríamos 

procurar (visto que lá só havia até o 1º grau)   para continuidade dos estudos. Diante 

da pergunta se havia algum aluno interessado no magistério,   somente eu levantei a 

mão, motivo de gargalhada  dos alunos  que viam na profissão docente  o retrato do 

sofrimento. Isto posto, uma vez que,   desde os anos 80, o  ser professora  

representava trabalhar muito, ganhar pouco, não ser reconhecida pela sociedade, e, 

diante da reação pouco favorável dos colegas, a Diretora me parabenizou pela 

escolha e exemplificando sua vida para o grupo, tentou estimular-me a continuar 

sonhando. 

Mesmo com a pouca idade, e tendo que abrir  mão das queridas amigas 

com quem  estudara desde o 1º ano, fui em busca do meu caminho. Ingressei após 

vestibulinho na EE Conselheiro Crispiniano, no centro da cidade de Guarulhos, 

minutos  distante da minha residência, onde  cursei o magistério por 4 anos.  No 2º 

ano, ao  iniciar  o estágio, voltei à EE Juvenal Ramos Barbosa  nas séries iniciais. 

No primeiro dia, a professora da classe faltou, eu e outra colega, também estagiária, 

assumimos a regência. Que felicidade! Era uma classe de 2ª série. Foi um único dia 

que ficamos, mas consigo lembrar  o rosto dos alunos. Cheguei em casa tão feliz  

que, durante o resto da noite,  só falei naquilo. Tive a confirmação de que tinha 

escolhido a profissão certa.  

Aos dezessete anos, no 4º ano do magistério, fui contratada  por  uma 

escola particular  bem conceituada  em  Guarulhos, para trabalhar como auxiliar  de 

professora e, ao  término do magistério, assumi minhas próprias classes: uma turma 

no período da manhã e outra, à tarde, a pré-escola da época, hoje denominada 

Educação Infantil. O ingresso na universidade veio após um ano de reflexão e 

certeza quanto à escolha pela Pedagogia.  
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Nessa  escola fiquei por seis anos. Acredito que muitas das minhas 

concepções   são  frutos daquela época.   

Em dezembro de 1995  terminei o Curso de Pedagogia e em maio de 1996  

prestei concurso para Diretora de Escola Municipal. Fiz  o processo seletivo de 

maneira despretensiosa. Tinha apenas 23 anos e sabia das responsabilidades do 

cargo. Acredito que, pela proximidade do término da universidade, fui surpreendida 

com a 3ª colocação  no concurso, motivo que me fez pedir demissão da função de 

professora e  assumir em 01 de julho de 1996  o cargo de Diretora de Escola 

Municipal.  

Aos 23 anos, assumir a direção de escola me fez crescer muito,  

profissionalmente e também como pessoa.  O início foi doloroso. Sentia muita falta 

dos alunos, tudo o que tinha aprendido ao longo dos seis anos na escola particular 

não conseguia implantar na escola sob minha direção. Dependia  do trabalho dos 

outros para que meu trabalho tivesse sentido para o aluno.  Assumi substituições de 

diretores, sempre em escolas centrais, com grupo de professores mais resistentes, 

com mais tempo de magistério e com muita dificuldade em mudar, em inovar. 

Naquela época, a Prefeitura não contava com secretária, coordenadores ou algum 

pessoal de apoio. As escolas eram pequenas, em média  500 alunos, e ofereciam 

apenas a Educação Infantil, atendendo crianças de 5 e 6 anos. Penso que tinha 

conhecimento  para  ajudar  os docentes, mas   a resistência ao desconhecido, ao 

novo, não me fazia bem-vinda. Viam em mim a menina animada e agitada pela 

pouca idade, que acreditava em coisas, para elas, irrelevantes, as quais o tempo se 

responsabilizaria por mudar. Aqueles comportamentos cristalizados, autoritários, 

indiscutíveis fizeram-me tomar também atitudes autoritárias para que a escola 

caminhasse um pouco em direção à comunidade e a outras experiências 

pedagógicas. Em alguns momentos, não podia  discutir  a adesão por algum projeto, 

tinha que impor o trabalho, ou não desenvolveríamos projeto algum.  Sofria, via que 

não conseguia implantar um modelo de gestão que acreditava. Como diz Brito 

(2011)1 “[...] para que possamos inovar, mudar ou transformar  uma dada realidade 

precisamos estar inseridos, mergulhados nela”. 

                                                 
1
 Colocação  da Professora Regina Lucia Giffoni Luz de Brito  nas aulas da disciplina  Pesquisa  em 

Educação,1º semestre de 2011 – PUC/SP. 
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Por dois anos vivi dilemas e contradições consequentes do fruto de  

resistências, falta de reflexão da prática docente arraigada na cultura da escola, na 

falta de estudo,  na acomodação,  no autoritarismo, na  negação aos direitos dos 

alunos e da comunidade...  

Ao final do segundo ano, assumi uma escola na periferia de Guarulhos. Era 

a minha sede, ou seja, poderia desempenhar um trabalho alicerçado na 

continuidade. Não era mais substituta, apenas deixaria de continuar os trabalhos 

como Diretora de uma determinada escola  por opção, pelo concurso de remoção. 

Pela distância da escola e dificuldades de acesso, os professores que iam para lá 

normalmente eram os ingressantes. Profissionais novos, chegando à Prefeitura 

aquele ano, outro perfil, outras ideias, outras atitudes. Posso dizer que ali, naquele 

ano de 1999,  me encontrei, enquanto diretora de escola, que sonhava com uma 

gestão participativa e dialógica.Tínhamos  o aluno e a  qualidade  de ensino  como 

nossos  principais objetivos.  Discutíamos os problemas de aprendizagem, 

estudávamos, buscávamos alternativas, planejávamos  tudo no coletivo. 

 Com o tempo,  a Prefeitura foi se estruturando, assumindo as séries iniciais  

do Ensino Fundamental   e pude  vivenciar  a  satisfação de ser uma gestora. Nessa 

escola,   constituímos um grupo de trabalho: docentes, equipe gestora, composta 

pelo diretor, coordenador e vice-diretor  e   pessoal de apoio. Ficamos  juntos por 

cinco anos. A escola  iniciou com 200 alunos e chegou aos 1.400, visto  que no 

decorrer desse período passou por uma ampliação. A comunidade  carente, a 30 km 

distante do centro da cidade, via na escola uma referência de instituição  pública: 

lazer, informação, aprendizagem,  e até  de saúde. Tínhamos  parcerias com  o  

posto de saúde local, e a escola tornava-se um importante órgão de  prevenção e  

educação em saúde familiar, bem como de  acesso  mais rápido  e fácil aos serviços  

oferecidos pela Secretaria de Saúde, como fonoaudiólogos, psicólogos, assistência 

social, dentista e outros.  Os professores  que ingressavam  no grupo estranhavam a  

relação adquirida com a comunidade: não era a Dona Fátima, Diretora Fátima, era, 

simplesmente, a Fátima da escola. Percebia que  tinha o carinho e o respeito do 

bairro.  

Quando decidi deixar a escola e o grupo, para mim, foi uma perda, mas,  

após cinco anos, acredito que mudar era  importante também para a comunidade, 
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ter um gestor com outro perfil, outros olhares, e também fazia parte do crescimento 

institucional. Para mim, mudar era importante também. A escola estava deixando de 

ser desafiante, e os quilômetros de  distância entre a escola e minha casa  

começavam a ser empecilhos para um projeto pessoal: ser mãe.   

Ao final do ano de 2003, ingressei no concurso de remoção  e fui para uma 

escola mais próxima. Foi um recomeço no que se refere à comunidade, visto que, 

para  minha surpresa, muitos dos professores da antiga escola foram também para 

lá.  

Pelos quatro anos  que estive à frente  da direção, acolher a comunidade foi 

o que norteou   o Projeto Político Pedagógico deste estabelecimento. Por se tratar 

de um bairro com muitas escolas,  que atendiam  ao mesmo nível de ensino, os pais 

não tinham vínculo com  a escola municipal. Muito pelo contrário, os pais preferiam 

as estaduais, mais antigas, com uma direção mais  estável. Aproximar-se dos  pais  

e apresentar a proposta pedagógica da escola foi  uma das estratégias que usamos  

para que a comunidade entrasse nela de maneira efetiva, participando das decisões, 

opinando e  discutindo  a educação que  queriam para os filhos.  Estabelecer 

atividades, em que a escola  fosse elo de ligação entre os diferentes setores 

públicos também  foi utilizado como recurso. No início, os movimentos eram tímidos. 

Chegamos a promover   atividades com oficinas de trabalho com pais, mas o público 

maior era de professores. Não desistimos. Com o tempo, a escola estava mais 

próxima aos interesses da comunidade  e  vice-versa.  

Concluído o quarto  ano de gestão, mais uma surpresa: fui chamada pelo 

concurso de Supervisor de Ensino, agora pela rede Estadual. Fiquei tentada pela 

função. Conhecer  a dinâmica da rede estadual era, para mim, instigante: trabalhar 

com outro público, tanto docente, como discente, com  outros problemas, mais 

complexos, em uma  dimensão maior, me deixava desafiada. Sabia que seria  uma 

oportunidade para aprender, conhecer, lançar-me  em desafios não vividos até 

então.  Conhecia o trabalho dos supervisores na rede estadual por meio das 

professoras que trabalhavam tanto na prefeitura como no estado, e percebia que a 

relação da supervisão estadual era mais próxima da escola, mais formativa, mais 

estruturada dentro de um  sistema de ensino.  
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Nessa época, a  Prefeitura de Guarulhos  estava construindo a sua rede  de 

ensino, estruturando melhor  os cargos,  a carreira,  e  não tinha  a função do 

supervisor de ensino bem definida.  Este profissional   ficava nos órgãos centrais. 

Não participava das atividades da escola, poucas eram as visitas. Como sua figura 

era associada  a problemas na escola, quando o Supervisor parava o carro no 

estacionamento, ansiosos,  perguntávamos: “o que está acontecendo, tem alguma 

reclamação da escola, de alguém?” Visto que, não raro, a Supervisão realmente 

fazia o papel, nesse sistema de ensino, de auditoria, de fiscalização, de inspeção.  

Alheia  às dificuldades  da escola, não tinha qualquer responsabilidade pelo fracasso 

ou mérito escolar. Acima, hierarquicamente, da escola, os supervisores eram  

respeitados pelo poder   que a função lhes assegurava. Como qualidade de 

ensino, aprendizagem dos alunos e a formação dos professores não geram 

processos administrativos, nas poucas visitas que tive da supervisão de ensino, 

enquanto diretora  de escola, percebi  que tais  assuntos não permeavam  a pauta 

do trabalho daqueles profissionais, que se restringiam às  obrigações legais e 

funcionais  da própria escola e de sua equipe, voltando-se   principalmente  às 

questões administrativas e burocráticas.  

Acredito que a falta de responsabilidade que a supervisão de ensino   

apresentava no interior da escola, pela indefinição de suas funções  aos fazeres 

escolares, levou  outros profissionais da educação  a chamar a função supervisora 

de “supervidão”, visto  que o supervisor não participava, na prática,  das dificuldades  

que  toda escola, com maior ou menor grau, enfrentava e enfrenta.  

A ânsia de aprender, de conhecer coisas novas, como  outra rede, outros  

níveis de ensino,  outra função, impeliram-me  a assumir o cargo de Supervisora de 

Ensino da rede Estadual de Ensino de São Paulo.  

A Diretoria de Ensino  escolhida  foi a Guarulhos Norte, onde estou até o 

presente momento, setembro de 2012. Encontrei lá pessoas conhecidas, 

professores  que trabalharam  comigo na  Prefeitura ,  e outros  que me apoiaram e 

me ensinaram muito. Nunca havia  trabalhado na rede estadual,  não conhecia 

qualquer sigla, qualquer termo ou lei  que norteavam   os inúmeros eventos  que 

aconteciam e acontecem  em uma rede com  a dimensão  da Secretaria Estadual de 

Educação de São Paulo. No primeiro dia de trabalho, após a apresentação da 
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Diretoria de Ensino pela Dirigente, peguei um conjunto de papéis que deveriam ser 

despachados e fiquei com eles o dia inteiro, sem saber o que fazer ou escrever.  

Sentia-me, no início, perdida, insegura, conhecia o que era escola, aluno, 

comunidade, mas  não sabia por onde começar  com aqueles documentos que 

falavam de passeios, de atribuição de professores,  de prestação de contas, de 

pagamentos de funcionários, de reclamação de pais, e outros. Pedindo uma ajuda 

aqui outra ali, ia me familiarizando. Acredito que incomodei muito, tenho colegas que  

realmente me ensinaram a engatinhar, falar, andar  e escrever  na função 

supervisora. Percebo que, muitas vezes, a formação  continuada  ocorre de maneira 

informal, no fazer diário, no exemplo, pela  experiência do outro e pela ânsia de 

aprender. 

 Durante uma semana fiquei na Diretoria de Ensino, tentando me familiarizar 

com as ações e termos, mas minha ansiedade era para ir às escolas. Entretanto, os 

colegas  me orientavam que ainda estava cedo, iam me “triturar” na escola, segundo 

eles,  atolar-me-iam   de perguntas e eu poderia não saber respondê-las. 

 Alertavam que não seria prudente participar das HTPCs, visto que em grupo 

os professores ficam “mais fortes”, e que  deveria estudar mais a legislação, para 

não cometer nenhuma “gafe”  frente aos professores ou gestores. Pelas   colocações 

de colegas  supervisores,  que tinham a intenção de  me ajudar e proteger, percebi 

que a função supervisora  ainda  se respalda  na competência técnica, no saber  das 

leis  e no fazer burocrático como prática supervisora.  

 Em uma mescla de medo e curiosidade enfrentei minhas escolas: quatro 

públicas da rede estadual de ensino e quatro particulares. Comecei pelas públicas. 

Participei da HTPC, conversei com professores, funcionários, coordenadores e 

direção. Apresentei de maneira autêntica minhas dificuldades. Precisava deles para 

conhecer a rede, os problemas, os desafios, os pontos fortes e fracos da 

comunidade e da gestão. Neste tom amistoso fui acolhida. Deixava claro para os 

professores que qualquer dúvida, questionamento  acerca da legislação, iria anotar, 

buscar informação e retornar. Estava aprendendo, construindo meu “ser e fazer 

supervisora”. 
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Em relação à gestão da escola, percebia certa estranheza. Por vezes, ao 

chegar ao estabelecimento, era recebida pelo Diretor com o livro  de visitas  para ser 

preenchido. No momento, pensava: “querem me mandar embora”. Pedia para 

aguardar, visto que iria ficar o dia todo na escola, motivo pelo qual,  com o tempo,  

não era mais vista como “visita”, acredito que seja até  pela dificuldade  de se “fazer 

sala” para uma pessoa durante mais de  oito horas. Minha intenção era não ser vista 

como visita,  uma pessoa “de fora”  da escola, mas como membro da equipe escolar. 

Não queria uma escola irreal, mascarada, um faz de conta escolar. Queria conhecer 

a realidade, participar dela como membro atuante, que colabora que ensina e 

aprende  no dia a dia do fazer coletivo. Não queria e não quero, enquanto 

supervisora,  ser recebida como visita, quero ter a liberdade de entrar e sair de todos 

os espaços  como alguém da equipe, sem que minha função supervisora imprima  

insegurança, medo ou receio da  comunidade escolar. 

Dessa busca por dar significado à ação supervisora  no interior da escola, 

surgiu meu interesse em  retornar aos bancos da  universidade, agora com o 

mestrado,  para  buscar, na teoria,  embasamento para minha prática. Penso que, 

alicerçada na teoria, minha prática estará fundamentada, intencional, objetiva, crítica 

e coerentemente. Da mesma forma, acredito que o conhecimento teórico e a prática 

cotidiana da escola  devem  subsidiar  a reflexão sobre a gestão escolar  e o 

trabalho coletivo  da instituição em todos os níveis.  

Após cinco anos de trabalho como supervisora, depois de passar por 

algumas escolas, de observar o cotidiano de alguns  supervisores,  de ouvir relatos  

de diretores, professores, coordenadores, da própria experiência como diretora de 

outra rede de ensino, o tema  que envolve a supervisão  de ensino  e a gestão 

escolar tornou-se instigante para esta professora, que acredita  na possibilidade  de 

transformar a escola pública  num espaço de construção  coletiva  de saberes, de 

atitudes, de cultura inovadora, justificando assim os problemas, as hipóteses e os 

objetivos que norteiam a pesquisa  e que serão apresentados a seguir. 
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Problema, problemática, as hipóteses e os objetivos da pesquisa  

Os questionamentos e reflexões acerca das responsabilidades do 

Supervisor de Ensino2  na gestão  escolar e, portanto,  nos resultados  da escola 

iniciaram-se  a partir de agosto  de  2007, logo após meu ingresso  no cargo de 

supervisora. As mudanças significativas que a administração propunha para a 

Secretaria de Educação e para as escolas e os encaminhamentos   dados  à  ação 

supervisora  frente  às novas demandas,  faziam-me  refletir  sobre  a função do 

supervisor frente a uma proposta de gestão menos hierárquica, piramidal e mais 

dialógica e participativa.  

 Entre as alterações propostas pela nova agenda  da educação, um novo 

currículo e novas formas de avaliação  seriam  os encaminhamentos para a 

concretização das metas estipuladas.  No início do período letivo de 2008, a 

proposta curricular oficial foi encaminhada para todas as escolas e diretorias de 

ensino. Esse novo currículo prescrito3, pressupunha a conquista, por parte  dos 

alunos,  de competências e habilidades.  

 A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo  nos forneceu um 

conjunto de materiais  como os cadernos do professor, do aluno, do gestor, matrizes  

de competências  verificadas  no Saresp4 – Sistema de Avaliação de Rendimento  

do Estado de São Paulo –,   e  a apresentação   do Idesp5 – Índice de 

                                                 
2
 O termo Supervisor de Ensino será utilizado neste trabalho tanto para representar o Supervisor 

como a Supervisora, não havendo discriminação de gênero. 

3
 Apple (2006) – o currículo prescrito é o conjunto de conhecimentos  tradicionalmente organizados 

intencionalmente. Considera  as escolas como instituições que incorporam tradições  coletivas e 
intenções humanas, que, por sua vez, são os produtos da ideologia social e econômica dominante. 

4
 O Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo – SARESP é uma 

avaliação externa em larga escala da Educação Básica, aplicada a cada ano desde 1996 pela 
SEE/SP. Sua finalidade é produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica na rede pública 
de ensino paulista, visando orientar os gestores do ensino no monitoramento das políticas voltadas 
para a melhoria da qualidade educacional. Anualmente, o SARESP avalia os alunos do 3º, 5º, 7º e 9º 
anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, por meio de provas cognitivas nas áreas 
de Língua Portuguesa,  Matemática, com alternância entre as disciplinas das áreas de Ciências 
Humanas (Geografia e História) e Ciências, e Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) aos 
alunos do 7º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. ( Fonte; 
www.educacao.sp.gov.br). 

5
 O índice de desenvolvimento do Estado de São Paulo foi  implantado em maio de 2008, e estipula  

ano a ano metas que as escolas  estaduais devem alcançar. São índices de 0 a 10, considerando os 
critérios de desempenho no SARESP e o fluxo apresentado pela escola em seus níveis de 
atendimento. 



23 

 

desenvolvimento do Estado de São Paulo. As escolas tinham (e ainda têm)  uma 

meta a cumprir  e o bônus  de toda a equipe escolar  está   vinculado ao 

cumprimento da meta estipulada a cada unidade.  As planilhas  e os questionários 

para professores, diretores e supervisores  começaram a se tornar rotineiros,  como 

forma de verificação do  que estava  acontecendo na  ponta, nas escolas. As 

orientações técnicas, as videoconferências e reuniões com os órgãos centrais  

tornaram-se uma prática, visto que os gestores – Supervisores, Diretores e 

Coordenadores –   seriam os implantadores  e multiplicadores de toda a proposta 

planejada pelos órgãos centrais.  Dentre as diversas reuniões para discussão da 

implantação e implementação6 do novo currículo, uma delas mereceu minha atenção 

para justificar  as questões norteadoras deste trabalho.  

Fomos convocados a participar de uma reunião de discussão do IDESP em 

uma Diretoria de Ensino, próxima à cidade de Guarulhos. Seria um encontro entre 

supervisores, Dirigentes  e representantes dos órgãos centrais. Nessa época, estava 

responsável por um setor onde as escolas se localizavam em uma das regiões mais 

periféricas de Guarulhos, e das quatro escolas sob minha responsabilidade, três  

estavam apontadas como abaixo do índice estipulado.  Como de costume, 

acreditávamos que a pauta da reunião seria para discutirmos os pontos frágeis de 

cada escola, as dificuldades encontradas na gestão, propostas a serem implantadas, 

entre outros pontos. Entretanto, fomos recebidos pela própria Secretária de 

Educação da época, que, num tom de cobrança, chamou publicamente o supervisor 

de cada escola com baixo IDESP para as explicações. Foi um momento 

constrangedor e vexatório: sentimo-nos vulneráveis, explicando de maneira 

superficial as causas   de problemas  tão complexos. Além da justificativa, tínhamos 

que estabelecer publicamente o compromisso de alteração do quadro posto. 

A impressão dada, pelos comentários ali realizados, é que a gestão tinha 

governabilidade  sobre  as dificuldades  apresentadas pelas escolas mais 

fragilizadas em relação ao indicador de resultados e podia alterá-las. Seria apenas 

                                                 

6
 Implantação e implementação- .Segundo Abramowicz (1984) o processo de implantação se refere à 

fase do desenvolvimento curricular que indica que o programa já foi experimentado e revisto em 
pequenas amostras (implementado) e está sendo estendido para a população alvo. A implementação 
é a fase do desenvolvimento curricular que indica que o programa  se encontra  em experimentação, 
em teste, revisão, isto é , sujeito a  reformulação e sendo aplicado em pequenas amostras.  
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uma questão de interesse e saber fazer.  Na ocasião, quando algum Supervisor de 

Ensino  justificava  as dificuldades com os problemas sociais, e as políticas 

educacionais implantadas ao longo dos anos, a Secretária  alegava  que existiam 

escolas  nas mesmas situações e que tinham índices satisfatórios. Cabia-nos, 

portanto, encontrar as soluções corretas. 

  Por estar no grupo das supervisoras cujas escolas estavam  na lista das 

escolas com baixo IDESP, fui chamada  às explicações. Esse fato me levou às 

reflexões sobre como eu, recém-chegada a uma equipe escolar, poderia ser 

responsabilizada por ações que demandam uma discussão coletiva. Não  entendia 

como poderia  assumir  um compromisso  sem todos os atores envolvidos. Tive 

dúvidas sobre a postura que deveria ter nas escolas: impositiva, fazendo com que a 

unidade cumprisse sem questionar o novo currículo, a fim de  atingir a meta  e evitar 

constrangimentos futuros ou reflexiva, mesmo correndo o risco de não atender  na 

plenitude,  o cumprimento do currículo e da meta estipulados.  Também não 

compreendia a intenção de chamar o Supervisor publicamente para responder 

acerca da escola sob seus cuidados:  responsabilizá-lo pelos resultados como 

membro da equipe ou, nas entrelinhas, fazê-lo impor uma política do cumprimento 

das ordens estabelecidas. 

 Tais dúvidas  tomaram corpo e forma a partir  da publicação  da Resolução 

90 de 04/12/20097, que define  o perfil  profissional do Supervisor de Ensino da 

Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Ao analisarmos o trecho 

da legislação que trata da atuação dos supervisores junto às unidades escolares 

públicas podemos observar que, apesar de colocá-lo como partícipe da gestão 

escolar, compartilhando com o coordenador e diretor de escola  as 

responsabilidades pelo  sucesso e dificuldades  da escola, coloca-o também como 

responsável  pela implantação das propostas da SEE, apresentando as 

possibilidades inovadoras ou  retrógradas na ação supervisora no cotidiano escolar. 

Esses pontos foram fundamentais para situar e eleger o problema central de 

minha  pesquisa: 

                                                 
7
 A resolução 90/2009,  que dispõe sobre a definição de perfis profissionais e de competências e 

habilidades requeridos para Supervisores de Ensino e Diretores de Escola da rede pública estadual, 
foi  substituída  pela Resolução 70/2010.   
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 O Supervisor de Ensino, em sua atuação na unidade escolar, 

desenvolve sua função como membro  do trio gestor?  

Questão principal que  se subdivide em questões decorrentes: 

o A ação supervisora, imbuída do  caráter fiscalizador de outrora, cede 

espaço para o perfil articulador,  mediador e dialógico? 

o O Supervisor de Ensino coloca-se a serviço de uma sociedade  

democrática, justa e participativa ou usa de sua função para promover 

o conservadorismo e a reprodução? 

o O Supervisor de Ensino  consegue  participar  da gestão escolar de 

maneira efetiva, ou, ainda está atrelado ao caráter burocrático 

administrativo imposto pelos órgãos centrais, assim, sua atuação                

na escola ainda será  superficial, como o de uma“ visita”? 

o O termo “trio gestor” pressupõe  a democracia  ou é mais uma forma de 

imposição das políticas públicas dominantes, por meio  da inserção da 

supervisão na gestão escolar? 

Questões  que suscitam algumas hipóteses: 

 Embora o Supervisor de Ensino  conheça sua responsabilidade, saiba 

do seu compromisso com a educação estadual, com a gestão escolar, 

ainda estaria  muito  vinculado  ao passado, com ações herdadas do 

tecnicismo, priorizando a produtividade, assumindo perfil fiscalizador, 

auditor  e controlador, em prol  da burocracia, priorizando o 

administrativo em detrimento  do pedagógico; 

 Os Supervisores inseridos na gestão escolar, como membros do “trio 

gestor” estariam a serviço do que é estabelecido   pela política pública 

vigente, assumindo   a função de prepostos do sistema,  fazendo 

cumprir o que é estabelecido “de cima para baixo”, de “fora para 

dentro”, reduzindo a escola  a executora e não construtora  de seus 

saberes;  
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 De modo geral, os Supervisores de Ensino estariam, de maneira 

impositiva pela hierarquia do cargo, desenvolvendo seus fazeres 

gestionários. Entretanto, alguns Supervisores estariam  desenvolvendo 

seus fazeres de maneira inovadora, compartilhando a gestão 

pedagógica das escolas públicas estaduais com a Direção e 

Coordenação.  

Os Objetivos  

Ao buscar responder às questões que norteiam a pesquisa, temos alguns 

objetivos:  

   Propor uma reflexão crítica sobre a função  supervisora  nas escolas 

públicas estaduais, para que caminhos sejam desvendados e a 

supervisão de ensino seja significativa  para a escola, para a  

qualidade de ensino e para a gestão democrática ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Investigar os saberes e fazeres  do Supervisor  de Ensino de uma 

Diretoria de Ensino da rede estadual paulista; 

 Identificar  o efetivo papel que o Supervisor de Ensino  exerce  na 

gestão das escolas públicas estaduais na atualidade; 

 Analisar como a função supervisora acontece no cotidiano da escola e 

sua relação com o coletivo escolar; 

 Suscitar questões de poder estabelecidas  nas relações inter- pessoais  

dos gestores escolares. 

Aspectos metodológicos iniciais  

Buscando respostas às questões levantadas, na direção aos objetivos 

propostos,  assumimos os princípios da  pesquisa qualitativa, ao realizar a pesquisa 

bibliográfica, a análise documental e pesquisa de campo que as complementa. Para 

a recolha de dados junto aos quinze sujeitos pesquisados foi utilizada  a observação, 

o questionário e a entrevista.Metodologia a ser detalhada no Capítulo I.  
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O Capítulo II  objetiva  apresentar  o referencial teórico que sustenta  a 

pesquisa. Os autores escolhidos: Heloisa LucK,  Myrtes Alonso, Vitor Henrique Paro, 

Lícinio Lima, Isabel Alarcão, Gimeno Sacristan, Paulo Freire, Ivani Fazenda, Regina 

Lucia Giffoni Luz de Brito, entre outros, embasam o trabalho  promovendo a reflexão 

sobre : 

 A importância  das concepções políticas e ideológicas que a gestão 

escolar apresenta  nos saberes e fazeres de seus membros;  

 O  fazer  educacional  apresentado nos   pressupostos  do trio gestor, 

possibilitando condições para  a reflexão acerca da prática supervisora  

a ser revelada  na pesquisa de campo; 

 A importância da relação entre  os atores que desenvolvem a gestão 

da escola pública, entrelaçando  seus saberes e fazeres, a partir da 

investigação da cultura escolar, tendo como pressuposto a proposição 

de práticas inovadoras para a função supervisora.  

O Capítulo  III conta com  a análise documental, apresentando  a legislação 

que orienta   a gestão  escolar no âmbito da SEE/SP. 

 O Capítulo IV apresenta as considerações realizadas em campo com os  

membros do trio gestor: Professores Coordenadores, Diretores de Escola e 

Supervisores de Ensino, estabelecendo-se interligações entre os sujeitos  e os 

autores de sustentação do trabalho. Após apresentação e análise de dados, temos 

os resultados da pesquisa.  

Precedendo a conclusão da pesquisa realizada, apresentamos as 

proposições da autora mediante os resultados encontrados na discussão, seguidas 

das conclusões e recomendações finais.  
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CAPÍTULO I  

1.1. Caminhos metodológicos percorridos  

 O objetivo deste capítulo é explicitar  os caminhos que serão  percorridos  

para desenvolver  este trabalho de pesquisa.  

 Esta investigação tem como objeto de pesquisa a prática de profissionais 

que desenvolvem suas  atividades nas relações humanas que acontecem  no 

cotidiano  das escolas públicas. Atuação que  revela   a diversidade de 

compreensões, de posturas,  de ideologias  embasadoras  do fazer  diário  de 

grupos ou de pessoas que nele agem, interagem, criam, recriam, produzem e 

reproduzem a realidade. Assim afirmamos como André e Lüdke (1986): 

O estudo da atividade humana  na sua manifestação mais imediata – o 
existir  e o fazer cotidiano – parece fundamental para compreender, não de 
forma dedutiva, mas de forma crítica e reflexiva, o momento maior da 
reprodução  e da transformação da realidade social.  A importância do 
estudo  do cotidiano escolar  se coloca aí:  no dia a dia da escola é o 
momento de concretização  de uma série de pressupostos subjacentes à 
prática pedagógica[...] ( p. 39). 

Chizzotti (2004, p.88) ressalta a importância de se pesquisar  o cotidiano 

quando  coloca  que   este “não pode ser pensado  como conceito neutro, 

indiferente,  desprovido dessas injunções  ideológicas como se fosse um lugar  

homogêneo a todas as experiências humanas”,  mas  que  nas relações  

estabelecidas   no  fazer  pessoal e profissional o que se  percebe  “é muito mais o 

espetáculo  visível de conflitos sociais  que se dão nos bastidores  das relações 

sociais  e que denunciam a vida ordinária”.  

Estudar a  relação do supervisor de ensino com os membros da equipe  

gestora das escolas leva-nos a refletir  sobre  os pressupostos  políticos que 

embasam sua prática, fazendo-nos repensar   sobre nossa própria atuação  no 

coletivo e cotidiano escolar. A pesquisa, portanto,  assume  a conotação de 

formação: pesquisar para conhecer, formar e aprimorar conceitos, informações  e 

tendências em um determinado tempo histórico e social. Severino (2007) sublinha 

que: 

[...] o caráter pessoal do  trabalho do pesquisador tem uma dimensão social, 
o que confere o seu sentido político. Esta exigência  de uma significação 
política englobante implica que,  antes de buscar-se um objeto de pesquisa 
[...] já deve ter  pensado no mundo, indagando-se de sua situação, bem 
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como da situação do seu  projeto e de seu trabalho , nas tramas políticas da 
realidade social. (p.215). 

 

Franco (2003) também  enfatiza  a relação do pesquisador com o objeto de 

pesquisa,   quando estabelece que a  metodologia não pode ser apenas um 

instrumento de coleta de dados, estático e fixo, mas  deve ser entendida como “um 

processo  que organiza cientificamente  todo o momento reflexivo, do sujeito ao 

empírico  e deste  ao concreto até a  organização de novos conhecimentos.”( p.191).  

Nesse sentido, entendendo a importância de o pesquisador estar inserido  

no ambiente a ser pesquisado de maneira  interativa, reflexiva e interpretativa,  

envolvido com as  questões norteadoras da investigação, a abordagem   adotada 

para tanto  é a qualitativa.  

 A escolha pela referida abordagem está respaldada no desenvolvimento de 

um trabalho cujo foco principal é o cotidiano da ação supervisora no ambiente 

escolar. Ambiente este, considerado como local privilegiado  da prática supervisora, 

visto que é onde se dão  as relações sociais e interpessoais, de conflitos, de 

relações de  poder,  de práticas sociais e políticas vividas num determinado 

contexto, que representam os saberes e fazeres da supervisão de ensino, enquanto 

partícipe do trio gestor.  

  Neste aspecto, concordamos com Triviños (2011, p.129), que enfatiza que a 

pesquisa qualitativa preocupa-se  com o processo  e não apenas com o resultado e 

o produto final, preocupando-se  em descobrir as  relações visíveis e invisíveis e 

avançar no conhecimento de seus aspectos evolutivos , tratando de identificar as 

forças decisivas  responsáveis pelo  desenrolar característico das relações sociais e 

profissionais, inerentes  a esta pesquisa.  

Desta feita, a metodologia  adotada possibilita  desvelar  a complexidade e 

as contradições dos fenômenos singulares, lidar com a imprevisibilidade  e a 

originalidade  criadora das  relações  interpessoais  e sociais que acontecem  na 

escola pública e na relação entre os gestores,  na medida em que são valorizados 

os  aspectos  qualitativos dos fenômenos  e  evidenciados  a complexidade da vida 

humana e os  significados da vida social.  
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 Outro ponto pertinente para justificar a escolha pela abordagem  qualitativa 

diz respeito  à preocupação com as peculiaridades típicas  e pertinentes  da 

educação, visto que “situa  a pesquisa   bem dentro  das atividades  normais dos 

profissionais  da educação, seja ele professor, administrador, orientador, supervisor, 

avaliador, etc.”, defendendo a ideia de que  a pesquisa deve aproximar-se  “da vida  

diária do educador, em qualquer âmbito em que ele atue, tornando-a um instrumento 

de enriquecimento  do seu trabalho”, conforme ressaltam  André e Lüdke (1986, p.2). 

 O método, em uma perspectiva qualitativa,  vai além  de  um rol de técnicas, 

instrumentos e procedimentos  seguidos de maneira objetiva e  racional,  para  

expressar  valores, expectativas,  crenças  e ideologias   defendidas pelo 

pesquisador em relação ao problema  a ser pesquisado. Neste sentido, Soares 

(2004) ressalta que: 

[...] este novo momento, na verdade, considera  a subjetividade  como fonte 
de informação. [...] partimos da neutralidade pretendida, passamos à não 
neutralidade reconhecida ou até suportada, para chegarmos  à não 
neutralidade  valorizada. A não neutralidade valorizada  é o reconhecimento  
do eu como  objeto de pesquisa  possível, porque, na verdade, o eu somos 
nós.(SOARES, 2004, p.126). 

Partindo do texto acima, o “eu” manifesta-se desde os primeiros passos da 

pesquisa: na escolha do referencial teórico, na elaboração do  material para a coleta 

de dados, na interpretação  e análise  dos  materiais  estudados. Como afirma 

Chizzotti (2006) : 

[...]o pesquisador  busca a teoria  do conhecimento mais cabal, que seja 
apta para explicar  a relação entre aquele que conhece  e as coisas que são 
conhecidas. Isto significa  que a pesquisa  segue uma teoria articulada  que 
contém princípios, fundamentos lógicos  e epistemológicos  que sustentam 
a análise  da realidade e tem  alcance e valor  esclarecedor universal[...] 
(CHIZZOTTI, 2006, p.26). 

  
Estudar a prática supervisora inserida na gestão escolar  e sua  relação com 

os outros gestores da escola pública, certamente   nos possibilita  entender as 

relações de poder  que emergem no interior da escola. Como pesquisadora e 

supervisora, posso “recorrer  aos conhecimentos  e experiências  pessoais  como 

auxiliares  no processo de compreensão  e interpretação do fenômeno estudado.” 

(André e Ludke,1986, p. 26). 
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Considerando a teoria estudada, a natureza da pesquisa, a realidade 

investigada e alicerçada na experiência profissional  adquirida  nos  cinco anos 

enquanto supervisora  e doze anos como diretora de escola, partimos  para a 

pesquisa de campo, apoiados  na ânsia de  extrair  significados  das comunicações 

com  os sujeitos pesquisados. Assim, comungamos  com Chizzotti (2006) ao afirmar: 

As ideias, teorias e concepções procuram traduzir  as crenças, as 
representações possíveis de mundo; estas nascem  da reflexão, do diálogo 
com as formas de vida, dos debates,  em torno das possibilidades de ser [...] 
Os sentidos dos atos, os significados dos discursos, os costumes  e crenças 
revelam  o que são os homens  e as mulheres.(Prefácio).  

Para tanto, os instrumentos adotados para a coleta de dados foram: os  

questionários  e  entrevistas, quando se fizeram necessárias, a fim de melhor 

esclarecer  as respostas dos pesquisados, visto que, no diálogo entre o pesquisador 

e o entrevistado é possível estabelecer  saberes e conhecimentos  novos, não 

previstos pelo pesquisador  em um primeiro momento. 

[...] a entrevista  permite correções, esclarecimentos e adaptações que a 
tornam  sobremaneira eficaz na obtenção das correções desejadas. Enquanto 
outros instrumentos  têm seu destino  selado no momento  em que saem das 
mãos  do pesquisador que  os elaborou, a entrevista  ganha vida  ao se iniciar 
o diálogo entre  o entrevistador e o entrevistado. (ANDRÉ e LÜDKE, 1986, 
p.34). 
 

 Os questionários e entrevistas foram realizados  com a intenção de colher  

as impressões  que os Professores Coordenadores, os Diretores de Escola e os   

Supervisores de Ensino têm  da prática supervisora,  enquanto  membro da equipe 

gestora  das escolas públicas estaduais. 

Foram escolhidos como sujeitos pesquisados: cinco Supervisores, cinco 

Diretores de escolas e cinco Professores Coordenadores das escolas   estaduais 

jurisdicionadas a uma  Diretoria de Ensino  da  Grande São Paulo.  

 Os questionários e entrevistas nortearam-se  pelas  seguintes categorias de 

análise a priori: saberes e fazeres da supervisão de ensino. Dessas categorias 

principais emergiram as subcategorias: relações de poder no interior das escolas 

públicas, a gestão democrática, a cultura escolar, pressupostos de inovação, 

formação continuada de gestores e professores, questões pedagógicas e 

administrativas no fazer gestor.  
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  Diante dessa proposta, procurou-se, assim, identificar  os  saberes  que  

norteiam e orientam o fazer da  supervisão  de ensino  no interior  das escolas 

públicas estaduais, que revelassem  saberes e fazeres do supervisor de ensino, em 

relação ao trio gestor. 

  Utilizamos também outro instrumento para a coleta de dados:  a análise  

documental.  

Os  documentos  constituem também  uma fonte poderosa de onde podem 
ser retiradas  evidências  que fundamentem  afirmações e declarações do 
pesquisador . Representam ainda uma fonte natural de informação. Não são 
apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem  num 
determinado  contexto e fornecem informações  sobre esse mesmo 
contexto.( ANDRÉ  e LÜUDKE, 1986, p.39). 

 A análise documental foi fundamental para caracterizar  as situações 

pesquisadas. Dentre os documentos analisados encontram-se: os termos de visitas 

elaborados pelos supervisores pesquisados; Resolução SE – 88, de 19/12/2007, que 

dispõe sobre a função gratificada de Professor Coordenador em escolas da rede 

estadual de ensino, Resolução SE – 89, de 19/12/2007, que dispõe sobre a função 

gratificada de Professor Coordenador das quatro séries iniciais do ensino 

fundamental em escolas da rede estadual de ensino; e a Resolução 70 de 2010, que 

define  o perfil  profissional do Supervisor de Ensino  e do Diretor de Escola  no 

âmbito da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, além dos 

documentos  que orientam a agenda educacional implantada em 2007e do Plano 

Estadual de Educação, entre outros. 

  Nessa investigação, as prerrogativas legais  que norteiam  a  função 

supervisora   foi   decisiva  para a  análise  dos saberes e fazeres  dos Supervisores 

de Ensino  e  a prática  desenvolvida nas escolas públicas da D.E. pesquisada, tal 

como veremos na Capítulo IV.   

 

 

 

 

 

 

http://www.dersv.com/Res90_07_pc_ciclo_II_EM.htm
http://www.dersv.com/Res89_07_pc_ciclo_I.htm
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CAPÍTULO II  

2.1. Considerações sobre a expressão “trio gestor”  

   Em meados   de 2007 foi apresentado  pelo Governo do Estado  de São 

Paulo, a toda a sociedade,  uma nova agenda  para a Educação,  que estabelecia  

um programa de trabalho  a ser cumprido pelos  quatro anos seguintes, de 2007 a 

2010.  

Tinha  como  diagnóstico os resultados  dos censos e as avaliações  de 

aprendizagem,  que demonstravam que  o principal problema da educação pública  

no Estado  de São Paulo era  o desempenho insuficiente  do sistema, visto que as 

taxas de reprovação em todas as séries  vinham  num patamar crescente desde o 

ano 2000, e,  nas avaliações nacionais, o Estado obteve médias  abaixo do nível 

básico esperado tanto em Língua Portuguesa como em Matemática em todas as 

séries avaliadas.8 O programa estabelecia dez metas   que incluíam  questões 

pedagógicas,  administrativas  e  de infraestrutura: 

1. Todos os alunos de 8 anos plenamente alfabetizados; 
2. Redução de 50 % das taxas de reprovação da 8ª série; 
3. Redução de 50% das taxas de reprovação do Ensino Médio; 
4. Implantação de programas de recuperação de aprendizagem nas séries 
finais de todos os ciclos de aprendizagem (2ª, 4ª e 8ª séries do Ensino 
Fundamental e 3ª série do Ensino Médio); 
5. Aumento de 10% nos índices de desempenho do ensino  fundamental e 
médio nas avaliações nacionais e estaduais; 
6. Atendimento de 100% da demanda de jovens e adultos de Ensino Médio 
com oferta diversificada de currículo profissionalizante; 
7. Implantação do Ensino Fundamental estruturado em nove anos, em 
regime de colaboração com os municípios, com prioridade à 
municipalização das séries iniciais (1ª a 4ª séries). 
8. Utilização da estrutura de tecnologia da informação e Rede do Saber 
para implantar: 
• programas de formação continuada de professores,[...] com foco nos 
resultados das avaliações; 
• estrutura de apoio à formação e ao trabalho de professores coordenadores 
e supervisores de ensino para reforçar o  monitoramento das escolas e 
apoiar o trabalho do professor em sala de aula, em todas as DEs; 
• programa de capacitação dos dirigentes de ensino e diretores de escolas 
com foco na eficiência da gestão administrativa e pedagógica do sistema. 
9. Descentralização e/ou municipalização do programa de alimentação  
escolar nos 31 municípios ainda centralizados. 
10. Programa de obras e infraestrutura física das escolas [...] 
 (Diário Oficial do Estado de São Paulo, vol.117(157) de 21/08/2007). 

   

                                                 
8
 Informações extraídas do Diário Oficial do Estado de São Paulo, vol.117(157) de  21/08/2007, como 

notas introdutórias ao Programa  das 10 metas para a educação no Estado de São Paulo. 
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 No mesmo documento,  o Governo Estadual  estabeleceu algumas ações  a 

serem desenvolvidas   com o intuito de viabilizar o alcance das metas:  Implantação 

do Programa Ler e Escrever; Reorganização da Progressão Continuada; Elaboração 

e divulgação das propostas curriculares da educação básica de São Paulo com a 

indicação das expectativas de aprendizagem para todos os alunos em cada 

disciplina, série e ciclo do Ensino Fundamental e Médio; Recuperação da 

aprendizagem: ciclos iniciais, 8ª série e Ensino Médio; Diversificação curricular do 

Ensino Médio;  Reorganização dos Sistemas de Avaliação; Gestão por resultados e 

política de incentivos; Plano de obras e investimentos. 

 Entre as ações  estabelecidas em 2007,  verificamos   que  muitas  delas 

não foram  implementadas  e outras, por sua vez,  estão  ainda  vigentes, dando 

bons resultados  e responsáveis pelos avanços  na qualidade de ensino,  ainda  que 

tímidos, como é o caso do programa Ler e Escrever, detalhado, a seguir,  e por meio 

do qual  estabelecemos nosso primeiro  contato com o termo “trio Gestor”.  

2.1.1. O eclodir do termo trio gestor: o programa ler e escrever 

 O Programa Ler e Escrever foi institucionalizado na Rede Estadual  de 

Ensino   por meio  da Resolução SE Nº 86/2007, de 21/12/2007, e tem como 

principal objetivo  alfabetizar todos os alunos com idade até oito anos, do Ensino 

Fundamental da Rede Estadual de Ensino, e recuperar a aprendizagem de leitura e 

escrita dos alunos de todas as séries do Ciclo I do Ensino Fundamental. Para 

normatizar a implementação do  referido Programa,  a  Secretaria  Estadual   

estabeleceu vários procedimentos,   dentre os quais destacamos: 

a- Formação do Trio Gestor (Supervisores, Diretores, ATP): 

[...] Formação do Trio Gestor – Diretores, Supervisores e ATP do Ciclo I, 
conforme já ocorria em 2007, mas que será ampliada para as Diretorias de 
Ensino da Região Metropolitana de São Paulo. 
O chamado Trio Gestor terá, mensalmente, um encontro com formadoras do 
programa para analisar, discutir e aprender sobre os processos 
pedagógicos envolvidos na alfabetização e, principalmente, sobre sua 
participação no avanço da aprendizagem dos alunos. A efetiva participação 
de cada um é essencial para garantir as condições necessárias ao trabalho 
dos docentes e professores coordenadores e a aprendizagem dos alunos. 
Entre outras ações, acompanharão a avaliação processual a ser realizada 
bimestralmente, em todas as classes envolvidas no programa. (Comunicado 
SE de 21/12/2008). 
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 O termo “trio gestor”, apresentado no documento, estabelece  a gestão  do 

programa Ler e Escrever, exercida pelo Supervisor de Ensino, Diretor de Escola e 

ATP ( Assistente Técnico Pedagógico),  função substituída  pelo PCNP (Professor 

Coordenador  do Núcleo Pedagógico), que tem como responsabilidade a 

implantação do projeto na Diretoria de Ensino e nas  unidades escolares, 

demandando ações de formação, acompanhamento, orientação, planejamento, 

avaliação e outras  próprias da gestão do programa. 

 O termo “trio gestor” diretamente relacionado à promoção de ações 

coletivas,  responsabilidades  compartilhadas, pressupostos de uma gestão mais  

participativa, reflexiva e dialógica, ultrapassou o Programa  que o apresentou em 

documentos legais, passando a ser utilizado,  também,  para  a gestão escolar no 

âmbito da Secretaria Estadual de Educação.  

 Assim, as ações de acompanhamento, decisões, avaliações  que ocorrem  

em nível pedagógico (principalmente) e administrativo solicitadas em nível central e  

referentes à unidade escolar,  deixariam de ser pressuposto apenas do Diretor de 

Escola,  como único responsável pela  gestão,   para ser compartilhada com o 

Supervisor de Ensino da unidade, e o Professor Coordenador, estabelecendo  a 

tríade  gestora da escola. 

A existência  de um  diretor, que é o responsável  último pela escola, o 
transforma [...]  no culpado primeiro por tudo o que aí acontece, 
constituindo-se em mero preposto  do Estado,que, por meio de uma única 
pessoa, tem condições de impor seu poder a toda uma instituição. A 
natureza do trabalho que se desenvolve numa instituição educativa está a 
exigir formas cooperativas de organização do trabalho e da autoridade na 
escola. ( PARO, 2007, p.115). 

 Nesta perspectiva, a concepção participativa, pressuposto  inerente   à 

atuação do trio gestor, vem se contrapor ao caráter racional, técnico e hierarquizado 

adotado pela administração escolar  ao longo dos anos  e presente até os dias 

atuais. 

 Para os gestores, a institucionalização do trio gestor implica no 

estabelecimento de   formas de organização, onde o poder no interior da escola seja 

exercido  de maneira  compartilhada, promovendo as decisões coletivas.  

Entendemos por gestão todo o processo de organização e direção da 
escola, produto de uma equipe, que se orienta por uma proposta com base 
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no conhecimento da realidade, a partir do qual são definidos propósitos  e 
previstos os meios necessários  para a sua realização, estabelecendo 
metas, definindo rumos e encaminhamentos necessários, sem, entretanto, 
configurá-los dentro de esquemas rígidos  de ação, permitindo alterações, 
sempre que necessário. O termo gestão implica desconcentração de poder, 
compartilhamento, e permite a criação de mecanismos de participação 
adequados à situação e ao projeto. A gestão escolar é pensada hoje como 
um trabalho de equipe, onde o diretor  assume o papel de coordenador ou 
articulador, identificando-se com o grupo.  Da mesma forma, o supervisor, 
por trazer uma contribuição pedagógica importante para a escola, torna-se 
um elemento fundamental para a gestão escolar. ( ALONSO, 2006, p. 176). 

Desta feita, a supervisão de ensino  teria  sua função vinculada,  também, à 

unidade escolar. O controle e fiscalização “de fora,” “de visita” cede lugar a uma 

concepção de gestão, que pressupõe diálogo, reflexões,  discussões e investigação 

da cultura e clima institucionais para o desenvolvimento do trabalho cooperativo 

entre a equipe gestora da escola.  

2.2.Trio Gestor: gestão democrática e  as  relações  de poder na cultura da 

organização escolar  

   Apesar de estarem vinculadas a um mesmo sistema  de ensino, de 

compartilharem  aos mesmos pressupostos legais, as escolas não são iguais, 

apresentam-se em diferentes níveis de desenvolvimento institucional,  distinguindo-

se pela sua história de vida, pelos autores que construíram sua trajetória.  

 A escola se constitui a partir dos interesses, das intenções, das expectativas 

e dos significados daqueles que nela habitam. É uma realidade subjetivamente 

construída, alicerçada na cultura e na tradição institucional.   

Brito (2009, p.246) ressalta que  “a escola revela-se capaz não só de 

reproduzir como também de produzir cultura”, sublinha, a importância de, 

“vasculhando a cultura e o clima da escola, captar no cotidiano escolar o 

‘ressignificado’ dessa instituição”. 

 Considerando a importância dos aspectos culturais da organização, do clima 

instituído, conhecer a escola, suas necessidades, potencialidades, as relações 

estabelecidas entre  as pessoas que interagem torna-se essencial para  uma gestão  

que tem como pressuposto as mudanças na forma de organização gestionária.  
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A maneira como  as organizações operam, sendo mais ou menos sensíveis  
e interativas às mudanças  no ambiente, acabam por influenciar  o processo 
de formação  do indivíduo e de como ele percebe  a realidade  ao seu 
redor.[...] Muitas escolas ainda operam e interagem  com o ambiente 
externo de forma mecânica , presas aos paradigmas  das organizações 
mais tradicionais  e rígidas, embora a principal   matéria-prima “manipulada” 
seja o conhecimento, as atitudes e os valores  a serem compartilhados com 
os alunos. Essa concepção de organização [...] é inadequada  para 
responder às necessidades  do mundo atual, principalmente para setores 
que estão centrados  no conhecimento e em tarefas únicas  e complexas , 
que demandam criatividade e inovação, não somente  eficiência  na 
execução. ( VIEIRA, 2003, p.62-63). 
 

 Concordamos com o autor quando enfatiza  a necessidade  de repensar a 

função social da escola como espaço de construção  e  a necessidade  de  rever  a 

“concepção de gestão  das organizações escolares”, buscando modelo  “mais 

dinâmico e  flexível, que proporcione as adaptações  necessárias decorrentes  dos 

processos de aprendizagem individual e coletivo de cada organização, com a 

rapidez  desejável”. ( Vieira, 2003, p. 55). 

 Masetto (2003, p.78-81) também traz a sua contribuição quando faz uma 

reflexão e enfatiza que  a “relação entre homem-mundo se faz  numa direção de 

mão dupla, uma vez  que ambos  se constroem a  partir do conhecimento mútuo e 

das interações   que passam a existir entre eles”. A escola, como ambiente de  

interações sociais, e a gestão escolar como propulsora dos movimentos possíveis,    

necessitam estabelecer  canais  para que  o desenvolvimento do  “ homem social” 

possa acontecer  no dia a dia escolar, rompendo com os modelos tradicionais  

“enraizados em sua vida pessoal e profissional”, enquanto parte da cultura escolar. 

 Os autores estudados nos levam a considerar que  os gestores educacionais 

de  todos os níveis9 necessitam  desenvolver habilidades em planejamento, 

identificação e resolução de problemas de modo participativo e democrático  em 

gestão financeira, em currículo e em relações interpessoais.  Sob o prisma social, 

econômico e político,  as decisões vindas de cima para baixo e de fora para dentro 

da escola,  típicas da racionalidade técnica adotada na administração escolar,  

podem ceder lugar para  a gestão educacional, cujos pressupostos estão voltados 

às relações sociais, a interatividade, a coletividade e  a  vivência cidadã. 

                                                 
9
 Na Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, a gestão se encontra em nível 

central, em nível intermediário,  no caso das Diretorias de Ensino e nas Escolas  Estaduais. Neste 
trabalho, vamos pontuar a função gestora  dos Supervisores de Ensino que são lotados  nas 
Diretorias de Ensino e têm seus fazeres entre as escolas e os órgãos centrais.  
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A  superação da visão  burocrática e hierarquizada  de funções  e posições,  
evoluindo para uma ação coordenada, passa necessariamente  pelo 
desenvolvimento e aperfeiçoamento  da totalidade dos membros  do 
estabelecimento de ensino, no sentido de que  compreendam a 
complexidade  do trabalho pedagógico e percebam a  importância da 
contribuição individual  e da organização coletiva, para sua melhor  
realização e eficácia. Cada ação somente  faz sentido  em articulação com 
os demais.( LUCK, 2010, p.82). 

 Neste paradigma, a hierarquização e a verticalização do poder assumem 

conotações horizontais,  visto que  a autoridade  deixa de  ser exercida  em uma 

cadeia linear de relações para ser compartilhada. O controle, a fiscalização, a 

inspeção substituídas pela a articulação, reflexão, mediação  e busca de soluções 

compartilhadas.O  poder de decisão aproxima-se dos atores do processo que se 

tornam protagonistas, autônomos,  construtores de uma relação amparada na 

coletividade e no diálogo.  

Entendendo que o aluno  aprende  não só na sala de aula,  o que é 

prescrito,  mas também  naquilo que é desenvolvido no cotidiano da escola,   em 

todos os  seus espaços, na relação dela com a comunidade, nas relações entre os  

seus membros,  na relação do aluno com seus dirigentes; a ação política dos 

gestores  torna-se  fundamental para   a construção de um ambiente capaz de 

promover experiências democráticas e cidadãs, experimentadas  e vivenciadas, em 

um primeiro momento, no fazer gestionário. 

 O modelo que coloca o Diretor como o único responsável por tudo na escola, 

o Supervisor como o fiscalizador  da implementação das políticas públicas  e o 

Professor Coordenador  como o responsável pela parte pedagógica da escola,  pode  

ser superado, a partir da reflexão  e intenção do ato educativo, implícito nos saberes 

e fazeres de seus gestores. .    

 Sacristan (1999) contribui para esta reflexão quando  afirma que o  sentido 

da educação  é essencial ao fato  de que tenha um propósito, enquanto guiada por 

um projeto explícito.  O ato educacional necessita ser  refletido, repensado acerca de 

sua intenção, visto que como ocorre com a ação  das pessoas,   a prática tem uma  

continuidade inevitável  e não é um simples passado ao qual se olha como um 

objeto petrificado, pelo contrário, continua sendo operacional, organizando  a ação 

dos membros  que compartilham uma cultura. 
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 A partir das colocações do autor, pensamos que o sentido apresentado  em 

relação ao trio gestor, a um modelo de gestão compartilhada,  não significa 

abandonar  tudo o que fora  construído ao longo da história e da tradição escolar,  

visto que  a cultura escolar está sedimentada   em padrões de ações  consolidadas 

ao longo do tempo e  representam  os  caminhos percorridos. Ao contrário, 

pressupõe a  busca de alternativas que atendam   às novas demandas sociais, que 

se apresentam, diariamente,  mais complexas e dinâmicas. 

 As ações educativas institucionalizadas pela prática consolidada são 

inúmeras: os papéis desempenhados por alunos, professores, Direção, 

Coordenação e Supervisão, as rotinas pedagógicas, os estilos diferenciados no trato 

com  os diferentes atores, as formas como a escola se relaciona com a comunidade, 

o desenvolvimento do currículo,  a forma de gestão,  as formas de relações 

interpessoais, e outras,  caracterizam a escola  e sua  estrutura social.  

A cultura de uma organização  consubstancia-se, paradoxalmente,  pela 
conservação e  transformação da realidade posta.  Fruto de um movimento 
constante entre o ser e o vir a ser, a cultura  organizacional  se constrói, 
fundamentalmente, por uma relação pedagógica daqueles em interação 
com aquela cultura, fundando-se  em processos de aprendizagem, regidos 
por desejos  e necessidades  daqueles que fazem a organização.(BRITO, 
1998,  p. 78).  

As mudanças, quando implementadas de maneira vertical, desconsiderando 

os agentes do processo educativo, são  marcadas pela resistência e pelo fracasso, 

visto que se deparam com   as amarras internas  de cada  indivíduo que constitui 

esse espaço escolar. 

Antes, acreditava-se na capacidade transformadora  das reformas 
educacionais  concebidas e conduzidas  de forma centralizada pelas 
administrações. Hoje, no entanto, a ênfase  recai na apropriação  e criação 
pelos próprios atores educativos, de condições e de processo de mudança, 
colocando-se na sua vontade e capacidade reflexiva – e na própria escola – 
o segredo do sucesso dessas mudanças. (  BRITO, 2009, p.250).  

 Constatamos, a partir das colocações da autora, que  a  institucionalização 

do trio gestor, sem análises profundas do cotidiano escolar, dos saberes10 e fazeres 

                                                 
10

 O saber é uma noção polissêmica, é aquilo que, para um determinado sujeito, é adquirido, 
construído, elaborado através do estudo ou da experiência. (BEILLOT,1989 apud ALTET,  2001, 
p.28). 
O saber é um constructo social produzido pela racionalidade concreta  dos atores , por suas 
deliberações , racionalizações e motivações , as quais são a fonte  de seus julgamentos , escolhas e 
decisões . (TARDIF, 2001, p.208). 
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dos gestores, não alteram o ambiente institucionalizado por uma tradição cultural e 

alicerçado  nas posturas individuais e coletivas de seus agentes.  

 Nesse contexto, faz-se necessário  que cada membro da equipe gestora, 

seja  mais que um agente de mudanças, mais que um ator, seja um coautor de 

mudanças,  capaz de  desvendar  os significados que estão por trás do dia a dia da 

organização e  agir  no sentido de  alteração ou manutenção de sua  cultura. 

Na verdade, é na escola  que acontece o processo pedagógico por 
excelência e, portanto, é aí que  se proporá a luta  entre o novo e o velho, 
estabelecido  e o não reconhecido, em suma, toda a contradição  entre o 
que deve ser preservado e o que deve ser alterado. Por certo, esse 
confronto inevitável que permeia o trabalho pedagógico gera insegurança 
no pessoal escolar [...] (ALONSO, 2003, p. 16). 

 Alonso (2003) continua a reflexão quando  ressalta que compartilhar a 

liderança  implica depositar confiança nas pessoas, o que não significa distribuir 

tarefas e  cobrá-las posteriormente, mas estimular  a consciência da 

responsabilidade pelas tomadas de decisões coletivas, o que  implicaria no 

despontar de novas lideranças, de novas ideias, de trocas de experiências.  

 A proposta de  atuação do supervisor de ensino em um contexto de trio 

gestor se orienta pela  ruptura  entre o planejamento e a execução, modificando as 

relações de poder  e enfraquecendo a racionalidade técnica e burocrática 

impregnadas  na cultura escolar, caracterizadas  pela divisão e fragmentação do 

trabalho pedagógico.  Neste sentido, Libâneo (2004) destaca que: 

[...] a organização  escolar necessária é aquela  que assegura  os meios  
mais eficazes  para atender aos objetivos  e funções  da escola. Nesse 
sentido, acreditamos  que a principal razão  para que as escolas sejam  
mais bem organizadas  e administradas  é a melhoria da qualidade das 
aprendizagens escolares dos alunos. Ou seja, uma escola bem organizada 
e gerida é aquela  que cria e assegura as melhores condições  
organizacionais, operacionais e pedagógicas [...] (LIBÂNEO, 2004, p.263). 
 

 Concordamos com o autor  quando  estabelece que a responsabilidade pelo 

processo educativo é de  todos os envolvidos: professores, comunidade  e tríade 

gestora. Assim sendo, não se concebe  a  estratificação  dos fazeres escolares, 

como se cada  membro da equipe  ficasse responsável por uma parte do processo:  

professor coordenador pela formação dos professores, diretor de escola pela  parte 

administrativa e supervisor de ensino  pela fiscalização dos  processos escolares e 

implementação  da política vigente. 
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  A atuação do supervisor de ensino, numa perspectiva gestora, se respalda 

na ideia de que  para  que a escola possa  colaborar com a transformação  da 

sociedade  é necessário ser  subsidiada  por uma coordenação  integradora dos 

diversos  segmentos escolares,  que tenha uma atuação política e pedagógica  no 

cotidiano, a partir  do coletivo escolar.  

 Ao ressaltarmos a importância da integração do Diretor, do Professor 

Coordenador e do Supervisor de Ensino  na gestão escolar   é com o objetivo  de 

provocar e estabelecer atitudes  reflexivas ,  dialógicas e colaborativas, capazes de 

conduzirem a uma ação  articulada   dos diferentes  segmentos da escola e das 

diversas situações  que  as instituições   enfrentam, sem que seu propósito 

educacional sofra desvios em função da burocracia  presente nos sistemas   

educacionais.  

[...] relevantes mudanças  das culturas organizacionais  não se tornam  
viáveis sem mudanças  das relações  de poder. Desta feita, exige-se que os 
vetores  estruturais da organização, suas práticas sejam modificadas, 
mantendo-se uma gestão coerente, que assegure aos habitantes vez e voz. 
Pretende-se assim o estabelecimento de um clima favorável, para a 
realização  do processo ensino – aprendizagem [...] para a concretização da 
finalidade primeira e última da escola: o aluno educado. (BRITO, 1998, p. 
194). 

 Assim sendo, criar um clima favorável,  para que o processo de ensino- 

aprendizagem aconteça, torna-se pressuposto para os saberes e   fazeres da 

supervisão de ensino. 

 O Supervisor de Ensino  é  um educador  com seus saberes e fazeres 

estabelecidos  na construção  do projeto político  pedagógico da escola, a fim de que 

seu trabalho possibilite  o desenvolvimento  e  “a formação de personalidades 

humano-históricas” daqueles  que estão nas instituições públicas sob sua  

orientação (PARO, 2010, p.68). 

Escapando a um modo de olhar  a escola  exclusivamente burocrático, 
racionalista e legalista, introduzindo-lhe  focalizações  que não desprezem  
as estruturas e as regras  formais,  mas que igualmente  sejam capazes  de 
observar outras estruturas  e regras, os actores e as acções organizacionais 
concretas, compreende-se a  ilusão  que representam  uma concepção de 
organização  e de administração escolar  como mera tradução  de um 
modelo organizacional  singular.  Introduz-se,  por esta via, a questão  
central da agência humana na construção/reconstrução  social dos modelos 
organizacionais  de escola pública,  e o estudo de processos complexos, 
dinâmicos e plurais que à partida, não excluem  definitivamente e totalmente  
nenhuma categoria  de actores. (LIMA, 2002, p. 35). 
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  Entendemos, sustentados nos autores  citados, que a atuação do supervisor 

de ensino  em um contexto de trio gestor, possa   colaborar com a  reflexão da 

gestão escolar, a fim de repensar as ações gestionárias, promovendo posturas 

democráticas, amparadas na construção coletiva, na   participação dos envolvidos,   

nas potencialidades de criação e recriação, possibilidades que podem colaborar  

para as mudanças  e inovações no interior das escolas públicas.   

2.3. Trio gestor: possibilidade  de inovação na gestão escolar   

 Há diferentes concepções sobre o que é uma inovação. Em termos gerais, 

se refere a qualquer aspecto considerado novo  para um indivíduo dentro de um 

sistema. Isso pode explicar que o que é inovação para uma pessoa pode não ser 

para outra. “Portanto, a definição do que constitui uma inovação resulta da 

confluência de uma pluralidade de olhares e opiniões que procedem daqueles que 

têm algum tipo de relação com ela.” (HERNÁNDEZ et al, 2000, p. 19).  

Ratifica o autor que as inovações que tiveram maior incidência foram  as que 

deram uma resposta alternativa às necessidades da escola ou sociedade, fazendo 

parte de sua cultura e alterando práticas  cristalizadas e paralisantes. Enquanto que 

o modelo de inovação proposto de cima para baixo sofre pesadas críticas,  tais como 

as de Hernandez (2000, p. 24):  

a. A noção de inovação quando implantada desconsiderando o contexto, 
segue um modelo demasiadamente simplista, não fazendo justiça à 
complexidade das escolas, nem das relações entre professores e alunos; 
b. Outro problema  se dá pela  execução, faltando uma visão mais 
detalhada e interdisciplinar no momento da realização; 
c. Mudanças de cima para baixo  não consideraram a questão cultural; 
d. Outro aspecto não considerado: os professores desempenham papel 
fundamental nas inovações escolares. 
 

 A inovação se concretiza se houver por parte de todos os envolvidos a 

participação efetiva na elaboração, na construção, na adaptação, no planejamento, 

na execução e na avaliação. Observa-se que as inovações, quando impostas,  

colocando a escola e os docentes como meros executores, tende a fracassar, não 

produzindo e efeito desejado, visto que introduzir uma inovação em uma instância 

educativa pressupõe uma mudança planejada, com o propósito de capacitar  a 

organização para satisfazer os seus  objetivos.  
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 Assim, confrontando as ideias de Hernandes (2000, p.24) e Rigal (2000, 

p.182), podemos estabelecer  a diferença entre inovação e reforma. A inovação 

acontece de maneira  efetiva no fazer e viver da escola, das intenções, 

necessidades e expectativas  inerentes  ao cotidiano escolar, representando as 

concepções, ideias e anseios  daqueles que  estão no interior da instituição,  

enquanto que a reforma pretende, em linhas gerais, modificar as metas e os marcos 

globais das atividades da instituição educativa, é algo em grande escala.   

[...] a reforma  educativa é uma proposta de mudança  das pautas de  
regulação social para a adaptação à demanda que o modelo formula: 
organizando e conferindo valor a determinado tipo de saberes: legitimando 
formas institucionais e de relação social; valorizando  determinados estilos 
de  raciocínio, classificação e ponderação[...]( RIGAL,2000, p.182) 

Desta feita, uma reforma pode mudar a legislação, o vocabulário, os 

objetivos, entretanto, pode não conseguir uma mudança efetiva  na prática diária da 

classe, da escola, nas relações  entre os membros da instituição, ou seja,  não 

provocando qualquer inovação de fato. Portanto, constatamos  que podem existir 

inovações sem mudanças de ordem estrutural, como uma reforma pode mudar sem 

inovar, visto que pode incorrer em  uma proposta  meramente instrumental, 

mecânica e técnica, utilizando da gestão como forma de controle. Carbonell (2002) 

distingue o sentido de  inovação e reforma  quando coloca  a inovação como:  

[...] um conjunto de intervenções, decisões e processos, com 
Intencionalidade e sistematização que tratam de modificar atitudes, ideias, 
culturas, conteúdos modelos e práticas pedagógicas e introduzir novos 
materiais curriculares, estratégias de ensino e aprendizagem, modelos 
didáticos e outras formas de organizar e gerir o currículo, a escola e a 
dinâmica da classe. ( CARBONELL, 2002, p.19). 

Os supervisores de Ensino, ao serem chamados a responder publicamente   

acerca  do não cumprimento das metas  estabelecidas pela SEE/SP, demonstram  a 

intenção  da utilização da gestão como forma de controle, que dificilmente promove 

mudanças nas práticas institucionalizadas.  

 Na realização de uma inovação, nota-se  a importância  de  resgatar, 

reordenar e interpretar as diferentes vozes e formas de atuação dos protagonistas, 

para gerar um conhecimento novo sobre  as estruturas que  se pretende modificar, 

alterar, não sendo decretadas,  impostas ou simplesmente cobradas.  
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A definição da inovação está relacionada à origem, à cultura inicial da 

escola, o que constitui o núcleo ou foco da inovação, e o grau de envolvimento dos 

agentes internos. 

O estabelecimento  escolar pode tornar-se um lugar onde   a mudança é 
construída coletiva e progressivamente , se os atores  que dele fazem parte 
dispuserem  de margens de manobra suficientes para conceber seu projeto 
e para inventar  dispositivos suscetíveis  de resolver os problemas  
encontrados. (THURLER, 2002, p.95). 

 O Supervisor de Ensino, envolvido na gestão escolar, apresenta 

pressupostos de inovação quando promove novas possibilidades  de organização da 

escola, menos burocrática,  superando a gestão hierárquica pela  horizontal, 

estabelecendo  canais de comunicação entre todos os envolvidos no processo 

educativo,  resgatando  a função social da escola11, sua identidade coletiva, o 

compromisso político e ético dos envolvidos no ensinar e aprender, possibilitando 

reflexões acerca das  alternativas  às necessidades reais da escola.   

 Em contrapartida, o fortalecimento das relações   entre o Diretor, o Professor 

Coordenador  e o  Supervisor pode não  corresponder  a uma proposta  inovadora 

quando  o  comando   não altera  sua concepção sobre os  valores,  as posturas, as 

formas de  entender a função do gestor  numa proposta de transformação,  de 

mudança.  

 Thurler (2002, p.69) mostra, a partir de tabelas comparativas, que a 

descentralização proposta pelos sistemas de ensino às escolas podem não 

corresponder a mudanças  significativas de paradigmas, no que se refere ao poder  

de decisão. Ao contrário, a escola é responsabilizada pelos resultados, sem a 

autonomia necessária para  efetivar as inovações. Assim, temos as comparações 

entre comando estratégico e comando operacional.  

                                                 
11

Nadal (2009, p.31)) salienta que  a função clássica da escola – garantir  a transmissão dos 
conhecimentos – tem sua importância mantida quando ressignificada, pois os conhecimentos  
escolares já não podem  ser vistos como mera adaptação dos  conhecimentos científicos  como se 
apresentam nos manuais escolares [...] tomados como verdades definitivas e fechadas, a serem 
assimiladas . A escola precisa acolher  as dimensões  experienciais, afetivas e locais, [...] que 
considere o aluno uma pessoa, uma identidade em formação[...] Porém, a  função social  da escola 
não  se restringe a tais aspectos de formação geral.  Não se deve perder de vista que esse homem – 
formado pela escolarização – precisa inserir-se  numa sociedade [...]impondo à escola a necessidade  
de preparar de fato os alunos para inserção crítica e conscienciosa no mundo  do trabalho[...] 
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Comando estratégico  Comando operacional 

O órgão de inspeção e controle...                           O estabelecimento escolar... 

...transmite as prescrições aos estabe- 

cimentos  escolares 

...executa as prescrições recebidas (de 

cima) 
...formula critérios de qualidade adapta o ensino às expectativas 

...define a competência ...orienta-se segundo o modelo de 

competência 
...decide em função da atualidade ...age conforme a injunção externa 

...sanciona os erros                            ...tenta afastar/ocultar os erros 

Tabela 1 – A assimetria entre comando estratégico e operacional em um sistema  centralizador e 

burocrático (THURLER, 2002, p.69). 

Ao analisar a tabela acima, constatamos que numa estrutura de sistema  

onde impera o poder centralizado e  burocrático,  a transferência  do poder de 

controle para a escola  , pouco ajuda para  a transformação  e inovação. Nesse 

sentido, o trio gestor poderia ser  mais uma forma de controle da escola pelos 

órgãos  centrais, pois contaria com um representante direto  do sistema, no interior 

da unidade, no caso, o Supervisor de Ensino.  

Comando estratégico  Comando operacional 

O órgão de inspeção e controle...                           O estabelecimento escolar... 

...desenvolve pontos de vista (plano                         

de referência) e submete-os a consulta                     

...insere seu projeto no plano de referência 

oficial 

...oferece  cenários de desenvolvimento                   ...define seus objetivos e adapta a                                                                                     

eles sua organização do trabalho 

...estabelece padrões nacionais                              

e encaminha as medidas necessárias                       

...fixa seus próprios padrões de qualidade 

 

...negocia com os atores do terreno                        

os recursos humanos e materiais             

...explora sistematicamente seus espaços 

de autonomia 

...empreende a metavaliação                                   ...avalia seu próprio trabalho e                                                                                  

observa sua evolução 

Tabela 2 – A interação entre comando estratégico e operacional em um sistema descentralizado e 

profissionalizado (THURLER, 2002.p.70). 
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Nesse modelo de comando, torna-se  evidente  a conquista da autonomia 

pela escola. Observa-se que  o poder central não deixa de existir enquanto sistema 

de ensino, mas  de maneira que os estabelecimentos   possam fazer os ajustes, 

conforme sua realidade, suas expectativas, suas necessidades. 

As tabelas  apresentadas por Thurler(2002) levam-nos a  refletir sobre  como 

a supervisão de ensino  pode ser inserida no cotidiano da escola em uma 

perspectiva  de transformação, mudança e  promoção  da autonomia, fortalecendo  a 

equipe escolar enquanto propositora de ações concretas, que sejam capazes,  

dentro de sua governabilidade,  de alterar  a sua realidade.                                                                                                                           

Assim sendo,  o  trio gestor pode promover a reflexão  da escola enquanto 

espaço de inovações, de transformações, como lugar  capaz de construir mudanças, 

de deixar  de  lamentar-se pelo que   o sistema deixou de fazer, para fortalecer  a 

equipe escolar enquanto propositora de ações. 

A escola reclama do sistema de ensino  quando  ele impõe  ações  de 

maneira descendente, desconsiderando a instituição. Entretanto,  paradoxalmente, 

pela sua cultura,  fica à espera de   uma fórmula mágica  vinda “de cima para baixo”, 

capaz de resolver  todos os seus problemas.  

Eis, ao novo ver, o  desafio a ser enfrentado à  supervisão de ensino  

enquanto partícipe da gestão escolar: potencializar a escola  pública como 

instituição aprendente,  capaz de enfrentar as incertezas e conflitos de maneira 

positiva,  promovendo,  a partir das dificuldades, “competências coletivas  que 

completam  e reforçam as competências individuais” (THURLER, 2002, p.96):    

 [...] assiste-se à emergência  de um novo tipo de  profissionalismo,  que se 

caracteriza pela evolução dos valores  e prática dos professores em favor 
de uma relação  mais próxima entre desenvolvimento profissional  e 
desenvolvimento institucional . As transformações mais significativas  na 
cultura profissional dos professores  são as seguintes:  a cultura do 
individualismo dá lugar  à cooperação,  as relações hierárquicas  são 
substituídas pelo  trabalho em equipe , a supervisão evolui para o 
mentoring, os cursos de reciclagem recuam diante do desenvolvimento 
profissional, finalmente,  a abordagem contratual negociada entre parceiros  
substitui as decisões autoritárias.( WOODS, 1997 apud THURLER, 2002, p. 
98).  

 Considerando as características específicas da  sociedade atual,  e  

entendendo que  a escola ainda  é  um lócus  privilegiado de aprendizagens,   a 
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gestão necessita  estabelecer ações que promovam   a articulação, o debate, a 

investigação , o trabalho em equipe, a formação do cidadão como um todo,  bem 

como a aquisição do conhecimento por todos que estão na escola. 

A escola  não pode considerar-se hoje como pronta e acabada, mas  em 

constante aprendizagem. Saber aproveitar  as contribuições de cada um –alunos,  

comunidade,  professores, equipe de apoio, é pensar a escola  como construtora de  

saberes e fazeres de toda a equipe.   

O supervisor de ensino, enquanto partícipe do  trio gestor necessita  se 

profissionalizar, despir-se de velhas amarras  e buscar  atitudes   coerentes com o 

propósito libertador, coletivo, inovador e interdisciplinar. 

2.4.Trio gestor:  pressupostos  interdisciplinares na função supervisora   

 Quando falamos em interdisciplinaridade, logo nos lembramos das 

disciplinas escolares. Grosso modo, nos remetemos ao prefixo “inter” e de maneira  

superficial interpretamos a  interdisciplinaridade como  a  interação entre as 

disciplinas, visando a totalidade e rompimento da fragmentação. 

 Sob esse prisma, a interdisciplinaridade  torna-se restrita à  sala de aula, ao 

trabalho pedagógico, reduzindo-a a “técnica” à “estratégia metodológica”, capaz de 

contribuir unicamente ao desenvolvimento  do ensino-aprendizagem, ao fazer 

docente. 

Entretanto, ao estudar a interdisciplinaridade constata-se  o caráter 

abrangente  de que se trata,  ultrapassando   a característica “meio-fim”  para  

encará-la como  atitude, concepção, valores,  conforme  relata Fazenda (2011):  

 Interdisciplinaridade  não é uma panaceia que garantirá um ensino 
adequado,  ou um saber unificado, mas um ponto de  vista  que permite  
uma reflexão aprofundada, crítica e salutar  sobre o funcionamento  do 
mesmo. É proposta de apoio  aos movimentos  da ciência  e da pesquisa. É 
possibilidade  de eliminação  do hiato existente entre a atividade  
profissional e a formação escolar. É condição de volta ao mundo  vivido e 
recuperação  da unidade pessoal, pois o grande desafio  não é a  
reorganização metódica dos estudos e da pesquisa, mas a tomada de 
consciência  sobre o sentido  da presença do  homem no mundo. 
(FAZENDA, 2011, p. 73-74). 
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Observa-se uma aproximação entre os pressupostos da interdisciplinaridade  

e da gestão escolar, visto que  a maneira  como  o poder é exercido na escola 

vincula-se ao quadro de valores de seus dirigentes e parceiros, afetando as relações 

de trabalho dentro da instituição, o modo de se dialogar, as formas de   lidar com  os 

conflitos  e contradições,  a maneira como a diversidade é vivida, as relações entre 

teoria e  prática, entre o  administrativo  e o pedagógico... 

                                      Por não serem fixas as relações homem-mundo, por esta dinâmica  exigir 
uma reflexão  verdadeiramente crítica  que possibilite  a compreensão em 
termos dialéticos, das diferentes  formas pelas quais o homem conhece: por 
ser  a verdadeira  compreensão, produto imediato de uma real 
conscientização,[...] para que educador e educando  sejam participantes  de 
uma mesma situação, pode-se concluir  ser a interdisciplinaridade o 
momento que melhor propicia  o acontecer dessa situação  dialógica.  Nela 
não se admite  que  o conhecimento se restrinja  a campos  delimitados de 
especialização, pois é na  opinião crítica do outro  que uma opinião é 
formada, onde a linguagem não é de um mas de vários.( FAZENDA, 2011, 
p.76). 

Frente  às diferentes situações que a  gestão  escolar  é chamada a 

responder no cotidiano escolar, torna-se fundamental que os profissionais que a 

compõem tenham  clareza do objetivo  da escola. Assim sendo, todos os fazeres e 

saberes da gestão escolar devem levar para  o fim proposto. 

Desta feita, enfatiza-se a responsabilidade da gestão enquanto  articuladora  

e colaboradora  do planejamento e execução do projeto político- pedagógico da 

instituição, das novas formas de  comunicação  que devem ser implantadas  na 

escola,  do respeito  às   opiniões,  da crítica como possibilidade de construção,   do 

saber e fazer  constituírem significados comuns.   

Acreditamos que a maneira como a gestão assume e compartilha a 

autoridade no cotidiano da escola seja a chave para o fortalecimento da instituição 

escolar enquanto organização social que ensina e que aprende,  a partir das lutas, 

das divergências de interesses, em prol do objetivo comum: o aluno educado.  

Função que nos dias atuais apresenta-se  complexa.  

Vivemos  num tempo em que, extraordinariamente, se estendem nossas 
potencialidades vitais:  de conhecimento, comunicação, movimento, 
diminuição da dor, aumento do prazer, sustentação da vida, num mundo 
social onde  novas identidades  culturais e sociais  emergem, se afirmam, 
apagando fronteiras, transgredindo proibições  e tabus identitários. Vivemos 
numa época em que, violentamente, se aniquilam essas possibilidades 
vitais. [...] A doxa  triunfante, o pensamento único, o consenso fabricado 
fecham o campo da significação, restringem alternativas , apagam a 
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memória, negam o passado,  reificam  o presente  e sequestram o futuro, 
repetindo indefinidamente  que não há salvação  fora do movimento  da 
mercadoria, que  o funcionamento da boa sociedade é homólogo  do bom 
funcionamento do mercado [...]. ( FERREIRA, 2002, p.21). 

          Formar as crianças e  os jovens para viver neste mundo incerto e em 

constante mudança tornou-se um desafio para a própria  

sociedade que hoje vê suas instituições  sociais  assumirem 

funções diferentes   das que lhes eram atribuídas em outras 

épocas.  

Presenciamos  na família e na escola  alterações significativas de sua  

função:  a família   deixou de ser  a única responsável pela formação do indivíduo, 

visto que, com a  nova estrutura familiar, com a mulher ingressando no mercado de 

trabalho,  a criança  vai para  a instituição educativa, não raro,   desde que nasce, e 

a escola,  por sua vez,   não é a única responsável  pelo conhecimento que está   

disponível em outros ambientes,  em outros espaços.  

Como escrevemos anteriormente (Andrade e Brito, 2011, p. 230): 

[...] parece-nos que todos esses fatores, combinados à formação  frágil, 

deficitária   e arcaica   dos nossos educadores, que refutam o futuro,  
arraigados ao passado,   transformaram a  escola pública  em um ambiente  
desinteressante, desmotivador,  desacreditado  pela sociedade, que não 
percebe  os frutos do seu trabalho;  pelo educador,  que não acredita no seu 
fazer pedagógico;  pelo aluno, que frente as outras  tantas possibilidades 
não  vê significado  na escola, como ela está organizada e orientada. 

Concordamos com Sacristan (2000, p. 75), quando  nos alerta que “os 

desafios básicos  da  escola  estão em oferecer  outro sentido da cultura, distinto do 

que distribui através  de seus usos acadêmicos, e romper  com a carapaça  com a 

qual se encerrou em si mesma, para se conectar melhor com  cultura exterior, cada 

vez mais ampla, mais atrativa”. Isso não significa deixar  de promover  o saber  

historicamente  construído como patrimônio  universal da humanidade, pelo 

contrário, “a escola,  numa sociedade  de mudança rápida [...] tem que se centrar 

cada vez  mais  nas aprendizagens essenciais e básicas, com métodos atrativos  

para favorecer as bases  de uma educação permanente”.  

A escola precisa ser ressignificada de acordo com o paradigma da ética, da 

cidadania, da democracia que sustenta os movimentos inclusivos. Tais mudanças, 

concomitantes àquelas pelas quais passa a sociedade em geral, supõem uma 
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abertura à pluralidade e à diversidade das pessoas que convivem nos espaços 

educativos, dirigindo o foco dos conteúdos, dos métodos e das relações humanas 

para a efetiva aprendizagem dos estudantes e não apenas para o ensino de 

temáticas descontextualizadas da sociedade contemporânea e de suas vidas, isto 

numa articulação entre o ser  e o fazer. Se num primeiro momento houve a  luta pelo 

acesso,  pela democratização do ensino, o segundo está na conquista da qualidade.  

Consideramos, a partir  das colocações dos autores,  que se faz necessária 

a promoção, por meio das políticas públicas, de ações para a melhoria do ensino. 

Entretanto, o estabelecer de metas  e a cobrança isolada  por atingi-las não promove 

alteração do quadro estabelecido.    

É  nesse contexto e dentro dessa perspectiva  mais ampla de ação que a 
administração escolar  terá de ser pensada. Mesmo porque  a função da 
escola  na sociedade  atual ampliou-se  muito por força  das novas 
exigências de formação e de omissão da família  e de outras instituições  no 
desempenho de seus papéis sociais [...] é fundamental  o desenvolvimento 
de uma  consciência crítica coletiva dos gestores educacionais em 
diferentes  níveis, no sentido de trabalharem juntos  e de forma organizada 
para o encaminhamento  de novas e profundas mudanças  nas escolas e 
nos processos  educativos que lhes competem. ( ALONSO, 2003, p. 32-37). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Nesse sentido, a  falta de reflexão  acerca da função  social da escola 

pública, somada ao excesso de trabalho burocrático,  levam, não raro,  a equipe 

gestora  a lançar mão dos  modelos  estabelecidos em outras décadas,    aplicando  

métodos e técnicas gerenciais, que nada contribuem para  o sucesso escolar  dos 

alunos  que vivem nessa  nova sociedade.   

Esses processos podem se revelar por meio de um olhar  gestor profundo 
sobre as pessoas, os espaços, a ordenação e organização dos fatos; de um 
ouvir atento, capaz de reconstruir diálogos, relatos, 
descrições...considerando-os  parte de um cotidiano específico-pedagógico, 
administrativo e funcional. O gestor  torna-se um pesquisador em atividade 
permanente. ( BRITO, 2009, p.245). 

A fragmentação, que ora se apresenta no interior da escola em relação ao 

trabalho  dos gestores, necessita ser  repensada, visto que todos os fazeres  da 

escola  deveriam ter no objetivo pedagógico  sua  principal premissa.  

As questões administrativas não podem ser deixadas, entretanto, não 

podem assumir centralidade no trabalho  dos gestores,principalmente dos 
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Supervisores,  visto que devem ser encaradas como atividade  meio e não  como 

atividade  fim. 

Os saberes e fazeres não podem estar dissociados  da razão pela qual a 

escola existe – sua função,  sua colaboração  na construção de uma nova 

sociedade. 

Na escola não pode haver  lados distintos,  existem fazeres diferentes, mas 

os saberes  necessitam estar alinhados para que a escola encontre o seu caminho, 

seja orientada em  uma única direção.  

Em decorrência,  não é mais possível compreender um administrador  como 
gestor das atividades-meio, que mais tem parecido um gestor de 
condomínio à cata de recursos financeiros para dar conta  das 
necessidades  mínimas da escola e de formas de baratear os custos da 
educação; tampouco  imaginar um supervisor especializado em  currículo  
que não esteja  profundamente sintonizado  com as mudanças no mundo de 
trabalho e com a gestão  do trabalho pedagógico, ou um  orientador 
especializado em dificuldades  de aprendizagem, identidades, trabalho, sem 
que tudo isso esteja referindo à totalidade  do trabalho pedagógico, 
expresso no projeto da escola[...] (  KUENZER, 2003, p.66). 

 As instituições, e principalmente a escola, como propulsora de  mudanças,  

precisam aprender  com seu contexto, com sua cultura, aperfeiçoando-se, buscando 

alternativas  para  que possam adaptar-se nesse novo conceito  mundial com 

sucesso.  E o sucesso, no que cabe à escola,  constitui-se pela formação dos seres  

que ali se encontram, formação que vai além  da informação, que busca   a 

expansão de consciências, de valores emancipatórios,  de significados, de 

expectativas e de esperança. 

A escola é uma totalidade de ideias, ideais, anseios, necessidades, 

expectativas, possibilidades e não pode ser reduzida ao fazer mecânico, burocrático, 

desarticulado e técnico daqueles  que exercem qualquer  liderança: professores, 

gestores, alunos, comunidade, que necessitam  resgatar  a função política do ato de 

ensinar e aprender em busca de uma  escola melhor e, consequentemente, de uma 

sociedade mais democrática, consciente  e emancipatória. 

Reduzir a  escola  a cumpridora de metas estabelecidas  a partir de um olhar 

fixo e único, e a supervisão de ensino  ao controle externo  dos  seus fazeres e 

saberes para esse objetivo,  entendemos que não corresponde a uma postura 
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interdisciplinar,  quando pensamos a escola como lócus de aprendizagens  que 

ultrapassam os saberes formais.  

Substituindo indivíduos por pessoas,  julgamos importante salientar que o  

respeito é  um dos pressupostos interdisciplinares que deve estar imbricado na 

função supervisora, numa perspectiva de ação articulada entre os gestores.   

Enquanto pessoas com realidade, experiências e vivências distintas, o respeito 

torna-se fio condutor do trabalho  coletivo.  

Respeitar o outro, seus valores, suas ideias, suas concepções, e as 

possibilidades de trocas entre o que é diverso, leva ao crescimento mútuo e ao 

crescimento  da escola. O respeito  que a equipe gestora  vive  entre  si e  com a  

escola deve  ser o alicerce  que sustenta as relações  no interior e exterior da 

instituição. 

O respeito pressupõe humildade frente ao outro, frente aos saberes  e as 

experiências que  cada pessoa traz do mundo: alunos, pais, professores, 

funcionários, cada um  adentra  a escola  com  vivências  que podem  transformá-la 

em um local de aprendizagem.   

Ser humilde é estar aberto  para o outro.[...] ouvir e escutar o que  emerge 
das diversas manifestações  da expressão comunicação  do outro e não se 
considerar o centro da ação pedagógica. A humildade é uma das 
características  da teoria da interdisciplinaridade, preocupada  com a 
dimensão da totalidade  tanto do conhecimento como do ser. [...] estar 
sempre à procura  de novos elementos para reforçar, esclarecer, o que julga 
saber.[...] aceitar que o outro, embora  pareça simples e ignorante, também 
sabe algo. Que todos  podem sempre de alguma forma contribuir para 
enriquecer o conhecimento.(ALVES, 2002, p.64). 

   

 Consideramos, respaldados nos autores pesquisados, que os Supervisores 

de Ensino  podem  contribuir com a gestão escolar  na tomada de consciência  das 

fragilidades e potencialidades da escola,  do processo  de maturidade  coletiva em 

que se encontra cada instituição e cada indivíduo. Para tal, faz se necessário um 

olhar atento,  pesquisador e comprometido com os fazeres e saberes da escola e da 

gestão, capaz de  discutir sobre os aspectos administrativos e pedagógicos, sobre a 

formação e informação, sobre a teoria e a prática escolar, promotora de mudanças 

que possam contribuir com a escola e com a formação de toda a equipe.      

Mudar não é deixar-se levar como um navio à deriva: e se autogovernar em 
meio às circunstâncias, às tempestades, exercitando,  de forma consciente, 
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as possibilidades. [...] A tomada de consciência  e o respeito aos valores 
éticos  passam a ser referências  para o restabelecimento do equilíbrio 
comprometido. Mudar significa (re) visão de atitude  e posicionamento  
perante o mundo e a realidade. (RAMOS, 2002, p.69). 

A mudança,  como pressuposto interdisciplinar, implica na consciência  do 

gestor enquanto ser, visto que no processo educacional o  ser pessoal é total 

doação ao ser profissional, e vice-versa, confirmando a dimensão  ontológica da 

educação.  

Nesse contexto,  a mudança    pressupõe atitude. Uma atitude com base na 

confiança mútua,  na concretização de uma relação dialógica, na ousadia de tentar 

conhecer coisas novas,  de reinventar o velho,   de descobrir e redescobrir a partir 

da avaliação da prática cotidiana. Uma atitude que tem a ética como fio condutor. 

Ética que pressupõe compromisso, responsabilidade, parceria, trabalho coletivo, que 

promove um novo olhar na, pela e sobre a escola e a  educação. 

A supervisão de ensino respaldada nos pressupostos interdisciplinares de 

respeito, humildade, ética, compromisso, parceria, mudança, prática, trabalho, 

consciência, totalidade, criatividade, produção, construção,  entre outros, estará a 

serviço de uma escola e de uma educação mais humana, propiciando o “ser mais”,  

tão enfatizado por Paulo Freire como um dos pressupostos da educação. 

2.5. Trio Gestor:  pressupostos freireanos na atuação da Supervisão de Ensino 

  É indiscutível a contribuição de Paulo Freire  para a educação brasileira e 

mundial. A proposta de Freire para a educação popular, a nosso ver, é 

contemporânea e completa, apesar de produzida e vivida  em outros momentos 

históricos, com outras características sociais e políticas. Seus textos  assumem 

conotações multifacetadas, visto que propõem a reflexão aberta, totalizante, crítica, 

humana e indagativa, que pode ser aprofundada em  diferentes contextos e em 

diferentes regiões.  

Entendemos que toda obra freireana pressupõe uma organização político-

educacional que possa colaborar para que a escola pública assuma papel social 

relevante na construção de uma sociedade mais humana, justa e democrática. 

Salientamos o livro Educação na Cidade, em que ele relata  sua experiência como 

gestor público. 
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  Dialogando com a obra de Freire,  propomos, neste subitem,  refletir  como a 

supervisão de ensino, em uma atuação articulada com os gestores e pautada nas 

categorias freireanas,  poderia  colaborar com uma gestão a serviço da participação, 

autonomia, democracia, formação permanente e transformação, tão  discutidas pelo 

referido  autor   como valores que devem ser perseguidos pelos educadores 

populares, que acreditam na escola pública enquanto promotora de transformações.                                                                                                                     

O desafio social da educação popular não se limita em garantir aos alunos 
acesso aos serviços a que têm direito. É preciso prepará-los para a plena 
consciência de seus direitos para, assim, poderem aproveitar as 
oportunidades, da mesma maneira que os filhos das classes médias e altas.  
Acreditar e lutar por uma educação pública de qualidade é um dos 
caminhos para garantir esse processo, com uma escola que ensine seus 
alunos e alunas a lutarem pelos seus direitos, a se auto-organizarem. Para 
isso, é necessário não só uma escola voltada para o valor popular, como 
também é essencial uma gestão democrática dessa escola. (QUERUBIM, 
2008, p.76 ). 

 A autora ratifica que para se concretizar uma educação voltada  para os 

princípios democráticos é necessário uma  gestão também democrática e, nesse 

sentido, buscamos refletir o que seria  uma gestão democrática para Paulo Freire. 

Numa perspectiva realmente progressista, democrática e não autoritária, 
não se muda a cara da escola por portaria. Não se decreta  que, de hoje  
em diante,  a escola será competente, séria  e alegre. Não se democratiza a 
escola autoritariamente.  A administração precisa testemunhar ao corpo 
docente que o respeita que não teme revelar seus limites a ele, corpo 
discente. A administração precisa deixar claro que pode errar. Só não pode 
mentir. (FREIRE, 2001, p. 25). 

 Em uma perspectiva freireana, o fazer democrático em nossas escolas ainda 

é muito incipiente. Apesar de a legislação, em todos os níveis,  ter como pressuposto 

a gestão democrática, esta ainda apresenta-se mais na teoria do que na prática – 

em alguns momentos acreditamos que por medo de perder o comando, de perder o 

controle  da situação, que pressupõe ouvir o outro e respeitar as decisões que nem 

sempre vão ao encontro das ideias pré-  estabelecidas por aqueles que estão no 

poder. Em outros momentos,  percebemos que, por falta de vivências participativas, 

a democracia se reduz a um fazer mecânico, descontextualizado, alheio ao processo 

educacional e de formação do indivíduo.   

Ditamos ideias. Não trocamos ideias. Discursamos aulas. Não debatemos 
ou discutimos temas. Trabalhamos sobre o educando. Não trabalhamos 
com ele. Impomos-lhe uma ordem a que ele não adere, mas se incomoda. 
Não lhe propiciamos meios para o pensar autêntico, porque recebendo as 
fórmulas que lhe damos, simplesmente as guarda. Não as incorpora porque 
a incorporação é o resultado de busca de algo que exige, de quem o tenta, 
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esforço de recriação e de procura. Exige reinvenção.  FREIRE (1967, 96) 
apud LIMA ( 2002, p.32). 

 A partir das experiências trazidas por Paulo Freire, já em 1967,  observamos 

que as questões relativas à democracia e participação são geridas, nas  instituições  

escolares, não raro,  de maneira acrítica e descomprometida com o processo político  

intrínseco nas relações educacionais.  

 Consideramos que a gestão democrática presente nas  escolas públicas 

estaduais, ainda não é entendida como valor, visto que  a democracia  é reduzida 

aos  fazeres  técnicos,    necessários para se efetivar uma legislação, um 

pressuposto burocrático.    

Não remeto, portanto, o estudo da participação para o quadro das técnicas 
de gestão nem para os domínios das tecnologias pedagógicas, antes a 
entendo por referência a um projeto político democrático, como afirmação 
de interesses e de vontades, enquanto elemento limitativo e mesmo inibidor 
de afirmação de certos poderes, como elemento de intervenção nas esferas 
de decisão política e organizacional, fator quer de conflitos,  quer de 
consensos negociados. (LIMA, 2011, p.78). 
 

 A participação política, como ponto reiterado  inúmeras vezes  por Freire 

como pressuposto  para a democracia12, ainda, acreditamos,  precisa ser muito 

discutida/ analisada/ refletida com os gestores públicos em seus diferentes níveis: na 

secretaria de educação, nas diretorias de ensino e nas escolas.  

 Consideramos que temos as marcas de uma gestão escolar   autoritária, que  

tem por hábito  receber ordens, reproduzir,  obedecer  e, numa situação de poder, 

acaba por aderir a  modelos estabelecidos, sem reflexão sobre a ação, sem 

questionar as consequências educacionais para a escola, para a sociedade, 

aniquilando a formação de sujeitos, de cidadãos que poderiam ser participativos, se 

houvesse a promoção de espaços  para esse fim.  Democracia e participação não 

são aprendidas em livros ou teorizadas, são vividas, no cotidiano.  

Para nós, a participação não pode ser reduzida  a uma pura colaboração  
que setores populacionais devessem  e pudessem  dar à administração 

                                                 
12

 Lima (2002) salienta que a democracia almejada por Freire deve  basear-se  no diálogo, na 

discussão e na participação política, que implica   no poder de decisão. Para Freire, todos aqueles 
que intervêm na educação a partir de uma perspectiva crítica ficam, em congruência, obrigados a 
engendrar, a estimular, a favorecer, na própria prática educativa, o exercício do direito à participação 
por parte de quem esteja direta ou indiretamente ligado ao que fazer educativo. Trata-se de introduzir 
as regras do jogo democrático e o gosto pelas práticas democráticas e Participativas na escola. 
(LIMA, 2000, p. 42). 
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pública.[...]  Implica ,  por parte  das classes populares , um  “estar presente 
na História  e não simplesmente nela  estar representada”. Implica a 
participação política  das classes populares  através de suas   
representações  ao nível das opções , das decisões  e não só do fazer o já 
programado. Por isso é que uma compreensão autoritária  da participação a 
reduz, obviamente, a uma presença concedida das classes populares a 
certos momentos da administração. Para nós, também, é que os conselhos 
de escola têm uma real importância enquanto verdadeira instância de poder 
na criação de uma escola diferente. Participação popular não é um slogan  
mas a expressão e , ao mesmo tempo,  o caminho da  realização 
democrática da cidade. (FREIRE, 2001, p. 75). 

 Entendemos que refletir acerca  de como estão acontecendo os espaços de 

participação na escola  seja uma das  responsabilidades da supervisão de ensino 

enquanto  integrante do trio gestor, bem como  ser “coautor na criação de canais 

oxigenados de participação”. (Brito, 2012).13  

Para Freire (2001), a participação de alunos, professores, funcionários e 

comunidade fazia parte do processo educativo de formação de consciências  

cidadãs. Entretanto, a participação em pauta, não é aquela em que a comunidade é 

chamada a colaborar, como mão de obra voluntária  para suprir uma falha do poder 

público. A participação almejada como propósito educacional é aquela que se 

apropria coletivamente dos mecanismos de gestão, tanto para reivindicar, como para 

tomar consciência dos entraves que a administração pública tem, tendo assim 

condições de opinar  nas tomadas de decisão. A participação de que trata Freire é 

uma participação política, capaz de pensar, criticar e propor. 

É preciso e até urgente que a escola vá se tornando um espaço acolhedor e 
multiplicador de certos gostos democráticos como o de ouvir os outros, não 
por puro favor mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância , o do 
acatamento às decisões tomadas pela maioria a que não falte contudo o 
direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade. O gosto da pergunta, 
da crítica, do debate. O gosto do respeito  à coisa pública que entre nós 
vem sendo tratado como coisa privada, mas como coisa privada que se 
despreza.( FREIRE, 1995, p.89). 

 Observa-se na prática das relações políticas uma inversão de concepções, 

que desprezam o processo democrático de participação política. Acreditamos que 

não seja  apenas no sistema  estadual paulista que verificamos que os órgãos 

regionais atendem obrigatoriamente os  órgão centrais. Em uma posição  

intermediária,  as D.E. acabam por reproduzirem essa postura descendente de 

orientações às escolas.  Portanto, a escola que deveria estar no topo do interesse, 

                                                 
13

 Colocações da Professora Regina Lucia Giffoni Luz de Brito, nas aulas do curso  Formação de 
Professores e Gestão,  desenvolvido na PUC/SP  – 1º semestre 2012. 



57 

 

acaba ficando a serviço de interesses alheios, que, nem sempre, representam a 

vontade da comunidade escolar.   

Os mecanismos burocráticos que aí estão, os sem número de papéis – um 
tomando conta do outro – a morosidade com que andam de um setor para o 
outro, tudo contribui para obstacularizar o trabalho que fazemos. [...] A uma 
administração progressista, como nos incumbe fazer, essa burocracia 
perversa aniquila e emudece. [...] Mudar a cara da escola implica também 
ouvir meninos e meninas, sociedades de bairro, pais, mães, diretoras de 
escola, delegados de ensino, professoras, supervisoras, comunidade 
científica,  zeladores, merendeiras, etc. Não se muda a cara da escola por 
um ato de vontade do secretário. ( FREIRE, 2001, p. 34-35).  

 A gestão escolar acaba se perdendo na burocracia imposta, trabalhando 

para cumprir prazos, imersa nos papéis que pouco contribuem para o processo 

educativo. Vivemos na administração pública poucos momentos de discussões, de 

reflexões, de planejamentos coletivos, de avaliações, replanejamentos, e isso 

acontece em todos os níveis. Parece-nos  que há o entendimento  de que a 

comunidade  escolar  não sabe do que precisa e necessita  de pessoas competentes 

para gerenciar  os programas, o currículo, os projetos.  

[...] para um educador progressista  coerente  não é possível   minimizar, 
desprezar  o  “saber de experiência feito” que os  educandos trazem para a 
escola . Pelo contrário, é a partir dele que se alcança o mais exato.  [...] 
enquanto numa prática   educativa  conservadora  competente, se busca  ao 
ensinar os conteúdos , ocultar a razão  de ser de um sem número  de 
problemas sociais, numa prática educativa progressista, competente 
também, se procura, ao ensinar os conteúdos, desocultar a razão de ser 
daqueles problemas. [...] A primeira  procura  acomodar, adaptar  os 
educandos  ao mundo dado, a segunda, inquietar os educandos, 
desafiando-os  para perceberem  que o mundo dado é um mundo dando-se  
e que, por isso, mesmo, pode ser mudado, transformado, reinventado. ( 
FREIRE, 2001, p. 30). 

 Desta feita, considerando a importância da participação dos envolvidos nas 

propostas educacionais, cabe à gestão da escola pública estadual  repensar  a 

organização  administrativa adotada  na  SEE/SP e  caminhar em direção  a uma 

administração mais circular e horizontal no interior da escola.  A consulta aos alunos, 

sobre suas expectativas em relação à escola, ao mundo do trabalho, aos seus 

sonhos, são  perguntas necessárias para  que a escola esteja realmente alinhada 

aos interesses comunitários. 

 Não podemos ser ingênuos em acreditar que a escola pode tudo, que 

sozinha consegue  mudar a educação. A escola tem seus limites e conhecê-los já é 

um grande avanço no processo de conscientização de suas condições, de suas 
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possibilidades.  Freire (2001, p.83) aponta  caminhos para que a escola encontre 

novas perspectivas  no fazer mais participativo, autônomo e transformador. Propõe 

uma escola pública que trabalhe o conhecimento de maneira significativa  e 

relevante para o aluno, que o estimule a perguntar, a criticar, a criar, onde se propõe 

a construção do conhecimento coletivo, articulando o saber popular  e o saber 

crítico, científico, mediados pela experiência no mundo. 

Ao relacionarmos as categorias freireanas à atuação do Supervisor de 

Ensino, refletimos como esse profissional pode ajudar a escola  a buscar a 

autonomia  naquilo que lhe é possível. 

A autonomia, necessita ser refletida, não esperada como doação  de cima 

para baixo, mas deve ser conquistada, construída, discutida no interior das 

instituições, com o intuito de fortalecê-las, de recriá-las, mesmo que  nas pequenas 

coisas,  no que se  tem governabilidade.  

Consideramos com LIMA (2002, p. 82), que a escola é um lócus privilegiado 

de autoria, de construção, de produção. Os autores, ao participarem do 

desvelamento de sua realidade e na criação do seu próprio conhecimento, 

constroem-se enquanto sujeitos  (e produtores) e  rompem com a condição  de 

objetos ( ou de pacientes).  

Portanto, pensamos que  a escola deve ser a promotora de movimentos em 

que haja o envolvimento de seus atores para a construção de um currículo 

emancipatório. “Escola que vá virando espaço,  o espaço em que a criança, popular 

ou não, tenha condições de aprender e de criar, de arriscar, de perguntar, de 

crescer.” ( FREIRE, 2001, p.42).  

Se há algo em que o educador progressista sério se identifica com um 
educador conservador, igualmente sério, é que ambos têm que ensinar. Por 
isso mesmo, ambos têm que saber o que ensinam. Mas, ao nos determos 
sobre isso que os identifica, isto é, o ato de ensinar um certo conteúdo, 
imediatamente percebemos que, a partir do que os identifica, começam a 
distinguir-se. Não quero dizer que 4X4 são 16 para um professor 
progressista e 14 para um professor conservador. O que quero dizer é que a 
própria compreensão do que é ensinar, do que é aprender e do que é 
conhecer tem conotações, métodos e fins – diferentes para um e para outro. 
[...] Para o educador progressista coerente, o necessário ensino dos 
conteúdos estará sempre associado a uma “leitura crítica” da realidade. 
(FREIRE, 2001, p. 29). 
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Desta feita, consideramos função importante da  supervisão de ensino, 

numa proposta de  atuação junto à gestão escolar,  o desvelar no coletivo do 

currículo implementado, a fim de desocultar suas características, suas intenções.  

No que se refere ao currículo prescrito, implementado na Secretaria 

Estadual de Educação, temos a considerar que este fora  implementado  de maneira 

a desconsiderar as peculiaridades, as necessidades e as expectativas regionais e 

locais. 

Em 2008, quando  fomos abordados  com um novo currículo prescrito, 

voltado para  a conquista de competências e habilidades, por parte  dos alunos,   a 

SEE/SP  nos forneceu um rol  de materiais  como o caderno do professor, o do 

aluno, o do gestor, matrizes  de competências  verificadas  no Saresp    e  a 

implantação do IDESP. As escolas tinham (e ainda têm)  uma meta a cumprir  e o 

bônus  de toda a equipe estaria  vinculado ao cumprimento da meta.    

Tal como afirmamos, as escolas com baixo IDESP recebiam maior atenção, 

tanto no recebimento de materiais como no questionamento   de suas práticas. No 

início da implantação do currículo o controle era ainda maior, e chegamos a ser 

convocados (supervisores e diretores) para responder aos órgãos centrais os 

motivos apresentados por determinadas escolas que estavam com índice baixo. 

Ao sermos chamados em público para relatar à própria  Secretária de 

Educação e respondermos  acerca do que acontecia em  nossas  escolas, como era 

sua gestão,  como estava acontecendo a implementação curricular,  qual o 

compromisso que deveria ser assumido, etc.,   percebemos  que  a gestão estava 

exposta à produtividade.  

Percebemos que o currículo  tornara-se  um forte elemento  de controle  da 

educação e a supervisão de ensino um recurso  no controle  para que o currículo 

fosse implementado de maneira eficiente. 

Iniciar  qualquer análise de  escolarização aceitando sem questionar, ou 
seja,  como pressuposto, uma forma  e conteúdo  de currículo debatido e 
concluídos em situação histórica particular  e com base em outras 
prioridades sociopolíticas, é privar-se  de toda uma série  de entendimentos 
e insights   em  relação  aos aspectos de controle  e operação de escola e 
sala de aula. É assumir  como dados incontestáveis as mistificações  de 
anteriores episódios de controle.” (GOODSON, 1995, p. 18).            
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 Apesar do tempo, a situação apontada pelo autor, se mantém. A ausência 

de questionamentos  no que se refere   a quem se destinava  este currículo,  qual  

sua intenção,  que pessoas e sociedade queria formar, as relações de poder nele 

implícitas,  levava  os Supervisores   a cobrar  da escola  o cumprimento do currículo 

e, consequentemente,  a conquista das metas.   

Parece-nos que estamos vivenciando, visto que tal reforma ainda prevalece,  

a retomada tecnicista e mecânica  na qual  a supervisão de ensino  e  a própria 

gestão escolar   foram  implantadas em décadas atrás com  o advento da 

industrialização: controlar, verificar e  inspecionar em prol da produtividade e do 

atingir de metas estabelecidas.  

Pensamos que não podemos conceber o ato pedagógico como  

instrumentalista e técnico, cuja principal função  é capacitar  indivíduos competentes 

e ágeis  para o mundo globalizado.   

Desta feita, considerando os autores pesquisados,  constatamos que o  ideal 

de educação  promovido pela SEE/SP, amparados num currículo  padrão, com 

metas estabelecidas para cada instituição, e  premiação para  a equipe escolar que 

conseguir atingi-las,  não condiz com  os propósitos emancipatórios que a educação 

pode promover através do currículo. 

O currículo deve estar preocupado com os atos políticos necessários para a 
transformação do social. O objetivo catalisador  de sua ação é auxiliar os 
alunos  a refletirem criticamente sobre as forças  que modelam suas vidas  e 
sobre  mitos que lhes são passados  como verdades. Objetiva, pois, a 
desmistificação dos conteúdos curriculares. Acirrar as contradições é sua 
estratégia de intervenção, de superação. (DOMINGUES, 1988, p.38). 

 Podemos observar com Domingues, que a cultura do desempenho  entende 

que a escola deve adaptar-se à sociedade,  numa relação de submissão, de 

reprodução,   responsável por  manter a mão de obra necessária à sociedade 

capitalista, neoliberal. Com contornos sutis, amparados  na neutralidade científica e 

do conhecimento, promove a desigualdade de oportunidades, a individualidade, a 

competição. Valores mais humanos, transformadores, críticos  são  relegados a 

segundo plano, como perda de tempo, visto que  a escola não está para construir  

uma nova  sociedade,  e sim para aceitá-la e mantê-la tal como está.  

A maneira como o currículo foi implementado na Secretaria de Estado de 

Educação, apresentado de fora para dentro, de cima para baixo, desconsiderando 
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as necessidades do professor, a realidade  do aluno e da comunidade e  a própria 

proposta  pedagógica da escola,  fez com que os docentes criassem uma postura de 

resistência  frente  a esta realidade.  Reação aceitável  a partir da  consideração  dos 

professores  em meros executores, em técnicos seguidores de manuais, perdendo a 

condição de autores, de criadores – o que é próprio da  função docente. 

Os currículos (e entre eles o que nos é posto) vão se esvaziando de 

significados, de   pensamentos críticos e  contestadores. Ficamos diante de  

professores desmotivados,  angustiados, encurralados  e culpados, vivendo  

constantemente  o conflito entre  a construção  e a alienação, entre a heteronomia e 

a hegemonia,  entre a criação e  a alienação. Infelizmente, para o professor é 

imposta a cultura do SARESP, na qual precisa  preparar seus alunos para um 

exame que vai definir,   se  foi feito um bom trabalho, se foi produtivo 

suficientemente e   se merece ser valorizado.  

O conteúdo, as estratégias, o que queria desenvolver no aluno, as 

necessidades particulares daquela comunidade, que sociedade  queria ser 

desenvolvida,  não necessitariam ser pensados, discutidos, pois já estavam prontos, 

deveriam ser  executados de maneira padronizada. Os professores deixaram de ser 

vistos como intelectuais ativos e reflexivos para  serem treinados  em  promover  

estratégias que tenham como objetivos  a excelência  das competências  e 

habilidades adquiridas de maneira linear e hegemônica.                                                                                                                                                                                                                                       

O Supervisor de Ensino, no interior da escola, tinha  e tem como função 

verificar o fiel cumprimento do currículo oficial, assumindo a política questionadora 

imposta pelo sistema.  

Durante muitas décadas,  a escola foi ignorada no processo de construção 
curricular  e as vozes de seus principais protagonistas – professores  e 
alunos – silenciadas. As práticas e concepções  de currículo e planejamento  
educacional  eram centralizados, e, dos  centros decisórios 
institucionalizados, emanavam as orientações curriculares, de cima para 
baixo, do centro para a periferia. (ABRAMOWICZ, 2006, p. 4). 

Mediante os fatos expostos, podemos concluir que, como relatou Apple  

(2006, p. 243), estamos  diante de uma “modernização conservadora”  que muito se 

assemelha  ao que acontece nos Estados Unidos, como relata o autor ao se referir 

às  políticas educacionais  daquele país: 
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Trata-se de pessoas que desejam um retorno  a uma versão totalmente 
romantizada  da escolarização, na qual temos um currículo padrão, baseado 
naquela ficção eloquente: a tradição ocidental. Eles gostariam de um retorno  
a um conhecimento  de alto nível, dominado pelo professor, amplamente 
baseado nas tradições historicamente  consideradas como o conhecimento 
mais legítimo  nas universidades de elite. Disse que se trata de uma tradição 
romântica , pois é bem sabido que  jamais houve um tempo (pelo menos 
com certeza nas escolas dos Estados Unidos) em que todos aprendiam o 
mesmo  currículo, em que todas as pessoas  falavam a mesma língua  e em 
que todos concordavam  que a tradição ocidental  devesse ser o modelo 
dominante ou  sobre o que devesse ser incluído ou excluído dessa tradição. 
(APPLE, 2006, p.243) 

  Giroux (1988) também  contribuiu para nossas reflexões  acerca da política 

educacional implantada no Estado de São Paulo  quando,  embora referindo-se a 

outra realidade, nos colocou: 

Dessa forma, um corpo de conhecimento, predeterminado  e organizado 
hierarquicamente, é considerado como consenso cultural  a ser distribuído  a 
todas as crianças, sem considerar suas diversidades e interesses; 
igualmente importante é o fato de que a aquisição  de tal conhecimento 
torna-se o princípio  estruturador, em torno  do qual o currículo escolar é 
organizado e são legitimadas relações sociais  de sala de aula. (...) a 
expressão e experiência do aluno são reduzidas ao imediatismo de seu 
desempenho e existem como algo para ser avaliado, administrado, 
registrado e controlado. (...) Em nome da eficiência, os recursos  e a riqueza 
das histórias  de vida dos estudantes são ignoradas. (...) Os principais 
produtos parecem ser a apatia e / ou comportamentos perturbadores. 
(GIROUX, 1988, p.62). 

A indisciplina, o desinteresse, a apatia e a falta de motivação tanto dos 

alunos como dos professores  são sinais que  as coisas não caminham de  maneira 

satisfatória  e necessitam ser repensadas.    

Embora tais autores representassem realidade própria, esses foram  alguns 

recortes  que nos  fizeram   entender  de maneira crítica  o currículo que vivenciamos  

enquanto Supervisores  de Ensino da SEE/SP. Ao refletir, comparar e  entender a 

relação do currículo com o  cotidiano escolar, podemos propor alternativas de ações 

que estejam alicerçadas  na realidade concreta da escola.  

Entre a denúncia e a esperança, entre as demandas da Secretaria de 

Educação e  a realidade da escola,  podemos considerar que a equipe gestora 

presencia  constantes contradições: são cobrados e questionados quanto aos 

índices e metas de suas escolas,  entretanto, não têm a autonomia necessária para 

reverter os aspectos que denunciam o fracasso da escola pública: falta de 

professores,  déficit  na formação inicial dos docentes,  falta de valorização dos 
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profissionais, dificuldade em encontrar interessados a ser coordenadores ou vice-

diretores, burocratização do sistema,  e assim por diante. 

Em relação ao currículo, os gestores também vivenciam uma ambivalência: 

negar o currículo adotado pela Secretaria  não é ético e nem moral, mas também 

adotá-lo em sua integridade, sem questioná-lo, também não o seria. Estaríamos, 

neste sentindo, cumprindo nosso papel meramente  funcional e não educacional, 

formador.   

Entre o cumprir e o criar, entre a produção e a reprodução está o projeto 

político pedagógico como possibilidade de potencializar a escola enquanto espaço 

de construção de suas possibilidades, de articulação coletiva, dialógica e 

emancipadora. 

O trio gestor comprometido  com um currículo  emancipatório  e crítico   

poderia romper  com a obediência acrítica  e propor a reflexão e  a transformação do 

currículo que temos  naquele que queremos. Isso não significa reflexão para sua 

negação, mas a reflexão para ação, para a superação, para melhorá-lo, potencializá-

lo. Significa romper com a fragmentação que existe entre as disciplinas,  com os   

conteúdos  irrelevantes  para a formação e conhecimento dos alunos,  romper com a 

aprendizagem  somente  para a avaliação,  com a competitividade entre os pares,  

com a gestão  autoritária,  com a falta de participação da comunidade escolar – pais,  

funcionários, alunos. Finalmente, o supervisor de ensino  deve romper com  a figura 

do técnico burocrata  com a qual ficou  estigmatizado  no interior das escolas e 

assumir  sua função política, que implica  em alterar  o ambiente escolar, sua  

administração,  seu  modo de fazer educação, preocupando-se com  a função social 

da escola, com a aprendizagem dos alunos, a qualidade de ensino,  a formação de 

professores e o compromisso de gestores mais  democráticos.  

Paulo Freire ensina-nos  a como fazer uma educação pautada  no respeito, 

na responsabilidade social, na humanidade, na autonomia, na formação de pessoas  

cidadãs e construtoras de sua existência quando  alerta-nos  que “nosso papel não é 

falar ao povo sobre a nossa visão do mundo, ou tentar impô-la a ele, mas dialogar 

com ele sobre a sua e a nossa.”  (FREIRE, 2005, p. 100). 

Não há currículo que possa construir uma escola interessante quando não 

discutido por aqueles que irão desenvolvê-lo. Possibilitar espaços para tais 
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discussões, mesmo quando pequenos, nas HTPCs, nas reuniões de Conselho, nas 

reuniões de grêmio, acreditamos que podem fazer  a diferença para a construção de 

uma escola mais significativa. O que não podemos deixar é de acreditar na 

possibilidade de construção de uma escola pública melhor. Não podemos assistir ao 

seu fracasso  sem tentar  buscar alternativas para sua recriação. Não podemos nos 

eximir da responsabilidade de lutar, por meio do compromisso com a formação dos 

professores, com um currículo libertador, com práticas democráticas e participativas, 

em busca  da autonomia da escola.   

Você, eu, um sem número de educadores sabemos todos que a educação 
não é a chave das transformações do mundo, mas sabemos também que as 
mudanças do mundo são um quefazer educativo em si mesma. Sabemos 
que educação não pode tudo, mas pode alguma coisa. Sua força reside 
exatamente na sua fraqueza. Cabe a nós pôr a força a serviço de nossos 
sonhos. [...] Se acreditamos nessa possibilidade cuja materialização passa 
pela luta sem tréguas em favor da escola pública séria, competente, 
politicamente lúcida, alegre, se torna indispensável lutar também pelo 
sonho, e fazê-lo possível, de criar, de contar com os professores e as 
professoras de quem estamos falando. Quer dizer, de contar com 
professores responsáveis socialmente falando, pedagogicamente falando, 
politicamente falando. (FREIRE, 2001, p.126). 

  A supervisão de ensino, em sua atuação enquanto partícipe do trio gestor,  

apresentaria  pressupostos freireanos, se seus saberes e fazeres estivessem  

amparados no  diálogo, no respeito a todos, na formação continuada a partir da 

realidade concreta, na esperança, no compromisso e  na responsabilidade  com a 

escola  pública. Que fossem capazes de acreditar naqueles que dependem  da 

escola popular, em seus profissionais, no trabalho coletivo como possibilidade de se  

construir uma educação melhor, mais humana, mais crítica, mais participativa e 

democrática, que consiga  revelar o passado, desvelar o presente e  transformar e 

inovar o futuro. 
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CAPÍTULO III 

3.1. Os componentes do trio gestor: o Professor Coordenador, o Diretor  de 

Escola e o Supervisor de Ensino da rede estadual  paulista  

 O objetivo deste capítulo é apresentar os pressupostos legais  que orientam 

o perfil, as competências e habilidades necessárias para o desempenho  dos 

gestores  na SEE/SP, relacionando-os com autores que discutem sobre o exercício  

de cada função. 

Entendemos que ao refletirmos acerca das exigências legais  previstas para  

a função do Coordenador Pedagógico, do Diretor de Escola e do Supervisor de 

Ensino, estamos  desvelando, ainda que teoricamente,  as expectativas  que  a 

SEE/SP apresenta para os fazeres  e saberes dos  gestores estaduais.  

Esta análise colaborará para a pesquisa de campo, visto que as relações 

estabelecidas entre os membros do trio gestor sofrem influências nas determinações 

legais quanto ao provimento do cargo, que contempla as experiências  anteriores, a  

habilitação necessária, os títulos, entre outros pressupostos. 

As matrizes de competências estabelecidas pela SEE/SP  se apoiam  na 

Resolução  SE 88/07, no caso dos Professores Coordenadores, e na Resolução SE 

70/10, no caso dos Diretores de Escola   e Supervisores de Ensino.  

Apresentamos, a seguir,  a análise por função/cargo, dos profissionais que 

compõem a equipe gestora das escolas públicas estaduais de São Paulo.   

3.2. O Professor Coordenador 

 O Professor Coordenador, na rede Estadual Paulista,  é escolhido mediante 

processo seletivo que tem como objetivo credenciá-lo à possibilidade da função, 

sendo necessária a  apresentação de projeto  com a proposta  de trabalho para o 

exercício na escola pretendida  e entrevista  com o Diretor e Supervisor da referida 

unidade escolar.  

Art.5º – Constituem-se componentes do processo de designação do 
docente para a função de Professor Coordenador: 
I – credenciamento obtido em processo seletivo a ser organizado pela 
Diretoria de Ensino, consistindo de uma prova escrita; 
II – realização de entrevista individual; 
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III – apresentação de projeto que vise à melhoria do processo ensino e 
aprendizagem de uma unidade escolar; 
IV – ato de designação para a função de Professor Coordenador, editado 
pelo Diretor da Escola ou, no caso das Oficinas Pedagógicas, pela 
autoridade responsável pelo órgão, a ser publicado em Diário Oficial do 
Estado – DOE. (Resolução SE- 88/07). 
 

 A coordenação pedagógica exercida nas unidades escolares é definida  por 

segmento, de acordo com número de classes que a escola possui  em cada 

ciclo/nível: ciclo I,ciclo II, Ensino médio. Comportará professor coordenador o 

ciclo/nível com, no mínimo, 6 classes, podendo a escola ter mais que um 

coordenador do mesmo segmento quando ultrapassar 30 classes. 

 Na rede estadual, a legislação estabelece a experiência necessária  para o 

exercício da função, ponderando  a continuidade do trabalho, visto que não podem 

ser designados docentes contratados por tempo determinado, apenas os efetivos e 

contratados com estabilidade (categoria F).  

 Outro ponto determinante para a designação é a aprovação na prova dos 

docentes contratados, OFAs (ocupantes de função atividade). Essa  prova é anual e 

obrigatória,  visto que é condição para a participação no processo de atribuição de 

aulas que acontece no início de cada ano letivo.               

Artigo 4º – São requisitos de habilitação para o docente exercer as 
atribuições de Professor Coordenador: 
I – ser portador de diploma de licenciatura plena; 
II – contar, no mínimo, com 3 anos de experiência docente na rede pública 
de ensino do Estado de São Paulo; 
III – ser efetivo ou ocupante de função-atividade abrangido pelo § 2º, do 
artigo 2º, da Lei Complementar 1.010, de 1º.6.2007, na unidade escolar em 
que pretende ser Professor Coordenador; 
§ 1º – A experiência docente, de que trata o inciso II deste artigo, deverá 
incluir, preferencialmente, docência nas séries/anos do segmento/nível de 
ensino da Educação Básica referente ao posto de trabalho pretendido. 
§ 2º – Na inexistência de candidato que atenda a qualquer um dos 
requisitos previstos no inciso III deste artigo, poderá ser designado, para o 
posto de trabalho de Professor Coordenador, docente efetivo ou docente 
ocupante de função-atividade abrangido pelo § 2º, do artigo 2º, da Lei 
Complementar 1.010/2007, de outra unidade escolar da mesma Diretoria de 
Ensino. 
§ 3º – Poderá ser designado Professor Coordenador o docente efetivo que 
se encontre na condição de adido ou o docente ocupante de função-
atividade abrangido pelo § 2º, do artigo 2º, da Lei Complementar 
1.010/2007, mesmo que se encontre sem aulas atribuídas, cumprindo 
apenas horas de permanência na unidade escolar, desde que tenha sido 
aprovado no processo seletivo simplificado, previsto pela Lei Complementar 
1.093, de 16.7.2009. (Resolução SE 88/07). 
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 Apesar de a legislação colocar várias possibilidades para o exercício da 

função de Professor Coordenador, inclusive a não necessidade de ser exercida por 

um pedagogo, na prática vivemos um período complicado, visto que não existe um 

plano de carreira ou qualquer vantagem profissional, deixando a função pouco 

atrativa. Motivo pelo qual, acreditamos ser a causa da grande rotatividade desse 

profissional tão importante para a construção do projeto político pedagógico da 

escola, conforme inclusive estabelece a legislação: 

A Secretaria da Educação, considerando que a coordenação pedagógica se 
constitui em um dos pilares estruturais da atual política de melhoria da 
qualidade de ensino, e que os Professores Coordenadores atuam como 
gestores implementadores dessa política com objetivos de: 
- ampliar o domínio dos conhecimentos e saberes dos alunos, elevando o 
nível de desempenho escolar evidenciado pelos instrumentos de avaliação 
externa e interna; 
- intervir na prática docente, incentivando os docentes a  diversificarem as 
oportunidades de aprendizagem, visando à superação das dificuldades 
detectadas junto aos alunos; 
- promover o aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissional dos 
professores designados, com vistas à eficácia e melhoria de seu 
trabalho.(Resolução-SE- 88/07). 

 Podemos constatar uma dicotomia entre o reconhecimento da importância 

da função ora estabelecida nos documentos legais e a valorização na prática desses 

profissionais que têm um rol de atribuições multifacetado pelo dia a dia complexo 

que as escolas públicas estaduais vivenciam, que em muito ultrapassam as 

estabelecidas legalmente:   

Art. 2º – O docente indicado para o exercício da função de Professor 
Coordenador terá como atribuições: 
I – acompanhar e avaliar o ensino e o processo de aprendizagem, bem 
como os resultados do desempenho dos alunos; 
II – atuar no sentido de tornar as ações de coordenação pedagógica espaço 
coletivo de construção permanente da prática docente; 
III – assumir o trabalho de formação continuada, a partir do diagnóstico dos 
saberes dos professores para garantir situações de estudo e de reflexão 
sobre a prática pedagógica, estimulando os professores a investirem em 
seu desenvolvimento profissional; 
IV – assegurar a participação ativa de todos os professores do 
segmento/nível objeto da coordenação, garantindo a realização de um 
trabalho produtivo e integrador; 
V – organizar e selecionar materiais adequados às diferentes situações de 
ensino e de aprendizagem; 
VI – conhecer os recentes referenciais teóricos relativos aos processos de 
ensino e aprendizagem, para orientar os professores; 
VII – divulgar práticas inovadoras, incentivando o uso dos recursos 
tecnológicos disponíveis. (Resolução  SE- 88/07). 

 Quanto às atribuições do Professor Coordenador estabelecidas na 

legislação, verificamos que o foco está pautado estritamente na dimensão 
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pedagógica, estabelecendo ações que vão desde a formação continuada do 

professor até o resultado na aprendizagem dos alunos, enfatizando  tanto o trabalho 

coletivo como o movimento de ação-reflexão-ação a serem desenvolvidos na escola 

compartilhados com o Diretor da Escola e com o Supervisor de Ensino. 

 Diferentemente dos outros gestores, não há ênfase nos pressupostos 

avaliativos como objetivo principal da função do professor coordenador, que estaria 

mais voltada para a formação docente como necessária para a qualidade do ensino-

aprendizagem.  

 A matriz de referência estabelecida para a função da coordenação 

pedagógica na rede estadual paulista vem ao encontro  dos pressupostos teóricos 

pesquisados acerca desse profissional, que tem nos aspectos pedagógicos e 

formativos seu fazer gestor. 

 É consenso que a formação continuada de professores e gestores não deva 

mais ser dissociada  do cotidiano da escola, da sala de aula, de maneira individual e 

fragmentada. “Modelos antigos, pautados em treinamentos ou em cursos esparsos, 

que desconsideram a prática docente, têm sido questionados”, visto que consideram 

“o professor como ser genérico, destituído de singularidade, de saberes, de crenças 

e de sonhos pessoais”, tornando-se assim ineficaz. A instituição escolar é um 

espaço vivo e rico de pesquisa, motivo pelo qual discuti-lo e refleti-lo torna-se uma 

necessidade para reinventá-lo (FURLANETTO, 2000, p.85). 

 Concordamos com Vasconcellos (2010, p.120) no sentido de que não existe 

formação desvinculada do processo coletivo estabelecido legalmente para a atuação 

dos professores coordenadores.  A reflexão acerca da prática docente cotidiana vem  

colaborar com mudanças de posturas, de concepções e paradigmas que os 

professores  e gestores  trazem cristalizados  pela atuação isolada e individualizada, 

impregnadas da cultura conteudista,  que dissocia o caráter político do fazer 

educacional, não atendendo  à complexidade da escola pública  de hoje, que 

ultrapassa o caráter de transmissora de conhecimentos. 

O coordenador pedagógico deverá garantir a interlocução permanente  e 
constante com o grupo; observar as ações e condutas de cada sujeito do 
cotidiano; ter clareza sobre o tempo e o movimento de cada um, ou seja, os 
diferentes ritmos, que são privados e singulares; buscar integrar a proposta 
de formação  desse coletivo com a realidade da escola e as condições de 
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trabalho dos docentes;valorizar a formação continuada na própria escola, 
incentivar  práticas curriculares inovadoras, estabelecer  parceria com o 
aluno, incluindo-o no processo de planejamento; criar oportunidades para o 
professor , propiciar situações desafiadoras a alunos e professores e investir 
em sua própria formação.[...] Assim a ação formadora, na escola, não se 
pode apresentar como novas teorias, tentativas  de estabelecer relações 
entre velhas teorias e novas práticas (ou vice-versa) ou ainda como 
questionamentos teóricos  sobre novas possibilidades metodológicas, “mas 
sim de provocar dúvidas, de ocasionar desagrado com modos habituais de 
agir e reagir, de desvelar os desafios escondidos no cotidiano e de 
encontrar novas maneiras de enfrentar as necessidades dos alunos, do 
conhecimento, da escola e da sociedade, enfatizando os saberes 
necessários para se enfrentar este novo século e a formação de um novo 
cidadão”. PLACCO (2006, p.3) apud PLACCO e SOUZA ( 2008, p. 32). 

 Desta feita, entendemos que o professor coordenador  pedagógico trabalha 

com dimensões de conhecimento e currículo,  de relações pessoais, de gestão, de 

avaliação, de democratização,  e de autoformação, cujo principal objetivo seria a 

construção coletiva de um projeto político pedagógico que tenha como foco a 

formação do aluno e dos profissionais da educação, em uma escola em constante 

aprendizagem, a partir da reflexão cotidiana.  

 Ao pesquisar teoricamente a função do professor coordenador buscando 

compará-la com o referencial legal estabelecido pela SEE/SP, verificamos que existe 

articulação entre o que se espera da função  e o que está como pressuposto no seu 

fazer legal. 

 Entretanto, percebemos pelas observações do cotidiano do professor 

coordenador que o mesmo acaba, na prática, assumindo  o gerenciamento das 

emergências da escola: indisciplina, conflitos, articulação e orientação a pais e 

comunidade, organização dos relatórios de alunos e professores,  entre outros 

afazeres, que  comprometem significativamente o desenvolvimento de ações  de 

reflexão e construção.  

 Analisamos que um professor coordenador que não tem tempo para refletir 

acerca das questões pedagógicas, de estudar, de articular com os demais gestores, 

não pode colaborar para sua formação e nem para a formação dos demais.  

Caímos, mais uma vez, nas armadilhas da indefinição não só dessa função, 
mas fundamentalmente do modo como exercê-la, pois se por um lado, 
nega-se o dizer como fazer, por outro, corre-se o risco de ser uma 
orientadora que apresenta uma ação neutra, descomprometida, vazia de 
significado. (PIERINI e SADALLA, 2008, p.84). 
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 Concordamos com as autoras quanto à possibilidade de ocorrer  um círculo 

vicioso no fazer, principalmente do professor coordenador – sem a reflexão acerca 

do cotidiano escolar para reinventá-lo, acaba-se necessitando de maiores 

intervenções diretas dos gestores nos diversos espaços e tempos escolares, 

engolidos assim  pelo constante “apagar de incêndios”, sucumbidos por ações não 

essenciais. 

[...] é necessário  que o trabalho da coordenação promova  condições não 
só de atuação do professor, mas, principalmente , de formação que vise a 
essa atuação. As ações preventivas não se devem pautar, exclusivamente, 
em aspectos informativos, mas, sobretudo, como adesão efetiva  a um 
projeto que envolve todo o coletivo da escola.  As ações pedagógicas 
relacionadas à prevenção devem ser redutoras de vulnerabilidade, 
proporcionando às crianças e aos jovens saídas alternativas  para o 
enfrentamento das questões pessoais, sociais e morais envolvidas, assim 
como redutoras de danos possíveis. Do mesmo  modo as ações formativas 
relacionadas à prevenção também devem ser adotadas pelo coordenador 
no tocante aos professores, atores sociais hoje bastante vulneráveis, em 
decorrência de suas condições de trabalho, da qualidade de sua formação e 
da complexidade que constitui a atividade docente. (PLACCO e SOUZA, 
2008, p. 30). 

 Salientamos que a função exercida pelo Professor Coordenador nas escolas 

estaduais  não é o foco desta pesquisa, entretanto, conhecer  as potencialidades e 

fragilidades desse profissional   que compartilha com  a direção e com a supervisão 

de ensino seu fazer gestor é importante  como subsídio para  futuras análises. 

 Entendemos que ao desvelar o trabalho do professor coordenador, estamos 

revelando como acontece  a articulação da equipe gestora, e principalmente do 

Supervisor de Ensino, visto que “trabalhando em parceria, os gestores se tornam 

mais capazes de articular o grupo de professores” a fim de que haja o compromisso 

coletivo com o trabalho pedagógico da escola  (PLACCO e SOUZA, 2008, p. 26). 

 Placco e Souza (2008) continuam enfatizando a parceria  entre os gestores 

para a efetivação do processo de formação permanente dos professores, 

estabelecendo outras possibilidades e significados à prática educativa, quando 

colocam que   

Qualquer processo formativo e qualquer prática educativa só avançam se 
abordados da perspectiva do trabalho coletivo. Este pressupõe integração  
de todos os profissionais da escola, a não fragmentação de suas ações e 
práticas e, fundamentalmente, o compromisso com a formação do aluno. A 
ação coletiva implica o enfrentamento dos desafios presentes na escola, de 
modo que uma ação coesa e integrada dos gestores da escola [...] a partir 
de uma reflexão sobre o papel desses gestores na articulação e parceria 
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entre os atores pedagógicos, reverta em um processo pedagógico que 
melhor atenda às necessidades dos alunos. (PLACCO e SOUZA, 2008, 
p.27). 

 Identificamos a formação dos professores como uma das  tarefas mais 

significativas para a gestão escolar. Desta feita, consideramos que não pode ser 

assumida de maneira isolada pelo professor coordenador, mas compartilhada entre 

o  trio gestor, pressupondo ações de articulação, de autoformação, interformação, 

informação, orientação, partilha,  ajuda e de construção.  

 Esse processo que acontece individualmente e coletivamente é complexo, 

inacabado e dinâmico e tem na mediação pedagógica dos gestores articulados  a 

possibilidade de ser mais consciente, crítico  e capaz de transformar desejos, 

expectativas e potencialidades individuais em trabalho coletivo.  

3.3. O Diretor de Escola 

O Diretor de Escola, na rede estadual paulista, é nomeado para o cargo por 

meio  de concurso público de provas e títulos. Conforme o último concurso que 

aconteceu em 2006, é  condição para se candidatar: 

1 – ter, no mínimo, 8 (oito) anos de exercício, efetivamente prestado no 
magistério, desde que em escola devidamente autorizada e reconhecida 
pelo órgão do sistema; 
2 –   ser portador de pelo menos um dos títulos abaixo: 
2.1 – diploma, devidamente registrado, de licenciatura plena em Pedagogia;  
2.2 – diploma de Mestrado ou de Doutorado,  na área de Educação; 
2.2.1 – serão considerados somente os cursos que guardem estreito vínculo 
de ordem programática com a natureza da atividade inerente ao trabalho 
dos integrantes da classe de Diretor de Escola (Gestão Escolar); 
2.3 – certificado de conclusão de curso devidamente aprovado, de pós-
graduação, em nível de Especialização, na área de formação de 
especialista em Educação (Gestão Escolar), com carga horária de, no 
mínimo, 800 (oitocentas) horas. (INSTRUÇÕES ESPECIAIS SE – 1, DE 18 / 
12 / 2006, publicada no DOE de 19/12/2006). 

 

 A necessidade da experiência docente, aliada ao curso de pedagogia ou de 

pós-graduação em educação, demonstram o perfil esperado pela  SEE para esse 

profissional, que antes de ser administrador deve ser educador.    

 Além dos diretores nomeados por meio  de concurso público, a SEE/SE 

conta, em menor escala, desde que foi implantada a partir de 2000 uma política de  

concursos mais frequentes, com diretores designados para o cargo.  A designação é 

orientada atualmente pela Resolução SE 88/2011, e os candidatos são classificados 
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levando-se em consideração a titularidade, o tempo de serviço e a aprovação em 

concurso público para o cargo de Diretor de Escola. Na falta ou afastamento  de um 

Diretor  de Escola, titular de cargo, todos os candidatos à designação são chamados 

mediante edital, e a designação é feita na Diretoria de Ensino, atendendo 

rigorosamente à classificação do candidato.  

 Em ambos os casos, os Diretores de Escola têm as mesmas competências, 

exercem as mesmas funções, e têm direitos e deveres similares. O que os diferencia 

é a forma como o cargo lhes foi atribuído. 

  Para a escola, entretanto, existe uma diferença significativa que é a 

rotatividade desse profissional, naquelas que não contam com o diretor titular de 

cargo. Torna-se, assim, comum, onde os efetivos não se instalam,  a mudança 

constante de Diretores, tornando o processo pedagógico muito prejudicado,  visto 

que, conforme estabelece a Resolução SE 70/2010, compete ao  Diretor, em 

parceria com o Supervisor de Ensino e, em sua esfera de competência, garantir a 

concretização da função social da escola, liderando o processo de construção de 

identidade de sua instituição, por meio de uma eficiente gestão, nas seguintes 

dimensões:  

– de resultados educacionais do ensino e da aprendizagem;  
– participativa;  
– pedagógica;  
– dos recursos humanos;  
– dos recursos físicos e financeiros. (RESOLUÇÃO, 70 de 27 de outubro 
2010). 
 

Podemos observar que o dispositivo legal sustenta a ideia de que o diretor 

deve exercer sua função de chefia em parceria com os outros gestores, entretanto,  

não há referência  ao Professor Coordenador, apesar de enfatizar a dimensão 

pedagógica  e de resultados educacionais como dimensão de atuação da direção na 

escola. Conforme podemos observar na síntese a seguir:  
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Resultados 

educacionais 

Gestão 

democrática 

Gestão pedagógica Recursos 

humanos 

Serviços e 

recursos 

Desenvolver práticas 
de gestão para 
melhoria da 
qualidade. 

Acompanhar e 
analisar indicadores 
de resultados como 
subsídio à tomada de 
decisão. 

Apresentar e analisar 
os dados  junto à 
equipe para 
construção coletiva 
do trabalho. 

Propor alternativas 
metodológicas para 
atendimento às 
diversidades e 
necessidades. 

Divulgar, junto à 
comunidade, as 
ações demandadas, 
a partir dos 
indicadores e dos 
resultados de sua 
implementação 

 

Desenvolver 
processos e 
práticas 
adequados ao 
princípio de gestão 
democrática.  

Desenvolver ações 
de planejamento, 
construção e 
avaliação da 
Proposta 
Pedagógica de 
forma participativa. 

Garantir a atuação 
e o funcionamento 
dos órgãos 
colegiados – 
Conselho de 
Escola, 
Associação de 
Pais e Mestres, 
Grêmio Estudantil. 

 Estimular o 
estabelecimento 
de parcerias com 
vistas à otimização 
de recursos 
disponíveis na 
comunidade. 

Exercer práticas 
comunicativas 
junto à 
comunidade 
escolar. 

Liderar e assegurar a 
implementação do 
Currículo. 

 Promover o atendimento 
às diferentes 
necessidades e ritmos de 
aprendizagem dos alunos. 

Realizar práticas e ações 
pedagógicas inclusivas. 

Monitorar a aprendizagem 
dos alunos, estimulando a 
adoção de práticas 
inovadoras e 
diferenciadas.  

Mobilizar os Conselhos de 
Classe/Série como 
corresponsáveis pelo 
desempenho dos alunos. 

Otimizar os HTPCs como 
espaço de formação 
continuada. 

Organizar, selecionar e 

disponibilizar recursos e 
materiais de apoio 
didático e tecnológico.  

Acompanhar, orientar e 
dar sustentação ao 
trabalho dos Professores 
e Coordenadores.  

Desenvolver 
processos e práticas 
de gestão do coletivo 
escolar. 

Desenvolver ações 
para aproximar e 
integrar os 
componentes dos 
diversos segmentos da 
comunidade escolar. 

Reconhecer, valorizar 
e apoiar ações de 
projetos bem-
sucedidos que 
promovam o 
desenvolvimento 
profissional. 

Otimizar o tempo e os 
espaços coletivos 
disponíveis na escola.  

Promover um clima 
organizacional que 
favoreça um o trabalho 
coletivo e solidário.  

Construir 
coletivamente  as 
normas de gestão e de 
convivência para todos 
os segmentos da 
comunidade escolar. 

Promover a organização 
da documentação e dos 
registros escolares.  

Garantir o uso apropriado 
de instalações, 
equipamentos e recursos 
disponíveis na escola.  

Promover ações de 
manutenção, limpeza e 
preservação do 
patrimônio, dos 
equipamentos e materiais 
da escola. 

Disponibilizar espaços da 
escola enquanto 
equipamento social  da 
comunidade. 

Buscar alternativas para 
criação e obtenção de 
recursos para 
fortalecimento do PP da 
escola. 

Realizar ações 
participativas de 
planejamento e avaliação 
da aplicação de recursos 
financeiros da escola, 
considerados suas 
prioridades, os princípios 
éticos e a prestação de 
contas à comunidade.  

Quadro 1 – Síntese das atribuições do Diretor de Escola com base na  Resolução SE 70/2010. 

Mediante  análise das atribuições do Diretor de Escola, legalmente definidas,    

constatamos a complexidade dessa função que engloba diferentes dimensões, que 

se intercalam e acontecem simultaneamente no cotidiano escolar, exigindo desse 

profissional um perfil multifacetado. 

 Observamos,  também, uma responsabilização do diretor no que se refere à 

qualidade da escola, atribuindo para ele  funções que estariam mais voltadas às 

políticas públicas do que  ao seu fazer escolar, que fogem à sua governabilidade, ao 

seu poder de decisão, de autonomia.  

 Verificamos grande relevância nos aspectos macroestruturais da escola, não 

havendo definição clara de seus afazeres, apresentando-lhes apenas diretrizes de 

trabalho que podem ser definidas em ações concretas de acordo com  as 

concepções, princípios,  valores e formação que esse profissional traz  de suas 

experiências educacionais.   
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 Desta feita, podemos incorrer no risco de o diretor lançar mão de 

procedimentos mais técnicos do que políticos no que se refere à tomada de decisão. 

Com o propósito de alcançar as  metas e resultados como  objetivo maior de sua 

função, pode adotar   um fazer controlador e autoritário, respaldado na 

responsabilização impregnada pelo cargo.  

  Para que o Diretor seja capaz de exercer suas funções, a legislação 

apresenta as competências e habilidades que esse profissional deve ter: 

3.3.1 - Competências Gerais:  
 Competência 1 – Compreender como o contexto social, político e 

econômico influencia a definição e a implementação das políticas 
educacionais.  
 Competência 2 – Dominar e utilizar metodologias de planejamento e 

tecnologias da informação como ferramentas para exercer as suas funções.  
 Competência 3 – Compreender o papel do Diretor na organização da 

SEE-SP.  
 Competência 4 – Analisar e identificar os principais componentes da 

Proposta Pedagógica da Escola.  
 Competência 5 – Compreender os processos de implementação das 

políticas educacionais da SEE-SP e dos projetos a elas vinculados.  
 Competência 6 – Compreender a visão contemporânea de gestão 

escolar vinculada a resultados.  
 Competência 7 – Compreender os sistemas e processos de avaliações 

externas.  
 Competência 8 – Demonstrar conhecimentos sobre princípios e métodos 

para exercer a direção da escola como elemento de apoio e difusor de 
inovações e boas práticas de ensino aprendizagem.  
 Competência 9 – Promover e definir ações para formação continuada 

dos agentes educacionais da escola.  
 Competência 10 – Compreender a importância da autoavaliação e do 

gerenciamento do autodesenvolvimento profissional. (RESOLUÇÃO, SE  
70/2010). 

Entretanto, verificamos que as competências elencadas como pressupostos 

para o trabalho do Diretor ainda atribuem forte conotação ao  fazer técnico, mesmo 

não estando explícito. Não temos o como fazer, mas apenas o que fazer. 

  A “compreensão” apresentada como competência esperada em vários itens, 

não nos parece remeter à construção, às novas possibilidades, mas  para a ação 

esperada: compreender para gerir, seguindo padrões estabelecidos.  Enfatiza a 

gestão “contemporânea”, cujo pressuposto é o foco no resultado, nas avaliações 

externas, na produtividade. 
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 A partir da análise da Resolução SE 70/2010, elaboramos quadro  síntese 

das habilidades (H) exigidas para o exercício da função de Diretor de Escola da rede 

estadual paulista. 

Currículo Avaliação de 
desempenho 

Legislação e 
políticas públicas 

Formação 
continuada 

Gestão 
participativa 
relações 
humanas 

H24 – Relacionar o 
perfil de 
competências a 
serem construídas 
pelos alunos às 
demandas da 
sociedade do 
conhecimento.  

H28 – Reconhecer 
as diretrizes 
pedagógicas e 
institucionais para 
implementar as 
políticas 
educacionais da 
SEE-SP.  

H31 – 
Compreender e 
explicar as 
relações entre as 
políticas 
educacionais e a 
proposta 
educacional da 
escola. 

H39 – Demonstrar 
capacidade de 
análise de 
propostas 
pedagógicas da 
escola.  

 

H30 – Dominar 
procedimentos de 
observação, coleta e 
registro, organização e 
análise de dados 
educacionais bem como 
os usos de indicadores 
sociais e educacionais. 

H36 – Identificar 
métodos e técnicas de 
avaliação dos trabalhos 
das equipes da escola 
(professores, 
funcionários e pessoal 
administrativo).  

H40 – Identificar o papel 
dos resultados do 
SARESP na construção 
do IDESP.  

H41 – Identificar 
semelhanças e 
diferenças entre o 
IDESP e o IDEB.  

H42 – Reconhecer as 
principais 
características dos 
sistemas de avaliação 
da Educação Básica e 
compreender os 
conceitos básicos que 
fundamentam estas 
avaliações.  

H43 – Conhecer os 
fundamentos 
conceituais e 
metodológicos do 
SARESP a partir de 
2007.  

H44 – Propor 
mecanismos de 
avaliação das ações de 
formação continuada e 
de autoavaliação de 
desempenho.  

H25 – Compreender o 
papel que as diferentes 
instâncias da 
governança educacional 
exercem na definição e 
implementação de 
políticas educacionais. 

H26 – Identificar e 
analisar princípios e 
normas nacionais, 
especialmente a LDB e 
as DCNs. 

H27 – Identificar, 
analisar, explicar e 
justificar as políticas 
educacionais da SEE-
SP, no contexto social e 
de desenvolvimento do 
Estado de São Paulo.  

H29 – Identificar os 
elementos da 
organização do ensino, 
da legislação e normas 
que fornecem diretrizes 
para ações de melhoria 
do desempenho das 
escolas, seus 
profissionais e seus 
alunos.  

H32 – Reconhecer 
diferentes estratégias, 
ações e procedimentos 
adotados em nível 
regional e local na 
implementação das 
políticas educacionais 
da SEE-SP. 

H37 – Compreender e 
aplicar a legislação 
escolar e as normas 
administrativas em 
contextos adequados. 

H44 – Propor 
mecanismos de 
avaliação das 
ações de 
formação 
continuada e de 
autoavaliação 
de 
desempenho.  

 

H33 – Identificar e 
definir ações 
variadas para 
enfrentar a 
indisciplina no 
processo educativo.  

H34 – Identificar e 
definir ações 
variadas para 
fomentar a 
participação dos 
alunos e das famílias 
no processo 
educativo.  

H35 – Compreender 
os fatores que 
determinam a 
violência entre jovens 
e adolescentes e 
identificar ações 
apropriadas para 
enfrentar a violência 
na escola.  

H38 – Demonstrar 
conhecimento das 
metodologias de 
gestão de conflitos.  

 

 

Quadro 2 – Síntese das habilidades do Diretor de Escola  com base na Resolução SE 70/2010. 

As habilidades específicas exigidas para o exercício da função de Diretor de 

Escola da rede estadual paulista  evidenciam a ênfase nos aspectos avaliativos, 
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normativos e legais, dando-nos a entender que as outras habilidades devem estar a 

serviço dessas.  

Observamos  que  as habilidades necessárias ao exercício da função de 

Diretor de Escola estão  atreladas à dimensão  em que deve atuar. Na legislação, as 

habilidades são  representadas pela letra “H”, identificadas pelo número e divididas 

pelos temas considerados importantes para a atuação  desse profissional. 

 Não foi verificado  que uma habilidade seja superior à outra; todas são 

consideradas importantes, entretanto, pela diversidade de habilidades necessárias 

em determinados assuntos, podemos constatar que a SEE/SP  está priorizando 

alguns temas e exigindo maior atenção e cuidado  dos Diretores, como é o caso da 

avaliação de desempenho, legislação e políticas públicas.  

Outro ponto observado é o destaque ao atendimento às políticas públicas 

educacionais e a sua implementação. 

Por outro lado, notamos que pontos como currículo, gestão participativa, 

gestão de pessoas ou a formação continuada  foram pouco manifestados, o que 

afirma nossa crença  de que a função de Direção de Escola ainda está legalmente 

amparada nos pressupostos de eficiência, produtividade e legalidade. 

Apesar de a construção do projeto pedagógico da escola estar elencada 

como uma das atribuições do Diretor, não existe referência de habilidades e 

competências que orientam tal empreitada. Percebemos uma dicotomia entre as 

atribuições que são de responsabilidade do Diretor e as competências e habilidades 

necessárias ao seu fazer. 

A impressão que temos, ao refletir acerca das competências e habilidades, 

legalmente estabelecidas para o Diretor, é que estamos num processo ainda  de 

reprodução, pela escola, das políticas implementadas nos órgãos centrais, 

desconsiderando a competência criadora, de autoria, construtora das instituições 

escolares, optando por uma gestão executora, estabelecida na padronização, na 

automação, na homogeneização.   

A esse respeito Brito, 2011, salienta que: 
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Creio que em um processo interativo, combinando o conhecimento interno 
com as questões externas, as concepções e valores  dos membros da 
escola precisam ser trazidos à superfície, cotejados e articulados com o que 
foi percebido e analisado na realidade externa, tendo-se sempre como 
horizonte um melhor clareamento do que está sendo pretendido [...] que se 
expressa por meio de um projeto político pedagógico coletivo.(BRITO, 2011, 
p.196).  

 Os projetos pedagógicos,  que partem “não do chão da escola, mas de um 

chão acarpetado – o dos gabinetes ”,  não traduzem as necessidades e as 

expectativas da realidade escolar e acabam por fracassar, visto que o projeto que é 

do outro não tem significado para quem vai executar, caindo no vazio, em atividades 

meramente burocráticas, no cumprimento de fazeres (Brito, 2011, p.197).   

As competências e habilidades, ora necessárias ao Diretor de Escola na 

rede estadual de ensino, estão marcadas ainda pela produtividade, pelo 

compreender e implementar. Comungamos com o pensamento de  Alonso (2003, p. 

36), que enfatiza a ideia de que o papel do diretor como simples cumpridor das 

obrigações estabelecidas oficialmente não cabe mais para nossos dias. Alerta-nos a 

autora que para desenvolver de forma satisfatória tantas e tais atribuições e 

responsabilidades, os administradores/gestores escolares deveriam agir no sentido 

de: 

 Dinamizar o trabalho escolar ampliando o espaço de ação da escola; 

 Organizar o trabalho de forma cooperativa e responsável; 

 Exercer a função com eficiência e liderança, descobrindo potencialidades 
e aproveitando-as em prol da causa comum; 

 Fortalecer a autonomia da instituição representando-a e lutando por suas 
ideias, trabalhando na captação de recursos para realizar suas 
propostas; 

 Trabalhar com a comunidade de forma ordenada e produtiva, criando 
mecanismos de comunicação interna e externa eficiente e 
desenvolvendo canais efetivos de participação, promovendo ações que 
envolvam os vários setores.  

 
 

O Diretor de escola deve ser o articulador do Projeto Pedagógico da 

instituição, visto que este possibilita “à escola definir-se com cara própria, com 

identidade própria, em toda a sua singularidade”. (ALONSO, 2003, p. 90). 

Trata-se de estabelecer, para cada escola, prioridades a partir de seu 

diagnóstico, de suas metas, de suas necessidades e  de suas avaliações. Não se 

trata de romper ou ignorar os encaminhamentos advindos  dos órgãos superiores, 

uma vez que a escola, no caso pública estadual, não é uma ilha isolada do sistema, 
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mas de aprofundar a discussão acerca das possibilidades, da autonomia, da 

responsabilidade.  

Vislumbramos que não é tarefa fácil, pois, em instituições  públicas, 

verificamos a cultura da acomodação e da  resistência a processos de mudanças  

que demandam amadurecimento, responsabilidade e compromisso de todos, já que 

um projeto pedagógico para ser real, válido e assumido pela escola, deve ser 

elaborado por toda equipe escolar. 

Fullan & Hargreaves (2000) colaboram com a reflexão quando enfatizam que 

os professores são fundamentais para o processo de mudanças no interior da 

escola, mas que isolados, sozinhos, não conseguem desenvolver uma escola que 

atinja resultados satisfatórios; para tal,  revelam que o papel do diretor em apoiar e 

desenvolver o “profissionalismo interativo” torna-se fundamental. 

Em resumo, o diretor, como um símbolo de cooperação, é um dos 
elementos-chave para a formação e para a reforma da cultura da escola. 
Mas tudo isso requer esforço,  trabalho e vigilância. No entanto, o que 
estamos recomendando não pode ser reduzido a uma lista de estratégias e 
de técnicas que podem ser aprendidas e aplicadas de maneira direta. 
Estamos nos referindo a comportamentos que expressem valores 
essenciais. (FULLAN & HARGREAVES, 2000, p.110). 
 

 

Valores esses que tenham impregnados a visão de totalidade, de conjunto, 

que articula e integra os vários setores  da escola, que promova o coletivo, a 

discussão, a reflexão. 

Libâneo (2004, p. 217) ressalta que “em outros tempos, muitos dirigentes  

escolares foram alvo de críticas  por práticas excessivamente burocráticas, 

autoritárias, centralizadoras  e conservadoras”. Apesar de ainda termos os 

resquícios desse modelo de gestão em nossas escolas, percebemos pela 

observação que posturas mais dinâmicas, descentralizadas e coletivas estão 

emergindo, ainda que timidamente, em nossas escolas. 

Compete à supervisão de ensino  encorajar a gestão   para acreditar no 

potencial da escola. Esta liderança necessita perceber sua importância no apoio aos 

professores, motivando práticas inovadoras, discutindo os problemas cotidianos, 

solicitando sugestões para os problemas institucionais.  
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 Os gestores se constroem em seu dia a dia, no fazer gestor, na propositura 

de encaminhamentos aos desafios diários. Contar com uma equipe  que promova 

reflexões acerca dos fazeres gestionários da escola, possibilita uma prática dialética 

e dialógica, superando a unilateralidade, o isolamento, a fragmentação e o 

gerencialismo educacional.  

Subtrair o caráter político e pedagógico dos gestores,  pode incorrer no  risco 

de transformar, principalmente  o diretor  da escola, gerentes  de afazeres escolares, 

comprometido meramente com resultados. Posturas que promovam a articulação 

entre o fazer e o pensar, entre a teoria e a prática, tornam-se importantes para 

romper com o tecnicismo e a racionalidade presentes na gestão, principalmente na 

direção de escola.  

 O trio gestor, nesse sentido, aparece como proposta de articular os 

diferentes saberes e fazeres da gestão, agregando a complexidade  da realidade ora 

estabelecida para os instituições escolares, num olhar integrador, que consiga 

agregar os vários segmentos da escola, para a construção de seu projeto 

pedagógico, o que deveria ser o principal objetivo de todos os membros da equipe 

gestora: Professor Coordenador, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino.   

3.4. O Supervisor de Ensino  

 Considerando a supervisão de ensino como foco, o estudo abordado nesse 

item  tem o objetivo  de apontar a trajetória da supervisão de ensino  ao longo da 

história  da  Educação do  Brasil e do estado de São Paulo. Desenvolvido a partir de 

pesquisa bibliográfica e documental, onde buscou-se  relacionar  os acontecimentos 

históricos na Educação à ação supervisora  que, com  diversas nomenclaturas, 

interesses e atendendo às  necessidades  de cada época,  contribuiu  para  a 

construção  do processo educacional brasileiro.  

Enquanto supervisora de ensino da rede Estadual de Educação de São 

Paulo, que tem como objeto de pesquisa a supervisão de ensino  como partícipe da 

gestão escolar,  entender  por onde caminhou  a ação supervisora ao longo da 

educação brasileira  é  uma necessidade, visto que, resgatando o passado, 

podemos entender  o presente e promover um futuro mais significativo, que esteja  a 

serviço de uma educação pública de qualidade,  promovendo  efetivamente a 
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igualdade e a democracia em nossa sociedade, construindo uma educação que seja 

de todos e para todos. 

 

3.4.1. A ação supervisora  na história da educação brasileira  

 

 Conforme entende  Saviani (2006), a função supervisora acompanha a ação  

educativa desde suas origens, embora com denominações diferentes. Para o autor, 

nos  contextos  das sociedades primitivas onde a educação coincidia com a própria 

vida, a supervisão se dava através de uma vigilância  discreta por parte dos adultos, 

protegendo e orientando as crianças de maneira espontânea. Posteriormente,  com 

a fixação do homem à terra, surge a propriedade privada e  a divisão dos homens 

em classe – os proprietários e não proprietários. Com essa divisão, a educação  

também tornou-se dividida, diferenciando a que era  destinada à classe dominante ( 

proprietária da terra ) daquela  classe dominada (servo, trabalhador), surgindo então 

a escola.   

Neste contexto, a ação supervisora  se fazia presente  de maneira mais 

direta  no controle , na conformação, na fiscalização  e na coerção  expressa  nas 

punições   mantidas pelos mestres  a  seus discípulos. 

À medida  que a escola foi perdendo a estrutura simples,  que se limitava à 

relação de um mestre com um discípulo, e foi se institucionalizando, a função da 

supervisão  foi exercida de maneira  mais  clara  e ordenada, quando, então, 

passou-se a destinar um agente  específico para as ações supervisoras.  

A ideia  de supervisão de ensino no Brasil  começa a se fazer presente  no 

Plano Geral dos Jesuítas, em 1549, com o Ratio Studium:   

[...] a função supervisora é destacada  das demais funções  educativas  e 
representada na mente como uma tarefa específica para a qual, em 
consequência, é destinado um agente, também específico, distinto do reitor 
e dos professores, denominado prefeito de estudos. Esse destaque da 
função supervisora com a explicitação da ideia de supervisão educacional é 
indício da organicidade do plano pedagógico dos jesuítas, o que permite 
falar, ainda que de forma aproximada, que se tratava  de um sistema 
educacional propriamente dito.” ( SAVIANI, 2010, p.56 ). 

 Após 200 anos, por meio do Alvará de 28 de junho de 1759,  projeto 

idealizado  pelo Marquês de Pombal,  a educação passou a ser  vinculada ao 
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Estado, retirando dos jesuítas o seu monopólio. As ciências e a cultura substituíram  

a  fé  e  passaram a ser entendidas como pressupostos da educação,  cujo objetivo 

era levar Portugal ao desenvolvimento industrial e comercial.  

A reforma educacional proposta na época visava   atingir  os  interesses  

políticos e econômicos. A educação, mais uma  vez, tornou-se um meio   para  

atender às necessidades  dessa nova sociedade  que estava para se constituir, e a 

função supervisora, denominada Diretor de Estudos, era responsável  por 

implementar   a   reforma para que a proposta se concretizasse.  

As ideias liberais de igualdade, liberdade, democracia, subjetividade e 

propriedade influenciaram para que o Brasil, independente,  publicasse sua  primeira  

lei da Educação, que  visava instituir  as escolas  de primeiras letras em todas as 

cidades, vilas e lugares populosos do Império, adotando  como  método  e 

organização o “Ensino Mútuo”, cujo currículo voltava-se para a leitura, escrita, 

gramática da língua nacional, as quatro operações  de aritmética, noções de 

geometria, os princípios  da moral  cristã   e da doutrina  da religião católica.  

No método de “Ensino Mútuo”, o Professor assume a docência e    também 

a supervisão  dos trabalhos pedagógicos que  era  exercido  pelos alunos mais 

adiantados. Não havia uma organização em nível de sistema ou  qualquer forma de 

orientação  pelos órgãos centrais. Os monitores recebiam  instruções mais 

completas  dos professores  e tinham a responsabilidade de   desenvolver  a 

docência aos alunos  com menor aprendizagem. Em termos de  qualidade, não 

temos como   assegurar sua eficácia, entretanto, em termos  de quantidade,  o 

método atenderia  aos objetivos:  instruir  o maior número de alunos com baixo 

custo. 

 Entretanto, apesar dos esforços demandados, a instrução pública  caminhou 

de maneira pouco significativa, visto que  a   promessa de  atendimento não fora 

cumprida e  a organização, ou a falta dela,  foi objeto de severas críticas, entre elas 

a  “ausência de fiscalização  por parte das  autoridades do ensino, o que tornava 

frequente nos relatórios  a demanda pela implantação  de um serviço de inspeção 

escolar”. (SAVIANI, 2010, p. 131). 
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Em 17 de fevereiro de 1854, foi aprovado, através do Decreto n.1.331-A, o 

“Regulamento para a reforma do ensino primário  e secundário do Município da 

Corte”, conhecida como Reforma Couto Ferraz,   referindo-se ao Ministro do Império 

responsável pela sua promulgação. Em atendimento às críticas  outrora proferidas 

em relação à  falta de fiscalização e inspeção da instrução, esse documento enfatiza  

a regulação  das escolas públicas e particulares, propondo disciplinar a atuação de 

professores e diretores.  

Com a proclamação da República, o fim da escravidão e a necessidade  de  

atender  à  demanda agora assalariada,  a discussão pela  necessidade urgente de 

se estabelecer um sistema de ensino tornou-se  emergente. São Paulo, agora não 

mais província, mas estado federativo, foi o pioneiro  na tentativa de estabelecer  

uma organização  educacional. 

 Ali se procurou preencher dois requisitos básicos  implicados na 
organização  dos serviços educacionais na forma de sistema: a)  a 
organização administrativa e pedagógica do sistema  como um todo,  o que 
implicava a criação de órgãos  centrais e intermediários de  formulação das 
diretrizes  e normas  pedagógicas, bem como inspeção,  controle e 
coordenação  das atividade educativas; b)  a organização das escolas  na 
forma de grupos  escolares, superando, por  este meio, a fase  das cadeiras 
e classes isoladas, o que implicava  a dosagem e graduação  dos 
conteúdos distribuídos por séries anuais  e trabalho por um corpo 
relativamente amplo de professores que se encarregavam  do ensino de 
grande número de alunos, emergindo, assim,  a questão da coordenação 
dessas atividades  também no âmbito  das unidade escolares.” (SAVIANI , 
2010, p.165). 

Conforme o texto nos coloca, a ação supervisora no estado de Estado de 

São Paulo passa a ter contornos mais nítidos, com sua atuação  “ fora e dentro” da 

escola, da maneira mais fiscalizadora,  no caso da inspeção,  ou de maneira mais 

pedagógica, no caso da coordenação.  

Entretanto, somente na década de 30 é que as reformas que impulsionavam 

a construção  de um sistema nacional de ensino  tomaram  ponto de discussão  da 

sociedade. 

A “administração da educação”  passa  a assumir   papel  importante frente a 

essa nova demanda: a construção de  um sistema  nacional de ensino  que 

atendesse   da  educação infantil à universidade, de maneira pública e obrigatória.  
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A figura dos  “especialistas   em educação”,  entre eles,  a do supervisor,  

agora entendido  como “técnico  de educação”, surge, amparada pela racionalidade 

científica  e influenciada pelo  tecnicismo advindo  da revolução industrial, como 

esperança  para a solução  dos problemas  educacionais. 

Na década de 50, mediante cursos promovidos  pelo Programa Americano-

Brasileiro de Assistência  ao Ensino Elementar (PABAEE), formou-se a primeira leva 

de supervisores escolares  para atuar no ensino  elementar  ( primário) brasileiro  e 

ao preparo do professor leigo. A Formação de tais supervisores deu-se  segundo o 

modelo de educação americano, que enfatizava os métodos e técnicas de ensino 

como  fatores responsáveis pela qualidade de ensino.  

Sobre o PABAEE, têm sido apresentados recentemente alguns estudos  
elucidativos de seu papel  e de sua atuação  naquele momento da história 
da educação brasileira. Importa destacar aqui a atitude  reverencial que  a 
sua simples existência  despertava em muitos educadores  brasileiros da 
época  e a condição de autoridade  inconteste que era  automaticamente 
conferida  aos seus mentores.  Como corolário da situação, textos e 
documentos  originários  do PABAEE eram  tidos, para todos os efeitos, 
como material de primeira ordem  e fonte obrigatória  de atualização e 
aperfeiçoamento profissional. As primeiras informações  sobre supervisão 
reproduzidas  e divulgadas  para circulação entre os professores  
repousavam, pois, no  confortável leito da autoridade. Duplo argumento, 
aliás: da instituição  e da literatura por ela utilizada. ( SILVA JUNIOR, 1984, 
p.50). 

 Conforme salienta Lima (2008),  a  partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional,  Lei  nº  4.024/61, percebe-se  que as renovações no campo da 

inspeção voltam-se para o Ensino Primário, descentralizando administrativamente a 

execução dos serviços da inspeção escolar.   

A partir de 1964, a  educação tornou-se  assunto de interesse econômico e  

de segurança nacional. A supervisão, nesse contexto, passou a exercer, nos 

diversos sistemas educacionais  a função de controlar a qualidade de ensino.  

Entretanto, a supervisão ganhou força institucional  a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 5692/71, tornando-se parte 

integrante da estrutura estabelecida para o ensino de 1º e 2º  graus.  

Concebida pela visão tecnicista e alicerçada na autoridade, a supervisão de 

ensino tinha o controle  técnico  para se atingir os fins –  o controle  do 

conhecimento. Nesta perspectiva, o Supervisor assumia  uma postura  de detentor 
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do saber, utilizando-se do seu prestígio funcional para  que a escola e os 

professores   executassem  as diretrizes propostas sem questionamentos. 

A introdução dos  especialistas em educação   traz, para o interior da escola, 

a divisão social e técnica  do trabalho, ou seja,  entre os que pensam, elaboram, 

decidem e mandam, e os que executam. 

Comprometido  com a estrutura  de poder burocratizada  de onde emana  a 
fonte de sua própria autoridade  individual, o supervisor  escolar tende a 
idiotizar  o  trabalho do professor  porque, tal como na situação industrial “ 
não se pode ter confiança nos operários: enquanto eles dispuserem de uma 
parcela de poder no seu trabalho, eles podem  servir-se dela  contra os que 
os exploram.” A incompetência  postulada do professor  se apresenta assim  
como a garantia perversa  da continuidade  da posição do supervisor, de 
vez que  inviabiliza a discussão  sobre sua competência presumível   e 
sobre a validade de sua contribuição específica. Contra sua imposição, 
revoltam-se, então, justamente, os professores. (SILVA JUNIOR, 1984, 
p.105). 

Segundo o mesmo autor, os especialistas de educação e, principalmente,  a  

supervisão de ensino, legitimados pela pseudo neutralidade científica e 

desconsiderando  as relações políticas, sociais e econômicas  que são estabelecidas 

na sociedade e consequentemente  na educação, acabaram ingenuamente sendo  

instrumentos  de controle do Estado, o que ocorreu também no Estado de São 

Paulo.  

3.4.2. O contexto da SEE/SP e da Diretoria de Ensino da rede estadual paulista 

hoje 

A SEE/SP tem uma grande responsabilidade, inclusive em nível nacional, 

visto que, conforme apresentado nos dados do Plano Estadual de Educação (minuta 

2010), a “população do Estado de São Paulo corresponde a 21,5% da população 

residente no país. Quando se considera apenas a faixa da população em idade 

escolar (0 a 19 anos), o percentual de residentes no Estado corresponde a 19,1% do 

total nacional”, sendo que 9,1% deles habitam na Região Metropolitana de São 

Paulo. 

Com o avanço da municipalização14 em todo o estado, o atendimento da 

rede estadual vem diminuindo nas séries iniciais do ensino fundamental, focando-o 

                                                 
14

 O processo de Municipalização do Ensino Fundamental se intensificou na década de 90, tornando 

o Ensino Fundamental uma responsabilidade das Prefeituras e não mais do Governo Estadual, tendo 
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nas séries finais e ensino médio, nas modalidades regular e Educação de Jovens e 

Adultos – EJA e, de maneira ainda muito tímida, na modalidade técnica, tal como 

podemos confirmar na tabela a seguir: 

Ensino Fundamental: Matrícula Inicial, por Rede de Ensino Estado de São Paulo 

1985, 1990, 1995 – 2009 

Ano 
8 Anos de Ensino 9 Anos de Ensino 

Total 
Estadual 

(*)
 Municipal Particular Federal Estadual Municipal Particular Federal 

1985 3.978.507  506.684  504.564  - ... ... ... ... 4.989.755  

1990 4.711.559  557.676  728.825  - ... ... ... ... 5.998.060  

1995 5.263.112  646.500  752.857  - ... ... ... ... 6.662.469  

1996 5.078.539  726.704  767.079  - ... ... ... ... 6.572.322  

1997 4.634.560  1.075.850  773.525  - ... ... ... ... 6.483.935  

1998 4.436.407  1.194.819  763.612  - ... ... ... ... 6.394.838  

1999 4.052.972  1.511.184  760.931  207 ... ... ... ... 6.325.294  

2000 3.865.320  1.595.881  763.810  193 ... ... ... ... 6.225.204  

2001 3.550.793  1.771.767  769.699  196 ... ... ... ... 6.092.455  

2002 3.285.418  1.935.101  773.172  194 ... ... ... ... 5.993.885  

2003 3.106.812  2.011.743  777.712  194 ... ... ... ... 5.896.461  

2004 3.001.513  2.039.424  783.955  187 - 36.445   1.431    - 5.862.955  

2005 2.954.426  2.013.590  791.717  188 - 114.404   1.658    - 5.875.983  

2006 2.945.955  1.999.926  756.965  181 30   249.336   61.816    - 6.014.209  

2007 2.874.280  1.905.321  368.708  130 120   407.975   460.953    92   6.017.579  

2008 2.810.292  1.679.496  218.373  - 177   658.971   662.648    214   6.030.171  

2009 2.597.145 1.196.334 148.273 - 123.540 1.236.225 756.136 231 6.057.884 

Tabela 3 - Matrícula no Ensino Fundamental no Estado de São Paulo,1985,1990,1995-09. (Governo do Estado de São 

Paulo. Secretaria da Educação. Sistema de Informações Educacionais. Série Estudos, p. 20). 

 Desde 2006 o ensino fundamental está sendo oferecido em 9 anos, tendo as 

duas situações vigentes, até a conclusão de todos os alunos  do regime de 8 anos.  

 Conforme os dados apresentados no mesmo documento, verificamos que a 

taxa de evasão e retenção nessa modalidade de ensino é pequena, levando-nos a 

concluir que  a universalização do ensino está acontecendo, pelo menos entre  as 

crianças de 7 a 14 anos, tendo como preocupação atual a melhoria da qualidade 

oferecida, visto que, apesar  de o estado de São Paulo, em âmbito nacional, 

apresentar os melhores índices, reconhecemos  que estão muito aquém do 

esperado para uma sociedade  igualitária. 

                                                                                                                                                         
como objetivo aumentar a participação dos cidadãos na  elaboração,implementação e avaliação do 
processo de ensino-aprendizagem.  
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 Em relação ao ensino médio, os  números também demonstram que a SEE 

atende no Estado de São Paulo a maior parte dos alunos nesta faixa etária: 

Ensino Médio: Matrícula Inicial, por Rede de Ensino Estado de São Paulo 

1985, 1990, 1995 – 2009 

Ano 
Estadual 

Municipal Particular Federal Total 
SE Outras Total 

1985 545.372  - 545.372  16.757 250.795 - 812.924  

1990 698.868  - 698.868  19.875 282.654 - 1.001.397  

1995 1.179.297  78.916 1.258.213  31.137 318.839 - 1.608.189  

1996 1.242.262  76.896 1.319.158  33.538 320.290 - 1.672.986  

1997 1.378.321  74.066 1.452.387  37.076 324.571 - 1.814.034  

1998 1.529.238  58.479 1.587.717  33.485 297.065 - 1.918.267  

1999 1.672.915  47.259 1.720.174  27.882 295.810 3.536    2.047.402  

2000 1.739.563  34.733 1.774.296  20.896 280.843 3.106    2.079.141  

2001 1.712.931  26.959 1.739.890  18.040 273.292 1.936    2.033.158  

2002 1.750.197  26.369 1.776.566  17.446 269.261 1.997    2.065.270  

2003 1.780.465  26.945 1.807.410  17.958 272.490 2.052    2.099.910  

2004 1.736.526  26.498 1.763.024  17.142 263.585 2.100    2.045.851  

2005 1.610.279  26.080 1.636.359  16.715 258.705 2.069    1.913.848  

2006 1.518.997  26.118 1.545.115  16.836 251.479 365    1.813.795  

2007 1.449.387  25.636 1.475.023  19.346 227.343 1.780    1.723.492  

2008 1.450.902  32.937 1.483.839  20.307 239.004 1.684    1.744.834  

2009 1.449.782 42.860 1.492.642 20.432 242.549 1.721 1.757.344 

Tabela 4 - Matrícula no Ensino Médio no Estado de São Paulo,1985,1990,1995-09. (Governo do Estado de São Paulo. 

Secretaria da Educação. Sistema de Informações Educacionais. Série Estudos, p. 56). 

 Verificamos que o desafio não é pequeno, visto que estamos falando de uma 

rede com quase  cinco milhões de alunos, entre EM, EF,  Educação especial, EJA e 

Educação indígena,  e  com um contingente de professores, funcionários e 

especialistas  que torna a Secretaria Estadual de Educação uma das maiores 

empregadoras do Brasil. Manter o ensino estadual com princípios, metas, objetivos 

comuns,  próprios  de uma rede, torna-se complexo e difícil, demandando uma 

organização mais definida e articulada em todos os níveis. Ao longo da pesquisa 

que se iniciou no segundo semestre de 2010 e está se finalizando em meados de 

2012, verificamos mudanças  organizacionais significativas no que se refere à 

estrutura da SEE/SP e da DE. 

 Temos a considerar  a mudança de governo que ocorreu no final de 2010. 

Apesar de continuar a mesma filosofia política, visto que o mesmo partido está no 
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governo estadual há mais de 16 anos, verificamos diferenças no fazer gestor: desde 

que assumiu o cargo, o  Secretário de Educação está visitando todas as Diretorias 

de Ensino  para conhecer as dificuldades e pontos positivos da educação no estado, 

reunindo-se  com representantes de  todos os segmentos da SEE/SP, ouvindo  

sugestões  e discutindo encaminhamentos possíveis. 

 Consideramos a existência de maior possibilidade de diálogo entre a base e 

os órgãos centrais, que se colocaram numa postura de ouvir e discutir antes de 

qualquer proposta, tanto que não verificamos em 2011 rupturas drásticas dos 

projetos já implementados. Ao contrário, as mudanças estão sendo paulatinas, 

mantendo os projetos anteriores, aprimorando-os e reorganizando-os.  

 Podemos destacar a reorganização da Secretaria Estadual de Educação: o 

projeto para uma nova organização da Secretaria estava em andamento desde 

2008, foi publicado em 2011 e entrou em vigor em janeiro de 2012. Segundo o 

Governador do Estado, conforme pronunciamento  no Palácio do Governo, em 04 de 

janeiro de 2012, onde pudemos acompanhar pessoalmente,  as medidas são para 

melhorar a qualidade de ensino, visto que a nova estrutura da secretaria possibilitará 

que professores, diretores e supervisores  tenham a oportunidade de ficar tempo 

integral a serviço dos aspectos pedagógicos da escola, e, assim sendo, atingir até 

2030 a meta de colocar  a educação estadual paulista entre os vinte e cinco 

melhores sistemas de educação mundial. Assim esperamos.  

 O pronunciamento do Governador pode ser confirmado nos princípios do 

Decreto Nº 57.141/2011, em que a aprendizagem do aluno é salientada como 

preocupação que embasa a nova estrutura:  

Artigo 3º: 
I – foco no desempenho dos alunos; 
II – formação e aperfeiçoamento contínuo de professores e gestores da 
educação básica; 
III – gestão por resultados em todos os níveis e unidades da estrutura; 
IV – concentração da produção e aquisição de insumos em unidades 
próprias; 
V – articulação, entre as unidades centrais da Secretaria e destas com as 
unidades regionais, no gerenciamento da aplicação de recursos; 
VI – integração colegiada das políticas, estratégias e prioridades na atuação 
da Secretaria; 
VII – monitoramento e avaliação contínua de resultados; 
VIII – atuação regional fortalecida na gestão do ensino; 
IX – escolas concentradas no processo de ensino/aprendizagem.  
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 Podemos observar alguns pontos de destaque: a gestão, a avaliação por 

resultados e a relevância do processo ensino/aprendizagem relacionadas aos  

fazeres e saberes escolares. Em relação à Diretoria de Ensino, o Decreto Nº 

57.141/2011 vem ao encontro da Resolução 70/2010, anteriormente analisada, pois  

ratifica  a responsabilidade das Diretorias de Ensino na formação continuada de 

gestores e professores,  orientando os fazeres e saberes dos Supervisores de 

Ensino.  

Pelos organogramas apresentados, verificamos  a passagem de uma 

estrutura organizacional mais simples para outra mais complexa e racional do 

trabalho burocrático.  

Pela estrutura anterior, o trabalho era concentrado nas pessoas. A maioria 

dos funcionários  da Diretoria de Ensino era constituída por professores  designados 

para atuarem nas instâncias regionais. Fato que sempre gerou críticas, 

principalmente pelos diretores: quando o professor era comprometido,  a escola 

perdia um docente, quando o professor apresentava problemas na escola,  a 

Diretoria contava com um funcionário que nem sempre estava a serviço da escola.  

 A primeira medida para a concretização dessa nova estrutura  foi a 

promoção de concursos para  cargos técnicos,  como agente administrativo e 

executivo público, a  fim de evitar o desvio da função docente nos órgãos centrais e 

diretoria de ensino, visto que pela nova reestruturação, funções técnicas têm como 

prioridade sua assunção por pessoal técnico, sendo proibida a designação  de 

professores  ou gestores para tais atividades.  

Considerando que a Diretoria de Ensino é um órgão regional que está a 

serviço das escolas sob sua jurisdição, o objetivo proposto pela reestruturação da 

SEE/SP se respalda na justificativa de que, em relação aos aspectos técnicos, a 

morosidade cristalizada pela estrutura caseira e rudimentar de outros momentos  

deva ser  substituída por um serviço mais moderno e ágil, rompendo o estereótipo 

do serviço público como ineficaz e ultrapassado, o que se pode depreender dos 

organogramas A e B que  se apresentam a seguir: 
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Figura1. Organograma A – Estrutura da Diretoria de Ensino – Decreto nº 7510/76 

 

Figura 2. Organograma  B – Estrutura da Diretoria de Ensino – Decreto nº 57.141/2011 
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Constatamos no organograma atual as características de uma empresa  

baseada no capital: a  divisão do trabalho, a hierarquização, a verticalização, para a 

produtividade, eficiência e eficácia do serviço.   

Entretanto, se por um lado verificamos características empresariais na 

organização da DE, por outro, a preocupação com os aspectos  pedagógicos  

também mereceram atenção no organograma atual. Observamos que o núcleo 

pedagógico articulado à supervisão de ensino com atribuições de formação, 

orientação, acompanhamento e avaliação do processo ensino/ aprendizagem 

aparece de maneira evidente.  

  Portanto, sob este novo contexto organizacional, os Supervisores de Ensino, 

além das atribuições previstas conforme explicitado no capítulo anterior, também são 

responsáveis, junto com a oficina pedagógica, por: 

I – implementar ações de apoio pedagógico e educacional que orientem os 
professores na condução de procedimentos relativos à organização e 
funcionamento do currículo nas modalidades de ensino; 
II – orientar os professores: 
a) na implementação do currículo; 
b) na utilização de materiais didáticos e paradidáticos; 
III – avaliar a execução do currículo e propor os ajustes necessários; 
IV – acompanhar e orientar os professores em sala de aula, quando 
necessário, para garantir a implementação do currículo; 
V – implementar e acompanhar programas e projetos educacionais da 
Secretaria relativos à área de atuação que lhes é própria; 
VI – identificar necessidades e propor ações de formação continuada de 
professores e de professores coordenadores no âmbito da área de atuação 
que lhes é própria; 
VII – participar da implementação de programas de formação continuada, 
em articulação com a Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos 
Professores; 
VIII – acompanhar e apoiar reuniões pedagógicas realizadas nas escolas; 
IX – promover encontros, oficinas de trabalho, grupos de estudos e outras 
atividades para divulgar e capacitar professores na utilização de materiais 
pedagógicos em cada disciplina. (Decreto 57.141/2011).  
 

Ao analisarmos a legislação atual, e subsidiados pelas colocações do 

Governador,  constatamos que existe a intenção da SEE/SP em deslocar para o 

pedagógico a atuação do Supervisor de Ensino, tanto  em nível de Diretoria de 

Ensino,  como de unidade escolar. 
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3.4.3. A ação supervisora na rede estadual paulista  

  

Em São Paulo, a figura do Supervisor, denominado Pedagógico, aparece de 

maneira  mais clara  com o primeiro Estatuto do Magistério Público do Estado de 

São Paulo, a Lei Complementar de 13 de novembro de 1974. A substituição do 

termo pedagógico pelo termo “de ensino” aconteceu  a partir de 1978, por meio da 

lei complementar nº 201, o segundo estatuto do magistério estadual.  

Na prática, a mudança do termo não trouxe alteração significativa no fazer 

supervisor, visto que, apesar de a denominação estabelecer a supervisão de 

sistema, a ação supervisora está mais vinculada aos órgãos intermediários, como a 

Diretoria de Ensino e a escola, do que aos órgãos centrais, como participante  na 

elaboração de políticas educacionais.  

Conforme estabelecia o Decreto de 7510/76, de 29 de janeiro de 1976, a 

supervisão estava respaldada na transmissão do conhecimento, na supremacia da 

comunicação, na competência técnica de especialista, conhecedor e  mais 

experiente que os subordinados.  

Artigo 78 – Os Grupos de Supervisão Pedagógica têm as seguintes 
atribuições:  
1 – na área curricular;  
a) implementar o macrocurrículo, redefinindo os ajustamentos em termos 
das condições locais;  
b) adequar os mecanismos de acompanhamento, avaliação e controle às 
peculiaridades locais;  
c) assegurar a retroinformação ao planejamento curricular;  
d) aplicar instrumentos de análise para avaliar o desempenho do pessoal 
das escolas no que se refere aos aspectos pedagógicos;  
e) informar ou elaborar propostas de diretrizes para avaliação do processo 
ensino-aprendizagem nas unidades escolares;  
f) sugerir medidas para a melhoria da produtividade escolar;  
g) selecionar e oferecer material de instrução aos docentes;  
h) estudar os currículos das novas habilitações propostas pelos 
estabelecimentos de ensino;  
i) acompanhar o cumprimento do currículo das habilitações existentes, bem 
como o desenvolvimento das atividades dos estágios;  
j) diagnosticar as necessidades de aperfeiçoamento e atualização dos 
professores e sugerir medidas para atendê-las;  
l) assegurar o fluxo de comunicações entre as atividades de supervisão e 
entre as de Orientação Educacional;  
m) estabelecer articulação entre os serviços de currículos e os demais 
serviços afetos à Delegacia de Ensino;  

n) assistir o Delegado de Ensino na programação global e nas tarefas de: 
organização escolar; atendimento da demanda; entrosagem e 
intercomplementariedade de recursos; recrutamento, seleção e treinamento 
do pessoal.  



92 

 

De acordo com o decreto, a supervisão pedagógica, conforme denominada 

anteriormente, apresentava características “meio” para que  os fins educacionais  

fossem  atingidos. Entretanto, verificamos a divisão dos saberes e fazeres 

pedagógicos e administrativos, sublinhando-se os administrativos.  

II – na área administrativa;  
a) supervisionar os estabelecimentos de ensino e verificar a observância 
dos respectivos Regimentos Escolares;  
b) garantir a integração do sistema estadual de educação em seus aspectos 
administrativos, fazendo observar o cumprimento das normas legais e das 
determinações dos órgãos superiores;  
c) aplicar instrumentos de análise para avaliar o desempenho do pessoal 
das escolas no que se refere aos aspectos administrativos;  
d) atuar junto aos Diretores e Secretários de Estabelecimentos de Ensino no 
sentido de racionalizar os serviços burocráticos;  
e) manter os estabelecimentos de ensino informados das diretrizes e 
determinações superiores e assistir os Diretores na interpretação dos textos 
legais;  
f) acompanhar e assistir os programas de integração escola-comunidade;  
g) analisar os estatutos das instituições auxiliares das escolas, verificar a 
sua observância e controlar a execução de seus programas;  
h) examinar as condições físicas do ambiente escolar, dos implementos e 
do instrumental utilizados, tendo em vista a higiene e a segurança do 
trabalho escolar;  
i) sugerir medidas para a revisão do prédio escolar, bem como para a 
renovação, reparo e aquisição do equipamento;  
j) opinar quanto à redistribuição da rede física, a sua entrosagem e 
intercomplementariedade;  
l)   orientar a matrícula de acordo com as instruções fixadas pelo Delegado 
de Ensino;  
m)  orientar e analisar o levantamento de dados estatísticos sobre as 
escolas;  
n)   constatar e analisar problemas de repetência e evasão escolares e 
formular soluções;  
o) opinar quanto à mudança da sede do exercício, permuta, transferência e 
substituição do pessoal em casos não sujeitos à regulamentação própria;  
p) examinar e visar documentos dos servidores e da vida escolar do aluno, 
bem como os livros e registros do estabelecimento de ensino;  
q) sugerir medidas para o bom funcionamento das escolas sob sua 
supervisão;  
r) opinar sobre o recrutamento, seleção e treinamento de pessoal 
pertencente aos estabelecimentos de ensino.  

 Esse decreto, que regulamentou a organização da Secretaria de Educação 

até julho de 2011, trouxe para a supervisão de ensino a  marca da verticalidade, da 

hierarquização,  da burocracia, do treinamento e do controle.   

 Conforme relata Silva Junior (2006) o “autoritarismo ingênuo marcaria   ação 

dos supervisores”, desqualificando-os como propositores de políticas públicas 

educacionais para  o estado, mas necessários para a implementação dessas 

políticas, formuladas  nos órgãos centrais, a supervisão de ensino tornou-se “guardiã 

das proposições legais”, um burocrata a serviço do sistema de ensino. (p.227) 
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 A esse respeito o autor apresenta no texto Supervisão, currículo e avaliação,  

hipóteses explicativas sobre o problema da ambivalência entre teoria e prática na 

ação supervisora. Entre elas salienta o distanciamento do supervisor  das questões 

curriculares, absorvido por questões administrativas, ainda que  necessárias para o 

funcionamento da escola. Outra hipótese levantada diz respeito à falta de produções 

acadêmicas e de pesquisa sobre o tema, dificultando, assim, a propositura de novas 

formas de trabalho para esses profissionais. A terceira hipótese apresentada seria a 

“inapetência dos supervisores em produzir intervenções significativas na elaboração 

de políticas”. Enfatiza que:   

Por conta deficitária de seu processo de formação e por conta ainda do 
distanciamento em que foi sendo progressivamente colocado em relação 
aos núcleos de decisão mais altos dos sistemas escolares e 
governamentais, o supervisor teria abandonado  a pretensão e a 
possibilidade de intervir nas políticas a que se subordina, resignando-se a 
manter-se informado a respeito dessas políticas nas instâncias  de 
execução a que se vincula necessariamente.(SILVA JUNIOR, 2006, p.228). 

 Na década de 80 a supervisão foi alvo de muitas críticas, sendo apontada, 

entre outras causas, pelo fracasso escolar. Nesta época, com o fortalecimento do 

movimento crítico da educação, as figuras tradicionais  dos especialistas  ficaram 

comprometidas,  a “ponto de acentuarem–se posições em favor de eliminá-los das 

escolas”. (LIMA, 2008, p.77). 

Neste sentido, a supervisão sem condições de intervenções concretas foi 

estereotipada com os termos de “surperVISÃO”, acentuando o caráter autoritário e 

fiscalizador da função supervisora, sobrepondo ao caráter de “olhar sobre o todo” ou  

de “superVIDÃO”, caracterizando a desresponsabilização desse profissional com a 

realidade da escola, com o fazer pedagógico, com suas dificuldades.  

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB  nº 

9394/96, os mecanismos  de incentivo à promoção da autonomia  e de gestão 

democrática da  escola por meio da participação de colegiados, os estudos 

acentuados quanto ao currículo, a ênfase nos processos de avaliação, as mudanças 

na sociedade contemporânea,  levaram a questionar o papel da supervisão de 

ensino “que isolados em gabinetes, assim como planos registrados apenas em 

papéis esquecidos em gavetas, não têm mais  sentido nas escolas.” (Zieger, 2009, 

p.93).  
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  Na SEE/SP, acreditando que a supervisão de ensino pouco colaborava para 

a autonomia da escola, para  o fazer escolar, e que atrapalhava mais do que 

ajudava, visto que o modelo tecnocrata ora instituído não havia se reformulado,  

durante o período de 1993 até 2002  não houve concurso público de provas e títulos 

para esse profissional do quadro do magistério, apesar de ser previsto pelo estatuto 

do magistério instituído pela Lei Complementar nº 444/1985 e alterada pela Lei 

Complementar  nº 836/1997. 

As alterações previstas na Lei Complementar nº 836/97 vieram ao encontro 

das exigências  da LDB que instituiu, como princípio para a ocupação de qualquer 

cargo na carreira do magistério,  a experiência docente. 

Na rede estadual paulista, estando o Supervisor de Ensino como último 

cargo na carreira provido por concurso público, instituiu-se como requisito:  

Licenciatura plena em Pedagogia ou Pós-graduação na área de Educação, e ter no 

mínimo 8 (oito) anos de efetivo exercício de Magistério, dos quais 2 (dois) anos no 

exercício de cargo ou de função de suporte pedagógico educacional ou de direção 

de órgãos técnicos ou ter, no mínimo, 10 (dez) anos de Magistério. 

Entretanto, as discussões acerca da função supervisora na rede estadual 

aconteceram  após  cinco anos, através do Comunicado  da SEE/SP de  30 de julho 

de 2002, que alterava o perfil esperado para  a Supervisão de Ensino, sinalizando  

para novo concurso, a fim de selecionar profissionais que ultrapassariam as 

competências técnicas. 

O referido comunicado define quem é o Supervisor de Ensino: 

Propositor e executor partícipe de políticas educacionais é, ao mesmo 
tempo, elemento de articulação e de mediação entre essas políticas e as 
propostas pedagógicas desenvolvidas em cada uma das escolas das redes 
pública e privada, exercendo, no sistema de ensino, as funções de:  
1) assessorar, acompanhar, orientar, avaliar e controlar os processos 
educacionais implementados nos diferentes níveis desse sistema;  
2) retroinformar aos órgãos centrais as condições de funcionamento e 
demandas das escolas, bem como os efeitos da implantação das políticas.  

 

Ressalta sua atuação como membro de Equipe de Supervisão, que compõe 

a estrutura básica da instância regional (Diretoria de Ensino), como partícipe da 

definição de políticas públicas educacionais referentes à educação básica e 
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educação profissional, atuando junto aos órgãos formuladores dessas políticas, em 

nível central, regional e local, para: 

 assegurar diretrizes e procedimentos que garantam o cumprimento dos 
princípios e objetivos da educação escolar estabelecidos constitucional e 
politicamente; 
 favorecer, como mediadores, a construção da identidade escolar por 

meio de propostas pedagógicas genuínas e de qualidade. Como membro de 
Equipe de Supervisão de instância regional: 
1. atua como parte de um grupo, articulando-se com a Oficina Pedagógica e 
os demais setores da Diretoria; 
2. realiza estudos e pesquisas, trocando experiências profissionais, 
aprendendo e ensinando em atitude participativa e de trabalho coletivo e 
compartilhado; 
3. participa da construção do plano de trabalho da Diretoria de Ensino, 
visando a: 
3.1 promover o fortalecimento da autonomia escolar; 
3.2 realizar processos de avaliação institucional que permitam verificar a 
qualidade do ensino oferecido pelas escolas; 
3.3 formular propostas, a partir de indicadores, inclusive os resultantes de 
avaliações institucionais, para: 
 melhoria do processo ensino-aprendizagem; 
 desenvolvimento de programas de educação continuada para o conjunto 

das escolas; 
 aprimoramento da gestão pedagógica e administrativa, com especial 

atenção para a valorização dos agentes organizacionais e para a adequada 
utilização dos recursos financeiros e materiais disponíveis em cada escola, 
de modo a atender às necessidades pedagógicas e aos princípios éticos 
que norteiam o gerenciamento das verbas públicas; 
 fortalecer canais de participação da comunidade. 

4. participa de Comissões Sindicantes, visando apurar possíveis ilícitos 
administrativos. 
Como agente de supervisão junto às unidades escolares atua, numa 
relação de parceria e companheirismo, como articulador e elemento de 
apoio à formulação das propostas pedagógicas das escolas, orientando, 
acompanhando e avaliando a sua execução, prevenindo falhas, 
redirecionando rumos, quando necessário, e orientando as equipes 
escolares na organização dos colegiados e envolvimento da comunidade, 
com ênfase na avaliação educacional e na adoção de programas de 
formação continuada. 
 

Percebemos  que os aspectos  que orientam o comunicado são mais 

pedagógicos e de maneira sutil oferecem pistas para uma supervisão mais 

articuladora. Entretanto, percebe-se que alguns termos foram incorporados aos 

documentos legais, mas na prática, a organização da SEE/SP não apresentou 

alterações significativas para que a equipe supervisora assumisse de fato os 

compromissos legalmente estabelecidos no comunicado: 

– Como agente de supervisão, é corresponsável pela qualidade do ensino 
oferecido pelas escolas resultante da implementação das políticas 
educacionais centrais, regionais e locais, devendo: 
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 identificar os pontos possíveis de aperfeiçoamento ou de revisão 
encontrados nos processos de formulação e/ou execução das diretrizes e 
procedimentos decorrentes dessas políticas; 
avaliar os impactos dos programas e das medidas implementadas; 
propor alternativas de melhoria, superação ou correção dos desajustes 
detectados às respectivas instâncias; 
 buscar, em conjunto com as equipes escolares, soluções e formas 

adequadas ao aprimoramento do trabalho pedagógico e à consolidação da 
identidade da escola. 

 Tendo como competências: 

1 – conhecer a natureza, a organização e o funcionamento da educação 
escolar, suas relações com o contexto histórico-social e com o 
desenvolvimento humano da gestão/administração do sistema escolar, seus 
níveis e modalidades de ensino; 
2 – conhecer os fundamentos e as teorias do processo de ensinar e 
aprender; 
3 – relacionar princípios, teorias e normas legais a situações reais; 
4 – identificar os impactos de diretrizes e medidas educacionais, objetivando 
a melhoria do padrão de qualidade do ensino e aprendizagem; 
5 – comunicar-se com clareza com diferentes interlocutores e em diferentes 
situações; 
6 – socializar informações e conhecimentos; 
7 – conduzir democraticamente suas práticas; 
8 – identificar criticamente a interferência das estruturas institucionais no 
cotidiano escolar; 
9 – promover o desenvolvimento da autonomia da escola e o envolvimento 
da comunidade escolar; 
10 – buscar e produzir conhecimentos relativos à formação permanente de 
pessoal; 
11 – compreender e valorizar o trabalho coletivo no exercício profissional; 
12 – ter disponibilidade de trabalhar em grupo, reconhecendo e respeitando 
as diferenças pessoais e as contribuições. 

Apesar de o comunicado vislumbrar os aspectos pedagógicos, a autonomia 

da escola, a gestão participativa, a formação continuada dos professores, a 

construção coletiva da escola, este funciona como orientação e não tem caráter legal 

para extrair do supervisor sua competência fiscalizadora, conforme aparece na Lei 

Complementar nº 744 de 28 de dezembro de 1993, não revogado até a presente 

data, ao contrário, reafirmado pelo Decreto Nº 57.141/2011 que reorganiza a 

secretaria de Estado de Educação:  

Artigo 72 – As Equipes de Supervisão de Ensino têm, por meio dos 
Supervisores de Ensino que as integram, as seguintes atribuições:  
I – exercer, por meio de visita, a supervisão e fiscalização das escolas 
incluídas no setor de trabalho que for atribuído a cada um, prestando a 
necessária orientação técnica e providenciando correção de falhas 
administrativas e pedagógicas, sob pena de responsabilidade, conforme 
previsto no inciso I do artigo 9º da Lei Complementar nº 744, de 28 de 
dezembro de 1993; 
II – assessorar, acompanhar, orientar, avaliar e controlar os processos 
educacionais implementados nas diferentes instâncias do Sistema; 
III – assessorar e/ou participar, quando necessário, de comissões de 
apuração preliminar e/ou de sindicâncias, a fim de apurar possíveis ilícitos 
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administrativos;( Lei Complementar nº 744 de 28 de dezembro de 1993. – 
grifos nossos). 

 Observa-se a  ênfase no caráter fiscalizador da ação supervisora, cabendo-

lhe a responsabilidade pela irregularidade apresentada na escola. Acreditamos  que 

a culpabilização  pelas falhas possam ser as causas que ainda levam a ação 

supervisora a ser impregnada  do caráter auditor: cumprimento de prazos, 

preenchimento de  papéis, conferências, apurações e sindicâncias. 

   Outro aspecto observado é a questão do controle dos trabalhos 

educacionais, relegando a ação supervisora ao cumprimento das mais variadas 

tarefas: o gerenciamento da merenda escolar, atribuição de professores, o 

encaminhamento de funcionários, organização da demanda, verificação documental 

de alunos e professores, entre outros.  

 Percebemos que a supervisão de ensino   ficou atolada  nos fazeres que 

promoviam os aspectos organizacionais da escola, focando desta maneira seus 

saberes para a orientação legal e processual da organização escolar. Desta feita, 

acreditamos serem estes alguns dos motivos causados pela dificuldade da 

supervisão em desenvolver um trabalho mais efetivo e articulado com as escolas  

públicas sob sua responsabilidade, apesar de a orientação legal  prever desde 1993 

esta atuação: 

V – junto às escolas da rede pública estadual da área de circunscrição da 
Diretoria de Ensino a que pertence cada Equipe: 
a) apresentar à equipe escolar as principais metas e projetos da Secretaria, 
com vista à sua implementação; 
b) auxiliar a equipe escolar na formulação: 
1. da proposta pedagógica, acompanhando sua execução e, quando 
necessário, sugerindo reformulações; 
2. de metas voltadas à melhoria do ensino e da aprendizagem dos alunos, 
articulando-as à proposta pedagógica, acompanhando sua implementação 
e, quando necessário, sugerindo reformulações; 
c) orientar: 
1. a implementação do currículo adotado pela Secretaria, acompanhando e 
avaliando sua execução, bem como, quando necessário, redirecionando 
rumos; 
2. a equipe gestora da escola na organização dos colegiados e das 
instituições auxiliares das escolas, visando ao envolvimento efetivo da 
comunidade e ao funcionamento regular, conforme normas legais e éticas; 
d) acompanhar e avaliar o desempenho da equipe escolar, buscando, numa 
ação conjunta, soluções e formas adequadas ao aprimoramento do trabalho 
pedagógico e administrativo da escola; 
e) participar da análise dos resultados do processo de avaliação institucional 
que permita verificar a qualidade do ensino oferecido pelas escolas, 
auxiliando na proposição e adoção de medidas para superação de 
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fragilidades detectadas; 
f) em articulação com o Núcleo Pedagógico, diagnosticar as necessidades 
de formação continuada, propondo e priorizando ações para a melhoria do 
desempenho escolar dos alunos, a partir de indicadores, inclusive dos 
resultados de avaliações internas e externas; 
g)acompanhar: 
1. as ações desenvolvidas nas horas de trabalho pedagógico coletivo – 
HTPC, realizando estudos e pesquisas sobre temas e situações do 
cotidiano escolar, para implementação das propostas da Secretaria; 
2. a atuação do Conselho de Classe e Série, analisando os temas tratados 
e o encaminhamento dado às situações e às decisões adotadas; 
h)assessorar a equipe escolar: 
1. na interpretação e no cumprimento dos textos legais; 
2. na verificação de documentação escolar; 
i) informar às autoridades superiores, por meio de termos de 
acompanhamento registrados junto às escolas e outros relatórios, as 
condições de funcionamento pedagógico, administrativo, físico, material, 
bem como as demandas das escolas, sugerindo medidas para superação 
das fragilidades, quando houver.(Lei Complementar nº 744 de 28 de 
dezembro de 1993 – grifos nossos). 

Ao analisarmos o referido decreto, podemos constatar  que  apesar do 

avanço entre a legislação anterior de 1976 e a atual, o Supervisor de Ensino ainda 

assume conotações técnicas, como a de  implementador de políticas públicas. A 

ação supervisora, nesse contexto, torna-se meio  para o estado manter o controle 

sobre a ação das escolas, sobre o que considera mais importante.    

Entre o período de 2002, até a presente data,  verificamos  duas legislações  

que se referem especificamente  a esse tema: Resolução 90/09 e Resolução 

70/2010. Nesse período, a SEE/SP  contou com dois concursos públicos para o 

provimento do cargo de Supervisor de Ensino, motivo pelo qual a maioria dos 

supervisores da rede estadual hoje é nomeada por meio de concurso de provas e 

títulos para o e cargo, sendo, os designados pela Resolução SE 88/2011, a minoria.  

Podemos verificar que a legislação que define o perfil do supervisor  

atualmente é mais abrangente  e  detalhada, apresentando pontos não discutidos 

anteriormente no comunicado de 2002. Entretanto, alguns pontos são mantidos,  

tornando-se objeto de discussão e reflexão acerca dos saberes e fazeres dos 

supervisores atualmente.  

No que se refere às atribuições gerais do supervisor de ensino, enfatiza a 

legislação que na rede estadual paulista é: 

* elemento de proposição, articulação e mediação entre as políticas 
educacionais e as propostas pedagógicas de cada uma das escolas da rede 
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pública; 
* liderança fundamental na construção da identidade escolar, favorecendo, 
enquanto mediador, o envolvimento e o compromisso da equipe técnico-
pedagógica com a aprendizagem bem-sucedida dos alunos; 
* parceiro da equipe escolar, compartilhando responsabilidades, na 
consolidação das propostas pedagógicas das escolas da rede pública, na 
implementação de ações integradas voltadas para a gestão da escola 
visando a melhoria dos resultados da aprendizagem. ( Resolução 70/2010 – 
grifos nossos). 

Podemos verificar, pela observação e  experiência,  que o termo “propositor 

de políticas públicas”, conforme aparece em todos os documentos que tratam do 

perfil do supervisor, não se concretiza na prática.  Verifica-se  que o supervisor é 

mais entendido como implementador de políticas públicas, do que  propositor, visto 

que os supervisores não são convidados a discutir ou a alimentar, com  a realidade 

da escola,  o sistema de ensino. 

Ao contrário, a Supervisão  alimenta a escola com as determinações legais, 

que nem sempre vão ao encontro das necessidades, motivo pelo qual verifica-se a 

publicação de legislações complementares, visando sempre adequar o que é 

pensado no gabinete à realidade concreta.  

Entretanto, temos que salientar que a relação da supervisão de ensino com 

a qualidade do ensino-aprendizagem, com a gestão da escola, com sua identidade e 

proposta pedagógica, são pressupostos inovadores nas atribuições legais dos 

supervisores.  

A legislação é dividida em quatro segmentos de atuação do supervisor: no 

sistema  estadual de educação, na D. E,  ou seja, na instância regional e nas 

escolas públicas e particulares.  Estas últimas não serão nosso objeto de análise 

neste trabalho. 

Como resultado da análise das atribuições dos Supervisores de Ensino, 

conforme Resolução 70/2010, elaboramos o quadro a seguir: 
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No Sistema Estadual de 
Educação 
 

 Na Equipe de Supervisão de 
Instância Regional 

Nas Unidades Escolares da Rede 
Pública Estadual 

*Assessorar, acompanhar, 
orientar, avaliar e controlar os 
processos educacionais 
implementados nas diferentes 
instâncias do Sistema: 
– identificando os aspectos a 
serem aperfeiçoados ou revistos 
na implementação das políticas 
educacionais, bem como das 
diretrizes e procedimentos delas 
decorrentes; 
– propondo alternativas para 
superação dos aspectos a 
serem aperfeiçoados e/ou 
revistos; 
– orientando os 
estabelecimentos de ensino 
quanto ao cumprimento das 
normas legais estabelecidas e 
das determinações emanadas 
das autoridades superiores; 
– representando, aos órgãos 
competentes, quando constatar 
indícios de irregularidades. 
* Assessorar e/ou participar, 
quando necessário, de 
comissões de apuração 
preliminar e/ou sindicâncias, 
com suporte técnico de 
assessoria jurídica, a fim de 
apurar possíveis ilícitos 
administrativos. 

 

* Participar do processo coletivo 
de construção do plano de 
trabalho da Diretoria de Ensino; 
* realizar estudos e pesquisas, dar 
pareceres e propor ações voltadas 
para o desenvolvimento do 
sistema de ensino; 
* acompanhar a utilização dos 
recursos financeiros e materiais 
para atender às necessidades 
pedagógicas e aos princípios 
éticos que norteiam o 
gerenciamento de verbas públicas; 
* atuar articuladamente com a 
Oficina Pedagógica na elaboração 
de seu plano de trabalho, na 
orientação e no acompanhamento 
do desenvolvimento de ações 
voltadas à melhoria da atuação 
docente e do desempenho dos 
alunos, em vista das reais 
necessidades e possibilidades das 
escolas; 
* diagnosticar as necessidades de 
formação continuada, propondo e 
priorizando ações para a melhoria 
da prática docente e do 
desempenho escolar dos alunos 
em articulação com a Oficina 
Pedagógica; 
* participar da elaboração e do 
desenvolvimento de programas de 
educação continuada propostos 
pela Secretaria para 
aprimoramento da gestão escolar. 

 

* Apresentar à equipe escolar as 
principais metas e projetos da SEE-SP, 
com vista à sua implementação; 
* auxiliar a equipe escolar na formulação 
da Proposta Pedagógica, acompanhando 
sua execução, sugerindo reformulações, 
quando necessário; 
* auxiliar a equipe escolar na formulação 
de metas voltadas à melhoria do ensino e 
da aprendizagem dos alunos, articulando-
as à Proposta Pedagógica, 
acompanhando sua implementação, 
sugerindo reformulações, quando 
necessário; 
* orientar a implementação do currículo 
adotado pela SEESP, acompanhando e 
avaliando sua execução, e redirecionando 
rumos, quando necessário; 
* acompanhar e avaliar o desempenho da 
equipe escolar, buscando, numa ação 
conjunta, soluções e formas adequadas 
ao aprimoramento do trabalho pedagógico 
e administrativo da escola; 
* participar da análise dos resultados do 
processo de avaliação institucional que 
permita verificar a qualidade do ensino 
oferecido pelas escolas, auxiliando na 
proposição e adoção de medidas para 
superação de fragilidades detectadas; 
*diagnosticar as necessidades de 
formação continuada, propondo e 
priorizando ações para a melhoria do 
desempenho escolar dos alunos em 
articulação com a Oficina Pedagógica – a 
partir de indicadores – inclusive dos 
resultados de avaliações internas e 
externas; 
* acompanhar as ações desenvolvidas 
nas HTPC – em atitude participativa e de 
trabalho coletivo e compartilhado – 
realizando estudos e pesquisas sobre 
temas e situações do cotidiano escolar e 
para implementação das propostas da 
SEE-SP; 
* acompanhar a atuação do Conselho de 
Classe e Série, analisando os temas 
tratados, o encaminhamento dado às 
situações e às decisões adotadas; 
* orientar a equipe gestora das unidades 
na organização dos colegiados e 
instituições auxiliares das escolas, 
visando ao envolvimento efetivo da 
comunidade e funcionamento regular, 
conforme normas legais e éticas; 
* assessorar as equipes escolares na 
interpretação e cumprimento dos textos 
legais e na verificação de documentação 
escolar; 
* informar ao Dirigente Regional de 
Ensino, por meio de termos de 
acompanhamento registrados junto às 
unidades escolares e relatórios, as 
condições de funcionamento pedagógico 
administrativo, físico, material, bem como 
as demandas das escolas, sugerindo 
medidas para a superação das 
fragilidades, quando houver. 

Quadro 3 – Síntese das atribuições da Supervisão de Ensino com base na Resolução SE 70/2010. 
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Verificamos que as atribuições da Supervisão de Ensino estão mais 

direcionadas para as unidades escolares  do que  previam anteriormente as 

orientações  legais acerca da função supervisora.  

Percebe-se que os fazeres dos supervisores, em cada segmento de 

atuação, ficaram melhor  estabelecidos nesta legislação. Considerando  que a 

função supervisora é intermediária, entre a Secretaria de Educação e as escolas, 

seu campo de atuação torna-se amplo. 

Quanto à função supervisora  em nível de sistema de educação não 

observamos  mudanças significativas entre esta e as outras legislações, visto que o 

caráter inspetor ainda tem forte conotação. O que nos é apresentado de maneira  

mais explícita é a intenção  de se estabelecer maior participação  da supervisão  

como articuladora entre os órgãos centrais e a escola. Entretanto, fica claro que o 

objetivo dessa articulação é fazer com que as políticas educacionais implantadas 

sejam concretizadas, sendo assim a supervisão entendida como “o olhar da 

secretaria na escola”, visto que,  ao contrário, a supervisão de ensino raramente é 

chamada a participar das decisões e elaborações que são desenvolvidas em nível 

central.  

No que se refere à atuação da supervisão de ensino  em nível regional, 

verificamos maior flexibilidade no desenvolvimento do trabalho. Observa-se 

preocupação em estabelecer para as D.E. autonomia para o desenvolvimento de 

ações que promovam a formação continuada de professores e gestores em nível 

regional, pontuando as reais necessidades das escolas.  

Verificamos avanços em relação às legislações anteriores, visto que, para a 

atuação na instância regional, os saberes e fazeres legalmente estabelecidos estão 

mais voltados aos aspectos pedagógicos da escola do que aos aspectos 

burocráticos, exigindo determinadas habilidades necessárias à atuação do 

supervisor de ensino, conforme sintetizamos no quadro a seguir: 

 

  



102 

 

CURRÍCULO AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO 

LEGISLAÇÃO E 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

FORMAÇÃO 
CONTINUA-
DA 

GESTÃO 
PARTICIPATI- 
VA RELAÇÕES 
HUMANAS 

1. Relacionar o 
perfil de  
competência a 
ser construído 
pelos alunos às 
demandas da 
sociedade do 
conhecimento. 
 
13. Demonstrar 
capacidade de 
análise de 
propostas 
pedagógicas 
das escolas. 
 
14. Demonstrar 
conhecimento 
de mecanismos 
de 
monitoramento 
da 
implementação 
dos currículos. 
 

 

 

11. Identificar 
atitudes e ações 
do supervisor 
escolar que 
colaboram para a 
gestão escolar 
comprometida 
com resultados. 
15. Demonstrar 
conhecimento de 
mecanismos de 
monitoramento 
das ações de 
avaliações 
externas do 
sistema e interna 
das escolas. 
16. Identificar o 
papel dos 
resultados do 
SARESP na 
construção do 
IDESP. 
17. Identificar 
semelhanças e 
diferenças entre o 
IDESP e o IDEB. 
18. Reconhecer 
as principais 
características 
dos sistemas de 
avaliação da 
educação básica, 
e compreender os 
conceitos básicos 
que as 
fundamentam. 
19. Conhecer os 
fundamentos 
conceituais e 
metodológicos do 
SARESP a partir 
de 2007. 
 

2. Compreender o papel que 
as diferentes instâncias da 
governança educacional 
exercem na definição e 
implementação de políticas 
educacionais: (i) âmbito 
nacional e governo federal; 
(ii) governos estaduais e 
municipais; (iii) conselhos 
nacional, estaduais e 
municipais de educação. 
3. Identificar e analisar 
princípios e normas 
nacionais, especialmente a 
LDB e as DCNs. 
4. Identificar, analisar, 
explicar e justificar as 
políticas educacionais da 
SEE-SP, no contexto social 
e de desenvolvimento do 
Estado de São Paulo, em 
áreas como: (i) gestão 
escolar; (ii) desenvolvimento 
curricular; (iii) avaliação 
externa do desempenho dos 
alunos; (iv) carreira dos 
professores. 
6. Identificar os elementos 
da organização do ensino, 
da legislação e normas que 
fornecem diretrizes para 
ações de melhoria do 
desempenho das escolas, 
seus profissionais e seus 
alunos. 
7. Dominar  procedimentos 
de observação, coleta e 
registro, organização e 
análise de dados 
educacionais, bem como os 
usos de indicadores sociais 
e educacionais. 
8. Compreender e explicar 
as relações entre Planos de 
Educação e políticas 
educacionais. 
9. Compreender e explicar a 
relação entre os Planos 
Nacional, Estaduais e 
Municipais num país 
federativo como o Brasil. 
10. Reconhecer diferentes 
estratégias, ações e 
procedimentos adotados em 
nível regional e local na 
implementação das políticas 
educacionais da SEE-SP. 

22. Identificar 
as 
necessidades 
de formação 
continuada 
dos agentes 
educacionais. 
 
23. Identificar 
elementos das 
legislações 
referidos à 
prática e 
exercício da 
supervisão. 

 

21. Identificar 
os elementos 
essenciais do 
Plano de 
Trabalho de 
Supervisão. 
 

 

12. Mostrar 
conhecimento 
das 
metodologias de 
gestão de 
conflitos. 

 

 

. 
 

Quadro 4 – Síntese habilidades exigidas para o exercício da função do Supervisor de Ensino com 
base na Resolução 70/2010. 



103 

 

 Analisando as habilidades necessárias para a atuação do supervisor de 

ensino, verificamos a valorização dos aspectos legais e de políticas públicas. 

Sublinha-se, assim, que os saberes necessários aos fazeres  legalmente instituídos 

devam estar mais voltados às determinações formais e legais do que as que 

poderiam colaborar com a emancipação da escola  na construção de seu Projeto 

Político Pedagógico.  

 Também observamos que os aspectos relativos às avaliações externas são 

pontuados como responsabilidade do supervisor de ensino na busca por melhores 

resultados da escola.  

 Nesse sentido, percebemos  a contradição entre o perfil esperado para o 

cargo  e a atribuição prevista legalmente para sua  atuação na escola. Lima (2011) 

denuncia   a pseudo autonomia da escola na construção do seu Projeto Político 

Pedagógico, quando enfatiza que o discurso acerca da autonomia e participação 

explícito pelos sistemas educativos poderá  

[...] representar  apenas uma nova e, melhor forma  de articulação funcional 
entre o nível central e os níveis local e institucional  da educação escolar, 
abrindo-se mão  de possíveis  desarticulações relativas sobre as quais se 
edificam espaços de autonomia  e de afirmação legítima  de orientações, de 
objetivos  e de projetos  da comunidade educativa. [...] [Sendo apenas] 
resultados e artefatos, e não como processos e construções coletivas. 
(LIMA, 2011, p.148). 

  Assim sendo, a supervisão de ensino chega ao século XXI necessitando  de 

maneira emergente refletir  acerca de sua  função enquanto educador, de suas 

concepções políticas e sociais, para que não  seja mais uma vez utilizada  de 

“maneira ingênua”, como simplesmente construtora  do tecido neoliberal instalado 

atualmente em nossa sociedade: competição, individualismo, exclusão, 

empregabilidade, competência, avaliação, metas e eficácia. 

A busca  de qualidade implica, então,  a exacerbação  da competição entre  
os trabalhadores que se empenham   pessoalmente no objetivo de atingir o 
grau máximo de eficiência e produtividade. [...] manifestou-se a tendência a 
considerar aqueles que ensinam como prestadores de serviços, os que 
aprendem como clientes e  a educação como produto que pode ser 
produzido com qualidade variável. No entanto, sob a égide da qualidade 
total, o verdadeiro cliente  das escolas é a empresa  ou a sociedade 
“estamos diante de um neotecnicismo: o controle decisivo desloca-se do 
processo para os resultados. [...] Nesse contexto, o educador , como tal é 
ofuscado, cedendo lugar ao treinador:  a educação deixa de ser  um 
trabalho de esclarecimento, de abertura  das consciências, para tornar-se 
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doutrinação, convencimento e treinamento para a eficácia dos agentes que 
atuam no mercado. ( SAVIANI, 2010, p.440). 

A educação, neste contexto, medida e mensurável, torna-se o passaporte 

para o sucesso ou fracasso  do indivíduo, sendo ele, ao mesmo tempo, vítima e 

culpado. As instituições educativas  passam a ter uma nota que representa  o que  

produziu: o aluno. Este, por sua vez, com  essa nota  estampada  em seu currículo,  

é incluído ou excluído do mercado de trabalho.   

Na busca de atender às necessidades avaliativas,  a escola  preocupa-se  

com o treinamento, com a preparação do aluno, não para a vida, para a construção 

de uma sociedade mais  justa, democrática, igualitária, mas  para a prova. A 

avaliação  deixou de ser um meio para  regular, nortear e melhorar a educação 

oferecida  para ser um fim,  que  de maneira  perversa  exclui e  acentua a 

desigualdade de classes: quem pode paga e quem não pode sujeita-se ao público. 

Constatamos, com  a reflexão histórica acerca da ação supervisora, que sua  

função, desde os tempos primitivos, está vinculada ao controle, à fiscalização,  à 

orientação.  

Conforme os interesses políticos de cada época, a supervisão vem 

exercendo sua função de diversas maneiras: ora mais flexível, dialógica e formativa, 

ora mais impositiva,  determinante e autoritária. Percebemos  que sua valorização 

frente ao contexto educacional também  altera de maneira significativa   conforme a 

época. Diferentemente  de outros profissionais  da educação que têm  seu papel 

bem definido,  o supervisor  acabou, como pudemos verificar,  ficando vinculado às 

expectativas  e necessidades  políticas  e econômicas do Estado. Como seu 

preposto, voltou-se para a sociedade  em defesa  dos interesses da classe 

dominante, ou melhor dizendo, de quem tinha o poder instituído. Fato que podemos 

verificar ainda hoje. 

A supervisão de  ensino escolar, pedagógica, ou a inspeção,  seja qual for a 

nomenclatura  dada à função  supervisora em cada sistema  de ensino,  deve tirar os 

óculos ideológicos  do poder   e  enxergar  seu  papel social frente à escola pública e  

à sociedade que  clama   por uma escola de qualidade.  
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Problematizar e  refletir  coletivamente  sobre a realidade vivida em cada 

escola, em cada sala de aula, no sistema educacional e na sociedade, em busca de  

soluções  emancipatórias, autônomas e  concretas é uma forma de  buscar  

transformar a escola em um espaço legítimo de democracia, diálogo e  construção 

coletiva. Relacionar a teoria à prática, a ação e reflexão,  num  movimento contínuo 

e  construtivo   em prol de uma  educação pública de qualidade,  e  que realmente 

atenda às necessidades  da sociedade como um todo, deve ser a meta de todos os  

educadores  que  esperançam uma educação pública  que seja realmente inclusiva,  

que possa dar as mesmas oportunidades a todas as classes sociais, que supere  a 

diferença social e econômica, entre público e privado,  entre quantidade e qualidade.  

 Eis o grande desafio  dos Supervisores  da atualidade em relação à 

instrução pública: ampliar o diálogo  escolar, articulando todos da gestão, com os 

professores e comunidade as soluções possíveis para a escola pública, tão  

desvalorizada e desacreditada frente  aos resultados apresentados nas últimas 

décadas.                                                                              

A escola terá, portanto, que atuar num outro nível que o da transmissão, 
deverá ser a sistematizadora  do conhecimento adquirido fora e, sobretudo, 
garantir a produção de conhecimento mais elaborado que aproveite  todas 
as experiências adquiridas[...] A mudança pretendida somente acontecerá 
se houver condições facilitadoras, entre as quais uma liderança efetiva , 
capaz de liderar a energia latente  e congregar os esforços individuais [...] O 
supervisor,  até por conta de sua posição estratégica e de não estar atrelado 
diretamente à hierarquia da escola, poderá ser o elemento adequado para 
realizar esse trabalho, comprometendo-se, desse modo, com a mudança  na 
e da escola. ( ALONSO, 2006, p. 175).      

 O Supervisor de Ensino, enquanto liderança,  deve romper com  a figura do 

técnico burocrata  com a qual ficou  estigmatizado  no interior das escolas e assumir  

sua função política, que implica  em alterar  o ambiente escolar, sua  administração,  

seu  modo de fazer educação, preocupando-se com  a função social da escola, com 

a aprendizagem dos alunos e a qualidade de ensino.  

Para que o espaço profissional da supervisão se constitua, os supervisores  
necessitam desenvolver conhecimentos cada vez mais abrangentes, 
relativos aos fundamentos sociopedagógicos e políticos de sua prática, e, ao 
mesmo tempo, conhecimentos específicos, relativos às competências 
próprias da função. Os conhecimentos necessários à supervisão associam-
se  às suas condições  de perceber, de modo crítico e fundamentado, as 
múltiplas alternativas e possibilidades que se apresentam no horizonte de 
suas funções, sempre com atenção às práticas do cotidiano da escola e às 
relações  orientadas por princípios de dignidade , qualificação e respeito 
humano. ( ZIEGER, 2009,p. 90). 
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 Concordamos com a autora, visto que entendemos que o Supervisor de 

Ensino, inclusive por não estar vinculado à escola, e ter a oportunidade de articular 

em vários espaços, e experienciar diversos momentos de estudos e pesquisas em 

situações adversas à estabelecida  no interior de uma determinada instituição, 

consegue ter um olhar mais abrangente e sistêmico do cotidiano da escola, com 

mais clareza, visto que não está imerso no dia a dia complexo e envolvente, que por 

vezes aliena e cega para outras possibilidades, outros encaminhamentos, outras 

perspectivas.  

 Alarcão (2008) nos alerta: 

Uma organização que pensa tem de possuir a capacidade de 
continuamente refletir, clarificar e aprofundar as ideias que seus membros, e 
ela própria, no conjunto de seus membros, detêm sobre o mundo e o modo 
como essas ideias influenciam as ações e as decisões tomadas pela 
organização. [...] Finalmente, o componente pensamento sistêmico é 
apresentado como a capacidade de se ter a visão de conjunto e de se 
compreenderem as inter-relações das partes entre si e delas no conjunto do 
todo, como forma de não nos sentirmos impotentes perante a complexidade, 
aparentemente incompreensível dos fenômenos. (ALARCÃO, 2008, p.40).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Neste sentido, a supervisão de ensino,  por entendermos que tem o olhar 

mais sistêmico e global, pode colaborar para que a escola torne-se reflexiva, capaz 

de analisar os problemas cotidianos e buscar soluções, “num espírito de pesquisa  

em que os atores individuais  se integram no coletivo, empenhados na melhoria da 

qualidade, numa atitude de investigação-ação”, resultando, assim, aprendizagens 

mútuas (ALARCÃO, 2008, p.50). 

Entendemos que a função supervisora não está em dar respostas aos 

problemas educacionais e aos problemas da escola, mas em promover discussões e 

reflexões acerca desses problemas, elucidando-os, desvelando-os, para que 

coletivamente busquem-se soluções coerentes.  

[...] a vida quotidiana dos estabelecimentos de ensino costuma decorrer, 
ano após ano, sem que haja uma aprendizagem institucional que, 
devidamente sedimentada na sua memória organizativa, proporcione a 
possibilidade de eles contarem com uma história própria, para não terem de 
começar sempre tudo de novo. A ironia da realidade escolar está no facto 

de instituições dedicadas à aprendizagem não terem, elas próprias, o hábito 
de aprender. [...] Uma organização que aprende é aquela que adquiriu uma 
nova competência, que a torna capaz de, aprendendo colegialmente da 
experiência do passado e do presente, processar a nova informação, corrigir 
os erros e resolver, de forma criativa, os seus problemas. (BOLIVAR, 2003, 
p. 171-173). 
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 Silva Junior (2005, p.103) alerta-nos “do caos teórico-político-institucional” 

que vive a supervisão de ensino na escola pública, quando ratifica a importância de 

o supervisor agir como educador e especialista, sendo  “o organizador dessa grande 

reflexão educativa  da qual participará em igualdade de condições com os demais 

educadores”. Enfatiza que se deve “emergir uma práxis essencialmente pedagógica 

na qual  o ponto obrigatório  constituir-se-á no encaminhamento das  soluções 

possíveis para os problemas educacionais”, colocando-se  a “serviço do serviço que 

os professores devem prestar  a seus alunos”.  

O cargo de gestor escolar exige [...] uma série de competências, 
conhecimentos e habilidades cognitivas e comportamentais, que lhe 
permitem trabalhar intelectualmente, com domínio de conhecimentos 
científicos, tecnológicos  e relacionais, de modo articulado, e resolver 
problemas  de ordem social  e produtiva, como atender a casos de solução  
de conflito em situações de tensão. Além disso, possibilita-lhe, 
concomitantemente, desenvolver trabalho em equipe, mobilizar  a 
comunidade ,[...]manter a comunicação e o diálogo abertos, planejar, 
desenvolver a acompanhar programas, articular diferentes interesses, 
estabelecer a unidade escolar, mobilizando todos os atores nela 
envolvidos,etc. ( MARINS, 2009, p. 231). 

 Para tal, a ação supervisora deve alinhar seus saberes e fazeres para o 

campo pedagógico, onde se concentra o objetivo da escola pública: o ensino e a 

aprendizagem. Romper com a imagem de controlador e fiscalizador da escola, 

conforme ainda vemos estabelecidos nos documentos legais, para trabalhar na 

escola com a escola, articulando a equipe gestora, acreditamos ser o primeiro passo 

para  que a supervisão de ensino se torne,  na prática, um ator que repense  a 

escola e a educação.  

 Medina (2005) elaborou, a partir de reflexões e pesquisa, um quadro que 

apresenta de maneira concisa as mudanças necessárias para que a ação 

supervisora torne-se mais alinhada às novas necessidades da escola e da 

sociedade: 
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Tradicional  Renovada 

Ter como objetivo a harmonia do grupo. Explicitar a contradições, trabalhando o 
conflito com o objetivo de estabelecer 
relações de trabalho no grupo da escola. 

Buscar a igualdade num processo de 
mascaramento da realidade. 

Trabalhar as diferenças.  

Trabalhar, tendo como base seu próprio 
desejo. 

Trabalhar, buscando criar demandas. 

Ter a mesma leitura para todas as escolas. Fazer a leitura da escola considerando sua 
singularidade. 

Produzir modelos de conhecimento. Criar formas próprias de conhecimento. 

Enfatizar procedimentos linearizados. Enfatizar a produção do professor no 
interior da escola, num movimento de 
ensinar e aprender. 

Ser um facilitador. Ser um problematizador. 

Ter o conhecimento como um dado 
absoluto. 

Ter o conhecimento como dado relativo. 

Ver na proposta pedagógica mais uma 
forma de modismo. 

Ver na proposta pedagógica a possibilidade 
de reconstrução da escola. 

Ter comportamento de neutralidade.  Ter comportamento expresso com clareza. 

Trabalhar tendo em vista um tipo ideal de 
homem. 

Trabalhar, tendo em vista o sentido da vida 
humana. 

Quadro 5 – Mudanças na ação supervisora (MEDINA, 2005, p. 27). 

 A partir do texto da autora, observamos que a supervisão de ensino, em uma 

atuação de trio gestor, é aquela que se utiliza da dialogicidade problematizadora, 

onde os sujeitos possam  discutir sua visão de educação, seus propósitos e suas 

fragilidades. Colaborando para romper com a solidão responsabilizadora e autoritária  

em que o Diretor de Escola foi colocado, para  criticamente  transformar a escola em 

um espaço  de vivências democráticas, de parceria com a equipe docente e 

comunidade, na busca da melhoria do ensino – aprendizagem e da escola enquanto 

instituição educativa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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 Desta feita, o supervisor  sai do papel de burocrata  para ser um intelectual 

orgânico da educação15, comprometido com os fazeres  e saberes da escola  e do 

sistema de ensino, colocando-se como partícipe da escola, da Diretoria de Ensino e 

dos órgãos centrais.  

 Nessa perspectiva, temos a considerar que a proposta dos autores sobre a 

função da supervisão de ensino vem ao encontro dos pressupostos apresentados no 

capítulo anterior acerca do trio gestor, onde a atuação articulada  do Supervisor de 

Ensino, do Diretor de Escola e do Professor Coordenador possibilitaria a gestão 

democrática da escola, o conhecimento e gerência de sua cultura, a 

interdisciplinaridade,  a inovação curricular, a autonomia, a participação, a formação 

permanente, a  transformação da escola numa organização que ensina e aprende. 

                                                 
15Gramsci (1982) coloca que cada grupo social, nascendo do terreno originário de uma função 
essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, de um modo orgânico, 
uma ou mais camadas  de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, 
não apenas no campo econômico, mas também no social e no político. (p.3)   
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CAPÍTULO IV 

 4.1. A pesquisa de campo  

A pesquisa de campo, neste trabalho,  torna-se um elemento que contribui 

para o  rompimento da dicotomia teoria e prática, uma vez que vem para 

complementar a pesquisa bibliográfica e  a análise documental. Descortinar a 

realidade  é uma necessidade para a abertura de novas possibilidades. 

Assim,  o objetivo desse capítulo é apresentar os dados coletados na 

pesquisa de campo. Entretanto, entendemos que os dados não podem ser 

analisados de maneira isolada do contexto em que estão inseridas as escolas e a 

Diretoria de Ensino. 

Como nosso objeto de pesquisa é a ação supervisora e sua relação com a 

gestão escolar, optamos por realizar a coleta de dados com Supervisores, Diretores 

e  Professores Coordenadores que atuam nas escolas  estaduais jurisdicionada a 

uma mesma D.E. 

Os critérios utilizados para a escolha  dos sujeitos  pesquisados foram o 

tempo de atuação no cargo, a  escola de exercício da função e a situação funcional.   

A temporalidade utilizada como critério  foi distinta  entre os membros da 

equipe gestora:  Supervisores de Ensino e Diretores de Escola com   profissionais 

em diferentes momentos de atuação. No que se refere aos Professores 

Coordenadores, priorizamos docentes  designados há mais de cinco anos na 

função, pois consideramos que, ao longo dos anos, tiveram contato com  diferentes 

modelos de Supervisores de Ensino. 

No caso específico dos supervisores foi observada, também, a situação 

funcional dos mesmos. Procurou-se  estabelecer  relações  entre os saberes e 

fazeres dos Supervisores efetivos ou designados.  Tal observação se fez necessária, 

pois o critério  que organiza a escolha para a atuação nas  comissões e setores de 

trabalho, entre outros eventos internos que norteiam os fazeres do grupo da 

supervisão de ensino na D.E. pesquisada,  depende da situação funcional e da 

classificação, elaborada a partir do tempo de serviço e titularidade, conforme 
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legislação específica.Desse modo, o critério para escolha dos sujeitos pesquisados 

se deu considerando: 

 Tempo de experiência na supervisão, direção e coordenação; 

 Situação funcional dos Supervisores pesquisados; 

 Atuação em diferentes escolas, a fim de ampliar o olhar acerca da 

supervisão de ensino da DE pesquisada.   

4.2. O cenário da pesquisa 

A Diretoria de Ensino, cenário da nossa pesquisa, localiza-se em uma 

cidade da grande São Paulo, cuja região apresenta índice economicamente 

satisfatório e apresenta características comuns aos centros urbanos. 

Pela facilidade estratégica de localização, por ser recortada por diversas 

rodovias federais e apresentar um polo industrial considerável, a cidade recebeu, 

nas últimas décadas, diversos grupos populacionais que chegaram em busca de 

oportunidades de emprego e moradia.  

A ocupação errática levou à construção de um ambiente marcado por fortes 

demandas educacionais, sendo que na mesma cidade temos duas Diretorias de 

Ensino que atendem, aproximadamente, a 85 escolas estaduais cada. No caso, a 

DE X (como vamos denominar nosso cenário de pesquisa)  tem sob sua jurisdição 

84 Escolas Estaduais,  55 Particulares e 1 Instituição sem fins lucrativos – APAE.  

A demanda  atendida pela  DE X, por nível,é assim apresentada:  

ESCOLAS ESTADUAIS 

ENSINO FUNDAMENTAL CICLO I 12.852 ALUNOS 

ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II 35.600 ALUNOS 

ENSINO MÉDIO 30.698 ALUNOS 

EJA FUNDAMENTAL CICLO II 1.936 ALUNOS 

EJA ENSINO MÉDIO 3.294 ALUNOS 

Total  84 .380 ALUNOS  

  

Quadro 6 – Demanda atendida pela Diretoria de Ensino X – Fonte: Censo escolar 2011. 

 Em relação aos funcionários, a DE X tem, aproximadamente, 150 

colaboradores que são docentes designados para exercerem funções 
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administrativas ou pedagógicas,  funcionários do quadro de serviços escolares e 

especialistas – os supervisores. 

 Quanto à equipe de supervisão, o módulo estabelecido para esta DE é de 21 

Supervisores. Neste momento, que é posterior ao período de remoção e anterior à 

nova chamada do concurso público ainda em vigor, existem cinco supervisores 

designados para os cargos vagos  e 16 supervisores efetivos, titulares de cargo.  

  A orientação para designação do cargo de  supervisor de ensino atende à 

Resolução 88/2011, a mesma utilizada para o cargo de Diretor de Escola. Podem se 

candidatar à designação de Supervisor de Ensino,  Diretores de Escola efetivos ou 

Professores titulares de cargo que tenham sido aprovados no último concurso para a 

supervisão de ensino. Existe uma classificação que é rigorosamente seguida, 

levando-se também em conta o tempo de experiência como Supervisor de Ensino 

designado  nesta ou em outras D.E.  

 Seguindo uma classificação interna, obtida pelo tempo de serviço, 

titularidade e situação funcional, ocorre a atribuição das escolas estaduais e 

particulares e designação das comissões  fixas de  trabalho16. Esse processo, 

conforme a Resolução SE Nº 97/2009, deve ocorrer no mês de janeiro, a cada dois 

anos e é presidido pelo  Dirigente Regional de Ensino. 

 Na DE X, a organização das escolas para compor o setor segue o critério 

geográfico, facilitando assim o deslocamento do supervisor, a articulação entre as 

escolas vizinhas e a promoção de ações que demandam discussões coletivas. 

Entretanto, se por um lado esse critério estabelecido é bom, por outro é frágil, visto 

que  alguns supervisores, principalmente  os mais novos de cargo e os designados,  

são penalizados com  número maior  de  escolas com necessidade de atendimentos 

pontuais, como aquelas  com baixo IDESP , com maior vulnerabilidade em seu 

                                                 
16

 As comissões de trabalho são compostas  pelos diferentes eventos  e fazeres  que ocorrem  no 
âmbito da SEE/SP e são desenvolvidos pelos supervisores de ensino nas D.E.  e nas escolas  
jurisdicionadas.  A Diretoria de Ensino tem autonomia  na organização do trabalho dos supervisores. 
No caso da Diretoria  pesquisada  existem comissões de trabalhos fixas e designadas  para 
atividades esporádicas como  sindicância, apurações preliminares, autorização de escolas 
particulares, entre outras. As fixas compreendem as ações relativas a: grupo de referência,  escolas 
prioritárias,  articulação com  o núcleo pedagógico,acompanhamento  e elaboração de ações 
referentes ao programa ler e escrever, educação profissional, ensino fundamental, ensino médio, 
EJA, educação especial, estágio supervisionado, matriz curricular, calendário escolar, recuperação 
dos alunos, ingresso e remoção do QAE, e QM, SARESP, atribuição de aulas, entre outras.     



113 

 

entorno, com maiores dificuldades de gestão, entre outras questões, dificultando  o  

seu trabalho na obtenção dos resultados.  

 O mesmo acontece em relação à atribuição das comissões fixas. Cada 

supervisor escolhe três  comissões de trabalho que, dependendo da dificuldade, são 

compostas por três  ou mais supervisores. Verificamos pontos frágeis acerca desse 

processo, visto que, não raro,  os novatos e designados acabam  tendo atribuídas 

comissões mais complexas  e exigentes, como atribuição de aulas, Escola da 

Família17, ingresso e remoção18 e SARESP. 

Na tentativa de reduzir as fragilidades apresentadas, o grupo de 

supervisores da D.E. X iniciou um processo de discussão para o estabelecimento de 

novos critérios para a montagem dos setores de escolas e de trabalho, já que, com a 

nova estrutura da Diretoria, assuntos  estritamente administrativos, que eram de 

competência da supervisão de ensino, foram encaminhados  aos recém-montados 

departamentos e diretorias administrativas da DE, cabendo à supervisão a 

orientação e não toda a execução, conforme acontecia até a entrada em vigor do 

referido decreto.  

Verificamos, por meio da observação, que  a supervisão tem  uma rotina 

dinâmica de trabalho: reúnem-se quinzenalmente com a Dirigente  e semanalmente 

com os pares, no grupo de estudo da supervisão. Uma  vez por  semana há plantão 

para atendimento à comunidade escolar, e nos dias restantes pode organizar-se 

conforme a demanda de trabalho: visita às escolas públicas e particulares, trabalho 

nas comissões designadas pela Dirigente, formação na D.E., convocações nos 

órgãos centrais,  entre outros.  

Constatamos, até então, que existem supervisores com maior 

disponibilidade para atuarem diretamente nas escolas, enquanto outros  ficam 

                                                 
17

 O Programa Escola da Família  foi criado em agosto de 2003 pela SEE/SP. O programa 
proporciona a abertura das escolas estaduais aos finais de semana com o objetivo de  criar uma 
cultura de paz, recreação e aprendizagens, despertando potencialidades e ampliando os horizontes 
culturais de alunos e comunidade. Fonte: www.educacao.sp.gov.br. 

18
 Atribuição dos supervisores de ensino  da DE X cuja função é o gerenciamento dos recursos 

humanos para as escolas: controlar os  cargos vagos para remoção, promovendo concursos internos 
para cargos contratados como agente de serviço e de organização escolar , fazendo  chamada  na 
ausência dos funcionários nas escolas, entre outras funções.  
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restritos à atuação  na D.E,  com atividades administrativas, também relevantes, mas  

que os impedem de desenvolverem qualquer trabalho mais articulado  e pedagógico 

nas escolas sob sua responsabilidade.  

4.3. Os sujeitos pesquisados 

Os sujeitos pesquisados foram cinco Supervisores de Ensino, cinco  

Diretores de Escolas estaduais, e cinco Professores Coordenadores que  neste 

trabalho serão identificados conforme quadro a seguir: 

Sujeitos pesquisados  Identificação  

Supervisor de Ensino  Letra S 

Diretor de Escola Letra D 

Professor Coordenador  Letra C 

Quadro 7 – Identificação dos sujeitos pesquisados. 

As letras são seguidas de números apresentando a individualidade dos 

sujeitos pesquisados.  

Apesar da concordância em participar da pesquisa, não obtivemos respostas 

de um Professor Coordenador e um Diretor de Escola.  

Considerando que a D.E.X.  tem  vinte e um supervisores, a  resposta de  

treze gestores acerca da ação supervisora torna-se relevante para a análise dos 

saberes e fazeres deste grupo  específico de profissionais.   

O Procedimento utilizado foi um questionário com questões  abertas, 

provocativas de reflexões, seguido de entrevista quando as respostas  foram pouco 

detalhadas, necessitando serem melhor explicadas para  entendimento da 

pesquisadora.   
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4.3.1. O que dizem os Supervisores de Ensino acerca de sua ação enquanto 

membros do trio gestor 

Perfil dos supervisores pesquisados  

Após análise dos dados foi possível elaborar o quadro a seguir, que 

apresenta o perfil dos Supervisores de Ensino pesquisados que compõem a D.E.X.: 

Identificação

/ Idade       

Tempo no 

magistério 

Tempo na 

supervisão  

Habilitação Pós- 

graduação 

S1 – 47 anos 18 anos  2 anos  Letras 

Pedagogia 

 

S2 – 38 anos  18 anos  1 ano História  

Pedagogia 

 

S3 – 43 anos  14 anos 3 anos História 

Pedagogia 

 

S4 – 45 anos 20 anos 8 anos Pedagogia Gestão 

escolar  

S5 – 44 anos 24 anos 6 anos  Ciências 

biológicas 

Gestão 

escolar 

Quadro 8 – Perfil dos Supervisores de Ensino pesquisados. 

Podemos  observar que a maioria  dos supervisores  de ensino  vem de 

experiências docentes  como PEB II 19, apresentando entre 14 e 24 anos de  

experiência  no magistério.  Verificamos que a  idade  média dos pesquisados varia  

entre 35 e 50 anos, o que nos leva a concluir que são pessoas  em plena atividade 

                                                 
19

 Professores de Educação Básica  da rede estadual de São Paulo que atuam nas séries finais do 
Ensino Fundamental , do 6º ao 9º ano  e no Ensino Médio. 



116 

 

profissional. Acreditamos  que, por conta dos últimos concursos, o quadro de 

supervisores da rede estadual  vem se renovando, atraindo profissionais mais novos 

tanto no magistério como  na faixa etária. 

Em relação  à situação funcional, observamos que contamos na Diretoria X 

com profissionais  designados  e concursados: 

“Sou designado pela Res. 88/11.” (S1)  

“Fiz o concurso público e fiquei aguardando a chamada por 
aproximadamente 2 anos e meio.” (S2) 

 “Através de concurso, como consequência para avançar na carreira do 
magistério.” (S3) 

“Fui designada num primeiro momento e ingressei como titular de cargo 
posteriormente através de concurso público.”(S4) 

 “Meu ingresso na supervisão se deu através da inscrição para substituição. 
Participei de sessão de atribuição para substituir férias de supervisores, e 
na ocasião havia a possibilidade da substituição por 30 dias.  Na segunda 
participação de atribuição para substituição, o afastamento se estendeu e 
por conta disso permaneço há mais de 5 anos”.(S5) 

Na pesquisa, entendemos importante conhecer o perfil dos supervisores de 

ensino que atuam na Diretoria X, por  compartilharmos  com a ideia de que as 

instituições  se constroem  a partir das pessoas que lá atuam, com suas 

experiências, vivências e valores,  que foram construídos em seus percursos  de 

vida tanto pessoal como profissional, formando seus saberes, que se refletem na 

cultura desta instituição. 

Corroboramos a opinião de Alarcão (2008),  que nos alerta  para a  

importância das concepções  e experiências vividas pelos supervisores  de ensino, 

para o desenvolvimento da escola enquanto instituição que se constrói na interação 

entre os  seus membros. Segundo a autora: 

 o desenvolvimento institucional  acontece  na interação ativa da 
instituição com o meio envolvente ; 

 a instituição é constituída por pessoas, profissionais , também eles em 
desenvolvimento pessoal e profissional; 

 as instituições organizadas estruturam-se em subsistemas [...] 
articulados; 

 o desenvolvimento humano, individual e coletivo, é a pedra de toque 
para o desenvolvimento organizacional;  

 a liderança estratégica, baseada numa visão partilhada da escola, num 
pensamento sistêmico e no diálogo, é de importância capital; 

 a resolução cooperativa dos problemas é fator de aprendizagem e de 
coesão organizacional; 
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 a linguagem, como expressão do pensamento crítico e fator de 
conscientização, aumenta o nível de empenho.(ALARCÃO, 2008, p.47). 

 
Ao perguntarmos aos supervisores pesquisados acerca de suas 

expectativas ao ingressarem  no cargo, observamos, grosso modo, quais os saberes 

e habilidades, entendidos pelos pesquisados, como necessários aos fazeres desse 

profissional:  

 “Queria ampliar meus conhecimentos e conhecer na prática como é 
administrar uma escola ou rede.” (S1) 

“Muito grande, estava na direção de escola municipal e queria sair de 
lá....”(S2) 

“Minha expectativa era de colaborar com a escola, com a intenção de 
melhorar a qualidade da educação oferecida.”(S3) 

 “Quando vim designada para Supervisão em 2003 não tinha muita clareza 
das atribuições de um Supervisor. Afinal sempre fui professora e tinha 
pouca experiência como diretora. Já meu ingresso como Titular de Cargo 
em 2009 foi bem consciente. Conhecia os encantamentos e os desafios do 
cargo.”(S4) 

“Minha expectativa era a oportunidade de aprender muito com a rotina e as 
responsabilidades que recaem sobre o supervisor. Temia, pois estava há 
pouco tempo respondendo como diretora de escola, mas me firmava na 
experiência de professora coordenadora e vice-diretora e as contribuições 
que poderia oferecer.”(S5) 

 Ressaltamos, nas citações dos “S”, verbos utilizados pelos mesmos  acerca 

de suas expectativas ao ingressaram na supervisão de ensino: melhorar, 

administrar,  contribuir , aprender, oferecer e colaborar com as escolas.  

Constatamos, a partir das respostas,  que existe por parte de todo o magistério,  o 

entendimento de que,  pelo fato de a equipe supervisora estar lotada  em um órgão 

intermediário, sua rotina de trabalho é mais intelectual, podendo se instrumentalizar 

teoricamente  e, consequentemente, contribuir  com a escola em seus diferentes 

aspectos, principalmente formativo.   

Outra ideia é  o desconhecimento da função supervisora  no âmbito escolar 

pelos professores. Podemos observar pelas respostas dos supervisores S4 e S5  

que os saberes e fazeres da supervisão  são observados pela equipe docente como 

mais atrelados às questões administrativas, vinculados aos Diretores  de Escola, do 

que  ao processo  pedagógico da escola.  
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Em relação aos saberes necessários para o desenvolvimento de fazeres que 

realmente atendam às necessidades educacionais, Zieger(2009) nos alerta  que: 

Para que o espaço profissional da supervisão se constitua, os supervisores 
necessitam desenvolver conhecimentos cada vez mais abrangentes, 
relativos aos fundamentos sociopedagógicos e políticos  de sua prática e, 
ao mesmo tempo, conhecimentos específicos,  relativos às competências 
próprias da função. Os conhecimentos necessários à supervisão associam-
se às suas condições de perceber, de modo crítico e fundamentado, as 
múltiplas alternativas e possibilidades que se apresentam no horizonte de 
suas funções, sempre com atenção às práticas  do cotidiano da escola e às 
relações orientadas por princípios de dignidade, qualificação e respeito 
humano.(ZIEGER, 2009, p.90). 

Entretanto, podemos observar pelo relato dos supervisores pesquisados  

que a rotina  de trabalho  na supervisão é muito ampla e acaba por prejudicar o  

desenvolvimento de ações mais reflexivas e coletivas, tanto  no âmbito da D.E. como 

das escolas.    

“Minha rotina tem sido muito burocrática, pois fico preso a afazeres que 
qualquer técnico poderia fazê-los ou resolvê-los.” (S1) 

“Bastante dinâmica por ter ações de caráter pedagógicas e outras mais 
técnicas, portanto, lido com várias vertentes...” (S2) 

“O excesso de atribuição gera alguns atropelos e ansiedade. Mas a rotina 
está melhorando, minha pouca experiência é facilitadora para este 
desconforto.” (S3) 

“Minha rotina de trabalho é diversificada: sou uma das responsáveis pela 
merenda das unidades escolares da Diretoria, pelos cursos da escola de 
formação, pelo setor de vida escolar, assim como pelas visitas a quatro 
escolas estaduais e duas particulares.” (S4) 
 

“Durante  esse período de designação, já pude desfrutar de trabalhos bons, 
articulados, com equipes dedicadas, empenhadas em estudos, pesquisas, 
voltados à melhoria do processo de ensino, de aprendizagem e de 
avaliação da unidade escolar. Porém, em seis anos, passei por 5 setores, o 
que não permite observar o resultado de qualquer projeto ou objetivo 
proposto.  
Ultimamente minha rotina de trabalho tem sido um tanto desgastante. Isso 
se deve ao fato de que o supervisor designado passa a ocupar os últimos 
lugares na classificação, o que compromete sua escolha de ações, ou seja, 
as ações mais pesadas e menos desejadas acabam nas mãos dos 
designados. Tais ações, não raro, demandam enorme tempo e dedicação,  
o que inevitavelmente compromete as  atribuições  precípuas a serem 
assumidas pelo supervisor, muitas vezes nem mesmo as visitas previstas 
são cumpridas.” (S5) 
 

Os dados confirmam as fragilidades dos critérios para a atribuição de 

setores de trabalhos e de escolas na DE X.  Podemos verificar que o supervisor 

designado acaba se sufocando numa rotina técnica, comprometendo seu fazer 
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pedagógico de educador, fato que corrobora a falta de continuidade do trabalho  

com a equipe escolar e com a ações coletivas. Portanto,  a situação funcional e o 

tempo de serviço  comprometem  e tornam-se determinantes para a atuação dos 

supervisores na DE X. 

O supervisor isolado em gabinetes, assim como planos apenas registrados  
apenas em papéis esquecidos em gavetas, não tem mais sentido nas 
escolas. [...]Para que as dimensões  da ação supervisora se realizem na 
prática, enfatiza-se o papel do supervisor na construção  do projeto 
pedagógico da escola,[...] ( ZIEGER, 2009, p.93-94) 

Outro ponto que salientamos é a diversidade de ações que compõem os 

fazeres dos supervisores pesquisados. Observamos que variam de ações técnicas, 

burocráticas, administrativas, chegando até as pedagógicas. 

Comparando as respostas dos entrevistados, constatamos  que  quanto 

maior o número de ações administrativas e técnicas  menor é sua disponibilidade 

para os fazeres pedagógicos.  

A multiplicidade das tarefas pelas quais responde habitualmente o 
supervisor é, em realidade e paradoxalmente, a razão maior de sua 
dificuldade em compartilhar com os demais educadores a grande tarefa da 
organização coletiva do trabalho na escola pública. (SILVA JUNIOR, 2005, 
p.91). 

A falta de condições para o desenvolvimento de fazeres que poderiam 

colaborar com o desenvolvimento das escolas, acabam levando supervisores,  não 

raro, a uma atuação desgastante e  desmotivadora,  conforme podemos observar  

no relato do S5 acerca de sua atuação nos últimos tempos, e nas observações de  

Silva Junior (2005):  

Perplexidade, desalento e impotência  têm sido as marcas habituais do 
cotidiano do supervisor paulista. Enredado na multiplicidade das tarefas que 
lhe são estipuladas e das que deve estipular e cobrar, parece-lhe 
extremamente remota a perspectiva de direcionar seu trabalho de forma a 
transformá-lo em um complemento desejável  da ação do professor [e dos 
gestores]. É preciso reconhecer inicialmente a prisão burocrática no interior 
da qual o supervisor se movimenta. (SILVA JUNIOR, 2005, p.102). 

Observamos que o  trabalho desenvolvido nas escolas ainda é muito 

diversificado entre um supervisor e outro, pelos vários motivos que anteriormente já 

descrevemos.  
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 “Foram poucas as visitas. Quando fui às escolas foi para apagar incêndios.” 
(S1) 

 “Costumo visitar as escolas a cada quinze dias, embora saiba que 
precisavam ser visitas semanais. Procuro trabalhar com orientação e 
acompanhamento. Procuro participar  das reuniões com a equipe escolar 
para discutirmos ações que melhorem as práticas  pedagógicas das 
escolas.” (S2) 

“Semanalmente ou quinzenalmente. Meu trabalho tem sido aquém do que 
gostaria que fosse. Angustia-me não poder ajudar as escolas em suas 
diversas dificuldades.” (S3) 

“Esforço-me para ir às escolas estaduais uma vez por semana, mas nem 
sempre é possível. Quando a demanda de trabalho na Diretoria de Ensino é 
grande, visito quinzenalmente. Nas particulares, vou uma vez por mês. Nas 
visitas converso com a direção, coordenação, professores e funcionários, 
participo de HTPCs. Verifico tanto a parte pedagógica quanto a 
administrativa. “Esclareço dúvidas, oriento quanto ao cumprimento de 
legislações, solicitações da Diretoria de Ensino, etc”. (S4) 
 

 “Tenho visitado as escolas minimamente a cada quinze dias e 
extraordinariamente quando da necessidade de apurar uma denúncia feita à 
Ouvidoria da SEESP.Meu trabalho junto a elas tem se restringido a: verificar 
prontuário de alunos para publicação de lauda no sistema GDAE, 
acompanhar preenchimento de livro-ponto, verificar atas de HTPC e discuti-
las com o Professor Coordenador, participar de HTPC e Conselho de 
Classe quando possível, discutir processo de avaliação junto da equipe, 
acompanhar os eventos culturais promovidos pelas escolas, acompanhar 
registros de PMEC, PEF, visitar cozinha, despensa, salas de aula (quando 
possível ou quando se trata de evento especial como SARESP, SAEB). 
Procuro me envolver nos assuntos e nos problemas enfrentados pela 
equipe gestora e sua comunidade, mas, por mais que eu me esforce, a 
distância e o tempo que passo longe acabam prejudicando o estreitamento 
do vínculo, a confiança e cumplicidade/parceria, o que invariavelmente 
compromete sua participação nas questões da escola.” (S5) 

 Os supervisores pesquisados têm consciência  da importância do trabalho 

coletivo na escola e do debruçar, por parte da equipe escolar, na busca de soluções 

conjuntas  que atendam às diversas demandas que a escola pública apresenta nos 

dias atuais. Acreditamos que  reconhecem a importância de conhecerem  o cotidiano 

escolar, sua cultura. 

Neste sentido, pensamos que a supervisão de ensino,  para se  constituir  

membro  do trio gestor, capaz de   contribuir  com a escola, com a melhoria do 

ensino-aprendizagem,  faz-se necessário desvelar os elementos culturais  que fazem  

a escola uma instituição única, promovendo um clima favorável  para mudanças e 

inovações.  
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Desta feita, os pesquisados concordam que a supervisão de ensino, estando 

mais próxima da escola, poderá colaborar com sua gestão, participando das 

discussões e reflexões locais,  rompendo com o estigma de que o supervisor atua 

apenas “no apagar  incendios”.  Portanto, no que se refere à supervisão, pensamos 

como Ferreira (2009, p. 29): “o ponto de partida de todo o trabalho é o coletivo que o 

realiza, com base nos princípios e objetivos gestados e desenvolvidos por todos os 

profissionais da educação.”  

 A ideia principal é que o supervisor de ensino deixe de ser visto como um  

especialista que tem  a solução para os problemas da escola, ou que irá cobrar 

soluções dessa, mas que possibilite,  com a escola e na escola, um  refletir, 

ensinando e aprendendo com a diversidade  de situações, de pessoas, de 

concepções.  

Caso contrário, ocorre o que Fernandes ( 2005) denuncia: 

O trabalho de supervisão em nível de unidade escolar, levado a cabo pela  
[...] equipe de supervisores da Delegacia de Ensino

20
 tem sido realizado em 

conformidade com a organização burocrática do sistema. Mais que isso: o 
modo burocrático de pensar  tem levado esses profissionais a desempenhar 
um papel que nitidamente  subordina as necessidades da escola e das 
pessoas que lá atuam às determinações dos órgãos centrais.( 
FERNANDES, 2005, p.113). 

Pensamos que  a atuação da supervisão de ensino na unidade escolar deve 

estar respaldada no fazer refletido, não alienado ou ingênuo, visto que, ao contrário, 

estaria  não a serviço da educação, mas unicamente a serviço do sistema. Isso 

posto, não significa negar  o sistema do  qual  se faz  parte, mas entendê-lo de 

maneira crítica, coerente e consciente, para que  

A competência a ser construída pelos supervisores, em qualquer nível que 
atuem, deve se revelar primeiro na sua capacidade de visualizar claramente 
qual pode e qual deve ser o papel da supervisão exercida por um educador. 
Essa competência compartilhada precisa, em cada momento e espaço, 
assumir, na ação, a dimensão técnica e o compromisso político do saber-
fazer. (FERNANDES, 2005, p.121). 

O compromisso político relatado pela autora emerge  nas questões que 

envolvem as relações democráticas no interior da escola. Relações estas que 

possibilitem o rompimento de relações de submissão  e autoritarismo entre os 

                                                 
20

 O Decreto nº 43.948 de 09 de abril de 1999 substituiu as  Delegacias de Ensino pelas Diretorias de 
Ensino . 
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próprios educadores, alicerçados  em vivências  que possam ser construídas no 

interior da escola e não impostas para dentro dela.  

O sentido da democracia e da participação necessita ser vivido para ser 

incorporado nas relações políticas e sociais como princípio, caso contrário, torna-se 

apenas funcional, uma técnica utilizada por gestores, para respaldar decisões já 

tomadas.  

Observamos essa fragilidade na ação supervisora a partir do relato do S1: 

“A escola pode ser o início para a transformação social. Entretanto, vivemos 
em um país capitalista, e acabamos achando que os pais e  a comunidade 
não têm condições de pensar a educação e a escola, deixando a cargo de 
especialistas; não vivemos e nem chegamos à democracia. Acabamos, 
enquanto supervisores, sendo um instrumento  neoliberal na escola, 
trabalhando por resultados.” (S1) 

 Consideramos, na resposta  do supervisor,  que as questões referentes à 

democracia, a gestão como promotora de ações para o desenvolvimento da 

cidadania, ainda  parece-nos  pouco trabalhadas pela supervisão de ensino em seu 

fazer. Fato que pode ser alterado, conforme a  colocação do S4: 

“Avalio que a contribuição da Supervisão é significativa, principalmente 
quando se consegue estabelecer um vínculo de confiança e afetividade com 
a equipe com a qual se trabalha. A observação da Supervisão e a 
intervenção adequada auxiliam muito na promoção da gestão democrática.  
Esta nova administração tem procurado ouvir mais não só os Supervisores, 
mas também os outros profissionais da Educação, porém, a participação 
ainda é muito tímida e as soluções apontadas por quem realmente vive a 
rotina escolar demoram muito a surtir efeito, o que torna todo o processo 
extremamente moroso.” (S4) 

 Silva Junior (2005) alerta-nos sobre  tal fragilidade na ação supervisora 

quando escreve:  

A inexistência quase exclusivista na discussão sobre a qualidade dos 
mecanismos de representação reduz a perspectiva da democracia na 
escola pública a um processo  de interesse imediato daqueles que povoam 
seu interior. A preponderância de sua manifestação faz com que a 
discussão se circunscreva ao aspecto político  em sentido restrito, 
desconsiderando a democracia como forma de existência social.(SILVA 
JUNIOR, 2005, p.107). 

   Percebemos que a gestão necessita romper com as pseudoações 

democráticas, que são procedimentais para atender a determinado pressuposto 

legal, relegando assim o valor democrático a um procedimento  técnico . 
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Acerca de tais fatos, temos inúmeros exemplos, limitando-nos a citar o mais 

recente, quanto à organização da escola no início do ano letivo. A legislação sobre o 

calendário é publicada normalmente em janeiro, com orientações gerais  e outras 

que competem à escola  a decisão na organização das datas para os eventos, para 

as avaliações, reuniões, entre outros momentos a serem planejados por cada 

instituição. É pressuposto legal a  participação do Conselho Escolar  na discussão e 

elaboração  do calendário proposto pela escola. Tão logo a resolução foi publicada,  

recebeu-se  para homologação  na D.E.  o calendário de determinada unidade 

escolar. Acompanhado do calendário, a Diretora apresentou uma ata assinada por 

membros do Conselho de Escola21. Legalmente, a Direção está amparada com a 

“ata de decisão  do Conselho”, mas, a dúvida está  na maneira em que se deu o 

processo, tendo em vista que alunos e professores estavam  em férias. 

 Constatamos que o que poderia ser a oportunidade de promoção da 

cidadania, com envolvimento de alunos, pais, professores, funcionários no 

planejamento da escola, se reduziu ao chamado de um número mínimo de pessoas 

para confirmar as decisões estabelecidas pela autoridade da escola. 

 Verificamos a dificuldade da gestão escolar na promoção de espaços 

democráticos de tomada de decisão – a participação reduzida  às necessidades 

burocráticas da escola e não a um processo de formação cidadã.  

 Nesse sentido, detectamos um desafio para a supervisão em sua atuação 

articulada à  gestão escolar: o compartilhamento do poder de decisão, podendo ser 

verificado na resposta do S2: 

“Acredito que a supervisão vem caminhando para maior integração entre os 
membros da equipe gestora, mas ainda encontro resistências de alguns 
diretores que temem a perda da autonomia e entendem a supervisão como 
fiscalizadora.” (S2) 

 Conforme já discutido e reiterado  nesta oportunidade, a  proposta do trio 

gestor se alicerça na possibilidade de que a gestão escolar seja mais reflexiva , 

buscando, a democracia, o compartilhamento nas tomadas de decisões.  

                                                 
21

 O Conselho de Escola é um órgão colegiado  das escolas estaduais que trabalha  articulado ao 
núcleo de direção.  Sua natureza  é consultiva e deliberativa, formado por representantes de todos os 
segmentos da comunidade escolar.   
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 Desta feita, a intervenção da supervisão de ensino na gestão escolar com o 

propósito da promoção de mudanças no fazer gestionário pode, não raro, ser  

entendida como imposição de ideologias e paradigmas quando  não existe a 

confiança mútua . 

 O olhar parceiro do supervisor pode ser ofuscado  por outros gestores que, 

tendo um modelo de gestão autoritário, não o reconhecem como membro que possa 

colaborar, contribuir; ao contrário, o veem como inimigo, omitindo os problemas, 

ocultando a realidade,  apresentando uma escola irreal  como forma de defesa ao 

poder de decisão, a soberania da autoridade, mantendo-se inalterada. Concordamos 

com Brito (2011), ao colocar que  

O não reconhecimento da cultura organizacional da escola permitirá, 
certamente, que um discurso sobre se sobreponha a um discurso do. Ou 
seja, os habitantes da escola, legitimamente, são os autores de seu próprio 
discurso, o qual deveria subsidiar toda e qualquer medida. É o discurso dos 
que  fazem o dia a dia da escola. Entretanto, tais medidas são, não raro, 
elaboradas pelo viés do discurso daqueles que são hierarquicamente 
superiores, os que elaboram um discurso sobre o que se vivencia, ou 
deverá se vivenciar na escola... O que se evitaria se a estrutura dos órgãos 
superiores fosse mais circular e menos piramidal, como preconizam  as 
teorias mais atuais para gestão das organizações. (BRITO, 2011, p. 193). 

 Caso o pressuposto democrático não esteja imbuído  como valor e 

concepção a serem  construídos  e desenvolvidos na escola pelo trio gestor,  a 

atuação da supervisão de ensino limitar-se-á  ao papel de implantador  das políticas 

públicas  desenvolvidas em nível central, contribuindo para a racionalidade, 

hierarquização e divisão de poder entre elaboradores e executores, entre 

governantes e governados, não raro, dificultando  projetos inovadores. 

“Até o momento, considero que ainda somos meros transmissores das 
políticas públicas. Mas tenho esperança nas mudanças, podendo alterar 
essa situação.” (S3) 

“Percebo que, em muitas situações, a supervisão acaba reproduzindo a 
política educacional da pasta. É necessário que ele se torne um filtro, do 
que é bom ou não para a escola.” (S1) 

 Pelas respostas dos sujeitos, verificamos  que a supervisão de ensino está 

vivendo um processo de conscientização de sua função: parceira da escola na 

elaboração de seu Projeto Político Pedagógico, revelando   aí seu potencial  gestor.  

“Insisto neste ponto com as escolas sob minha supervisão. Atualmente fala-
se muito no Trio Gestor: Supervisão, Direção e Coordenação. Considero 
esta parceria fundamental para o sucesso do trabalho da escola. A maior 
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dificuldade é a demanda de trabalho na Diretoria de Ensino, principalmente 
com aspectos burocráticos que impedem a visitação mais frequente da 
Supervisão, dificultando a participação ainda mais efetiva nas situações do 
cotidiano escolar.” (S4) 

 Percebemos que o supervisor acredita na necessidade e importância  do 

trabalho coletivo  e compartilhado da gestão escolar,  que já existe a intenção em 

estar mais próximo das questões cotidianas da escola. Consideramos na resposta  

um “querer- fazer” inovador,  que  solte as amarras das  técnicas e  da burocracia 

pelas quais   a função supervisora ficou estigmatizada ao longo dos anos. Tais 

colocações são reavivadas nos relatos dos outros supervisores: 

“A ideia é que sejamos membros da equipe gestora. Procuro sempre 
atender e estar presente na escola em suas solicitações administrativas e 
pedagógicas.”(S3) 
 
“Entendo que sim. O supervisor deveria ser visto ou reconhecido como 
membro pertencente à organização, pois do contrário ele continuará sendo 
visto como fiscalizador, cobrador dos afazeres. Alguém que aparece, dá 
“pitacos”, vai embora e depois retorna para cobrar resultados.Para que o 
supervisor alcance certo vínculo com a comunidade, ele deveria poder estar 
mais tempo na escola e permanecer, no mínimo, dois ou três anos no 
mesmo setor.” (S5) 

 

 A esse respeito pensamos que existe por parte da supervisão o 

entendimento de  que a sua atuação, mais voltada para a participação compartilhada 

na gestão da escola, poderia colaborar  para os fins educacionais. Desta feita, 

corroboramos  Brito (2011): 

Entendo que na escola há de substituir o controle por pontos de 
convergência e autocondutores organizadores e coordenáveis. A ênfase em 
um acompanhamento mais de perto feito compartilhadamente, faz-se 
colocar entre os valores mais caros  da organização.[..] O êxito deste 
sistema se relacionará, com certeza, ao vínculo que se estabelece entre o 
sistema  de vários tipos  de incentivos e os resultados do trabalho em 
equipe (BRITO, 2011, p.194). 

 Entendemos  que as  mudanças  e inovações nos saberes e fazeres dos 

supervisores acontecerão  à medida  que existir,  como princípio  da ação 

supervisora, o trabalho pedagógico, visto que  é nele que está respaldada a missão 

da escola: o aluno educado.  

 Neste sentido, verificamos que os supervisores são membros da equipe 

gestora e assumem pressupostos inovadores na gestão escolar quando articulam 

com toda a equipe a construção do seu Projeto Político Pedagógico, e para tal 
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possibilite a reelaboração curricular, a autonomia da escola nas tomadas de decisão, 

a formação continuada de professores, alinhando assim os aspectos administrativos 

aos fins pedagógicos. 

Comungamos com a ideia apresentada por Alarcão (2001), que nos 

apresenta pistas de como a ação supervisora pode estar ao encontro dos 

pressupostos dos trio gestor: 

Não se trata  de defender uma atuação hierarquizada, descendente, nem 
uma atuação ascendente baseada na falsificação do conceito de 
democracia.O equilíbrio está numa atuação interativa entre membros com 
diferentes funções e diferentes perspectivas, de que deverá resultar a 
concretização, em ações contextualizadas, de um pensamento estratégico 
interativamente construído.(ALARCÃO, 2001, p.43-44). 

Entendemos que o supervisor necessita buscar o equilíbrio entre o sistema  

e a escola, não negando  as partes que compõem o todo,visto que quando se trata 

da gestão de uma escola pública, as partes são dependentes.  Conhecer os limites, 

a realidade e a responsabilidade tornam-se importante para evitar frustrações 

ingênuas de que a escola pode tudo, ou, por outro lado, que o sistema pode decretar 

o que vai dar certo, desconsiderando a base, a cultura da organização. 

Autonomia da escola pública não é sinônimo de soberania, de ausência de 
compromisso de prestação de contas, morais e financeiras ao próprio 
sistema escolar, à sociedade, à comunidade. Exatamente por ser relativa é 
que a autonomia da escola não pode ser decretada, mas terá que ser 
construída. (SILVA JUNIOR, 2006, p. 232). 

Observamos esperança e motivação imbuídas nas respostas dos 

supervisores pesquisados.  Parece-nos que acreditam que podem contribuir para  a 

construção de uma escola melhor, capaz de pensar  seus problemas e  modificá-los 

com o trabalho parceiro da  equipe gestora. 

Percebemos que existe  a consciência por parte dos pesquisados  de que  a 

supervisão de ensino vive um processo de mudança e transformações de seus  

saberes e fazeres. Entretanto, temos que considerar que saberes e fazeres são 

pressupostos latentes na cultura individual e organizacional e não são alterados   de 

um dia para o outro, conforme podemos constatar no quadro elaborado a seguir com 

as respostas dos sujeitos: 
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 Como você analisa o trabalho do 
supervisor de ensino na rede estadual 
paulista? 

Se pudesse propor alteração na ação 
supervisora, o que você mudaria? 

S1 “O trabalho do supervisor de ensino é 
fundamental, pois ele se torna parte entre 
as políticas públicas e o projeto político da 
escola. É um elo essencial na gestão.” 

“Não mudaria muita coisa. Tiraria os 
entraves burocráticos que acabam 
minando a ação supervisora no campo 
pedagógico que é seu verdadeiro lugar. 
Parte burocrática deve ser resolvida por 
técnicos. É necessário que o supervisor 
de ensino seja um “intelectual da 
educação”. 

S2 “Considero que a supervisão deve ser 
entendida como  trabalho de parceria com 
a escola, de acompanhamento e 
orientação.” 

“Que a supervisão pudesse 
acompanhar mais ações pedagógicas 
do que as burocráticas e 
administrativas.” 

S3 “Considero que houve avanços  no trabalho 
do supervisor enquanto parceiro da escola. 
Estamos conquistando aos poucos os 
espaços necessários, superando o 
tarefismo por ações mais pedagógicas.” 

“Eliminaria todo o serviço burocrático 
que temos que realizar. Acredito que as 
tarefas burocráticas prejudicam a ação 
supervisora,  que pretende atuar na 
busca por melhores resultados  e 
qualidade de ensino.” 

S4 “Considero que o perfil do Supervisor 
mudou bastante. É encarado como um 
parceiro da escola. Aquele que orienta e 
auxilia quando algo não vai bem e que 
reconhece e enaltece quando a escola 
desempenha bem sua função, o que 
estimula e encoraja a equipe escolar a 
tentar superar suas dificuldades.” 

“Considero que já estamos caminhando 
para um quadro melhor.”  

S5 “Sem demagogia, percebo que o supervisor 
deve assumir seu papel de parceiro da 
equipe escolar, estreitar sua relação com a 
equipe gestora e se empenhar no 
acompanhamento do desenvolvimento do 
trabalho da escola.  Desta forma, e ainda 
assim, sendo um  observador, tem a visão 
do todo, a distância, em condição de 
analisar com franqueza cada dimensão da 
gestão do processo. 
Ser parceiro, acompanhar, assessorar, 
subsidiar são clichês para definir a ação 
supervisora, mas assim está definido no 
edital do concurso e na resolução que 
define o perfil deste profissional.  No 
entanto, ao observar a rotina da escola, fica 
muito claro que essas definições se 
encaixam perfeitamente às suas 
necessidades e que essa figura é 
extremamente pertinente ao processo.” 

“Retiraria das ações da supervisão de 
ensino, dentro da diretoria de ensino, 
toda e qualquer ação que pudesse ser 
repassada a outro profissional 
capacitado, e que, no máximo, a 
supervisão fosse consultada, para 
orientações  acerca das referidas ações. 
Desta forma a dedicação aos problemas 
enfrentados dentro das nossas escolas 
e salas de aulas seria quase que 
integral o que facilitaria a presença do 
supervisor na escola e a pesquisa com 
retorno para proposta de solução às 
situações-problema detectadas.” 

 
 

 
 

Quadro 9 – Respostas dos supervisores pesquisados acerca da função supervisora na rede 
estadual paulista. 

Pelas respostas recorrentes, podemos constatar que para os supervisores 

entrevistados as questões burocráticas devem sair do âmbito da supervisão, 
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cedendo lugar às questões pedagógicas. Acreditam que esta seja a mudança  

necessária  para que a supervisão de ensino  caminhe por horizontes formativos e 

articulados com a gestão escolar.Pensamos que o prejuízo causado pelo fazer 

burocrático em detrimento do fazer pedagógico esteja explicado nas colocações de  

Lima (2011): 

O controle burocrático é a máxima expressão de um modo de administração 
da educação, identifica-se e confunde-se com o próprio aparelho de 
controle central – uma máquina burocrática e gigantesca que tudo pretende 
centralizar (nem que para tal seja forçada a descentralizar), produtora de 
normativos que tudo contemplam e regulamentam até o detalhe, 
uniformizadora e autocrática. (LIMA, 2011, p. 44). 

Entretanto, “esperançamos”, a partir dos relatos dos supervisores 

pesquisados, que a supervisão vem se movimentando para romper as marcas 

impregnadas pelos anos de “prisão burocrática” estabelecida pelo sistema de ensino 

(SILVA JR, 2005, p. 103).  

Verificamos que existe por parte dos supervisores pesquisados a ideia de 

que o grande desafio posto para a supervisão é que o espaço profissional para 

esses profissionais do magistério  é o fazer pedagógico, é a construção coletiva do 

projeto pedagógico da escola. 

Constatamos que os primeiros passos para que o supervisor de ensino 

possa ser considerado como membro da equipe gestora da escola estão sendo 

dados: o reconhecimento da realidade em que a supervisão está imersa e sua 

denúncia, alicerçadas em práticas mais inovadoras e voltadas para o projeto político 

pedagógico da escola.  

4.3.2. Como Diretores de Escolas e Professores Coordenadores veem a  

supervisão de ensino como membro do trio gestor  

Atendendo ao critério de experiência no cargo e função, convidamos o 

mesmo número de Diretores e Professores Coordenadores para responder ao 

questionário da pesquisa, cujas perguntas foram similares às sugeridas aos 

supervisores. Elaboramos quadro sintético com os perfis dos Diretores e 

Coordenadores, conforme quadros a seguir: 
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Identificação/ 

Idade       

Tempo no 

magistério 

Tempo na 

Direção de 

Escola  

Habilitação Pós- 
graduação 

D1 – 45 anos 18 13 anos  Biologia 

Pedagogia  

Mestrado  

D2 – 37 anos 13 3 anos Matemática 

 Pedagogia 

 

D3 – 37 anos 15 2 anos Matemática  

Pedagogia 

 

D4 – 40 anos 21 5 anos Letras  

Pedagogia 

 

Quadro 10 – Perfil dos Diretores de Escola pesquisados. 

    

Identificação/ 

Idade       

Tempo no 

magistério 

Tempo na 

coordenação  

Habilitação Pós- 

graduação 

C1 – 45 anos  27 anos  10 anos Letras /Pedagogia  

C2 – 44 anos  18 anos  8 anos Biologia  Gestão 

Educacional  

C3 – 50 anos  30 anos  15 anos  Matemática 

Pedagogia 

 

C4 – 40 anos  20 anos 4 anos História 

Pedagogia 

 

Quadro 11 – Perfil dos Professores Coordenadores pesquisados. 

Como  acontece no cargo de supervisor de ensino, o do diretor de escola 

também é via concurso público, o que nos leva a acreditar que  os constantes 

concursos estão direcionando para um determinado perfil.  
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O mesmo não acontece com a função do Professor Coordenador. Como não 

existe o cargo de Professor Coordenador, a função é designada entre os 

professores inscritos, o que promove,  em determinadas escolas,  mudanças 

constantes, prejudicando o trabalho da equipe gestora.  

No caso específico desta pesquisa, optamos por professores coordenadores 

com maior tempo na função e na escola, pois acreditamos que ao longo da 

experiência como gestores tenham tido contato com  vários modelos de supervisão. 

A primeira pergunta feita no questionário  foi em relação à frequência das 

visitas da supervisão de ensino às  escolas. O objetivo é  observar como  está 

acontecendo   a relação do supervisor de ensino  com o cotidiano escolar.  Tendo 

em vista que na Diretoria X estabeleceu-se como meta para a supervisão de ensino 

a visita semanal ou quinzenal às escolas estaduais, todos os pesquisados  

colocaram que os supervisores visitam  as escolas pelo menos quinzenalmente. 

Observamos, por parte da Direção de Escola, certa compreensão e 

cumplicidade   quando isto não acontece:  

“Em certas épocas do ano, não podemos contar com a visita do supervisor 
de ensino na escola, porque ele tem muitos afazeres na Diretoria de 
Ensino.” (D1) 

“Mesmo longe, quando precisamos do supervisor, ele  nos ajuda a resolver 
os problemas que temos.” (D4) 

Este fato vem ao encontro dos relatos dos supervisores, quando 

expressaram de maneira indireta ou direta a  insatisfação em desenvolver afazeres 

técnicos burocráticos, levando-os a deixar de cumprir seu principal trabalho que está 

nos fazeres desenvolvidos na escola.   

Ao compararmos a rotina de trabalho dos supervisores, a partir das 

respostas já analisadas e das observadas pelos Diretores, constatamos  

convergência de atuação entre eles, visto que, apesar de serem supervisores 

diferentes,  o trabalho desenvolvido é muito próximo, conforme podemos verificar 

nas respostas dos Diretores  e Coordenadores:  

“Observa as ações pedagógicas na escola e orienta conforme as 
resoluções, propondo ações a serem tomadas na U.E.” (D1) 
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“Os assuntos tratados são merenda escolar, Saresp, Recuperação paralela, 
conselho de classe, Reforma e construção da unidade escolar e orientações 
quanto à documentação e legislação. O  Pedagógico é o que é mais 
discutido; porém, o administrativo acaba surgindo, pois interfere nos 
encaminhamentos pedagógicos” (D2) 

“As visitas do Supervisor de Ensino são semanais, e tratamos de todos os 
assuntos burocráticos e pedagógicos. Depende muito da semana, pois às 
vezes é mais burocrático e às vezes é mais pedagógico. É uma rotina 
tranquila de trabalho entre Direção e Supervisão.” (D3) 

 
“Depende da época em questão. Às vezes, assuntos administrativos  
consomem a visita, porém, o pedagógico sempre é o principal. A 
supervisora sempre traz orientações quanto ao trabalho em geral, com 
ênfase ao pedagógico, visita salas, participa de eventos, participa de 
conselhos e reuniões com o grupo docente, acompanha processos 
seletivos, aplicação de avaliações externas e realização de projetos e 
programas da pasta.” (D4) 

 
As questões de orientação,  quanto aos encaminhamentos demandados da  

Secretaria de Educação, parecem-nos muito evidentes, visto  a ênfase dada por 

alguns Diretores quanto à época em que a visita acontece.  

Neste sentido, observamos, ainda, que a Supervisão de Ensino  está ainda 

atrelada às questões formais  e legais que respaldam as políticas públicas do 

sistema.  

Entretanto, percebemos, pelas recorrentes colocações dos Diretores de 

Escola e Supervisores de Ensino, que existe, por parte da Supervisão, a 

preocupação de olhar a escola de maneira total, atentando tanto para os aspectos 

pedagógicos como administrativos.  

Parece-nos  que os ranços  de fiscalizador, imbuído na ação supervisora  de 

outrora, vem perdendo lugar para uma atuação mais articuladora e mediadora  das 

ações da escola. Desta feita, observamos a existência de um clima favorável de 

trabalho, que poderá possibilitar a mudança  da cultura da gestão escolar, passando 

a ser mais circular, democrática e refletida pelos seus membros.  

Os Professores coordenadores também observaram, na rotina dos 

supervisores na escola, pontos semelhantes aos apresentados  pelos Diretores:  

“Verifico que a supervisão visita a secretaria, conversa com a direção e 
dirige-se à coordenação, onde são tratados os seguintes assuntos: vida 
escolar dos alunos, aprendizagem dos alunos, rendimento, recuperação 
paralela, nos orienta quanto à atuação do professor,  em sala de aula. Ou 
seja, o aluno é o foco principal.” (C1)  
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“A supervisão atualmente visita a unidade semanalmente, apoiando e 
orientando o trabalho da escola, desde a secretaria até a coordenação.” 
(C2) 

“Considero que o trabalho que vem sendo desenvolvido é pertinente, com 
reuniões de equipe e de polo de escolas, para troca de informações, 
acompanhamento do ensino aprendizagem, com orientações e cobranças 
dos projetos desenvolvidos.” (C3) 

“Nos assuntos tratados na visita, observo que a supervisão trata da escola 
como um todo, em alguns momentos junta a equipe para discussão do 
trabalho escolar, com direção e coordenação juntas, para se verificar o que 
pode ser feito para melhorar a escola.” (C4) 

 

Diretores e Professores Coordenadores ressaltaram pontos que consideram 

importantes na ação supervisora: a formação dos coordenadores e a reunião de 

equipe gestora.  

Observamos nestes fazeres a importância da formação em serviço dos 

gestores: em um primeiro momento,  com a troca de experiências  entre gestores de 

diferentes escolas, e, em um segundo momento, a reflexão  in loco do fazer gestor 

daquela unidade escolar.  

Alarcão (2008), no texto “Do olhar supervisivo ao olhar da supervisão”, 

ressalta o desenvolvimento de saberes a partir de fazeres integrados entre toda a 

equipe: 

Interação e interatividade são, sem dúvida, palavras, fenômenos e valores 
de nosso tempo. [...] só a escola que se interroga sobre si própria se 
transformará numa instituição aprendente, qualificante e autonomizante. Um 
pensamento sistêmico em todos os níveis assegurará a coesão das partes 
na coerência do todo. Um planejamento estratégico, interativo e flexível 
manterá o equilíbrio entre  uma liderança com visão determinada e a 
integração das contribuições individuais ou setoriais emergentes  e 
assegurará o sentido de construtiva presença de cada um no todo da 
escola. (ALARCÃO, 2008, p.48). 

Consideramos que alguns supervisores estão inovando e transformando-se 

no motor de mudanças para os saberes e fazeres da supervisão nas escolas 

estaduais, ao promover momentos de aprendizagens coletivas e reflexivas da equipe 

gestora a fim de  melhorar a  escola.  

Pensamos que a supervisão de ensino na D.E.X. avançou em relação a 

outros tempos, conforme podemos constatar na resposta de um dos Diretores 

pesquisados:  
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“Antigamente, a supervisão se preocupava com as verbas, com o espaço 
físico, com a legislação, não se verificavam as questões de aprendizagem 
do aluno.” (D1) 

Entretanto, se observamos a formação continuada em serviço de 

professores, que acontece nas HTPCS, verificamos pelas respostas de Diretores de 

Escola e Professores Coordenadores  a fragilidade na atuação da supervisão:   

“Sim, contribui para  a formação do professor, através de orientação ao 
coordenador pedagógico. Percebo que neste sentido houve,  a partir dos 
últimos concursos, muita mudança no perfil do supervisor.” (D1) 

“Não, às vezes até acompanha, porém, não participa devido a horários e 
tantas tarefas a serem tratadas no mesmo dia. De alguma forma contribui, 
pois orienta com temas e assuntos que devem ser tratados.” (D2) 

“A participação não é semanal, pois o HTPC é sempre de segunda-feira em 
nossa Escola. Entretanto, a participação da Supervisão é fundamental, pois 
todas as decisões (burocráticas e pedagógicas) são tomadas em comum 
acordo entre Direção, Supervisão, Professores, Funcionários e 
Comunidade. Eu, enquanto Diretor, gostaria que a participação fosse mais 
presencial, apesar da participação nas decisões ou opiniões, mas fica 
inviável, em virtude de outras escolas terem os mesmos horários de HTPC e 
nos mesmos dias” (D3) 

“A participação em HTPC foi pouca, mas existe o interesse. De qualquer 
forma, sempre pontuou a rotina da coordenação, previa discussões, sugeria 
temas e reflexões para essas reuniões.” (D4) 
 
“A participação é pouca, gostaria que fosse maior, visto que nos apoiaria em 
relação aos professores mais resistentes.”(C4) 

 

Conforme podemos constatar, os supervisores estão mais  presentes nas 

relações com a Coordenação Pedagógica e com a Direção, o que  pressupõe sua 

atuação com a gestão. Entretanto, a relação direta com a equipe docente  das 

escolas públicas, na discussão do trabalho desenvolvido em sala de aula,    parece-

nos deficitária.  

Seus problemas iniciam-se com a não delimitação de seu próprio local de 
trabalho, necessariamente móvel e variável conforme as tarefas a 
desempenhar, e crescem exponencialmente com a ausência habitual da 
necessária localização do trabalho de seus companheiros professores, 
obrigados à fragmentação de sua jornada e a consequente dos locais em 
que ele se realiza.( SILVA JUNIOR, 2005, p. 91). 

O texto retrata muito as respostas dos Professores Coordenadores e 

Diretores, quando colocam que os supervisores acabam não participando com 

frequência das horas de trabalho coletivo, por conta  da dinâmica de seu trabalho. 

Fator que entendemos como fragilidade  da supervisão  enquanto possível membro 
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da equipe gestora, considerando que, para se entender a escola, para melhor geri-

la, é importante estar nela e com ela.  

A relação mais próxima com a equipe gestora é benéfica e acreditamos que 

vem sendo assumida pela equipe de supervisão da Diretoria X,  entretanto, a falta 

de participação dos momentos coletivos com os professores poderá  comprometer o 

olhar da realidade,  do cotidiano, oferecendo-lhes, por vezes, orientações  

desnecessárias, que não colaboram  para aquela escola.  

Compreende-se, portanto, a importância do papel da supervisão no que se 
refere às condições que promovam o bem-estar  na docência  e também 
possibilitem o desenvolvimento profissional dos agentes educativos. [...] 
Sublinha-se, então, que  uma escola com propostas reflexivas priorize os 
espaços formativos, compreendendo-os como  oportunidades para o 
aperfeiçoamento do e no trabalho. Esse aperfeiçoamento é necessário aos 
fundamentos pedagógicos e compromissos políticos  que definem a 
identidade e a identificação institucional.[...] A escola reflexiva necessita, 
portanto, de um supervisor  que estimule e assegure  oportunidades de 
formação e avaliação contínuas das práticas  e estimule a mobilização do 
coletivo docente em favor de um projeto educacional comum.( FOSSATTI e  
SARMENTO, 2009,  p. 67). 

Em relação ao trabalho coletivo desenvolvido na escola e a gestão 

democrática, percebemos que também se encontra em nível de orientação pelos 

supervisores a equipe gestora, visto que não observamos nos relatos dos 

pesquisados maior participação da supervisão nos momentos coletivos  que 

envolvessem tomadas de decisão pela equipe escolar.  

“A contribuição para a formação continuada para Diretores e Gestores 
percebo que é pequena, acredito que seja por conta  dos afazeres que a 
supervisão precisa dar conta.” (D1) 

“A contribuição quando acontece é satisfatória, mas trata-se também    de 
um processo em construção, que , certamente, será muito positivo.” (D4) 

“O corpo docente continuamente solicita a participação da supervisão de 
ensino, visto que percebo que quando isso acontece é de grande valia,  
solidificando o trabalho em equipe.” (C3) 

”Depende muito do perfil do supervisor. A atual contribui muito para a 
formação dos gestores com reuniões e sugestões de materiais para 
enriquecer o trabalho pedagógico; quanto à formação do professor, só 
quando solicitado. Apesar das dificuldades, percebo que a supervisão está  
caminhando para atingir uma  gestão democrática e participativa.” (C2) 

Os supervisores necessitam espalhar em seu fazer supervisor  a energia 

para o trabalho coletivo. Experimentar  com a gestão momentos de reflexão, de 
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discussões acerca do fazer gestor poderá ser uma oportunidade para que a escola 

perceba que não existe em educação o trabalho solitário, independente.  

Conhecer os professores, os funcionários, a equipe de apoio também é uma 

necessidade para que o supervisor torne-se membro da equipe,  que está dentro e 

por dentro da escola real, com suas dificuldades,  possibilidades e necessidades. 

Entendo que a aproximação do trabalho  do supervisor com o trabalho do 
professor regente  de classe é possível, desde que se considere a escola 
como local produtivo. Sendo local de trabalho,  a união entre supervisor e 
professor regente de classe se faz tendo por base  a compreensão de que 
ambos são profissionais  e trabalham em instâncias diferenciadas de uma 
mesma escola. (MEDINA, 2005, p. 31). 

A aproximação entre a supervisão de ensino e os professores  se faz 

necessária: o professor constrói com o aluno o movimento de ensino e 

aprendizagem e o supervisor, junto com o professor,  buscando compreender o 

trabalho deste, torna-se na prática um pesquisador, confrontando ideias, 

interrogando, discutindo possibilidades, tentando coletivamente melhores formas de 

ensinar e aprender.  

Desta feita, o supervisor realiza seu trabalho com subsídios reais, do 

cotidiano da escola, identificando onde pode melhor atuar na escola, em sua 

organização enquanto instituição  que aprende constantemente.  

Entretanto, apesar da consciência apresentada pelos supervisores, na 

prática ressaltada pelos gestores,  a  supervisão de ensino ainda  está voltada mais 

à implantação das políticas públicas oriundas dos órgãos centrais, do  que  à 

mobilização  do Projeto Pedagógico coletivo das escolas.   

Diretores de Escolas e  Professores Coordenadores  salientam  o que foi 

alterado  ao longo do tempo  da história na  ação supervisora: o perfil do supervisor, 

que hoje é mais orientador do que fiscalizador, mas os objetivos à sua função ainda 

são voltados ao cumprimento das orientações estabelecidas: 

“Os supervisores atualmente são como orientadores para a efetivação das 
ações previstas na Secretaria Estadual de Educação.” (D1) 

“Assim como o diretor, a supervisão tem como papel viabilizar as políticas 
implementadas pelo governo. Acredito que as maiores dificuldade são as 
constantes mudanças e a falta de continuidade de alguns projetos e ações 
do governo. A ação do supervisor da escola, ultimamente, é mais  de um 
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parceiro do que de um fiscalizador, orientando e dialogando para que as 
ações sejam implementadas com sucesso.” (D2) 
 
“Na minha visão, enquanto Diretor,acho que a postura do Supervisor deve 
ser de fiscalizador e orientador ao mesmo tempo. Numa relação profissional 
essas duas partes devem funcionar para que seja adequado a todos os 
participantes no processo de ensino- aprendizagem de alunos, professores 
e funcionários. Já temos o estigma de que o funcionário público é “folgado”, 
“não trabalha”. Para que isso acabe, é necessário também que haja 
fiscalização e cobrança.” (D3) 

 
“A supervisão orienta a implementação e fiscaliza a atuação.” (C1) 
 
“Depende do supervisor; os mais participativos apresentam ações que são 
ao mesmo tempo fiscalizadoras, orientadoras e participativas.” (C3) 

 
 

Se, por um lado, espera-se do supervisor um perfil mais de orientação, de 

acompanhamento, articulação  e mediação  entre as  políticas públicas e a escola, 

por outro, ainda verificamos em algumas colocações a expectativa de que os 

supervisores  de ensino assumam o papel de  “vilões” da história, inclusive para 

darem respaldo aos Diretores no que diz respeito ao cumprimento das 

determinações estabelecidas nas esferas superiores.  

O rompimento da postura  burocratizada e autoritária necessita permear toda 

a gestão, mudando sua forma de conceber a educação, do seu fazer gestionário, 

visto que se torna difícil, inclusive para a supervisão de ensino, promover qualquer 

mudança na escola sem que sua gestão, como um todo, não comungue da ideia de 

democracia, emancipação, inovação, participação e de coletividade. 

Espera-se da supervisão de ensino um trabalho com a gestão, que vise, em 

alguns casos, defendê-la dela mesma.  O que queremos dizer é que cada escola é 

uma escola, com sua organização própria, sua gestão, sua história de trabalho e sua 

cultura instituída. Dependendo dessa infinidade de fatores, cabe à supervisão de 

ensino a mediação entre a gestão e o coletivo de professores, impulsionando o 

repensar da escola enquanto instituição social, que trabalha com  pessoas com 

diferentes valores, concepções e ideias, que não mudam a partir de um decreto ou 

de uma ordem superior.  

A responsabilidade  pela transformação da sociedade que temos no 
momento, caracterizada pelos baixos índices  de escolarização, acirrada 
competição nesse mundo do trabalho globalizado e perverso, para aquela 
que desejamos , passa pelas mãos de todos os educadores, pela efetiva 
participação  de todos na gestão da escola.  Daí a necessidade de uma 
forte e urgente conscientização de todos, gestores e líderes, no sentido de 
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resgatar as nossas referências coletivas, os princípios e valores 
educacionais para a conquista da cidadania, da autonomia tão desejada por 
todos – afinal, todos  desejamos  um país democrático, humano, justo e 
equânime. (MARINS, 2009, p. 240). 

A supervisão de ensino, enquanto  parte da equipe gestora, necessita 

conhecer o cotidiano da escola  para descortinar o véu que  encobre os problemas e  

mazelas da escola pública , que impede que seja executado um trabalho com 

qualidade na educação. Esse desvelar implica também em conhecer os limites da 

escola, o que é de sua governabilidade e o que não conseguimos alterar, mesmo 

com os esforços coletivos.  

Assim compreendida a supervisão, torna-se clara a mudança de paradigma, 
uma vez que a supervisão perde o seu caráter normativo, prescritivo, para 
tornar-se uma ação crítico-reflexiva junto ao professor. O papel do 
supervisor ganha novas dimensões, passando de controlador e direcionador 
para estimulador  e sustentador do trabalho docente[...] tendo em vista o 
desenvolvimento de um projeto coletivo que propõe mudanças não só nas 
práticas usuais mas também nas concepções que as embasam, esse 
trabalho terá que ser encarado como uma interação entre iguais, onde não 
existe diferenças entre os membros do grupo, mas uma relação de 
colaboração. ( ALONSO, 2006, p. 178). 

Apesar das fragilidades apresentadas pela supervisão de ensino enquanto 

membro do trio gestor,  acreditamos nos avanços que também foram apontados. 

Percebemos, nas colocações de Diretores e Coordenadores, que a 

supervisão de ensino  não é mais apontada como  alheia à escola, chegando a 

instituição  de maneira evasiva, desconsiderando sua cultura e sua história.   

Ao contrário, parece-nos que existe, tanto por parte dos supervisores de 

Ensino como dos Diretores de Escolas e Professores  Coordenadores, o   

reconhecimento  da importância  da supervisão de ensino como partícipe da gestão 

da escola.  

“Ao longo de minha experiência enquanto vice-diretora e diretora de 
escola,presenciei a alteração da postura da supervisão de ensino. 
Antigamente, as visitas eram mínimas, uma vez a cada três meses. 
Chegavam na escola para levantar os “lençóis”. Não tínhamos uma relação 
amistosa, a supervisão era fiscal do trabalho da direção, que até então era 
entendido como administrativo. Depois dos últimos concursos, percebe-se 
uma mudança na postura, mais visitas, maior acompanhamento, mais 
participação e envolvimento com os problemas cotidianos da escola. Por 
isso acredito que possa ser considerado membro da equipe, entretanto, 
verifico que os afazeres na D.E. dificulta essa assessoria na escola.” (D1) 
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Constatamos, mediante a resposta do D1, que a atuação fiscalizadora do 

supervisor de ensino  de outrora vem cedendo paulatinamente espaço  para 

posturas mais articuladoras e mediadoras do trabalho  da escola. Neste sentido, 

percebe-se também mudança de paradigma, inclusive  na função da Direção da 

Escola e da Coordenação Pedagógica.  

Pelas colocações dos sujeitos pesquisados,  a divisão dos saberes e fazeres  

que até então era estabelecido na gestão escolar vem cedendo lugar para o trabalho 

mais cooperativo e compartilhado. Neste sentido, sublinha-se  a importância da  

reflexão da gestão escolar para  a missão e objetivo da escola, que deverá  centrar-

se nos saberes e fazeres pedagógicos.  

“Considero que o trabalho do supervisor de ensino é importante para dar 
suporte e apoio nas dificuldades encontradas no cotidiano. Entretanto, acho 
que o mesmo não pode ser considerado membro da equipe gestora,  pois 
mesmo que conheça toda a escola, os projetos e ações implementadas, o 

tempo que permanece na escola ainda é muito pouco.” (D2) 

 A questão do tempo é recorrente nas colocações dos Diretores e 

Coordenadores, que consideram como importante a presença da supervisão de 

maneira mais frequente na vida da escola.  Outro ponto apresentado como frágil é a 

continuidade do trabalho. Percebe-se que o acompanhamento e organização do 

trabalho da supervisão, enquanto partícipe da equipe gestora, ainda é  fragmentado 

por conta dos fazeres na Diretoria de Ensino e pelo número de escolas que 

acompanha.    

“Acho a atuação do supervisor importante no sentido de orientar e ajudar a 
Direção da Escola, o Corpo Docente e a Comunidade, na realização de 
ações que possam elevar o Ensino Público. Além disso, buscar soluções na 
parte burocrática. Com certeza é um membro da equipe gestora, sim, 
apesar de um mesmo Supervisor ter várias escolas para auxiliar ao mesmo 
tempo. Não vejo dificuldades, pois meu Supervisor tem atuação efetiva.” 
(D3) 

“Posso falar pelo trabalho realizado pela supervisora atual, que é muito 
importante, inclusive em minha formação, uma vez que estou no cargo há 
pouco tempo.  As visitas não são apenas para observar, mas para atuar nos 
aspectos administrativos e pedagógicos.  As orientações são muito 
pertinentes e o acompanhamento tem sido satisfatório. Penso que o 
supervisor  deve ser, sim, considerado um membro da equipe gestora. Se o 
supervisor não atua como tal, não há respeito por seu trabalho e, 
consequentemente, suas orientações não são aceitas e efetivadas. O 
problema é que o supervisor não tem apenas uma escola, tem práticas na 
D.E. e em várias frentes. Assim, muitas vezes, não há um elo entre uma 
visita e outra, demonstrando uma certa quebra no processo.” (D4) 
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 Percebemos que os Diretores de Escolas  consideram  que os fazeres   

desenvolvidos nas escolas estaduais pelos supervisores de ensino   vêm ao 

encontro de ações que pressupõem a orientação, o suporte, o auxílio, o 

acompanhamento, a busca de soluções, tanto nos aspectos administrativos como 

pedagógicos. Tais aspectos são corroborados pelos coordenadores, que salientam:  

“Vejo o supervisor de ensino como um profissional de apoio mediando os 
conflitos da aprendizagem, onde nos dá um amparo legal para as tomadas 
de atitudes. Quanto a sua atuação enquanto membro da equipe gestora, 
acredito que em parte pode ser considerado, visto que desde 2009 os 
supervisores estão mais próximos dos problemas das unidades escolares. 
O ideal é que todos falem a mesma língua.” (C1) 

“Como um profissional que dá suporte de forma geral à escola, e que utiliza 
as leis como parâmetro do seu trabalho de orientação. Em relação ao 
supervisor ser considerado membro da equipe gestora, entendo que sim, 
quando este é participativo e interage com os membros da unidade escolar.” 
(C2)  

“Percebo que está mais voltado ao pedagógico, coisa que não ocorria 
anteriormente. Acredito que possa ser considerado membro da equipe; o 
que vejo prejudicando esse processo  são as mudanças da supervisão, o 
que faz  a fragmentação do trabalho e a dificuldade de o mesmo trabalhar 
enquanto membro da equipe gestora.” (C3) 

“Depende do supervisor. Verifico que têm supervisores que são mais 
pedagógicos e interagem melhor com a escola e com todos os problemas e 
necessidades dela. Outros ainda preocupam-se mais com os papéis e 
raramente tratam de assuntos mais  voltados ao cotidiano escolar  e as suas 
demandas. Quanto a sua participação enquanto membro da equipe gestora, 
a  resposta é relativa, depende do supervisor, visto que não há um modelo 
de atuação homogêneo para a supervisão de ensino.” (C4) 

Outro ponto apresentado pelos Professores Coordenadores  que contribui 

para  a falta de continuidade dos trabalhos  da escola, tendo a supervisão  como  

membro do trio gestor, é a  rotatividade de supervisores. Alegaram que existem, por 

parte da supervisão  de ensino,  diferentes maneiras de atuação comprometendo, 

assim, o desenvolvimento dos trabalhos e a formação da equipe gestora.  

 Desta feita, percebemos que não existe um único modelo de atuação do 

supervisor, apesar de haver uma legislação específica que trata do perfil dos 

supervisores, sua função varia conforme sua trajetória profissional, suas 

concepções, seus valores, suas experiências. 

 Ao perguntarmos para Diretores de Escola e Professores Coordenadores  o 

que mudariam  na ação da supervisão de ensino paulista, concluímos que  a 

atuação mais próxima da escola é um anseio por parte dos gestores:  
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“Posso propor que os Supervisores tenham menos Escolas para 
‘supervisionar’, possibilitando, assim, uma maior participação dos mesmos 
na escola. No restante, proponho deixar como está.” (D3) 
 
“Fazer reuniões com o grupo de professores mais constantemente, para que 
percebam a importância do trabalho em equipe de apoio em prol da 
aprendizagem do nosso aluno.” (C2) 

“Maior número de visitas às escolas e continuar junto com a equipe 
formada, sem que o trabalho seja fragmentado em virtude dos rodízios de 
supervisores.” (C3) 

“Que os supervisores possam estar mais próximos da escola, de suas 
necessidades, de seus problemas, ajudando a resolver as inúmeras 
questões, precisamos de apoio, de pessoas que nos ajudem e que não nos 
cobrem.” (C4) 

Fica evidente que a participação dos supervisores  de ensino no cotidiano 

escolar é bem-vinda e importante à gestão e à escola, sendo já exercida por alguns 

supervisores da Diretoria de Ensino X, portanto, considerados  como membros da 

equipe gestora.  

Entretanto, Diretores de Escola e Professores Coordenadores  ratificam as 

colocações dos Supervisores da necessidade de maior tempo para as escolas, de 

menor rotatividade  da supervisão de ensino, de  proximidade com a equipe docente, 

da atuação  na formação de gestores e professores.  

Pensar a supervisão de ensino como membro da equipe gestora é situar 

esse profissional na realidade da escola, onde acontece a educação de fato. Pensar 

a supervisão de ensino  nos dias atuais é  romper com o pensamento burocrático em 

que a supervisão foi alicerçada e estigmatizada até então, para ser parceira da 

escola na construção de seu Projeto Político Pedagógico.  

Alarcão (2008) sintetiza as possibilidades da ação supervisora, enquanto 

membro do trio gestor  quando relata que:   

Pretende, sim, que fazendo parte do coletivo da escola, se responsabiliza 
por organizar, gerir e avaliar a formação dos recursos humanos, com vistas 
à melhoria  da qualidade da educação de acordo com o projeto endógeno à 
escola. Integrar-se-á, assim, na política  da escola em cuja definição, aliás, 
deve ter participado. Ao pretender essa responsabilidade para o supervisor, 
não pretendo enquadrá-lo num modelo taylorista de eficiência e eficácia a 
todo custo. Pretendo, sim, situá-lo num sistema organizativo institucional e,  
nesse enquadramento, atribuir-lhe uma missão, uma voz, uma ação.  
Pretendo que ele seja uma peça vital numa escola como organização  que 
aprende ao longo de sua vida, porque sabe interpretar  sua história 
passada, ler sua realidade presente e planificar seu futuro na flexibilidade 
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que só a abertura ecológica e o sentido de missão institucional conseguem 
proporcionar. (ALARCÃO, 2008, p. 52). 

Entendemos que a supervisão de ensino necessita encontrar seu lugar como 

educador, como pesquisador da educação, do sistema de ensino, da escola, do 

trabalho pedagógico, para trilhar caminhos mais  significativos que vão ao encontro 

de uma gestão mais democrática, mais coerente com os princípios de uma escola 

aprendente. 
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CAPÍTULO V  

5.1. Discussão dos resultados 

A pesquisa com Supervisores de Ensino, Diretores e Professores 

Coordenadores mostrou que a  atuação dos Supervisores de Ensino da Diretoria  de 

Ensino X nas escolas  públicas estaduais  está vinculada ao quadro de valores, 

saberes  e experiências  construídos individual e coletivamente ao longo da trajetória 

profissional,  enquanto professores e gestores, motivo pelo qual, apesar da 

legislação existente que define o perfil desse profissional, na prática sua atuação é 

diferenciada.  

Verificou-se que o cargo de supervisor de ensino sugere, nos dias atuais, a 

possibilidade de os profissionais de educação ampliarem seus  conhecimentos, 

aprenderem com situações diversas , colaborarem com o processo escolar – 

pesquisadores. Tais prerrogativas demonstram  processos de substituição do caráter 

prescritivo, normativo  e gerencialista  acerca  dos fazeres dos supervisores, por 

concepções pautadas nos saberes e fazeres mais reflexivos e críticos.   

Mudando os paradigmas, mudam as possibilidades de ação,  de interação, 

de criação das condições de trabalho, a própria forma de perceber a relação a ser 

estabelecida  com a escola. Entretanto, percebe-se  o desalento da equipe de 

supervisão de ensino da Diretoria pesquisada,  que, apesar da consciência da 

importante contribuição que poderia oferecer às escolas sob sua  responsabilidade, 

ainda está presa às amarras técnicas e burocráticas,  demandadas pelos órgãos 

centrais  com  atribuições, não raro,  estritamente  administrativas, que não 

colaboram com o processo educacional da escola.  

Desta feita, verifica-se que a falta de conhecimento, por parte da supervisão 

de ensino, da identidade da escola, de sua cultura, de seu cotidiano, corroboram que 

este profissional ainda seja considerado “visita” em seu local de trabalho, e, como 

tal, pouco comprometido com o fazer pedagógico, com a sala de aula, com o 

processo de formação de gestores e professores, o que dificulta   sua atuação  em 

um contexto de trio gestor.       
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A intencionalidade da prática, a articulação de saberes  e fazeres é 

determinante na construção de uma proposta que reflita  os anseios coletivos. Para 

tal , faz-se  necessário o desvelar das relações de poder que existem de maneira 

oculta ou explícita  nas relações entre  os gestores: Supervisores de Ensino, 

Diretores de Escola e Professores Coordenadores, entre  os gestores e a escola e 

entre  a escola e seus usuários. 

Nota-se que existem olhares ambivalentes quanto aos saberes e fazeres dos 

supervisores de ensino: se por um lado existe o anseio por  uma supervisão mais  

voltada à construção e articulação do projeto político pedagógico da escola,   por 

outro,  existe  a concordância de que o supervisor está para legitimar, para orientar e 

fiscalizar, não fazendo parte direta do coletivo da escola.  

Tais aspectos são confirmados pela compreensão acrítica dos gestores, no 

que se refere à fragilidade de atuação dos Supervisores de Ensino da Diretoria 

pesquisada, quanto à participação dos supervisores  nos HTPCs, na formação dos 

professores, na contribuição para o desenvolvimento  e acompanhamento  de ações 

democráticas na escola, entre outros.  

Em contrapartida, houve a constatação, por parte dos  gestores, das 

mudanças na atuação dos Supervisores da Diretoria de Ensino X. A preocupação 

quanto ao ensino e aprendizagem dos alunos  e a reunião de equipe gestora foram 

apontados como avanços na ação supervisora de alguns profissionais.  

Ficou sublinhado que a postura estritamente controladora e fiscalizadora  

dos Supervisores da Diretoria  pesquisada  vem  cedendo  lugar a uma postura mais 

horizontal e democrática,  de apoio  e auxílio  nos aspectos administrativos e 

pedagógicos da escola. Entretanto, não foi evidenciada a participação dos 

supervisores na construção do projeto político pedagógico da escola e sua 

articulação com os diversos  segmentos  da comunidade escolar. 

Houve, por parte dos segmentos pesquisados, as considerações de que a 

rotatividade dos supervisores, o número e tempo destinados às visitas  dificultam o 

trabalho dos supervisores  como atuantes do trio gestor. 
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Constatou-se, ainda, que possibilidades de atuação  estão  sendo 

perseguidas e desenvolvidas  em âmbito coletivo e individualmente pelos 

Supervisores da Diretoria X, levando-nos a concluir que  a supervisão de ensino está 

vivendo, como  outros segmentos da sociedade,  momentos de transição, saindo dos 

saberes e fazeres estritamente técnicos, controláveis e  rígidos, avizinhando-se dos  

reflexivos e críticos, buscando, assim,  alternativas  que contribuam para  uma 

sociedade  que clama por uma escola mais democrática, emancipatória, ética e  

solidária.  
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CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mediante as contribuições dos autores  e dos sujeitos pesquisados, posso 

concluir que a inserção  do supervisor de ensino,  como partícipe da gestão escolar, 

visa estabelecer  uma relação de poder horizontal frente aos gestores e estes frente 

à instituição escolar. 

Entretanto,  isto somente será possível se realmente o centro decisório 

estiver na escola, e as pessoas imbuídas  do fazer  gestor – coordenadores, 

diretores e supervisores – acreditarem na capacidade  de gerir coletivamente seus 

próprios problemas, seus conflitos, suas incertezas, seus fracassos, na busca de 

soluções  viáveis e concretas. Quando colocamos coletivamente, entendemos que 

se trata do coletivo escolar – professores, pais, alunos, comunidade, equipe gestora, 

visto que,  ao contrário,  o trio gestor será  mais uma forma de  fortalecimento   da 

divisão dos fazeres  escolares: de um lado, gestores, propositores  de ações,  de 

outro,  executores – alunos, professores, comunidade.   

A supervisão de ensino, desenvolvendo seus saberes e fazeres junto ao 

cotidiano das escolas, pode colaborar na busca de alternativas para seus 

problemas, e que esses sejam objeto de estudo,  de plano de ação local, cuja  

avaliação   seja entendida como meio para  redirecionar  o trabalho, as mudanças  

metodológicas,  de formação continuada, de criação  de novos significados, de 

busca de  novos caminhos  para os velhos problemas que assolam a escola pública.                                                                                                                                

A pesquisa bibliográfica  reforçou o entendimento de que  uma escola 

pública  deve refletir  sobre sua cultura, capaz de criticar, analisar, debater, 

questionar e propor alternativas, que substitua a apatia e a passividade pela 

“atividade” dos seus envolvidos. Que substitua a alienação pela libertação. Que 

substitua a reprodução pela produção. Uma escola que viva a democracia no seu 

dia a dia e em todas as suas esferas: na tomada de decisão, na relação com a 

comunidade escolar,  na forma de organização,  na elaboração de seu currículo, na 

gestão de sala de aula, enfim,  no viver escolar.  Uma escola que almeja melhorar o 

ser humano e a sociedade. Uma escola que rompa com o individualismo, a 

exclusão, a competitividade  impostos pela sociedade capitalista e  viva  e promova 

a igualdade, a justiça, a inclusão, o respeito às diversidades  e a solidariedade.  Uma 
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escola que possa ser criativa, inovadora, que colabore  na construção de  uma  

sociedade melhor.  

Acredito que os gestores não podem esperar que a construção da 

democracia, da cidadania aconteça a partir do outro, vindo de “fora para dentro”, a 

partir de pressupostos legais ou de imposições burocráticas e hierarquizadas, mas 

necessita acontecer no fazer escolar, desde as coisas mais simples até as mais 

complexas.   

Neste sentido, considero que a ação da supervisão de ensino, enquanto 

membro do trio gestor, pode colaborar  com o amadurecimento da instituição em 

seus saberes e fazeres democráticos e autônomos, das questões que  estão sob 

sua governabilidade.  

Entretanto, verificou-se, pela análise documental, que a função supervisora 

ainda apresenta conotações ambivalentes: enfatiza  a participação da supervisão de 

ensino na articulação do projeto pedagógico da escola, mas, ao mesmo tempo,  

salienta  o caráter fiscalizador da função e  seu papel na implantação das políticas 

públicas e das metas estabelecidas. 

A referida situação, aliada à complexidade e amplitude  de possibilidades da 

atuação da equipe de supervisão,  colabora para que os supervisores tenham  como 

base em seu fazer  referenciais individuais e coletivos de valores, de princípios, de 

concepções e ideologias construídas pelas experiências  e saberes desenvolvidos 

ao longo da trajetória pessoal e institucional onde atuam ou atuaram.  

A pesquisa de campo mostrou  que a Supervisão de Ensino na D.E.X  está 

em um processo de construção de seus  saberes e fazeres. Constatou-se que existe 

a consciência por parte dos gestores da importante função da supervisão no  

cotidiano da escola, na parceria entre direção, coordenação e supervisão, na 

investigação da escola e  na busca de soluções possíveis.  

Entretanto, como órgão intermediário, a D.E. recebe demandas  dos órgãos 

centrais  que impossibilitam  que todos os supervisores  atuem de maneira mais 

direta nas escolas.  
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Desta feita, verificou-se supervisores de ensino mais articulados à escola e 

outros menos envolvidos, visto que as questões burocráticas e  administrativas que 

são atribuídas a determinados supervisores  dificultam sua  atuação em um contexto 

de trio gestor, ficando restritos  ao fazer técnico, mecânico e administrativo, 

prejudicando seu fazer pedagógico, reflexivo e formativo. Motivo pelo qual alegam 

desgaste e desmotivação, pois deixam de colaborar com o trabalho da escola, 

tornando-se “visita” no local que consideram que deveria ser prioridade no 

desenvolvimento da ação supervisora.   

 Constatou-se que os supervisores da D.E.X.  vem superando a  atuação 

fiscalizadora para uma atuação de orientação e coordenação. Entretanto, continuam 

sendo responsáveis pela implantação das políticas públicas, fazendo a ligação entre 

os órgãos centrais e a escola, deixando transparecer que as relações de poder no 

âmbito da SEE/SP estão na ordem descendente, de cima para baixo, e não 

ascendente, que coloca a escola como foco das políticas públicas.    

Assim sendo, a participação e a articulação da supervisão de ensino, 

enquanto partícipe da gestão escolar, responsável pela construção  coletiva do 

projeto político pedagógico da escola, ainda  são consideradas pontos frágeis na 

atuação dos supervisores da D.E.X.  

Constatou-se que o trabalho da supervisão de ensino  da D.E.X está voltado  

à gestão escolar; entretanto, o desenvolvimento dos seus fazeres está no âmbito 

mais global e generalista da escola,  sendo pouco verificada a atuação direta nas 

questões relacionadas à formação continuada de professores nas HTPCs,  ao fazer 

docente e à sala de aula.   

Verificou-se que existe, por parte da Equipe de Supervisão da D.E.X., a 

preocupação e o compromisso político  em colaborar com o Diretor de Escola e o 

Professor Coordenador Pedagógico no desenvolvimento  de uma gestão escolar 

alicerçada no trabalho coletivo, na cooperação, na ética e na cor- responsabilidade 

dos saberes e fazeres da escola. Reconhece que o foco do seu trabalho está no 

fazer pedagógico, e, para tal, deve romper com a figura de gerente de processos, 

auditores, alheios às peculiaridades e necessidades inerentes à instituição escolar e 

ao contexto  social, para se tornar equipe da escola.  
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Conclui-se, portanto, que a supervisão de ensino da D.E.X., em sua atuação 

na unidade escolar como membro do trio gestor, está vivendo um processo de 

amadurecimento  individual e coletivo de suas práticas no interior das escolas 

públicas estaduais. Verifica-se que o primeiro passo para as mudanças  necessárias  

ao desenvolvimento de saberes e fazeres dos supervisores de ensino para a  

atuação  em relação ao  trio gestor  foi dado – o reconhecimento da função 

supervisora na articulação e construção do projeto político pedagógico da escola 

pública e o desvelar  das dificuldades e fragilidades  que existem para  que esse 

processo se concretize de maneira coletiva, democrática  e formativa de todos que 

compõem a escola.   

Para tal, o Supervisor de Ensino deve romper com  a figura do técnico 

burocrata  com a qual ficou  estigmatizado  no interior das escolas e assumir  sua 

função política, que implica  em alterar  o ambiente escolar, sua  administração,  seu  

modo de fazer educação, preocupando-se com  a função social da escola, com a 

aprendizagem dos alunos, a qualidade de ensino,  a formação de professores e o 

compromisso de gestores. A supervisão de ensino,  como membro da equipe 

gestora ,  deve ser capaz de   contribuir  com a escola, com a melhoria do ensino-

aprendizagem,  de promoção de um clima de reflexão, de investigação de pesquisa, 

para a ação coerente, possível e consciente, o que nos remete às recomendações, 

às  considerações finais.  

Considerações finais 

A melhoria do ensino público nas escolas de educação básica do Estado de 

São Paulo lança aos educadores, principalmente aos supervisores de ensino, 

desafios múltiplos: rompimento  do caráter fiscalizador  e controlador, ainda imposto 

aos supervisores  pelos órgãos centrais, formação continuada de gestores e 

professores, luta pela melhoria de condições de trabalho, efetiva democratização  do 

ensino público, envolvimento da comunidade escolar no processo de ressignificação 

das práticas pedagógicas, entre outras. 

Portanto, o ponto de partida quando se pretende ressignificar a  atuação do 

supervisores de ensino  em um contexto de trio gestor  é reconhecer a  importante 
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função desempenhada pelos gestores  na construção  de uma escola pública 

melhor.  

A questão da função da escola pública estará, pois, na base dos saberes e 

fazeres dos gestores. A supervisão de ensino  necessita  refletir quanto ao seu 

compromisso político, estando  a serviço do serviço  que a escola presta a seus 

usuários: formação  de pessoas  e profissionais que possam colaborar  para a 

construção de uma sociedade melhor, que atenda aos princípios de equidade, da 

ética, da cidadania, da democracia.  

Para tal, faz-se necessário  um trabalho de reflexão que deve levar em conta 

os inúmeros movimentos  pelos quais  a gestão escolar e a supervisão de ensino  

passaram,  desvelando  seus paradigmas e  reorientando  seu caminhar.  

Propõe-se a formação continuada em serviço dos supervisores de ensino, 

fortalecendo a equipe de supervisão como grupo capaz de se auto-formar  e 

colaborar com a formação de diretores, coordenadores e  professores.  

A formação proposta reconhecerá que a ação supervisora  se concretiza na 

escola, colaborando para que esta seja entendida como espaço coletivo de 

construção do conhecimento legitimado na aprendizagem de todos os partícipes do 

processo ensino-aprendizagem.  

Propõe-se o desenvolvimento de uma cultura investigativa e de pesquisa 

que busque alinhar teoria e prática, em um movimento de ação-reflexão-ação do 

cotidiano escolar e  da  Diretoria de Ensino, pautadas  numa concepção de gestão 

democrática, participativa e dialógica, rompendo com o perfil  de implementadores  

de políticas públicas.  

Este processo de formação seria organizado em momentos distintos e 

sistemáticos: na Diretoria de Ensino, com a equipe de supervisores e núcleo 

pedagógico; em polos, com supervisores, Diretores e Professores Coordenadores;  e  

na  escola, com  a equipe gestora  e professores.  

Este processo de formação em cadeia pressupõe a formação teórica e a 

relação com a prática cotidiana, a investigação e pesquisa  “in loco”, a troca de 

experiências entre os diversos educadores, a recondução coletiva  de ações, a 
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corresponsabilidade do supervisor de ensino no desenvolvimento  da gestão da 

escola, o fortalecimento das equipes da  unidade escolar e da D.E. em seu processo 

formativo. 

Espera-se, assim, que a supervisão de ensino seja  mediadora, articuladora 

e  estimuladora  de práticas que  levem a  comunidade escolar a assumir-se como 

partícipe de sua realidade, desenvolvendo mecanismos de problematização e 

análise de suas práticas. Essa busca é um indicador a ser construído por todos 

aqueles que conhecem e vivenciam o cotidiano escolar, o que implica em uma 

articulação dos vários segmentos:Professores Coordenadores, Diretores de Escola, 

Supervisores de Ensino,  Funcionários do Apoio Escolar, Professores, Alunos e a 

comunidade como um todo. A efetiva participação dos vários segmentos acontecerá 

a partir da construção de uma cultura de pesquisa e análise  do cotidiano escolar, 

tendo em vista uma definição coerente dos seus problemas, com vistas ao 

estabelecimento de propostas de mudanças. As definições de ações pressupõem a 

necessidade de a escola olhar para si mesma, incorporando a prática de 

planejamento e identificando sistematicamente suas principais necessidades, a fim 

de unir forças para superá-las. 

Ao questionar paradigmas, propor mudanças de práticas de gestão escolar e 

alternativas de ações coletivas, a supervisão compromete-se com a democratização 

da escola, num ambiente próximo, de colaboração, de parceria, de partilha, 

assumindo seu perfil de educador, opondo-se a visão tecnicista de controle e 

fiscalização assumida pela supervisão de outros tempos.   

Propõe-se, assim, que a  atuação  da supervisão de ensino em relação ao   

trio gestor pressupõe  autoformação, pesquisa, estudo, avaliação constante de sua  

atuação frente à equipe gestora e professores, o que implica uma complexidade de 

princípios, valores, atitudes, hábitos, comportamento, e é construída, basicamente, 

na relação que se estabelece com o coletivo da escola e da Diretoria de Ensino, 

numa postura  de ensinar e aprender, condizentes aos pressupostos  ético, 

democrático,  interdisciplinares e,  quiçá, inovadores.  

Espera assim, com este trabalho, contribuir com o debate sobre saberes e 

fazeres do supervisor de ensino na rede estadual paulista. 
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Questionário encaminhado aos Supervisores  
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Questionário – Supervisor de Ensino 

 

INTRODUÇÃO 

Sou aluna do curso de Mestrado  da PUC-SP, no programa em Educação: Currículo.  

Estou desenvolvendo um trabalho de pesquisa sobre  a Supervisão de Ensino na 

rede Estadual   e por isso gostaria de contar com sua colaboração.  

Caso concorde em participar desse trabalho de pesquisa, esclareço, desde já, que 

fica garantido o total anonimato dos profissionais entrevistados, bem como das 

instituições por ventura mencionadas.  

Desde já agradeço. 

Maria de Fátima Colaço Correia de Andrade 

 

1- Dados Pessoais 

Idade:                         sexo:  

Tempo no magistério:              Tempo na rede estadual :  

Tempo de supervisão:  (     ) efetivo      (   ) designado 

 

2- Formação 

2.1. Ensino Superior 

Curso:                               Instituição:  

2.2. Outros cursos após a graduação  

Cursos:  

 

3- Experiência Profissional 

3.1. Explique como foi seu ingresso na supervisão.  Qual era sua expectativa? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________ 

3.2. Atualmente, como você analisa  o trabalho do supervisor de ensino na rede 

estadual de ensino? 



 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3.3. Descreva como tem sido sua rotina de trabalho na supervisão de ensino. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3.4. Com que frequência costuma visitar as escolas sob sua supervisão? Qual 

tem sido seu trabalho junto às escolas sob sua responsabilidade ?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3.5. Nas visitas às unidades escolares, o diretor de escola ou coordenador 

pedagógico tem o hábito de solicitar algum tipo de  

ajuda/intervenção/conselho  da supervisão? Em que tipo de situação isso 

costuma acontecer?  As escolas solicitam maior ajuda nas questões 

pedagógicas ou administrativas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3.6. Pela sua experiência, você diria que o supervisor pode ser considerado um 

membro da equipe gestora das unidades escolares? Quais seriam  as 

dificuldades observadas para  que tal atuação se efetive?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



 

 

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3.7. Como você analisa a ação da supervisão de ensino na implantação  de 

políticas públicas  de educação e nos projetos da SEE/SP?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3.8. Como você avalia  a  contribuição da supervisão de ensino na formação 

continuada  de gestores e professores e  na construção  da  gestão 

democrática de suas escolas? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

3.9. Se pudesse propor alteração na ação supervisora, o que você mudaria? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Muito obrigada pela colaboração.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Questionário – Professor Coordenador   

 

INTRODUÇÃO 

Sou aluna do curso de Mestrado  da PUC-SP, no programa em Educação: Currículo.  

Estou desenvolvendo um trabalho de pesquisa  sobre  a Supervisão de Ensino na 

rede Estadual   e por isso gostaria de contar com sua colaboração.  

Caso concorde em participar deste trabalho de pesquisa, esclareço, desde já, que 

fica garantido o total anonimato dos profissionais entrevistados, bem como das 

instituições por ventura mencionadas.  

Desde  já agradeço. 

Maria de Fátima Colaço Correia de Andrade 

 

1- Dados Pessoais 

Idade: _______________   sexo_______________ 

Tempo no magistério:______Tempo na rede estadual _____ 

Tempo de coordenação ____________ 

2- Formação 

2.1. Ensino Superior 

Curso:___________________________ 

Instituição______________________ 

2.2. Outros cursos  após a graduação  

Curso:___________________________ 

Instituição______________________ 

 

3- Experiência Profissional 

Tempo no magistério:_______anos 

Tempo na função de professor coordenador:_________anos 

Tempo na rede estadual de ensino:___________anos 

4- Com qual frequência o Supervisor de Ensino visita a sua unidade escolar? 

(    ) semanalmente 

(    ) quinzenalmente 



 

 

(    ) mensalmente  

(    ) semestralmente 

 

5-  Atualmente, como você analisa  o trabalho do supervisor de ensino na rede 

estadual de ensino? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

6-  Descreva como tem sido a rotina  de trabalho da supervisão de ensino em 

sua unidade.  De forma geral, quais são os assuntos tratados nas visitas em  

relação à coordenação ? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

7- A Supervisão de Ensino costuma participar das HTPCs? Qual a frequência 

dessas participações? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

8- Pela sua experiência, você diria que o supervisor pode ser considerado um 

membro da equipe gestora da unidade escolar? Quais seriam  as dificuldades 

observadas para  que tal atuação se efetive?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 



 

 

 

9- Como você analisa a ação da supervisão de ensino na implantação de 

políticas públicas  de educação e nos projetos da SEE/SP? Assume postura 

de fiscalizador ou de orientador? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

10- Como você avalia a  contribuição da supervisão de ensino na formação 

continuada  de gestores e professores e  na construção  da  gestão 

democrática de sua escola? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

11- Se pudesse propor alteração na ação supervisora, o que você mudaria? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Muito obrigada pela colaboração. 

 

 

 

 



 

 

Questionário – Diretor de Escola 

 

INTRODUÇÃO 

Sou aluna do curso de Mestrado da PUC-SP, no programa em Educação: Currículo.  

Estou desenvolvendo um trabalho de pesquisa sobre  a Supervisão de Ensino na 

rede Estadual   e por isso gostaria de contar com sua colaboração.  

Caso concorde em participar deste trabalho de pesquisa, esclareço, desde já, que 

fica garantido o total anonimato dos profissionais entrevistados, bem como das 

instituições por ventura mencionadas.  

Desde já agradeço. 

Maria de Fátima Colaço Correia de Andrade 

 

1- Dados Pessoais 

Idade:            

Tempo no magistério:                  Tempo na rede estadual : 

Tempo de Direção:               (   ) efetivo      (   ) designado 

 

2- Formação 

2.1. Ensino Superior 

Curso:                          Instituição:  

2.2. Outros cursos  após a graduação  

_________________________________________________________ 

3- Experiência Profissional 

Tempo no magistério:  

Tempo no cargo de Diretor de Escola:  

Tempo na rede estadual de ensino:  

4- Com qual frequência o Supervisor de Ensino visita a sua unidade escolar? 

(  ) semanalmente 

(  ) quinzenalmente 

(    ) mensalmente  

(    ) semestralmente 

Qual a periodicidade que, enquanto diretor/a considera ideal? 



 

 

__________________________________________________________ 

5- Atualmente, como você analisa o trabalho do supervisor de ensino na rede 

estadual de ensino? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

6- Descreva como tem sido a rotina  de trabalho da supervisão de ensino em 

sua unidade.  De forma geral, quais são os assuntos tratados nas visitas? Os 

assuntos são mais administrativos ou pedagógicos? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

7- A Supervisão de Ensino costuma participar das HTPCs? Qual a frequência 

dessas participações? Qual  a contribuição da supervisão nas questões 

pedagógicas da escola? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

8-  Do período regular das visitas do supervisor, você  costuma solicitar algum 

tipo de ajuda/ consulta ou intervenção da supervisão de ensino?  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

9- Pela sua experiência, você diria que o supervisor pode ser considerado um 

membro da equipe gestora da unidade escolar? Quais seriam  as dificuldades 

observadas para  que tal atuação se efetive?  



 

 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

10- Como você analisa a ação da supervisão de ensino na implantação  de 

políticas públicas  de educação e nos projetos da SEE/SP? Assume postura 

de fiscalizador ou de orientador? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

 

11- Como você avalia a  contribuição da supervisão de ensino na formação 

continuada  de gestores e professores e  na construção  da  gestão 

democrática de sua escola? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________ 

 

12- Se pudesse propor alteração na ação supervisora, o que você mudaria? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

Muito obrigada pela colaboração. 


