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Resumo 

O presente trabalho procura compreender a ação supervisora no atual contexto educacional, 

principalmente frente à necessidade de efetivação na escola de processos de formação 

continuada. No âmbito desta pesquisa compreende-se “formação continuada” como um 

espaço de análise e discussão da prática pedagógica na escola, espaço que pode ser de 

atuação do supervisor escolar, como o organizador destas discussões, com vistas a 

construção e reconstrução do projeto político-pedagógico. Apresenta-se também relato e 

análise de formação continuada vivenciada por um grupo de supervisores apresentado na 

pesquisa Supervisão Pedagógica – possibilidades de ressignificação. 

 

Abstract 

This paper aims to understand the supervisory action in the current educational context, 

mainly considering the need for execution of continuing education processes in the school. 

Within this research, "continuing education" is regarded as a space for analysis and 

discussion of the teaching practice in school, space that may allow the school supervisor to 

act as the organizer of these discussions, aiming the construction and reconstruction of the 

political-pedagogical project. It is also presented a report and analysis of continuing 

education experienced by a group of supervisors presented in the Pedagogical Supervision 

Research – redefinition possibilities. 

Key words: political-pedagogical project; redefinition; training. 

 

                                                 
1 Mestre em Educação – Supervisora pedagógica , professora de Estudos Sócio- Antropológicos da Educação 
e Filosofia da Educação do cursos de licenciatura do Campus Pelotas Visconde da Graça 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 2 

Este texto traz reflexões oriundas de questionamentos acerca do papel do supervisor 

escolar no atual contexto educacional. A pesquisa que o sustenta é fruto destes 

questionamentos, e foi desenvolvida no curso de Mestrado em Educação da Universidade 

de Passo Fundo. Tem como idéia central o questionamento do papel que o supervisor 

escolar vem assumindo historicamente, com a função de controlar e fiscalizar os processos 

pedagógicos na escola, por isso, centra-se este trabalho na redefinição deste papel, com 

vistas a construção na escola de espaços de crítica e emancipação. 

Como é de comum conhecimento, a escola tem historicamente se caracterizado pela 

divisão das tarefas de direção, orientação, supervisão e docência. No que diz respeito 

“equipe pedagógica”, a orientação dedicava-se ao acompanhamento dos alunos, enquanto à 

supervisão cabia dedicar-se aos aspectos que envolviam a organização pedagógica-

administrativa da escola. Além disso, é importante ponderar que o próprio termo 

“supervisor” denota uma relação de hierarquia e também, a orientação educacional dedica-

se aos alunos e a supervisão, aos aspectos que envolvem organização pedagógica; por isso, 

neste estudo, o foco é em torno das questões que envolvem a supervisão escolar frente a 

situação exposta, sobretudo, sobre o papel frente à organização de espaços-tempo de 

formação continuada. 

Esta pesquisa torna-se ainda significativa a partir do movimento que os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, fazem nos seus Campus de reforçar a figura 

do supervisor pedagógico, ao realizar concursos para ingresso em todas as unidades, 

entendendo aí o papel deste n desenvolvimento da qualidade do trabalho docente. O avanço 

na oferta de vagas na área técnica e tecnológica da educação do país, traz a necessidade de 

novos contornos para o supervisor pedagógico. Neste texto apresentamos revisão teórica 

pertinente para a ressignificação do papel do supervisor. 

Entendemos que a ressignificação da função supervisora é imprescindível para 

construir na escola espaços democráticos. Buscando compreender o que significa, 

encontrou-se no dicionário que “significar”, designa o que as coisas querem dizer, exprimir, 

dar sentido; quanto ao prefixo “re”  (de origem latina), tem o sentido de movimentar-se 

para trás. Com base nessa definição, compreende-se que ressignificar é o movimento 

processual de reconhecer as concepções que se tem acerca de algo, objetivando reconstruí-

las segundo novos referenciais. Benincá,(1999, p. 282) contribui com essa referência  ao 
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tratar da ressignificação como um “processo que possibilita aos sujeitos envolvidos 

sentirem-se construtores de uma nova sociedade”. É nesse sentido que a formação 

continuada pode vir a ser um espaço de ressignificações tanto para professores como para 

gestores. 

Conforme já foi apresentado, historicamente, uma vez que ao supervisor escolar tem 

sido atribuído o papel de fiscalizador do fazer pedagógico, uma mudança de conceituação 

em torno desse papel depende da sua ressignificação. Ao supervisor compete repensar-se, 

analisar sua prática, num movimento de “olhar para trás” e assim, nesse processo, construir 

novas significações para o seu fazer. Por isso, o espaço de formação continuada, tanto para 

professores como para supervisores, é importantíssimo, por ser nele que podem ocorrer as 

ressignificações necessárias para a mudança. 

  A formação continuada tem sido entendida como um espaço de análise e 

aprofundamento da compreensão da prática. No entanto, a expressão “formação” traz em si 

a idéia de “formar”, de “formatar”, que denota uma concepção contrária ao processo, como 

a de estar “pronto”, “acabado”. Collares, Moysés e Geraldi (1999, p.205), abordando o 

significado do termo “formação”, fazem uma crítica e elucidam seus posicionamentos: 

  

Somente é possível pensar em formação se tivermos presente um conjunto de 
características do tempo futuro em que queiramos ver projetadas perspectivas do 
passado. No presente, calculam-se horizontes de possibilidades, e é o cálculo desses 
horizontes que define o que do passado Será parte do conjunto de informações a 
serem transmitidas no presente, as quais desenharão a forma/fôrma do sujeito do 
futuro que estamos a formar no processo educacional presente, processo que 
ultrapassa os limites da escola.  

  

Do exposto decorre que o olhar sobre o futuro, com as projeções que são feitas, 

pode ser visto como uma repetição do presente. Entende-se, então, “formação” como uma 

“enformação”(de pôr na fôrma, de moldar), com a intenção de se ter no futuro a repetição 

do presente, mantendo a ordem social vigente. Porém, noutra perspectiva, um olhar sobre o 

passado com vistas para o futuro só pode contribuir com instrumentos para a construção de 

outras vidas, que não as de hoje. Assim, distinguem-se duas concepções: “uma que 

pretende determinar o futuro e outra que sabe ser possível apenas influir em sua 

tessitura”.(COLLARES, MOYSÉS e GERALDI, 1999, p. 205). 
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  Ao tratar de formação acrescendo o adjetivo “continuada”, já se demonstra uma 

concepção de educação, porém aqui também há que se analisar duas perspectivas de 

“continuada”. Se for reduzida a educação a informação ou a instrumentalização, a 

expressão, embora aparentemente denotando processo, passa a ser concebida como uma 

atualização dos sujeitos envolvidos na educação, com palestras, cursos, propostas externas 

ao ambiente escolar. Sobre isso esclarecem Collares, Moysés e Geraldi (1999, p. 211):  

  

[...]pratica-se uma educação continuada em que o tempo de vida e de trabalho é 
concebido como um “tempo zero”. Zero porque se substitui o conhecimento 
obsoleto pelo novo conhecimento e recomeça-se o mesmo processo como se não 
houvesse história; zero porque o tempo transcorrido de exercício profissional parece 
nada ensinar. Zerado o tempo, está-se condenado a eterna repetição, recomeçando 
sempre do mesmo marco inicial. 

  

É nesse sentido que as histórias de vida, dos saberes produzidos ao longo de seu 

tempo profissional, de cada sujeito envolvido na formação continuada dão sentido a um 

processo de formação. Considerar a formação continuada como um espaço/tempo em que 

as análises extrapolem o hoje e refutem a repetição do presente como horizonte é o que 

realmente caracteriza um processo. 

  Numa segunda perspectiva, a formação continuada é também um espaço em que as 

contradições da ação pedagógica podem ser analisadas e ressignificadas, porém é 

importante salientar que não substitui a formação inicial. É um lugar para aprofundamento 

da teoria e, ainda, conforme Marques (1992, p 195), deve ser um “lugar onde se aprenda a 

desconstruir, a desaprender, para novas construções e aprendizagens.” A idéia de 

continuação é o que a perpassa e embasa, rompendo com o espírito de “formatura”, de 

alguém que está pronto e apto para exercer a profissão; a formação continuada tem em seu 

núcleo o processo, a dialética, a construção da história, a contestação de verdades.  

  Identificar-se com a necessidade da instalação de um processo de formação 

continuada eficiente requer modificar a visão de teoria, que, como já foi exposto, é 

desmerecida pelos docentes sob a argumentação de que está muito distante da prática. A 

questão a considerar, no entanto, é que existem várias teorias, e a defesa de que esta não 

consegue compreender a prática já denota a concepção de uma teoria. No entanto, conceber 

a teoria como norteadora e verdade absoluta gera problemas para compreender a ação 
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pedagógica. A questão está em analisar que existem várias teorias e que a tensão dessas 

com a prática é constante.  

  Sendo detentores de um saber prático, os professores não conseguem realizar 

transformações nas suas práticas nessa concepção de teoria a priori; ao contrário, ao buscar 

soluções teóricas distantes, eles acabam se desiludindo e se desesperançando, afastando-se 

de qualquer possibilidade de solução. Assim, a idéia não consiste apenas em possibilitar aos 

professores o acesso às teorias, mesmo sendo elas emancipatórias. O caminho é inverso: 

deve-se partir da prática dos professores, do seu cotidiano, construindo elaborações 

reflexivas, compreendendo as crenças e valores que subjazem a prática, para, aí então, a 

partir da reflexão, situar buscas teóricas, sempre sobre a prática, retornando a ela, buscando 

a ampliação do conhecimento sobre o espaço em que atua, sobre sua realidade, seu contexto 

restrito e amplo, dialeticamente.  

  A formação continuada como possibilidade de embate entre diferentes teorias é um 

espaço/tempo a ser conquistado “na escola” e conquistado, também, legalmente, pois, na 

realidade, o que se vê são professores com todo seu tempo “na escola” disponível somente 

para as aulas, sem espaços para reuniões ou estudos. Há a necessidade de políticas públicas 

que denotem um tempo/espaço de estudo coletivo “na escola” para tratar das questões de 

cada realidade. O diálogo entre as diferentes áreas ou componentes curriculares, tão 

necessário para a mudança, não tem acontecido, o que dificulta a troca e a interação dos 

grupos. Nas palavras de Marques (1992, p. 195), a formação continuada “Significa 

recuperar o espaço pedagógico da escola, fortalecendo-a internamente [...] Significa 

possibilitar a articulação entre a atuação do professor na sala de aula e o espaço para a 

reflexão coletiva e o aperfeiçoamento constante das práticas educativas”.  

Tem-se, então, a partir da construção da formação continuada a possibilidade de 

ressignificar a atuação do supervisor escolar, do coordenador pedagógico, ou do “pedagogo 

da identidade da escola” (como denomina MARQUES, 1992, p. 196). A organização 

interna desse espaço/tempo através do diálogo e da compreensão da prática, pode se tornar, 

para o supervisor escolar, uma redefinição da sua própria prática. Como atuante na 

organização de uma construção efetiva do coletivo dos professores, o supervisor pode 

reencontrar seu “lugar” de trabalho, desvencilhando-se das marcas históricas do controle e 

da fiscalização. 
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   As reflexões sobre os problemas que a escola já percebe, ou sobre os que ainda não 

vê, devem ser enfrentadas neste espaço coletivo. Isso não retira a importância dos cursos, 

encontros, palestras que qualquer órgão vinculado à escola possa oferecer; porém estar na 

escola, fazer parte do grupo, viver os valores da cultura escolar, conviver com as tensões 

das correntes político-pedagógicas dominantes, viver avanços e retrocessos na construção 

coletiva proporcionam ao supervisor escolar uma possibilidade de redimensionar posições, 

desvinculando-se da tradicional definição de controle das políticas públicas. 

  Conceber o serviço de supervisão com a possível tarefa de articular um processo de 

formação continuada “na escola” exige repensar as relações entre sujeito-objeto. Conforme 

Cunha (2003, p.93), “ o supervisor muitas vezes se tinha como sujeito (e pouco o foi, pois 

também era o objeto das estruturas burocráticas superiores), mas olhava os professores 

como objetos das ações por ele controladas ou até estimuladas”. 

  Buscar novos contornos para a ação supervisora requer uma profunda alteração na 

relação hierárquica de sujeito-objeto. Reconhecer o supervisor como objeto de um sistema, 

reprodutor de ideologias dominantes é o começo para assumir uma ação de articulador do 

trabalho coletivo desenvolvido pelos professores. Para tanto, cabe ao supervisor repensar-

se, buscar novos delineamentos a sua função. 

  É necessário ponderar que, atualmente, muito se tem falado em formação 

continuada, considerando-a como imprescindível para mudanças na prática pedagógica. No 

entanto, é importante perguntar sobre como organizar esse espaço; ou, ainda, sobre quais 

suportes teóricos podem ser buscados a fim de se construir uma nova racionalidade, que 

possa contribuir para a efetivação das propostas pedagógicas que englobam outras 

concepções de aprendizagem e de organização curricular.  

 O procedimento inicial da pesquisa foi distribuir entre seis escolas estaduais 

e três municipais, além da Secretaria Municipal de Educação, quarenta convites, para um 

encontro inicial e um posterior trabalho de estudo em torno da função supervisora, mais 

precisamente, sobre o papel do supervisor escolar em relação à formação continuada do 

educador; o convite continha dia, hora e local determinados. A escola estadual em que 

trabalhava como coordenadora pedagógica, além de sediar os encontros, disponibilizando a 

sala e os materiais necessários (como retroprojetor, por exemplo), também foi convidada 

nas pessoas das coordenadoras pedagógicas. Considera-se necessário esclarecer que a 
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opção por extrapolar a pesquisa para além da escola em que tudo emergiu deu-se com o 

objetivo de possibilitar uma interação entre as coordenações pedagógicas do município a 

fim de ampliar a realidade em análise, bem como perceber se tais questionamentos eram 

também emergentes nas demais escolas. 

O convite para o encontro continha questões sobre o tema em estudo, já 

encaminhando para uma reflexão inicial. A entrega foi feita pessoalmente, o que 

possibilitou um contato inicial com as diferentes escolas e respectivas 

coordenadoras/supervisoras. Na maioria delas, foi possível conversar com as supervisoras, 

o que proporcionou um contato importante para o entendimento e a mobilização em torno 

do tema em questão. Numa das escolas, após as explicações acerca da pesquisa e dos 

motivos que teriam conduzido a ela, a supervisora informou que o espaço de formação 

continuada já existia ali, porém o que faltava para sua efetivação era o comprometimento 

dos professores, cuja falta de vontade em estudar era a causa das dificuldades na prática. 

Portanto, atribuía-se aos professores a “culpa” pela não-aprendizagem dos alunos e sua 

conseqüente reprovação, numa postura que parece retratar a situação da escola, ou seja, os 

professores atribuem a “culpa” aos alunos; os coordenadores, aos professores, e ambos, 

quando comungam, às famílias. Desse modo, a problemática acerca da não-aprendizagem 

permanece sem possibilidades de solução. Já antecipando, informa-se que não houve 

participação do supervisor dessa escola nos encontros. 

O primeiro encontro aconteceu com a presença de nove professores, dentre os 

quais, dois orientadores educacionais com formação específica; dois orientadores e 

supervisores educacionais, com formação específica nas duas habilitações, no curso de 

Pedagogia, uma supervisora, com formação específica; duas pedagogas com habilitação nas 

disciplinas pedagógicas do ensino médio (curso normal) e dois ainda cursando pedagogia, 

todos atuantes nas coordenações pedagógicas de suas respectivas escolas. Aqui 

apresentaremos as concepções que o grupo apresentou sobre a supervisão escolar. 

O questionamento central que permeou todos os encontros foi o papel do 

supervisor na atualidade e os saberes necessários para a efetivação de mudanças na prática. 

De início, o grupo respondeu aos questionamentos de acordo com sua prática, como se 

observa na fala de alguns participantes: 
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Não assim que a gente queira se salientar, realmente todos os problemas da escola 
passam pela gente. Tudo.(D) 
Na minha idéia, a forma como sempre trabalhei, embora não tivesse o preparo para 
atuar no setor, foi o papel de facilitador. Sempre me preocupei em auxiliar o 
professor cada vez que ele vinha. De buscar sugestões, de tentar encaminhar...(J) 
Quando um pai vem e te fala de um professor, para você que é supervisora. Você 
vai ter que tomar uma atitude, certo? Vai ter que buscar alguma coisa, o que é que 
não está funcionando bem, será que é realmente o professor o culpado, é o aluno 
que ta mentindo em casa, ou o pai ta acompanhando e ta vendo que as coisas tão 
fora, né. Então, você tem que buscar isso, daí o cuidado Em não se atritar com 
ninguém...então nós vamos auxiliar, vamos pelo menos fazer a nossa parte, se ele 
não fizer a dele, que é que nós vamos fazer...(J) 

 

Pelas falas apresentadas, o supervisor ainda toma para si a função de “dar 

respostas” com a pretensão de “indicar caminhos”e, por vezes, fiscalizar o trabalho do 

professor, demonstrando que, na prática atual, ainda se percebe a supervisão vinculada às 

concepções historicamente designadas para a função. No entanto, o grupo demonstrou 

disposição de modificar essa situação, assumindo o questionamento da própria pesquisa.  

 Historicamente, as habilitações para o exercício da supervisão são dadas pelo 

curso de pedagogia ou por especializações, estas específicas. No grupo, percebeu-se que 

uma possível mudança no papel dos “especialistas” poderia se dar em torno da “unificação” 

dos papéis, ou seja, ambos, supervisor e orientador, deveriam trabalhar juntos, no que 

consistiria, então, a coordenação pedagógica. 

 

Mas a gente acaba fazendo o trabalho mais de orientação com o aluno e deixa a 
desejar noutro lado, com os professores, né, ou muitas vezes uma ou outra pessoa  
mais na parte de professores que deixa de lado o aluno. (C) 
Mas nunca me vi como orientadora, e nem como supervisora eu sempre me vi no 
meio termo, né tanto como supervisora como orientadora de uma escola, não sei se 
toda a minha experiência profissional sempre foi de fazer tudo...(L) 

 

Entretanto, essa idéia não foi consenso no grupo. O contraponto assim se 

evidencia: 

 

Eu não entendo supervisor e orientador como coordenador pedagógico... Porque 
supervisor e orientador tem um perfil próprio profissional e específico na essência 
do seu papel. Não sei, pode ser que eu esteja boiando, mas eu acho que o papel de 
supervisor e orientador é diferente de coordenador pedagógico... papéis 
diferentes.(LS) 
Mas eu até hoje não consegui entender, como que nós quando fizemos um específico 
(se referindo a formação inicial)... fazíamos dois anos básicos e depois específico. E 
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quando nós fizemos nós tínhamos uma clareza, qual é essa definição de papéis, o 
que me cabe, o elo de ligação entre a legislação, o andamento dos alunos no seu 
cotidiano e essa relação metodológica de aprendizagem, não consigo entender 
como é que vocês conseguem fazer tudo isto hoje? (se referindo a formação 
no curso de Pedagogia, com habilitação em supervisão e orientação escolar.) 
(JT) 

  

A formação do supervisor também foi tema de reflexão visto que atualmente estão 

pouco definidas, ficando a carga da especialização. Ao tratar da construção do projeto-

político-pedagógico como sendo um referencial de atuação do supervisor escolar, alguns 

membros do grupo demonstraram a dificuldade de realizar um trabalho dessa natureza, 

condensando o trabalho do coletivo e muitas vezes tendo de “fazer acontecer” algo em que 

não acreditam:  

 

E às vezes fazendo o que tu não acredita, dentro da tua formação, mas pra contentar 
gregos e troianos, porque a escola pede isto de ti... e as vezes tu te vê fazendo coisas 
que nem você mesmo acredita que aquilo é correto (J) 

 

Em contraponto, houve quem afirmasse: 

 

Eu vejo assim...quando a gente sabe o que quer, e afinal, acredita...tu faz, nem que 
seja um trabalho de formiguinha, mas tu faz(C) 

 

Percebe-se, entretanto que o grupo está delegando a construção do projeto político-

pedagógico a segundo plano, pois  

 

Mas a gente acaba nem fazendo, pois a coisa vem vindo atropelada e tu acaba 
fazendo (de tudo)...a gente não se nega (J) 

 

O supervisor escolar é alguém que deve conhecer o coletivo que trabalha para 

poder ser fiel às decisões do grupo na construção do projeto-político pedagógico. Isso, 

porém, é apontado pelo grupo como algo muito difícil, como refere esta fala:  

 

Eu vivi um grande conflito quando a gente teve de elaborar o projeto político-pedagógico 
da escola, aí tem a orientação partindo da base, das idéias dos professores.Se essa idéia é 
do grupo? Eu disse, essa idéia é de alguns elementos do grupo, e que da minha forma 
transcrevi, mas é claro que tem a minha história, porque e se eles dissessem lá uma idéia 
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que não combinasse realmente com a minha eu ia modificar, mesmo involuntariamente, eu 
modifiquei. (D) 
 

Nesse ponto do estudo levanta-se um ponto importante para o serviço de 

supervisão escolar: o registro das idéias do grupo. Foi pertinente o questionamento sobre o 

papel do supervisor quando do registro das concepções do grupo e, ainda, sobre como 

desencadear ou conduzir um processo de construção de projeto político-pedagógico. Houve 

indicação pelo grupo de que há a necessidade de a supervisão interferir para o avanço das 

idéias. No entanto, como assumir essa tarefa: sendo fiel às idéias do grupo, ou dirigindo as 

discussões mesmo correndo o risco de decidir pelos outros?  

 

E tem mais uma coisa...existe a tal da democracia, e sempre num grupo tem aqueles 
que não concordam, só que como é a democracia que impera, a idéia da maioria 
prevalece, e daí, a escola não caminha nunca como um todo, sempre vai ter alguém 
ou um grupo que não vai fazer...(J) 

 

À medida que os encontros foram acontecendo e as leituras e as reflexões se 

ampliando, as falas passaram a demonstrar a aceitação do autoquestionamento,  como algo 

inerente à função, ou à vivência da profissão,no caso da supervisão escolar. Foi no segundo 

encontro, após a leitura do texto sobre as raízes históricas da supervisão escolar, que o grupo 

passou a demonstrar com maior clareza que o conflito se instalara,como se evidenciou num 

momento do encontro em que o silêncio tomou conta da sala. Ao retomar as anotações feitas 

naquele momento encontrou-se o seguinte registro: “Parece que o grupo deixou de 

responder para voltar-se a si. Até então, toda a pergunta tinha uma resposta rápida”. 

Realmente, ao dar-se conta da história da supervisão escolar, o grupo passou a questionar 

ainda mais seu papel, a sua função frente a uma escola que não se assume pronta,mas em 

construção, ou na organização do coletivo. A fala de uma supervisora demonstra com mais 

clareza esse momento: 

 

Olha eu tava trabalhando tão bem, né, daí veio a Angelita, com este tema dela pra 
conflitar, e perguntar pra nós, o que vocês são? O que é que vocês querem? Para 
onde vocês querem ir?(C) 

 

Então, o processo de reflexão ampliou-se, tanto que algumas colegas no grupo já 

assumiam os questionamentos e passaram a refletir sobre a sua função, o seu papel. Houve a 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 11 

demonstração de que o questionamento conflitua, tornando necessária a reflexão para que a 

ressignificação possa acontecer. 

Quanto ao título “supervisor” e à função que denota, evidenciou-se por parte de 

alguns inquietação, vontade de mudar, como esta fala ilustra: 

 

Bem, eu particularmente, detesto o nome supervisora, não combina comigo. 
Sempre digo para as gurias, podem me dar qualquer nome, mas não me chamem 
de supervisora(D) 
 

No decorrer dos encontros, o coordenador pedagógico permaneceu aparecendo 

como uma terceira pessoa, com atribuições ainda distintas das do supervisor e do orientador, 

porém não ficou claro quais seriam essas atribuições.  

Quanto ao supervisor, percebido como alguém que trabalha sozinho, que resolve 

os problemas, que detém as soluções, tem o papel de mediador, ou de facilitador. Contudo, 

não foram dadas maiores explicações sobre o que isso realmente representaria, ponderando-

se, apenas, que tem o papel de “ajudar o professor”, buscando sugestões, “facilitando a 

prática deles”, como afirmou uma participante, mais especificamente, sobre a sua formação: 

  

Nós fomos formados para ser executores[...] Sempre fui muito obediente[...] (eu) 
não era quem mandava era quem fazia[...] O supervisor ia para a sala de aula porque 
os pais vinham reclamar[...] porque alguns não faziam exatamente o que tinham que 
fazer[...](JT) 

 

Pode-se resumir nessa fala a função supervisora que vem se delineando ao longo 

dos tempos: a angústia em torno da função que o supervisor desempenhava, perante os 

colegas, como de mando, quando, na verdade, ele também recebia ordens e deveria cumpri-

las. A estrutura escolar era fortemente hierarquizada, o que se revelou nos depoimentos das 

supervisoras com mais tempo de trabalho.  

O espaço de discussão proporcionado por este estudo constitui-se num momento 

de escuta para os coordenadores. Pela análise das falas, percebe-se que, apesar da negação 

em torno da função fiscalizadora, ainda se faz presente a concepção de supervisão como 

alguém que “deve dar as respostas”. E mesmo que esta busca de respostas seja conjunta ou 

coletiva, o que, aliás, foi muito expresso, a busca ainda acontece por procedimentos/meios, 

em detrimento da finalidade da ação. A função supervisora é, então, “a de facilitar junto aos 
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professores uma nova prática”, demonstrando que ainda assume para si a tarefa de 

facilitadora. A colocação sobre a supervisão necessitar de uma “super-visão”, percebendo e 

compreendendo o todo da escola, também traz em si a concepção de alguém que fiscaliza, 

que domina algo que os demais não dominam, logo, devem submeter-se. 

A idéia, ainda é de que os supervisores foram formados para “obedecer, executar e 

mandar”, numa concepção “antiga”, cujo nascedouro se deu no contexto das “empresas”, o 

que a escola assumiu quando foi exigida sua melhoria de qualidade. Pode-se compreender 

essa idéia, por ser o supervisor,na fábrica, o responsável por supervisionar as tarefas  para 

melhorar/aumentar a produção. Nessa perspectiva, a empresa é um modelo de gestão que 

deve ser seguido pela escola para qualificar-se e resolver seus problemas. E sendo um 

espaço de aplicação prática dos conhecimentos “descobertos” pela ciência, o supervisor tem 

a função de potencializar isso, supervisionando, fiscalizando os que não se enquadram nessa 

perspectiva, para que isso venha a ocorrer.  

Durante todos os encontros, emergiram questionamentos em torno da função 

supervisora. De início, como já foi relatado, alguns procuravam dar respostas às perguntas 

da problemática inicial; outros já demonstravam a instalação da dúvida e assumiam para si 

os questionamentos propostos, construindo outros. Observa-se esse momento nas seguintes 

falas:   

 

E todo mundo na escola, pelo menos a maioria, tem uma função delimitada. O professor da 
área das ciências exatas vai lá prepara sua aula, tem o domínio do conteúdo dele, dá a aula 
dela. A aula é  a obrigação dele. O de Português a mesma coisa. A secretaria tem um trabalho 
específico. Então, qual é a função do supervisor, do coordenador? Aí vem o aluno angustiado 
reclamando da professora, a professora, angustiada, reclamando do aluno. É uma coisa 
angustiante porque tu não sabe para onde correr, e tudo desemboca em ti.(D) 
Se o professor não tivesse competência pra resolver os problemas em sala de aula, ele que 
pedisse demissão. É forte (dizer isto), mas realmente, se tu for analisar que o professor é um 
pedagogo, realmente tanta picuinha que vem pra gente solucionar, que tu acaba não 
conseguindo peneirar, porque, às vezes qualquer bobagem, depois eu vou analisar, e meu 
deus, por que eu fui lá(D) 
Acabamos fazendo tudo pra todos[...]estamos nos desvalorizando, nos desqualificando, isso é 
que é a verdade (J) 

 

A análise do que foi expresso pela linguagem, a partir do objetivo da vivência de 

uma racionalidade comunicativa, na interação, permite observar que o questionamento 

instalou-se, o que já demonstra a possibilidade de construção de uma nova concepção de 

supervisão. 
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Outro aspecto consiste em tentar romper com a concepção de supervisor como 

“alguém que trabalha sozinho”, visto pelo grupo como um “entrave”, como um “problema” 

e o deslocamento do trabalho solitário para o coletivo pode se dar tanto na troca com outros 

coordenadores como com os professores. Se o que se busca é a fundamentação para um 

processo comunicativo, é imprescindível a liberdade de cada um na exposição de seus 

argumentos. E, realmente presenciou-se nos encontros uma constante busca pelo 

entendimento, valendo-se de processos comunicativos, em cada um tinha sua importância 

no grupo, pelas suas concepções e histórias, respeitadas nas manifestações. 

Neste texto apresentamos o relato da vivencia de um processo de formação 

continuada, outras categorias foram analisadas que não estão aqui explicitas por uma 

questão de espaço. O relato do processo demonstra quanto é significativo a vivencia destes 

espaços-tempo em que o profissional pode pensar em grupo aquilo que ele faz. 
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