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RESUMO  

  

  

 Este estudo tem o objetivo de apresentar o retrato do Supervisor Pedagógico que 

atende as escolas Estaduais de Pernambuco que durante este trabalho chama-se educador 

de apoio, desde sua trajetória inicial, os entraves e desafios, aspectos pouco tratados na 

literatura.   

O enquadramento teórico foi orientado partindo de um breve histórico da educação 

brasileira com o surgimento deste profissional seguindo para o contexto pernambucano e 

as mudanças que ocorreram na nomenclatura de supervisão pedagógica para educador de 

apoio. Considerando a função de educador de apoio como importante para o 

desenvolvimento da escola como um todo, a investigação realizada ressalta possibilidades 

e limites dessa atuação profissional diante do compromisso com a educação pública. 

Partindo da compreensão de que o educador de apoio pertence ao conjunto de meios que 

contribui para o crescimento escolar de maneira dinâmica e atualizada examinamos os 

conceitos de uma supervisão reflexiva e os cenários de supervisão que moldam os 

educadores de apoio no contexto escolar.   

Para tanto procedemos com análise de documentos: legislações, fontes: Diário 

Oficial, Arquivos da Secretaria de Educação do Estado, depoimentos e entrevistas com os 

educadores que exerceram a função no início e atualmente.  

Finalmente, diante do estudo realizado destacamos que o educador de apoio que 

atende as escolas de Pernambuco é um colaborador que luta pela garantia do seu espaço 

no contexto escolar e pelo reconhecimento como ser histórico, produtor de sua existência, 

em sua relação com o mundo e, portanto, promova uma realidade, que se faz a partir do 

ensino caracterizado num compromisso da educação para a cidadania.  

  

Palavras chaves: Supervisão Pedagógica, Educador de Apoio, Formação.  
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ABSTRACT  

  

  

                 This study aims at describing the profile of the typical education professionals who 
are now called “support educators”, and who were formerly called pedagogical supervisors in 

state schools in Pernambuco, Brazil, from 1978 to 2013, since such profile has not yet been 
found in the literature.   

              Our theoretical framework includes firstly a brief history of Brazilian education and 

the emergence of this professional, then a description of the educational context of 
Pernambuco, and the circumstances that led to a change in the nomenclature from pedagogical 

supervisors to support educators. Considering the role of support educators as vital for the 
development of state schools as a whole, our research highlights the possibilities and limitations 
of these professionals vis-à-vis their commitment to public education. Based on the 

understanding that support educators are instrumental to school growth in a dynamic and 
current way, we examine the concept of insightful supervision and the different scenarios that 

shape the action of support educators in the school context.   

                 To do so, we undertake an analysis of official documents such as the so-called Diário 

Oficial, and other documents from the archives of the State Department of Education, as well 
as testimonies and interviews with the educators who have worked as support educators in the 
past and in the present.  

                Finally, in view of the study that we carried out, we conclude that support educators 
who supervised state schools in Pernambuco are now fighting for their continuous existence in 

the school context and for their recognition as historically important beings in charge of their 
own existence, and of their relationship with the world. In fact, they are even responsible for 

creating an educational reality that is fundamentally based on their commitment to education 
and citizenship.  

  

  

Key-words: Pedagogical Supervision, Support Educators, Education.  
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              As mudanças comportamentais, tecnológicas e ambientais ocorrem cada vez mais 

rápidas influenciando o desempenho do professor e do aluno, na formação deste homem 

globalizado em decorrência de um contexto sócio-político-econômico. Portanto, é um desafio 

para quem deseja construir aprendizagens e estratégias educacionais, levando-se em conta essa 

evolução pela qual trafegam professor e aluno.  

Esse processo começa no início do ano letivo, na elaboração do planejamento. Os 

professores precisam tomar decisões acertadas sobre como ensinar, considerando quem são os 

alunos, o ambiente, os recursos e os conteúdos escolares. Essas decisões repercutem no seu ato 

pedagógico ligando a ação, o fazer pedagógico, e o ensino-aprendizagem. É através deste ato 

que o professor leva o aluno ao caminho da cidadania e o faz descobrir como pessoa capaz de 

ter seus próprios pensamentos para transformar o meio em que vive. Os conteúdos escolares 

têm seu valor no processo de conhecimento, porém a prática pedagógica usada pelo professor 

contribui para que o aluno aprenda e vivencie no seu cotidiano.  

Além dos conteúdos escolares, os conteúdos para a vida precisam estar inseridos nas 

propostas pedagógicas, e à medida que os alunos vão se apropriando, os conteúdos para a vida 

vão tomando forma e adquirindo uma imagem diferenciada que precisa ser valorizada na escola. 

As propostas de ensino precisam explorar e fazer uma ligação dos conhecimentos escolares aos 

conhecimentos para a vida.      Segundo Imbernón (2000) diante das diversas mudanças que 

ocorrem a educação além de facilitar o aceso ao conhecimento deve promover o 

desenvolvimento das habilidades necessárias na sociedade da informação. As habilidades 

apresentadas pelo autor como autonomia, capacidade para tomar decisões, trabalho em grupo, 

flexibilidade são diferenciais no ambiente de trabalho. Em muitas circunstâncias é difícil ao 

professor vivenciar essa proposta devido a vários fatores externos ou internos que interferem 

no seu cotidiano e na sua prática pedagógica fazendo com que muitas vezes seja resumido 

apenas aos conhecimentos escolares.  

             Em meio a tantas tarefas a cumprir, planejamentos, planos de aula, avaliação e outras 

atividades o professor sente-se assoberbado diante das muitas cobranças que o mesmo se faz e 

mediante as cobranças externas. Para atender os conteúdos escolares e os conteúdos para a vida 

no seu planejamento se faz necessário promover um momento de discussão para envolver toda 

comunidade escolar. Não partindo de pequenos grupos isolados mais de equipes que associem 

ideias e como uma teia alcancem os objetivos propostos pela escola. Nos momentos de 

discussão os professores perguntam sobre: o que ensinar? Para quem ensinar? E como vou 

ensinar? Fazendo um questionamento constante de seu fazer? O ato e o fazer pedagógico devem 
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ser encarados como um projeto mais amplo no qual o pedagógico e o político contribuem para 

o ato educativo. O professor precisa fazer a diferença, pois em estudos realizados por Lopes e 

Silva (2011) apresentam que a falta de clareza numa atividade, a informação é transmitida sem 

sucesso para o aluno.  

É na construção do planejamento que o professor precisa inserir o saber com uma 

pedagogia diferenciada, partilhando, acompanhando, refletindo e comemorando os avanços do 

processo junto com seus colegas de forma interdisciplinar e transdisciplinar.  

Sendo assim, existe a necessidade de um profissional que costure ligue todos os pontos, 

todos os professores e provoque a reflexão da prática pedagógica junto à equipe e falem uma 

única linguagem. Na proposta da rede estadual de ensino, o educador de apoio/supervisor 

pedagógico precisa exercer essa função e contribuir para novas formas de trabalhar a educação 

de maneira participativa. O personagem do nosso estudo, o educador de apoio/ supervisor 

pedagógico, é o fio condutor que irá ligar os principais pontos na contribuição para uma escola 

de qualidade.  

                                                           

  

1.1 Contextualização do estudo  

  

  

Para formar uma educação de qualidade com o sucesso dos alunos é importante que 

vários segmentos se envolvam e busquem um só objetivo formar cidadãos capazes de refletir e 

mudar a sociedade em questão. Além dos professores, Gestores Escolares, Orientadores 

Educacional, Auxiliares Administrativos e Psicólogos, a figura do supervisor pedagógico se faz 

presente pela sua função junto aos órgãos de competência e por ser um elo entre os professores, 

aluno se equipe gestora.  

          O supervisor pedagógico foco do nosso estudo, pode ser uma peça principal neste 

repensar junto aos professores, no desenvolvimento de aulas   mais    atrativas inovadoras que 

transmita aos alunos vontade de aprender e permanecer na escola como um centro de partilha 

de conhecimentos.  

 É mediante o seu trabalho que muitas questões podem ser alteradas, revistas e refeitas para 

serem construídas com uma nova visão.  

 O supervisor pedagógico é o provocador da reflexão do trabalho pedagógico.  
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Vasconcelos acrescenta:  

  
A relação entre professor- supervisor educacional em termos de processo de  

interação, é muito similar à professor-aluno. Assim como o aluno – e não o professor-

, não naquele momento da aula, é o foco das atenções em termos de construção do 

conhecimento, quem vai ter a prática pedagógica em sala é o professor, e não o 

supervisor (Vasconcelos, 2011: 88).  

  

  

    Muitas são as tarefas, sejam elas de ensino-aprendizagem, administrativas, sociais ou de 

qualquer esfera são desenvolvidas por este profissional que participa tanto do planejamento, 

implementação e avaliação.   

Para Armelini (1979) o supervisor pedagógico é um facilitador de mudanças, quando 

este procura ajudar as pessoas a se posicionarem e a assumirem o seu próprio processo de 

desenvolvimento, com objetivo de melhorar seu trabalho, em função de uma formação 

continuada. Também Alarcão e Tavares (2003) endossam que o supervisor pedagógico 

personagem que assume um importante papel na escola tem como principal objetivo 

desenvolver atividades que leve em consideração o trabalho com o aluno de maneira eficaz e 

abrangente em todos os aspectos para que ele se realize como pessoas no contexto que vive.     

Nos mais variados conceitos sobre o supervisor pedagógico é visto como personagem principal, 

facilitador e inovador. De modo geral o supervisor pedagógico é aquela pessoa que sempre está 

em busca de contribuir para o ensino- aprendizagem e prática pedagógica dos professores 

precisam ser um diferencial na escola.  

No Brasil existe uma diversidade de culturas devido às influências dos povos que 

passaram por lá deixando seu legado e comportamento. Definir como o supervisor pedagógico 

realiza seu trabalho atualmente é muito difícil, pois começa pela nomenclatura que o define em 

cada Estado. Atualmente são 27 Estados mais o Distrito Federal.  

Em alguns Estados o supervisor pedagógico é chamado de supervisor educacional, 

coordenador pedagógico, supervisor escolar, Agente de Desenvolvimento Educacional, técnico 

de ensino, professor técnico e ainda educadores de apoio como é o caso de Pernambuco. Além 

de uma nomenclatura variada o trabalho é o mesmo, mas, com nomenclaturas diferentes.  

   Como? Em Pernambuco o trabalho realizado pelos professores técnicos que atendem na     

Gerência Regional de Educação (GRE) em outros estados é realizado pelos supervisores 

pedagógicos ou de ensino.  

No entanto a função exercida por cada supervisor pedagógico é relativa compactuando 

com atribuições que buscam um mesmo objetivo, cooperar com o trabalho do professor e o 
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desenvolvimento do aluno. Trabalhar com o aluno e com o professor é papel da supervisão 

pedagógica, proporcionar estudos coletivos com os professores em todas as direções “sobre 

fatos e problemas” da comunidade em si como questões que envolva o mundo globalizado 

(Ziegler, 2013). Em Portugal como expõe Alarcão (2013) a função está voltada para o 

acompanhamento de um professor mais experiente e mais informado em orientar outro 

professor no desenvolvimento humano e profissional em início de suas atividades.  

Outro detalhe em relação ao supervisor pedagógico é a diferença na nomenclatura 

também em relação aos municípios do Estado de Pernambuco como, por exemplo Recife e 

Paulista preferem coordenador pedagógico, em Camaragibe já foi chamado de Educador de 

Apoio Pedagógico (EAP) e atualmente é chamado de coordenador pedagógico.  

Com todas estas mudanças na nomenclatura do personagem principal do nosso estudo 

verificamos que com o decorrer do tempo ela se apresenta mais elaborada e de cunho mais 

específico saindo do que a princípio originou seu surgimento baseado nas abordagens de 

influência taylorista que traduzem uma educação tecnocrata voltada para a fiscalização das 

atividades para um acompanhamento do trabalho pedagógico do professor. Segundo Rangel  

(2009) “um trabalho de assistência ao professor, em forma de planejamento, acompanhamento, 

coordenação, controle, avaliação e atualização do desenvolvimento de processo-

aprendizagem”.  

A prática do supervisor pedagógico vem se traduzindo com uma nova postura como 

apresenta. Alarcão (2013):  

  

 
Ao super poder orientador e controlador contrapõe-se uma concepção mais 

pedagógica da supervisão concebida como uma construção, com os professores, do 

trabalho diário de todos na escola. O supervisor passa assim a ser parte integrante do 

coletivo dos professores, e a supervisão realiza-se em trabalho em grupo.  

   

A proposta do supervisor pedagógico de acordo com Alarcão (2013) está direcionada 

ao ensino e aprendizagem e a qualidade do ensino continua sendo o objeto de trabalho assim 

como no passado, porém a diferença é que não “é imposta de cima para baixo”, mas, numa 

abordagem mais de interação, partilha entre professores e supervisor pedagógico.  

  

  

1.2. Importância do estudo  
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 No Brasil a função de supervisor pedagógico tem várias nomenclaturas que dependendo 

da região o trabalho também pode ter alterações. Diante das diversas nomenclaturas para o 

supervisor educacional vamos chamá-lo de supervisor pedagógico pois, apoiado na definição de 

Rangel (1988 citado por Alarcão 2013) concordamos que a supervisão pedagógica é 

caracterizada “por um trabalho de assistência ao professor, em forma de planejamento, 

acompanhamento, coordenação, controle, avaliação e atualização do desenvolvimento de 

processo ensino-aprendizagem”.  

A assistência ao professor e acompanhamento cercam o supervisor pedagógico que 

precisa diversificar seu aprendizado no sentido de assessorar o professor diante das mudanças 

do sistema educacional e sobretudo no exercício de sua função conscientes de sua importância 

como agente ativo no processo de ensino- aprendizagem.  

Assim, a proposta de investigar o educador de apoio, peça importante na escola surgiu 

de inúmeros questionamentos sem respostas sobre seu surgimento, caminhos que o levaram a 

assumir diversas atividades acerca das questões pedagógicas e administrativas sem se 

apresentar como um fiscal controlador, como tem sido o trabalho desse profissional nas escolas 

da rede estadual de ensino e finalmente porque essa nomenclatura de Educador de Apoio. São 

embates que durante a minha trajetória escolar e até o início da escrita deste trabalho 

continuavam vagos sem respostas. A proposta é entender o perfil deste educador o trabalho 

pedagógico realizado por ele sem as referências do supervisor como um “bombeiro” disposto a 

apagar os diversos focos de “incêndio” nas diferentes áreas e ao final do dia ter a sensação de 

que não fez nada. Vasconcelos (2007).  

Para entender o contexto que supervisores pedagógicos constroem nas escolas públicas   

do   estado   de    Pernambuco   e  buscar  entendimento  para  as inquietações  apresentadas nas 

rodas de conversa entre colegas sobre a falta de identidade, motivação e falta de esperança deste 

profissional que hoje atuam nas escolas; este trabalho pretende percorrer os caminhos, objetivos 

e garantias para o exercício da função. Existe poucos trabalhos na área do supervisor 

pedagógico em Pernambuco restringindo a buscar também a fala de personagens que 

vivenciaram o momento histórico e acervo da imprensa pernambucana.   

O estudo tem como princípio básico responder algumas inquietações que no decorrer 

da minha trajetória profissional provocaram a descoberta por um estudo mais detalhado sobre 

o supervisor pedagógico. As questões são:  

  

• Qual o contexto histórico-político e social que surgiu o educador de apoio? 
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• Quais os motivos que levaram a mudança da nomenclatura de supervisor pedagógico para 

educador de apoio? 

 

• Como está a prática pedagógica do educador de apoio nas escolas estaduais do estado de 

Pernambuco? 

  

Em buscar de respostas para as indagações propostas elaboramos os objetivos.  

  

• Refletir sobre a importância do supervisor pedagógico no contexto histórico do Brasil. 

 

• Conhecer a história do educador de apoio no estado de Pernambuco. 

 

• Estudar os modelos de supervisão que se reflete na prática pedagógica. 

 

• Compreender a função do supervisor pedagógico numa abordagem reflexiva. 

 

• Averiguar o papel do educador de apoio nas escolas públicas do estado de Pernambuco quanto 

aos desafios pedagógicos. 

 

  

    1.3 Organização da Dissertação  

 

  

A dissertação está organizada em cinco capítulos distribuídos da seguinte forma.   

O capítulo primeiro diz respeito à introdução. Nesta parte está contida a 

contextualização do estudo, as questões problemas que serviram de inquietações para o estudo, 

a importância do estudo e objetivos.   

No segundo capítulo apresentaremos o enquadramento teórico da supervisão 

pedagógica partindo do contexto da ação espontânea, um breve histórico da educação brasileira 

e surgimento da supervisão no Brasil. Ainda, iremos percorrer os caminhos da educação em 

Pernambuco com recortes da supervisão e fatos históricos-políticos que alteraram a 

nomenclatura do supervisor pedagógico.  Os modelos de supervisão que direciona o cotidiano 

dos supervisores pedagógico e as reflexões sobre o fazer e o saber dos supervisores numa visão 

da escola reflexiva, também será tratado nesta parte.  

           No terceiro capítulo, teremos a metodologia de estudo com o contexto e a caracterização 

dos participantes.  
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           No quarto capítulo relataremos a apresentação e análise dos dados das entrevistas 

realizadas.  

          No quinto capítulo apresentaremos as considerações finais sobre o estudo e embasamento 

para estudos futuros.   
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2.1. Supervisão: da ação espontânea ao contexto escolar  

    

   

“Nenhuma circunstância despertará em nós um estranho de que não tivéssemos suspeitado. 

Viver é nascer lentamente. Seria fácil demais servir-se de almas já feitas”  

  

Antoine de Saint Exupéry  
   

  

Este capítulo está dividido em duas partes. A primeira parte diz respeito ao histórico da 

supervisão pedagógica partindo da educação primitiva levando em consideração a função 

supervisora e seu desenvolvimento, num contexto mais global. A seguir, apresentaremos um 

breve histórico da educação brasileira e surgimento da supervisão pedagógica no Brasil.  

Com o sentimento de sempre estar em luta consigo mesmo na busca de alcançar o 

ensino- aprendizagem, a concretização de um novo conhecimento e formar cidadão, que 

iniciamos um estudo sobre supervisão escolar, supervisão educacional, educador de apoio, 

coordenador pedagógico, supervisor pedagógico e outras nomenclaturas dadas em vários 

lugares para este personagem que tem deixado suas marcas na história da educação. Estudos 

realizados sobre educação deixam evidências da presença deste profissional no contexto 

pedagógico que vai desde os primeiros atos de ensinar a sistematização da escola e o 

desenvolvimento da educação. Para entender como tudo começou partiremos do contexto 

histórico no mundo com a supervisão como função e em seguida a ideia de supervisão.  

Partindo das raízes para tentar entender as muitas questões que envolvem a supervisão 

pedagógica hoje é necessário verificar que a supervisão teve também seu momento primitivo.  

Estudando o passado para entender o presente Larroyo (1982) apresenta que:  

  

O homem precisa tomar clara consciência de seu passado para servir de reflexão para 

o seu processo de evolução integral, pois é ouvindo as sugestões dos mais aptos e 

apoderando-se do passado é que novos passos são dados para orientar os mais novos.  

   

Seguindo este princípio para entender o presente e construir o futuro tentaremos 

entender o comportamento de pessoas, organização social e formação humana vividos com a 

presença deste profissional. Quando o homem se organiza para defender seus interesses, sejam 
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quais forem de sobrevivência ou outrem a educação começa a se fazer presente e percebemos 

isto na educação dos povos primitivos.  

Larroyo (1982) relata que na educação primitiva o que mais interessava eram as 

necessidades cotidianas e o modo de vencer as implicações que poderiam vir atrapalhar suas 

satisfações. A educação era passada de forma espontânea sem consciência, apenas com a 

intenção de repassar ocupações como caçar e pescar sob forma de imitação. Assim os bens 

culturais eram passados de gerações em gerações dos adultos aos mais jovens uma educação 

natural. Saviani (2010) em seus estudos aponta que o histórico da supervisão está muito ligado 

a ação educativa e à medida que essa ação vai sendo sistematizada é percebível a atuação da 

supervisão assumindo postura de função.  

Entretanto Saviani (2000) encontramos relatos da função supervisora que acompanha a 

ação educativa nas ações primitivas. Nas comunidades primitivas os homens usavam o que a 

natureza lhe oferecia para sobreviver satisfaziam suas necessidades existenciais chamadas de 

“comunismo primitivo”. O homem precisava satisfazer seus desígnios e assim se educavam de 

forma coletiva agindo na natureza, coletando frutos, caçando, pescando, cultivando a terra e 

cuidando dos animais; os homens se educavam. Portanto, quando os adultos realizavam as 

atividades para a própria subsistência diante dos demais estavam de certo modo ensinando e 

supervisionando suas ações de maneira indireta por meio de uma vigilância. Segundo Saviani 

(2000), mesmo sem nomear esta ação da supervisão é notável a presença da função da 

supervisão.  

Com o passar dos tempos e o surgimento da propriedade privada resultando na divisão 

de classe, há uma separação dos proprietários da terra e dos não proprietários. Luzuriaga (1977), 

descreve: a    sobrevivência   dos    povos primitivos em: homem caçador e no homem agricultor. 

O homem caçador era nômade, não conhecia a guerra porque não tinha porque lutar e pouco 

provável que existisse entre eles ordem ou regime de vida. Ainda assim para o homem agricultor 

quando jovens deveriam aprender sobre os fenômenos meteorológicos, cultivo de plantas e 

cuidado com os animais. Suas principais características eram a normalidade e estabilidade.    

Com a divisão do trabalho acontece  como resultado a divisão da classe dominante e da classe 

dominada determinando a alguns trabalharem mais que outros.   

       Saviani (2000) explica que embora a condição humana continua a depender do 

trabalho, não somente do seu próprio trabalho, mas do trabalho alheio, isto implica dizer que a 

condição de proprietário dá a essa gente a condição de viver sem trabalhar e ficar com o tempo 



  

  

  
12  

 

 

livre. Essa gente com tempo livre passa a frequentar a escola (palavra derivada do grego- lugar 

do ócio).  

Assim como aconteceu na sociedade primitiva a história se repete na idade média na 

divisão dos feudos quando a escola se limitava somente ao mestre e ao discípulo, dando ao 

mestre a condição da qual se assemelha a figura do pedagogo que na Grécia antiga era o escravo 

que tinha a missão de conduzir as crianças até o mestre para receber a lição. Depois o pedagogo 

passou a significar o próprio educador que vigiava, controlava e supervisionava as crianças. 

Este era o trabalho do escravo, que era encarregado de dar formação (paidéa). Saviani (2010)  

  

De acordo com Cambi, (1999:49) para os gregos a Paidéia era:  

  

  
“... a formação do homem através do contato orgânico com a cultura, organizada em 

curso de estudos, com o centro dedicado aos studia humanitatis, que amadurece por 

intermédio da reflexão estética e filosófica e encontra na pedagogia – na teorização 

da educação subtraída à influência única do costume – seu próprio guia”.  

  

Os gregos acreditavam  que  a  formação  ideal   não  é  possível sem  a  ideia  ou  imagem  

do homem em busca de sua essência. Jaeger (1936). Oliveira e Grinspun (2012) retratam  que 

na Grécia antiga este acompanhamento era realizado por especialistas dos espaços, já em Roma 

este trabalho era de responsabilidade dos censores que também organizavam o recenseamento.  

                    Nesse contexto, ganha relevo a função supervisora ligada ao controle a            

fiscalização no sentido etimológico vem do latim super “sobre”, mais visio, “visão”.  

Assim Oliveira e Grinspun (2012) afirmam que o significado da palavra supervisão é olhar de 

cima no sentido de controlar a ação do outro.  

             A ideia de supervisão como acrescenta Saviani (2010) começou com o 

desenvolvimento econômico na economia feudal quando as trocas de produtos e mercadorias 

eram comuns. O feudo era a base econômica desse período, pois quem tinha a terra possuía 

mais poder.  

             Com o desenvolvimento da economia medieval “a geração sistemática de excedente 

foi intensificando o comércio” determinando a troca e o surgimento da burguesia. O autor 

chama atenção para o fato de que “inversamente do que ocorria na sociedade feudal, é a troca 

que determina o consumo”. Com esta mudança o olhar produtivo saiu do campo para a cidade, 

da agricultura para a indústria.   

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/feudo.htm
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Ora se na Idade Média a cidade (aldeia) e a indústria (artesanato) eram subordinadas 

respectivamente ao campo e à agricultura, na Época Moderna acontece uma inversão o campo 

e a agricultura fica subordinados à cidade e à indústria. Outro fato importante destacado pelo 

autor é quanto às relações que deixam de ser naturais para ser sociais baseado no direito positivo 

estabelecido contratualmente e se traduz em Constituições escritas. A ciência e o direito 

positivo eram apresentados em forma de escrita além da necessidade da escrita por meio da 

reforma protestante que divulgava a leitura direta das escrituras com a descoberta da imprensa. 

A escola era o meio pela qual o conhecimento através das letras podia ser adquirido de forma 

sistemática.  

Para Saviani (2010) todo esse olhar de mudança do campo para a cidade, do saber 

espontâneo para o sistemático culminou para que a escola fosse o centro do saber e muito 

procurada levando a existência para formas específicas e institucionalizadas. Nesse processo de 

institucionalização é percebida a ideia de supervisão educacional que foi se manifestando nas 

ações religiosas dos séculos XVI e XVII com as propostas de Lutero, Calvino e Melanchthon 

com Comenius, os jesuítas. Os lassalistas passando nos séculos XVIII e XIX com propostas de 

organizações do sistema de ensino estatal e nacional, de orientação laica até  

“amplas redes escolares”.  

As crises religiosas reveladas na educação formal perpassaram as iniciativas 

colonizadoras, sendo importante observar como elas se desenvolveram no Brasil.  

        A seguir, buscamos apreender como a ideia de supervisão se desenvolveu na educação 

brasileira.  

   

  

2.2. A Educação Brasileira e o surgimento da supervisão pedagógica no Brasil  

 

  

  Partindo-se de um contexto histórico e enfatizando a evolução histórica da Educação 

traçamos um tempo dos acontecimentos no Brasil levando em consideração questões 

relacionadas ao surgimento do supervisor pedagógico. Faremos uma breve retrospectiva de 

grandes marcos que remeteram a história deste profissional frente aos desafios da realidade 

educacional brasileira.  

 Essa contextualização tem o propósito de reconstruir o surgimento, do supervisor 

pedagógico e apresentar a importância de um educador com ideais e um agente de mudança e 

contribuições.  
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Na história da educação no Brasil é incontestável não fazer referências ao trabalho  dos 

jesuítas que em meio a tantos desafios e dificuldades vencendo florestas ainda virgens, ásperas 

montanhas, aprendendo novas línguas estabelecendo novos conhecimentos entre os povos 

deixaram história de uma educação que é percebida até os dias atuais. Alguns pontos históricos 

relacionados a educação estão presentes nos estudos de Almeida (1989), na qual registra que a 

primeira escola do Brasil, foi fundada na casa de São Vicente, local onde mestiços da localidade 

e alguns órfãos vindos de Portugal aprendiam a falar português, a ler, escrever latim e os 

costumes da doutrina cristã. A Escola de São Vicente é o berço do ensino fundamental no Brasil 

graças ao Pe. Leonardo Nunes e outros padres da companhia de Jesus que mantinham 

numerosas escolas dirigidas por professores hábeis que se dedicavam ao ensino das 

comunidades.  

O ensino brasileiro aparece pela primeira vez com a chegada dos jesuítas no Brasil em    

1549 no Plano de ensino formulado pelo Padre Manuel da Nóbrega. Percebemos a ideia de 

supervisão no documento intitulado Ratio Studiorum, o Plano Geral dos jesuítas que tem como 

fundador Inácio de Loyola que entra em vigor no ano em 1570 após a morte de Manuel da 

Nóbrega.   

Miranda (2009) acrescenta que o plano era além de um método que consistia em uma 

proposta pedagógica voltada para a formação sistemática das humanidades com a literatura, 

línguas, retórica, história, teatro, filosofia e da teologia era destinado a formação tanto de leigos 

como de religiosos. Essa combinação de poesia, lógica, matemática, ciências naturais formava 

além do desenvolvimento intelectual o desenvolvimento moral.   

Este manual apresentava o objetivo de orientar o trabalho do professor em conjunto com 

as 467 regras. Saviani (2010) detalha que o Plano era constituído por:  

  
Um conjunto de regas cobrindo todas as atividades dos agentes diretamente ligados 

ao ensino, indo desde as regras do provincial, às do reitor, do prefeito de estudos, dos      

professores de modo geral e de cada matéria de ensino, passando pelas regras da prova 

escrita, da distribuição de prêmios, do bebel, chegando às regras dos alunos e 

concluindo com as regras das diversas academias.   
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No Ratio Studiorum encontramos a figura de prefeito dos estudos que segundo Santos 

(2012) associamos ao supervisor pedagógico, ideia de supervisão também apoiada por Saviane 

(2010). O Ratio Studiorum fala da figura do prefeito dos estudos geral e Sousa (2003) acrescenta 

que ele era o responsável pela orientação pedagógica da escola mesmo o Reitor sendo a figura 

principal do colégio. O reitor recebia a assessoria do prefeito dos  estudos inferiores e prefeito 

de disciplinas. Sousa (2003) relata que a primeira versão deste plano foi em 1586 e foi 

necessário para suprir uma necessidade de constituições tendo sua segunda versão em 1591 e a 

terceira 1599 para coordenar a educação jesuítica, mas como norma para a Companhia de Jesus. 

Segundo Saviani um conjunto de regras são direciona ao trabalho do prefeito dos estudos. São 

elas:  

 

Regra nº 1- estabelece que é dever do prefeito “organizar os estudos, orientar e dirigir 

as aulas, de tal arte que os que as frequentam, façam o maior progresso na virtude, 

nas boas letras e na ciência, para a maior glória de Deus”. A regra nº 5 determina que 

ao prefeito incumbe lembrar aos professores que devem explicar toda a matéria de 

modo a esgotar, a cada ano, toda a programação que lhe fora atribuída.  

A regra nº 17 referente a função de ouvir e observar os professores, estipula “de 

quando em quando, ao menos uma vez por mês assista às aulas dos professores; leia 

também o apontamento dos alunos” (Saviani, 2010:21)  

  

Concordamos com Sousa quando associa o prefeito dos estudos ao supervisor 

educacional, pois de acordo com as atribuições dos prefeitos dos estudos relatadas no Ratio 

Studiorum são atividades realizadas pelos supervisores pedagógicos nas escolas sejam elas 

pública ou privada.  

Saviani (2010) explica a ideia de supervisão pedagógica no Ratio Studiorum como uma 

tarefa específica a uma determinada pessoa. De fato, o Ratio Studiorum foi um plano de ensino 

unificado na época que construiu muitos avanços na aprendizagem de todos que entravam em 

contato com uma pedagogia tradicional.  

Nos estudos de Almeida (1989) encontramos registros oficiais da intervenção nos 

estudos que eram de competência dos jesuítas no século XVIII pelo processo de 

municipalidade” uma invenção que se desenvolveu até o primeiro quarto do século XIX e foi 

se dissipando com o tempo se transferindo para o poder central”.  

 A intervenção da municipalidade nos assuntos relacionados ao ensino era grande 

principalmente no Rio de Janeiro. O autor informa que apesar de poucas referências em nossa 
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história foi uma atividade que não pode ser duvidada. Documentos da época deixam evidencia 

desta intervenção no Rio de Janeiro e nos serviços realizados pelo Senado da Câmara Municipal 

no período colonial no reinado de D. João VI e durante a regência de D. Pedro I. Vale ressaltar 

que no período de 1730, os professores e os instrutores recebiam o título de Ministro de Letras 

e eram convidados a darem seu parecer nos casos mais importantes. Nesta época o professor 

era muito respeitado e valorizado socialmente entre as demais.  

Almeida também relata que:  

  

“As escolas continuavam sobre a direção dos jesuítas ou dos seus discípulos, com 

intervenção maior ou menor das municipalidades; o governo central nada 

regulamentava. Incumbia-se especialmente se assegurar a posse o domínio de todo o 

país, compreendido entre Amazônia e o Prata, até as vertentes dos Andes”.  

(Almeida, 1989: 29)  

  

No século XVIII, Portugal, conforme Saviani (2008) foi marcado por novas ideias de 

influência iluministas vindas de intelectuais portugueses residentes no exterior que foram 

chamados de estrangeirados pelos seus oponentes. Eles defendiam o desenvolvimento cultural 

do império português pela difusão das “luzes da razão”. Essa forma de pensar exigiu reforma 

no plano político no final do reinado de D. João VI. Com a aclamação de D. José I em 7 de 

setembro de 1750, Sebastião José de Carvalho e Melo integra a corte como ministro responsável 

pela Secretaria do Exterior e da Guerra. A ascensão de Sebastião é rápida e em 1959 recebe o 

título de Conde de Oeiras e em 1769 torna-se Marquês de Pombal. A influência de Pombal foi 

bastante ampla em vários aspectos sociais, econômicos e educacionais, porém tomaremos como 

essencial o aspecto educacional.  

Segundo Almeida (1989) o Marquês de Pombal ocupou-se da instrução pública e não 

mediu esforços para que ela chegasse a toda parte. O objetivo de Pombal era organizar uma 

instrução pública na metrópole e nas colônias, que neste período era muito negligenciada.  

Em 1759 o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas e consequentemente estabeleceu 

uma reforma no ensino, chamada de Reforma Pombalina, a educação estava agora a serviço do 

Estado e não da fé. (Santos, 2012). De acordo com Ribeiro (1998) o motivo apontado para a 

expulsão foi o fato da Companhia ser uma trave na conservação da unidade cristã e da sociedade 

civil. As razões apresentadas na época:  

  

a) “era detentora de um poder econômico que deveria ser devolvido ao governo;  
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b) b) educava o cristão a serviço da ordem religiosa e não dos interesses do país”.  

  

Almeida faz referência que a instrução primária oferecida ao povo pelo   governo 

colonial ficava muito a baixo do que se podia imaginar. “Os estudos secundários somente 

poderiam ser seguidos nos seminários episcopais e em um pequeno número de seminários civis, 

onde se ensinava aritmética, álgebra, geometria, latim e grego, retórica e um pouco de filosofia” 

(Almeida, 1989)  

O alvará de 28 de junho de 1759 instituiu a Reforma no ensino criando o diretor geral 

dos estudos, com atribuições de supervisionar e designava comissários responsáveis por 

mostrar a situação das escolas. Neste sentido a ideia de supervisão para o diretor dos estudos 

apresenta aspectos administrativos - políticos mais voltados para a área de inspeção e direção 

de forma geral ficando a cargo do comissário a orientação do ensino, direção e fiscalização 

local. (Saviani, 2010). Em decorrência da expulsão dos jesuítas e extinção do seu sistema de 

ensino forma criadas as aulas régias. No Brasil o primeiro concurso para admissão de 

professores foi realizado no Recife, capital pernambucana em 20 de março de 1720, depois no 

Rio de Janeiro. (Saviani, 2008).  

A inspeção e acompanhamento das escolas régias só aconteceram quando o vice-rei D. 

José Luiz de Castro recebeu a Carta Régia, de 19 de agosto de 1799 que autorizava a inspeção 

privativa das escolas régias ou públicas de toda a colônia. ( Corrêa e Oliveira 2011).  

Anos se passaram e quando o Brasil se tornou independente no período da Assembleia 

Geral Constituinte e Legislativa, D. Pedro I destacou a necessidade de uma legislação especial 

para a instrução pública. Essa instrução publica teve duas propostas, mas não foi aprovada. 

Coube a instrução pública o inciso 32 do artigo 179 do último título (VIII) da primeira 

Constituição do Império do Brasil, na qual determinava que a “instituição primária é gratuita a 

todo o cidadão” (Saviani, 2010). O mesmo autor acrescenta que (2010), foi inaugurada a 

organização autônoma da Instrução pública com  Lei de 15 de outubro de 1827, que instituiu a 

escola de primeiras letras que tinha o   objetivo de atender a todas as vilas e lugares do Império 

com o método do ensino mútuo. No ensino mútuo o professor exerce o papel de supervisor e à 

docência seguida da assessoria dos monitores no sentido de acompanhar o trabalho que está 

sendo realizado 

 O Império reconhece a ideia da supervisão como uma função determinada a uma pessoa 

específica e no relatório de 1834 no qual o ministro do Império, Chichorro da Gama afirma que 

as escolas de ensino mútuo não atendem as expectativas, defende a criação de um inspetor de 
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estudos. No relatório de 1836 o ministro do Império com o fim de remediar a situação 

deplorável das escolas torna visível a necessidade de uma supervisão permanente. (Saviani, 

2010).  

Com a Revolução Industrial surge a profissão de supervisor dentro das fábricas que 

tinha o objetivo de vigiar e controlar os profissionais e principalmente toda produção, conforme 

Manacorda (1996) descreve: “os artesãos não possuíam lugar de trabalho, matéria prima, 

instrumentos de produção, capacidade de desenvolver sozinho o processo produtivo integral, 

produto do seu trabalho e nem a possibilidade de vendê-lo no mercado”. 

Muitas mudanças ocorreram na sociedade e o supervisor mais uma vez passa a exercer 

e assumir o perfil que a política de ensino lhe instrui a fazer. Na época dos jesuítas tinha o 

objetivo de controlar e manter a reprodução de uma estrutura social.   

Para Corrêa e Oliveira (2011) o ano de 1841 foi um marco na história da supervisão 

pois, tinha seu olhar para a prática do professor que mesmo sem formação seu objetivo era 

melhorar o desempenho da escola através da sua prática pedagógica, ação que pendurou por 

vários anos.  

              A Reforma Couto Ferraz de 1854 estabelecia um inspetor geral que tinha a missão de  

“supervisionar” pessoalmente ou através dos delegados designados ou por membros do 

Conselho Diretor todas as escolas públicas e privadas. Com as muitas discussões sobre a 

instrução pública e as várias divergências todos comungam com a ideia de uma coordenação 

nacional, digo, sistema nacional de educação.  Desta forma, a ideia da supervisão começa a ser 

notada e sistematizada na educação da seguinte forma: a organização administrativa e 

pedagógica do sistema que implicava na inspeção, coordenação, ou seja, supervisionar e a 

organização das escolas na forma de grupos escolares bem como a organização das atividades 

relacionadas aos professores, alunos, isto é, um serviço de supervisão pedagógica. (Saviani, 

2010).  

 No período republicano a reforma da instrução pública paulista foi a primeira a ser 

implementada entre 1892 e 1896 organizando o ensino primário na forma de grupos escolares, 

e instituindo o Conselho Superior da Instrução Pública, a Diretoria Geral da Instrução Pública 

e os Inspetores de Distrito. Essa reforma não foi consolidada e o cargo de diretor geral da 

Instrução Pública e a Secretaria   Geral  da  Instrução Pública  são suprimidos pela Lei nº 430 e 

um ano é estabelecido a pela Lei nº 520 que extingue o Conselho Superior de Instrução Pública 
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e as Inspetorias distritais voltando a orientação do passado no qual cada município tinha seu 

delegado ou representante das municipalidades que exercia a fiscalização. (Saviani 2010).  

  

      Na década de 1920, de acordo com Saviani (2010) houve uma reorganização da 

administração pública no sentido de separar dos setores técnico-pedagógico os que exerciam 

as funções administrativas, ou seja, as funções de supervisor, inspetor e diretor foram 

separadas ficaram conhecidos como “técnicos em escolarização”. Neste mesmo período foi 

criada a Associação Brasileira de Educação em 1924 que concedeu muito estímulo para os 

técnicos. Este momento marcou também o surgimento dos profissionais da educação, 

formando uma nova categoria.  

  A supervisão durante várias décadas manteve o perfil de vigiar as formas de difundir 

o conhecimento realizados pela escola.  (Corrêa & Oliveira, 2011).  

Para Bello (2001) a Revolução que aconteceu em 1930 foi um marco da entrada do 

Brasil no mundo capitalista. Com as economias mais ajustada o Brasil teve mais chance de 

investir no mercado interno e desta forma a população exigia profissionais especializados para 

atuar no setor educacional, sendo assim era necessário investir na educação.  

             Nesse contexto Aguiar (1991) apresenta que o Brasil ainda não havia dado 

oportunidades educacionais para a população que estava em idade escolar e o modelo 

agroexportador tinha como requisito uma força de trabalho com formação para atender a 

expansão industrial no então chamado “modelo de substituição de importações”.   

      Desta forma a burguesia industrial e as camadas médias urbanas reivindicam atenção 

especial para a política de bem-estar social principalmente no que diz respeito a educação, 

reforçada pelo manifestado dos pioneiros da Educação Nova de 1932. A autora acrescenta que 

entre as primeiras iniciativas da atuação do Estado estiveram: a organização do ensino 

secundário, a equiparação dos colégios secundários ao Colégio Pedro II, a normatização da 

inspeção federal com a criação do cargo de inspetor e a estruturação do sistema de inspeção. 

Com a criação em 1930 do Ministério da Educação e Saúde Pública (Decreto nº 1902, de 14 de 

novembro de 1930) a estrutura do ensino se reorganizava. Aguiar (1991) também apresenta que 

com a Revolução de 30 o poder público no Brasil assume a característica de centralização das 

decisões nas diferentes instâncias do país e com a intervenção direta alterações começam a ser 

percebidas e nos vários setores do poder público.  
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Em 1931 o governo provisório organiza através de decretos o ensino secundário e as 

universidades. Estes decretos ficaram conhecidos como Reforma Francisco Campos. (Bello, 

2001). Segundo Romanelli (1991,) são:  

  

1 Decreto nº 19.850 – de 11 de abril de 1931: cria o conselho Nacional de      Educação.  
2. Decreto nº 19.851 - de 11 de abril de 1931: Dispõe sobre a organização do       ensino 

superior e adota o regime universitário.  

  
3-Decreto nº 19.852 – de 11 de abril de 1931: Dispõe sobre a organização da 

Universidade do Rio de Janeiro.  

  
4-Decreto nº 19.890 – de 11 de abril de 1931: Dispõe sobre a organização do ensino 

secundário.  

  
5-Decreto nº 20.158 – de 30 de junho de 1931: Organiza o ensino                             

comercial, regulamenta a profissão de contador e dá outras providências.  

  
6-. Decreto nº 21.241 – de 14 de abril de 1932: Consolida as disposições sobre a 

organização do Ensino Secundário.  

  

Embora como expressa Souza (2012) a preocupação no sentido de definir as atribuições 

dos supervisores tenha se apresentado desde 1930, as atividades de acompanhamento 

pedagógico apenas os inspetores gozavam do privilégio de ter a função de inspetor reconhecida. 

A Reforma Francisco Campos, segundo Romanelli (1991), teve o mérito de organizar o ensino 

secundário como um currículo seriado, frequência obrigatória, estabelecimento de dois ciclos, 

o primeiro com 5 anos chamado de fundamental (obrigatório para ingresso no ensino superior) 

e o segundo com 2 anos chamado de complementar e a exigência de habilitação neles para 

ingresso no ensino superior. Também equiparou os colégios secundários oficiais ao Colégio 

Pedro II, mediante inspeção federal oportunizou as escolas particulares a organização, 

estabeleceu normas para admissão do corpo docente com registro junto ao Ministério da 

Educação e Saúde pública, criou a carreira do inspetor e organizou o sistema de inspeção e 

equiparou as escolas sendo incluídas dentre as atribuições dos supervisores o acompanhamento 

pedagógico.   

A expansão industrial a partir de 1930 colaborou para que a educação pudesse se 

desenvolver. Souza (2012) explica que a demanda pela escolarização crescia devido à nova 

necessidade no campo de trabalho, para beneficiar e manter a proposta do governo   de atender 

a classe dominante foi criado, então o cargo de inspetor escolar e estruturava assim o sistema 

de inspeção com a intenção de se fazer cumprir todas as normas estabelecidas.   
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    Ainda em 1932 com suas ideias progressivas Anísio Teixeira assumiu o cargo de diretor 

da Instrução Pública da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e defendia um projeto 

pedagógico que renovasse a democratização da sociedade brasileira. Ele participou do 

“Manifesto dos Pioneiros da educação nova” que enfatizava o papel da escola nos aspectos 

político-social e a sua função diante da sociedade Corrêa e Oliveira (2011). O manifesto 

defendia uma escola pública, laica, obrigatória, gratuita e única e uma   fundamentação   

científica à educação   favorecendo a   organização dos serviços educacionais. Nesse contexto, 

os supervisores são destacados nas suas atividades nas unidades educacionais. (Souza, 2012).  

Aguiar (1991) acrescenta que essa nova postura se fez presente na Constituição de  

1934, artigo 150 que diz respeito a competência da União: “fixar o plano nacional de educação, 

compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados; coordenar e 

fiscalizar a sua execução, em todo o território do país” e “exercer ação supletiva quando 

necessário”. Com a intervenção do Estado na educação, o governo central passa a atuar na 

educação expandindo as funções de coordenação e fiscalização do Ministério nas normas 

federais. Com o aumento das atividades relacionadas ao Ministério da Educação se faz 

necessário sua reestruturação através da Lei 378 de 13 de janeiro de 1937 com o ministro 

Gustavo Capanema.  

Assim como apresentam Corrêa e Oliveira (2011) anos depois, após 1942 o perfil de 

supervisor é acrescentada a orientação pedagógica, além do administrativo e da inspeção como 

consta na Lei Orgânica do Ensino Secundário com a promulgação do Decreto-Lei nº 4.  

244.  

  
Art. 75. O ministério da Educação exercerá inspeção sobre os estabelecimentos de 

ensino secundário equiparado e reconhecido.  

  
§  1º A inspeção far-se-á não somente sob o ponto de vista administrativo, mas ainda 

com caráter de orientação pedagógica.  

  
§  2º A inspeção limitar-se-á ao mínimo imprescindível a assegurar a ordem e a 

eficiência escolares.  

  

Corrêa e Oliveira (2011) destacam que apenas na década de 50 a supervisão escolar 

surge na educação brasileira com o objetivo de “promover uma política desenvolvimentista e 

transformação social”. Isto porque como acrescenta Aguiar (1991) vários problemas de ordem 

do ensino a realidade estavam sendo discutidos e naquele momento se fez necessário uma 
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intervenção mais efetiva do Ministério da Educação através da Diretoria do Ensino Secundário 

a criação de um serviço que inspecionasse, mas com uma postura de supervisão pedagógica. 

Entre os períodos de 1953 e 1963 foi criado o Decreto-Lei nº 34.638 que instituía a Campanha 

de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES) que tinha como propósito a 

qualidade do ensino através do treinamento.   

O governo central exercido por Getúlio Vargas buscava a melhoria da qualidade do 

ensino e o fez segundo analistas de forma populista que a cada momento ganhava força se 

apresentando diferente dos demais partidos que o antecederam.  

Nesse sentido, permitiu a participação da população civil, militar, liberais, esquerdistas 

e a igreja nas decisões políticas, segundo Nogueira (1989). Esta iniciativa favoreceu a criação 

de políticas culturais para consolidação de uma civilização urbana- industrial. Com resultados 

desta situação vários conflitos foram firmados entre o nacionalismo desenvolvimentista e 

independente, os compromissos com a sociedade tradicional e o sistema político-econômico 

internacional. No mesmo período Vargas concede conquistas significativas como salário 

mínimo, legislação trabalhista- CLT, Carteira de trabalho aos operários e assim ele consegue 

controlar a força política da classe assalariada.  

Embora o Getulismo, conforme Nogueira (1989), conseguisse atrair e absorver políticos 

e intelectuais formados nos movimentos de esquerda, os quais foram mobilizados para as 

tarefas de industrialização, nesse intercâmbio, a iniciativa das decisões estava sob o controle da 

classe dominante, isto é, daqueles grupos que exerciam o poder direta e indiretamente. É 

evidente que em 1954 o antagonismo entre aqueles que preferem o desenvolvimento 

internacional e os que defendiam o desenvolvimento econômico independente. Com o suicídio 

de Vargas aqueles que eram adeptos do desenvolvimento internacional saem na frente.  

A mesma autora acrescenta que, com a morte de Vargas e a chegada do então presidente 

da República Jucelino Kubitschek de Oliveira – JK foi possível um programa de 

desenvolvimento econômico baseado na internacionalização de novos investimentos.  

As grandes potências da época Estados Unidos da América e Rússia viviam uma “guerra 

fria” pela conquista política, econômica e ideológica. Com o crescimento dos socialistas junto 

aos países orientais, os países capitalistas começam a ficar preocupados com as perdas da 

colônia. Sendo assim, os Estados Unidos usando o argumento de melhores condições sociais e 

econômicas ofereceu aos países amigos da paz os benefícios dos conhecimentos técnicos 

motivando-os para uma vida melhor. Nogueira (1989).     Os Estados Unidos da América 
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firmam um acordo em 1950 no escritório do Ponto IV situado no Rio de Janeiro ficando 

responsável de centralizar e coordenar as ações de ajuda técnica para o Brasil.  

Este mesmo escritório já funcionava desde 1948 com o nome de Missão Abbink. Porém, o 

acordo só foi reconhecido no Congresso Brasileiro em 1959.  

               Desse modo, Vasconcelos (2007) complementa que apesar da ação supervisora 

introduzida pela Ratio Sttudiorun ter influenciado a supervisão educacional brasileira durante 

séculos, desta feita tiveram que aceitar a influência do modelo de supervisão propagada pelos 

Estados Unidos.  

Conforme Nogueira (1989) o primeiro acordo especial de Serviços Técnicos foi firmado 

em 1953 entre o MEC (Ministério da Educação e Cultura), o governo de Minas Gerais e os 

diretores da USOM-B. Este acordo só é reconhecido em 21/01/1957 no Diário Oficial da União. 

De acordo com Paiva e Paixão (2005), o MEC já havia solicitado em 11/04/1956, assistência 

técnica à Missão Norte-Americana de Cooperação Técnica no Brasil (Usom-B) a criação de um 

centro piloto de educação elementar em Belo Horizonte. Foi autorizado em 22/06/1956 o 

planejamento do Programa e assinado Acordo com a Universidade de Indiana (Estados Unidos) 

para brasileiros fossem trabalhar no Programa para se especializarem e depois estabelecer em 

Belo Horizonte cursos de formação de supervisores na qual  mais tarde foram espalhados em 

todo o Brasil. Outro Programa já havia sido iniciado em 1949 por nome de ACAR.  

         É notável destacar que Minas Gerais vivia uma luta pela industrialização concorrendo 

com São Paulo e justamente em 1957, o Congresso Nacional pronunciava ajuda a Minas Gerais 

pelo então presidente mineiro Jucelino Kubitschek (Nogueira, 1989).  

 Em 1957, foi instituído o PABAEE (Programa de Assistência Americano-Brasileiro no 

Ensino Elementar) que consistia em trazer para o Brasil as inovações no campo da metodologia 

das áreas de ensino dos Estados Unidos. (Paixão e Paiva 2005).  Os multiplicadores adequados 

a disseminar as inovações seriam professores que atuavam nas escolas normais que atualmente 

chamamos de Normal Médio e corresponde também ao Ensino Médio. Os treze elementos do 

grupo foram incorporados diretamente ao Programa. Antes de sair do Brasil cada um deles 

assumiu o compromisso com o futuro trabalho que exerceriam quando voltassem.  

 O grupo foi subdividido nas áreas: Linguagem, Aritmética, Ciências, Estudos Sociais,   

Currículos   e    Supervisão,   Pré-Primário,   Psicologia,   Audiovisual   e    uma   professora 

  

 da 1ª série, da 2ª série, 3ª série e 4ª série.   Apenas  o  departamento de  Psicologia, o de 

Aritmética, e o de Linguagem contava com especialistas. Com os treze brasileiros treinados e 
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os quatros americanos foi possível formar o Centro Piloto. A divisão do trabalho era bem clara, 

os americanos detinham o conhecimento técnico que o país precisava, mas apenas os brasileiros 

podiam tornar viável a aplicação dos mesmos. A participação direta dos americanos findou em 

1964, ficando sobre a responsabilidade de Lyra Paixão.  

               De acordo com estudos de Nogueira (1989) a criação do PABAEE, instalado em Belo 

Horizonte – Minas Gerais em 1957 os professores recebiam cursos de formação para 

professores no qual mais tarde foram espalhados em todo o Brasil. Outro programa já havia 

sido iniciado em 1949 por nome de ACAR.  

Aguiar (1991) complementa que o PABAEE atuou durante o período de 1954 a 1964 

reciclando os professores com:  

  
1- Cursos semestrais que foram seguidos por 832 professoras brasileiras;  

  
2- Realização de encontros sobre currículos ou programas específicos das escolas 

primárias brasileiras;  

  
3- Realização de cursos especiais em todos os estados do Brasil, atingindo cerca 

de 300 professoras primárias;  

  
4- Financiamento de bolsas de estudo para 300 professoras primárias e 50 

administradores brasileiros.  

  

No entanto, Silva (1986, citado por Paiva e Paixão 2005) enfatiza que as ideias   sobre 

supervisão começaram a ser divulgadas em cursos promovidos pelo Serviço e Expansão 

Cultural da Secretaria de Educação em São Paulo no final dos anos 50 e início dos anos 60. 

Neles os materiais produzidos pelo PABAEE eram veiculados. Para o autor, o Programa era 

visto de forma positiva, pois, os educadores brasileiros da época respeitavam a condição de 

autoridade inconteste dos idealizadores. Os documentos eram fonte obrigatória de atualização 

e formação continuada.  

 Paiva e Paixão (2005), destacam que o governo de Goiás firmou um Acordo com o 

Governo de Minas Gerais para receber oito professores para planejar e ministrar o primeiro 

curso de Formação de Supervisores de Goiás em 1963.   

A este respeito, Garcia (1988, citado por Paiva e Paixão, 2005) aponta que a supervisão 

escolar em Minas Gerais surgiu mais precocemente que Goiás e São Paulo com as reformas de 

1906 implantadas pelo Governo de João Pinheiro que organizou o grupo escolar introduzindo 

a figura do inspetor técnico, precursor do supervisor escolar consolidado com a reforma 
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Francisco Campos (secretário do interior) ao final dos anos 20. Então foi criada a Escola de 

Aperfeiçoamento em 1929, quando se realizavam cursos com duração de dois anos em regime 

integral para formar professores para os Cursos Normais e à assistência técnica ao ensino. Para 

este autor, o PABAEE o supervisor escolar assume uma nova função e ganham espaço de 

atuação retirando da própria escola a função do planejamento curricular e criando um 

Departamento de Supervisão Curricular provocando assim uma reflexão da necessidade sobre 

conhecimentos acadêmicos e científicos que não eram oferecidas no curso de Pedagogia da 

época, introduzidos na reformulação do curso em 1969.  

                   Destacamos que conforme Nogueira (1989) o PABAEE apresentava os seguintes  

objetivos:  

  

- Introduzir e demonstrar, para os educadores brasileiros, métodos e técnicas 

utilizadas na educação primária promovendo a análise, aplicação e adaptação dos 

mesmos, a fim de atender às necessidades comunitárias em relação à educação, por 

meio do estímulo à iniciativa dos professores;  

- Criar e adaptar material didático e equipamento, com base na análise de recursos 

disponíveis no Brasil, e em outros países, no campo da educação primária;  

- Selecionar professores, de competência profissional, eficácia no trabalho e 

conhecimentos da língua inglesa, a fim de serem enviados aos Estados Unidos para 

cursos avançados, no campo da educação primária.  

  

                     Acerca destas informações Paiva e Paixão (2005) salientam que nos relatos da 

primeira especialista americana a trabalhar no Departamento Rebecca Barnhart encaminhado 

ao ICA (Internacional Cooperation Administration), descreve as atividades realizadas pelo 

Departamento de Currículo e Supervisão e destaca a necessidade de atividades visando um novo 

público, as supervisoras de ensino, configurando uma revisão do Acordo firmado. Nos objetivos 

do novo Programa foi incluída a formação de supervisores do ensino. A justificativa usada era 

treinar e de instruir um programa de treinamento em serviço em outras escolas e centro 

regionais e incluir os administradores e orientadores. Sem diminuir os investimentos nos 

professores da Escola Normal o foco da atenção era treinar profissionais para ocupar liderança 

na administração do ensino, em supervisão nas escolas e trabalhar nas delegacias de ensino.   

                    A primeira turma contou com vinte e oito estudantes do interior de Minas    Gerais. 

Segundo relatos, procurou-se nesse curso, mudar a referência a função de inspeção para a 

função de supervisão. O acordo revisto consistia:  
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1-Treinar quadros de instrutores de professores, orientadores e administradores para 

várias das Escolas Normais mais importantes do Brasil.  

2- Elaborar, publicar e adquirir materiais didáticos, tanto para as escolas normais, 

quanto para as elementares e centros regionais do Estado.  

3-Fornecer treinamento em serviço através de demonstrações a outras escolas 

elementares e centros regionais do Estado.  

4-Prestar assistência através de demonstrações e treinamentos em serviço, no 

planejamento e construção de edifícios escolares funcionais e econômicos e na 

projeção e produção de seu respectivo aparelhamento.  

5-Fornecer assessoria e treinamento em serviço na organização de equipes nas 

comunidades, para um programa de construção de escolas, através da auto-ajuda. 6-Enviar 

aos Estados Unidos, na qualidade de bolsistas, grupos de professores de escolas 

elementares e normais, recrutados em regiões típicas do Brasil, os quais retornarão a 

suas respectivas escolas, para sob contrato, integrarem os quadros de instrutores de 

professores, pelo prazo mínimo de dois anos, e enviar aos Estados Unidos autoridades 

governamentais de educação, para observação e treinamento, as quais estarão 

capacitadas a exercer uma atividade mais influente no ensino elementar do País, após 

o seu regresso (Paiva e Paixão, 2005:51).  

  

Segundo Nogueira (1989) o supervisor pedagógico se enveredou pelo caminho da 

reprodução do sistema adotando a postura de fiscal do professor como resultado de toda a 

formação recebida nos Centro de Treinamento do Magistério pelo PABAEE em quase toda 

década de 60 e início de 70. Os cursos de graduação davam-se ênfase a metodologia tecnicista 

que coloca como fim aquilo que deveria ser o meio. Para a referida autora o Supervisor 

pedagógico desde sua origem e até hoje continua sendo um controlador do sistema instituído. 

Nogueira (1989) informa que o supervisor recebia a ideologia liberal e continuava passando-a 

inconscientemente pois estava enraizado haja vista que recebia as influências das concepções 

internacionais e suas influências nas concepções nacionais.  

Para autores como Paixão e Paiva (2005), o PABAEE faz parte da reconstrução da 

escola primária no Brasil até porque por meio das ações deste programa várias contribuições 

significativas enfatizaram a metodologia e técnicas de ensino como  solução para os problemas 

que o ensino enfrentava: evasão e repetência.  

A avaliação do PABAEE foi muito positiva e até lembrada para justificar os acordos 

do MEC-Usaid nos anos 60.  
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Segundo Libâneo (1998), o PABAEE teve o objetivo de adequar o sistema educacional 

à orientação político-econômico e ao mesmo tempo inserir na escola os moldes do sistema de 

produção capitalista. A orientação escolanovista dá espaço para o tecnicismo. Encontramos de 

forma legal o modelo tecnicista nas Leis 5540/68 e 5692/71 nas quais reorganiza o ensino 

superior e ensino fundamental na época chamado de 1º e 2º graus.  

Embora a chegada deste programa tenha envolvido os profissionais da educação daquela 

época percebe-se que o tratamento dado aos supervisores e a formação dos professores do 

Ensino Normal no Programa divide alguns autores, quanto aos benefícios, porém todos 

comungam pelo fato da educação tenha se tornado tecnicista A década de 60 trouxe muitas 

mudanças no processo educacional e com o Golpe Militar poucos avanços e poucas conquistas 

forma notadas. Corrêa e Oliveira (2011) acrescentam que a educação brasileira se tornou um 

“centro de interesse econômico e de segurança nacional”. A supervisão tinha como foco de seu 

trabalho o controle da qualidade do ensino.  

Com a Lei nº 4.024, de 20/12/1961, a primeira do sistema educacional brasileiro, que 

fixa as Diretrizes da Educação Nacional (LDB), encontramos dois artigos que incluem o 

trabalho de supervisão de forma diferenciada como mostram (Corrêa e Oliveira 2011). São eles:  

  
Art. 52. O Ensino Normal tem pôr fim a formação de professores, orientadores, 

supervisores e administradores escolares destinados ao ensino primário, e o 

desenvolvimento dos conhecimentos técnicos relativos à educação da infância. Art. 

65. O inspetor de ensino, escolhido por concurso público de títulos e possuir 

conhecimentos pedagógicos demonstrados de preferência no exercício de funções de 

magistério de auxiliar de administração escolar ou na direção de estabelecimento de 

ensino.  

  

Alguns recortes da história dos Supervisor pedagógicos tem mostrado um profissional 

reprodutor do sistema que na época era sua função não somente supervisores, mas diretores das 

escolas ou qualquer pessoa que estivesse sobre a liderança de um cargo. A supervisão tinha 

como foco de seu trabalho o controle da qualidade do ensino através das propostas curriculares 

percebidas na Lei 4.024/61.  

A Reforma do Curso Superior - Lei 5540/68 que instituiu a habilitação de Supervisor 

Escolar na graduação consolidou sua atuação como também ampliou seu campo de atuação no 

1º e 2º grau, atualmente chamados de Ensino Fundamental e Médio como também lhe conferiu 

o controle da qualidade do ensino. Ainda neste mesmo período como registra Corrêa e Oliveira 



  

  

  
28  

 

 

(2011) com a exigência da formação do supervisor em uma graduação que foi reformulada com 

o objetivo de instruí-lo na Pedagogia Tecnicista “apoiada na neutralidade científica e inspirada 

nos princípios da racionalidade, da eficácia e da produtividade do sistema”. Por um lado, a 

chegada de um personagem na escola tornaria o trabalho na escola mais proveitoso, porém, 

mais fragmentado como expõe Lima, (2001, citado por Corrêa e Oliveira, 2011)  

Na Lei de Diretrizes e Bases do Ensino nº 5.692, de 11 de agosto de 1971, em seu 

capítulo V, artigo 33, reforça a responsabilidade e a formação deste profissional definindo como 

especialista:  

  
A formação de administradores, planejadores, orientadores, inspetores, supervisores 

e demais especialistas da educação será feito em curso superior de graduação, com 

duração plena ou curta, ou de pós-graduação.  

  

Nesse período o supervisor escolar já tem sua formação definida e assim como apresenta 

Corrêa e Oliveira (2011) seu campo de atuação é definido nos serviços de inspeção 

administrativa e de assistência técnico- pedagógica bem como ampliando seu campo de 

trabalho tanto para as instituições escolares como para os sistemas de ensino.  

Corrêa e Oliveira (2011) mostram que o I Encontro Nacional de Supervisores 

Educacionais do Rio Grande do Sul realizado em Porto Alegre em outubro de 1978 retratou um 

grupo de profissionais em busca de uma identidade da profissão da Supervisão Educacional no 

qual durante esse evento não teve perguntas respondidas pela mesa coordenadora do evento.  

Neste período forma criados a ASSERS (Associação dos Supervisores Educacionais do 

Rio Grande do Sul) e a ASEEP (Associação Educacional do Estado da  Paraíba), a sociedade 

brasileira atravessava momentos de manifestações populares e se cala com o Ato Institucional 

nº 5, mas conhecido como AI-05, decretado pelo Presidente Marechal Artur Costa e Silva que 

foi uma resposta do governo militar à rebeldia civil (Nogueira, 1989).  Em 1979 quando 

aconteceu o II ENSE, 1979, o Brasil passava por mudança do governo Geisel para Figueiredo 

quando se dá início a abertura política no país, primeiro com a revogação do AI-05 e a anistia 

aos exilados e presos políticos e depois liberdade da imprensa e renascimento do movimento 

operário brasileiro. Já na década de 80 os supervisores devido as suas práticas burocráticas não 

estavam sendo bem-vindos nas escolas e muitas escolas particulares já havia extinguido sua 

função ou transferindo para outros profissionais. (Mesmo com muitos entraves e incertezas no 

contexto por causa das influências do funcionalismo o supervisor continuou nas escolas 
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exercendo seu papel e buscando sua identidade e valorização (Corrêa e Oliveira 2011). Nos 

registros do VII ENSE os supervisores destacam o sonho de ter sua profissão regulamentada. 

Nesse Encontro foi elaborado   um Documento contendo as necessidades e  os anseios  dos   

supervisores superando todas divergências entre a categoria. (Medeiros e Rosa citado por 

Corrêa e Oliveira 2011).  

Nos anos 90, uma nova visão da supervisão permeia as escolas, pois, a mesma reconhece 

que o supervisor pode realizar seu trabalho sem se prender as raízes do tecnicismo com a postura 

de agente de opinião na busca de uma sociedade mais justa e de sua autonomia. Lima (2001 

citado por Corrêa e Oliveira, 2011).  

Na atual Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 17 de dezembro de 1996, integram-se as 

habilitações dos especialistas a partir da formação:  

  

Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em 

cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da 

instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.   

  

            A Supervisão pedagógica tem mostrado cada dia sua importância nos muros da escola 

seja realizando o trabalho pedagógico, administrativo, disciplinar ou de orientação educacional, 

porém suas atividades hoje não se resumem somente as questões pedagógicas, mas é o elo que 

une professores e equipe gestora.  

          Portanto, o supervisor pedagógico apesar de ter um surgimento meio conturbado e até 

assumir um perfil contrário de um educador no exercício da hegemonia apresentado por Aguiar 

(1991) no qual reproduz as relações sociais que a classe dominante quer nota-se que no decorrer 

da história tem tomado novos rumos e sua contribuição tem sido oportuna nas atividades 

relativas ao cotidiano escolar.  

  

  

2.3. Marco Situacional da Educação em Pernambuco  

  

  

Muito se tem falado sobre o sistema educacional do Brasil principalmente quando se 

pretende abrir uma discussão mais ampla envolvendo mudanças na educação brasileira. Foi 

assim com a da Lei 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação e está sendo em nossos dias 

com o Plano Nacional de Educação (PNE) que chega as nossas escolas e aos educadores 
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partindo para despertar novos ideais e avanços.  O sistema educacional do Brasil foi resultado 

de muitos impasses tanto político como economicamente na   construção de uma  proposta  de 

ensino partindo para as dimensões históricas do estado de Pernambuco.  

              Relato-nos de Barroso Filho (2008) Pernambuco foi um dos primeiros núcleos no 

cenário para a colonização portuguesa no Brasil no período da colônia e durante o império. 

Desta feita, foi palco despertar da cultura e política assumindo uma posição de destaque no 

Brasil. Na década de 20 no período republicano nota-se um distanciamento de outros estados 

no que diz respeito a industrialização e Pernambuco vai deixando de ser o foco das atenções, 

tanto que em 1950, a economia de Pernambuco já não impressionava. Neste período a economia 

urbano-industrial desabrocha para a produção cultural e começa a se exigir uma nova postura 

do estado. Com estas novas exigências colocava em xeque a tradição que assegurava 

Pernambuco como um lugar de dinamismo e principalmente colocar em questão instituições 

que não abraçavam essas novas ideias.   

       Essas instituições eram lugares de resistência de intelectuais que reagiam a esse futuro. 

Moreira (1956) citado por Barroso Filho (2008) alerta para esse grande crescimento que 

envolvia o Brasil e refletia em Pernambuco ainda em um mundo de contradições com marcas 

coloniais justamente causadas pelo desenvolvimento.  

A extrema desigualdade de produção e renda “per capita’ nas diferentes regiões 

significava uma distância entre as regiões cultural e tecnológica além de diferenciar um Brasil 

arcaico, isto é, a persistência dos valores da época da sociedade colonial. Essa busca por 

inovações invadia o espaço do passado e transformava o presente. Barroso Filho (2008).  

Diante das mudanças que ocorria com promessas para um futuro moderno encontramos 

um capitulo a parte que envolve o contexto educacional de Pernambuco. Nos relatos de Barroso 

Filho (2008) na década de 1950 a educação se preparava para acompanhar as mudanças vindas 

do progresso urbano-industrial em São Paulo e Rio Janeiro. Os educadores progressistas 

estavam animados com um discurso de educação para todos.  

 Em Pernambuco nesta mesma época os engenhos de cana continuavam dominando a 

economia e educadores como Anísio Teixeira criticavam a escola tradicional. Enquanto outros 

estados se desenvolviam Pernambuco continuava na miséria com extrema pobreza. Com o 

Congresso de Salvação do Nordeste ocorrido em 1955 as discussões do Movimento Popular, 

partidos políticos, membros do governo acenderam as chamas para o futuro do Nordeste 

percebendo que o desenvolvimento urbano-industrial era a única forma de superar a miséria e 

o atraso. Recife era uma cidade- porto que ligava outros estados do Nordeste.  
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(Barroso Filho 2008).  

                      O   autor   Pernambuco  destaca duas  forças   políticas   Cid   Sampaio  (1959- 

1962) como Governador e Miguel Arraes (1960-1962) com Prefeito do Recife. Cid Sampaio 

administrava com um olhar voltado para as empresas enquanto que Miguel Arraes desenvolvia 

um governo para o povo e do povo. Mesmo antes de Arraes direcionar seu governo para o povo 

o prefeito Pelópidas Silveira governava para o povo. Barroso Filho (2008).  

      Quando Arraes assume o Governo do estado encontra a educação em um caos e 

carência escolar de tal forma que quinhentas mil crianças em idade escolar de 7 anos 

continuavam sem escolas. Desta forma, a Secretaria de Educação e Cultura buscava uma nova 

forma de administrar e enfrentar os problemas educacionais (Aguiar 1991).  

 Aguiar (1991) destaca que os problemas “crônicos” de repetência, evasão, baixa taxa 

de escolarização, precária qualificação do professor primário deveria ser enfrentada diante de 

uma nova forma de visão. Dentro deste pacote de medidas está a criação de Centros de 

Formação, Supervisão e Orientação pedagógica que tinham a seguinte finalidade:  

  

- prestar orientação técnico-pedagógica ao professorado primário, de modo que o 

habilitasse não só a reformular sua orientação didática, mas se identificar com um 

sistema regional de educação, ajudando a criar de fato uma rede regional de ensino;  
- prestar orientação técnico-pedagógica às Escolas Normais, visando a reformulação 

dos seus sistemas fechados para um sistema dinâmico e integrado nas necessidades 

sócio-econômicas regionais;  
- formar e treinar em caráter de emergência e regime intensivo, pessoal com 1º ciclo 

ginasial, para ser Regente de Ensino Primário;  
- elevar o nível pedagógico dos educadores, através de diversas iniciativas de caráter 

pedagógico;  

- dotar a Região de um Centro Pedagógico capaz de contribuir para a elevação do 

nível cultural das comunidades do interior, integrando-as no processo de 

desenvolvimento nacional.  

   

 

A supervisão pedagógica é palco de uma nova visão no sistema educacional da     educação 

pernambucana.    

  

 

2.4. A Supervisão Pedagógica no estado de Pernambuco  

  

A supervisão pedagógica em Pernambuco teve seu início da evolução da inspeção 

escolar. Com o Decreto Estadual nº 85, de 21 de setembro de 1949 que regulamentou o ensino 

primário, a inspeção já era formada por um grupo de inspetores escolares que realizavam tarefas 
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técnicas administrativas, pedagógicas, e disciplinares mantidos pelo Estado que transmitiam 

informações sobre o funcionamento. (Pernambuco, 1981). O Decreto nº 391 de 10 de fevereiro 

de 1958, regulamentou novamente o ensino primário, e o Estado passou a denominar os 

inspetores escolares de Inspetores Orientadores do Ensino Freitas (1979).  

  Segundo Freitas (1979) dois marcos foram significativos na história da supervisão. O 

primeiro deles foi a criação do órgão de Assistência Educacional às Prefeituras Municipais 

(ASSEPRE) na metade da década de 50 regulamentado pelo Decreto nº 408, de 16 de junho de 

1958. “A missão da ASSEPRE, a cargo de um grupo de trabalho, vinculado ao gabinete 

procurou-se integrar os inspetores orientadores do ensino que atuavam no interior do estado”.  

            A soma dos inspetores da rede municipal ao grupo de acredita-se que foi muito 

positivo e tem influído na instauração de uma nova forma de pensar a inspeção do ensino.  

O segundo marco aconteceu na década de 60 com o convênio firmado em 24 de 

dezembro de 1964, entre o Estado, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), o Ministério de Educação e Cultura (MEC) e a Agência para o Desenvolvimento  

Internacional - USAID/ BRASIL. “Os novos encargos assumidos pela Secretaria dos Negócios 

da Educação e Cultura instituíram em 22 de dezembro de 1965, a Comissão Executiva do 

Programa de Educação de Pernambuco (CEPEPE) que teve a tarefa de executar o Programa de 

Melhoria e Ampliação do Ensino Primário e Básico do Estado. Conforme a autora “a criação 

da CEPEPE consistiu o marco da implantação da supervisão pedagógica no sistema de 

educação do Estado”. De acordo com Medeiros (1986) esse programa buscava “a inovação 

didática e administrativa da escola, a qual, por sua vez, representava a manifestação, no setor 

educacional, do ímpeto de modernização que contagiava o País”.  

            Para que o Programa de Educação de Pernambuco pudesse ser executado várias medidas 

foram tomadas entre elas foi: a implantação do sistema pedagógico e a criação dos primeiros 

Núcleos de Supervisão Pedagógica (NSP), localizados estrategicamente no estado e legalizados 

pelo Decreto nº 1.039 de 08 de fevereiro de 1965. Os NSP surgiram da necessidade de 

descentralizar as atividades não apenas pelo volume de trabalho mas, como uma evolução do 

conceito de supervisão. (Pernambuco, 1981).  

           Do regimento do NSP Medeiros (1986) informa que a finalidade do “serviço de currículo 

de supervisão era   estudar as diretrizes expedidas  pelo Departamento de Educação  Primária 

para   adaptar as     condições    regionais  e  dinamizar os objetivos do sistema educacional do  

Estado”. Ele ainda estabelecia que o grupo fosse formado por professoras primárias 

especializada nas áreas de ensino e portadoras de certificados de Cursos do INEP (Instituto 
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Nacional de Educação Pública), PABAEE, promovidos pela Secretaria de Estado dos Negócios 

da Educação e Cultura (SENEC).  Sendo assim o Serviço de Currículo e Supervisão segundo 

Medeiros apresentava as seguintes atribuições:  

  

-fazer planejamento cooperativo;  

  

-interpretar e aplicar os programas escolares e a orientação da SENEC, de acordo com as 

condições regionais;  

-orientar e assistir o professorado, fazendo-o melhorar as próprias técnicas do ensino;  

  

“despertar  o  interesse  das  professoras  pelos  recursos  audiovisuais,  como  meios auxiliares 

de ensino, conduzindo-as à acertada utilização, aquisição e domínio das técnicas necessárias à 

confecção do referido material”.  

 

                   Outro fator que instituiu a supervisão pedagógica no estado foi a reorganização da 

Secretaria dos Negócios de Educação e Cultura. Nesta visão ocorreu mudança no Departamento 

Técnico de Educação Primária que passou a chamasse de Departamento de Educação Primária 

(DEP) regulamentado pelo Decreto de 02 de janeiro de 1967 e o Departamento de Educação 

Média (DEM). No DEP foi criada a Divisão de Currículo e Supervisão (DCS) responsável pelas 

novas diretrizes de supervisão e a realização de estudos que apoiassem bases cientifica para o 

trabalho escolar e a supervisão da educação no Ensino Primário, Primário Fundamental, 

Primário Complementar, Primário Supletivo e Educação de Excepcionais. Em 13 de outubro 

de 1967, foi aprovada a Lei nº 6014 implantando o Departamento de Educação e Promoção 

Profissional de Adultos-DEPPA, ficando o DCS apenas com o trabalho de crianças normais e 

excepcionais. Em 26 de janeiro de 1970 através do Decreto-Lei nº 189 as atividades de Ensino 

Especial ficaram a cargo do Centro de Educação de Excepcionais e no dia 24 de outubro do 

mesmo ano através do Decreto nº 184, foi extinta a DCS. (Pernambuco, 1981c).  

Freitas (1979) apresenta que um evento muito importante para o fortalecimento da ideia 

de supervisão pedagógica foi a reestruturação do Departamento de Ensino Médio (DEM), 

conforme Decreto 1.753 de 04 de agosto de 1969.  

 A Divisão Técnico-Pedagógica tinha o objetivo de coordenar os assuntos técnico 

pedagógicos, orientar e supervisionar as escolas estaduais e privadas no que diz respeito ao 

ensino médio. Para a realização da atividade foi instituída a função de    Coordenador 
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Pedagógico que eram responsáveis pela assistência destinada aos diretores e professores. A 

introdução do coordenador foi atribuída a necessidade de assegurar um ensino de qualidade.  

Tecnicamente, o coordenador era subordinado ao diretor da escola do ponto de vista 

administrativo e a Divisão Técnico Pedagógica do DEM. Para motivar os coordenadores foi 

estabelecido um incentivo da função gratificada.  

Desde 1963, o Centro Regional de Pesquisas Educacionais do Recife, por iniciativa do 

INEP prestava sua contribuição ao supervisor pedagógico realizando o I Curso de Formação de 

Professores Supervisores e em 1965 realizou-se o II Curso de Formação de Professores 

Supervisores. Com a realização destes cursos a secretaria instalou núcleos de Supervisão 

Pedagógica.  

Com a Reforma do Ensino de 1º e 2º graus fixado na Lei Federal 5692/71 o supervisor 

passou a ser chamado de especialista e a exigência era no mínimo o curso de Licenciatura Curta 

em Pedagogia na modalidade de Supervisão Escolar. A formação para o serviço de supervisão 

passou a ser desenvolvido pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pernambuco 

mediante convênios com a Secretaria de Educação. Esta mesma Lei ainda alterou “o 

Departamento de Educação Primária, através da equipe de Currículo e Supervisão, e do Serviço 

de Currículo e Supervisão dos NSP” passou a atuar juntos aos coordenadores pedagógicos e 

professores de 5ª a 8ª série (hoje o ensino fundamental – anos finais) sobre a forma de 

supervisão. 

A nova estrutura da SEC apresentada pela Lei nº 6.617 de 13 de novembro de 1973 e 

regulamentada pelo Decreto nº 3.197 de 13 de agosto de 1974 fez a fusão dos Departamentos 

de Educação Primária, de Ensino Médio e de Educação Profissional do Adulto em 

Departamento de Ensino. O Departamento de Ensino passou a ser a Equipe Central de 

Supervisão do Ensino que do ponto de vista regional funcionava nos Departamentos Regionais 

de Educação (DERE) Freitas (1979).  

Freitas (1979) acrescenta que o Departamento de Ensino em 1976 motivado pelas ideias 

do Departamento de Ensino Fundamental do MEC elaborou um documento e entregou ao 

secretário que sinalizava a necessidade de reorganizar a supervisão. Então um grupo de trabalho 

ficou responsável em apresentar um novo modelo de supervisão.  

De acordo com Freitas (1979), um modelo foi submetido apreciação das diretorias da 

secretaria de educação e reelaborado em seguida por dois elementos do MEC/DEF e um do 

CERPE/São Paulo resultando no “Modelo Teórico de Supervisão Escolar”. Neste modelo o 

objetivo da supervisão era “garantir a unidade e a qualidade do ensino” tanto nos departamentos 
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regionais de educação e nas escolas. Em termos administrativos a “supervisão é acionada pelas 

equipes central (Departamentos de Ensino da Diretoria de Serviços Educacionais), regional 

(Divisão de Ensino ou Divisão de Manutenção e Desenvolvimento dos Departamentos 

Regionais de Educação) e local (as escolas). Freitas acrescenta que neste documento 

encontramos: os níveis de competência, composição, dinâmica de atuação, critérios para 

seleção, regime de trabalho e atribuições das três equipes de supervisão (central, regional e 

local).  

Freitas (1979) e Medeiros (1986) afirmam que apesar dos esforços este modelo não foi 

implantado sob o argumento de que a ação da supervisão não deveria “ater-se apenas aos 

aspectos de ensino” por parte da secretaria e um novo modelo foi pensado, mais abrangente 

com a contribuição do técnico CEPPE/ São Paulo que já havia contribuído para a formulação 

do modelo anterior. 

Desta forma, Freitas (1979) apresenta o terceiro modelo de supervisão pedagógica, 

baseado em três documentos da Secretaria de Educação de Pernambuco. São eles: Modelo 

Teórico (concepção teórica do modelo), Manual do Supervisor Escolar de Nível Regional 

(normas de serviço dos supervisores Regionais) e Manual do Supervisor Escolar de nível local 

(normas de serviço dos supervisores locais). Na proposta do novo modelo a supervisão é 

inserida na Política Educacional do Estado que na época buscava “racionalização ao uso dos 

meios disponíveis e em nível ótimo de rentabilidade de ação”. A supervisão é vista como um 

recurso que poderia contribuir na qualidade do ensino sendo importante redefinir suas bases.  

As bases para a formulação do modelo são:  

  

  
- necessidade de uma compatibilização entre as diretrizes do modelo e a Política  
Educacional e a disponibilidade de recursos do Sistema;  

  
- enfatizar o respeito à experiência do Sistema no campo da supervisão;  

  
- definir que  a  função  precípua  da  supervisão  é  exercer  vigilância  do  processo  
educativo, enquanto previne ou corrige desvio do fim último a atingir                               

aperfeiçoamento do ensino- aprendizagem (Freitas, 1979:113).  

 

              Ora, a proposta da Política Educacional do Estado não percebia o supervisor apenas 

aos aspectos didáticos do trabalho escolar como já apresentamos, mas, a um novo desenho 

apresentado por Freitas (1979) no qual a supervisão é “concebida como a força integrante do 

sistema de ensino que se empenha na manutenção da coesão de todas as atividades 
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desenvolvidas no âmbito da escola”, assumindo possíveis consequências que venham surgir. 

Desta feita, a autora em tela deixa claro que a supervisão é uma área de especialidade que 

envolve o processo educativo e demais profissional para alcançar os objetivos e a melhoria na 

qualidade do ensino. O fim do ato educativo implica no exercício de atividades docentes, 

devendo o supervisor manter a coesão entre as atividades técnicas e administrativas passando 

sua atividade ser de natureza técnico-administrativa. Apesar de apresentar-se de maneira em 

duas formas na prática é uma atividade só.  

Segundo Freitas (1979) o objetivo da supervisão neste novo modelo é  

  
“Preservar a fidelidade de esforços ao fim maior. E é isso o que torna mais ampla sua 

ação; é isso que gera a necessidade de um permanente estado de alerta sobre 

pormenores e conjuntos; é disso que emana a absoluta necessidade de visão 

permanente clara quanto aos caminhos a serem percorridos, sobre os fins a serem 

atingidos”.  

  

Nesta perspectiva Freitas (1979) acrescenta que diante dos objetivos propostos, os 

atributos da supervisão passam a ser caracterizados como “ação de vigilância” cumprindo sua 

parte na educação como também teria que desenvolver as funções gerais. As cinco funções são: 

orientação, acompanhamento, controle, avaliação e reorientação do processo educacional. Os 

princípios de integração, flexibilidade, atualização, economia e racionalização de recursos 

devem viabilizar o cumprimento das funções.  

A atuação da supervisão no estado de Pernambuco estava dividida em nível central 

(exercida pelas Diretorias nas Secretarias de Educação), regional (exercida pelos DERE) e local 

(exercida nas escolas).  

Todavia, sendo o principal foco do nosso trabalho o supervisor local vamos apresentar 

suas atribuições baseado no documento criado pelo Governo Estadual em 1977 (Pernambuco 

1982).  

1. Preencher, segundo guia de instruções, formulários necessários à atualização dos dados 

da rede estadual de ensino (levantamento de prédios e instalações, mobiliários e 

equipamentos; estatística escolar, etc.), solicitados pela equipe se supervisão regional;   

2. Divulgar normas estabelecidas na legislação do ensino e promover o reajuste do plano 

geral de estabelecimento face às mesmas;  
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3. Orientar a elaboração do Planejamento Geral da escola observando diretrizes da Equipe 

de Supervisão Regional e, fornecendo-lhe cópia do seu relatório;  

  

4. Promover atividades de reciclagem do pessoal técnico e docente da escola onde atua, a 

partir do envio de textos de atualização, pela Equipe de Supervisão Regional;  

  

5. Apresentar relatórios das atividades da escola, semestral ou anualmente, a equipe de 

Supervisão Regional;  

  

6. Divulgar, garantir a conservação e propiciar a utilização de publicações e outros 

materiais pedagógicos disponíveis na escola;  

  

7. Promover a realização de campanhas incentivadas pela Equipe de Supervisão Regional;  

  

8. Participar efetivamente de reuniões e encontros, promovidos pela Equipe de Supervisão 

Regional, com vistas a orientar e dar diretrizes gerais de trabalho;  

  

9. Dirigir-se à Equipe de Supervisão Regional para: remeter todo o material por ela 

solicitado, solicitar treinamento ou orientação técnica, comunicar o não-cumprimento 

eventual de determinações regional, outras comunicações e solicitações;  

  

10. Manter o diretor da escola informado de todas as solicitações que lhe são feitas, bem 

como do planejamento e execução do trabalho;  

11. Coordenar a elaboração do plano global da escola e dos planos de ensino;  

  

12. Planejar e promover junto com o diretor da escola e outros especialistas reuniões 

administrativas-pedagógicas, cujos assuntos sejam de interesse dos professores;  

  

13. Organizar e prestar assistência às reuniões dos Conselhos de classes;  

  

14. Observar periodicamente atividades docentes, mediante explicitações prévias dos seus 

objetivos aos professores e alunos  

  

15. Conhecer o aluno sobre o qual a escola age, através: do levantamento feito para a 

caracterização da clientela, por ocasião da elaboração do plano global do 

Estabelecimento: do rendimento escolar que apresentam, do depoimento de professores, 
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da observação do seu comportamento em sala de aula, nos intervalos de descanso ou 

recreio, nos contatos informais.  

 

16. Manter contato com os pais dos alunos, a fim de: melhor diagnosticar causas de 

dificuldades que este apresenta, fazê-los participar do problema da escola e   colaborar 

na sua solução, mantê-los a par do plano geral de atividades da escola, promover a 

elevação do nível educacional da família e prestar esclarecimentos e/ou colaborar na 

solução de problemas por eles apresentados.  

  

17. Acionar mecanismos que possam assegurar uma maior integração entre a escola e 

instruções entre a escola e instituições da comunidade;  

  

18. Estabelecer e preservar boas relações com os demais especialistas, assegurando a 

harmonia do grupo e, consequentemente, qualidade do trabalho.  

  

Diante das atribuições do supervisor pedagógico, verificamos que as atividades de 

Inspeção escolar estão presentes.  

Para tanto, apesar das várias mudanças e modelos diferentes na gestão educacional 

observa-se que o supervisor pedagógico é uma peça importante para que o processo de ensino 

percorra de maneira efetiva na escola.  

  

  

2.4.1. Supervisão Pedagógica – De 1978 a 1980.  

  

Segundo Medeiros, (1986) foi realizada uma avaliação pelas Diretorias Executivas 

(DEXE), de Serviços Educacionais (DSE), de Apoio Administrativo (DATA) e de 

Desenvolvimento e Normas (DDN) e das DERES que constatou desvios nos aspectos 

estruturais e organizacionais e desvios nos aspectos operacionais e administrativos do modelo 

de supervisão. Quanto aos desvios estruturais e organizacionais notou-se uma “sobrecarga de 

trabalho e responsabilidade do supervisor” provocando uma revisão do conceito de supervisão 

mais voltado para o pedagógico e na reorganização da supervisão a nível central.  

A autora diz que, com o resultado desta avaliação um novo modelo foi elaborado, mas não” 

alterou sua essência”.  
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Desta forma, a supervisão pedagógica continuou sendo desenvolvida de maneira 

regional e local desenvolvendo um trabalho de orientação, acompanhamento, controle e 

reorientação   do trabalho    pedagógico    (Pernambuco, 1982).       Este modelo de supervisão  

     segundo Medeiros (1986)    é sistêmico, isto é, a supervisão é um subsistema do Sistema    

Educacional. Dentro deste modelo cada supervisão regional ou local tem suas atribuições.  

  

O Supervisor Regional  

  

- Assegurar o cumprimento das diretrizes e normas para o funcionamento dos serviços de 

supervisão nas diferentes modalidades de ensino.  

- Orienta, acompanhar e avaliar projetos e subprojetos a nível de DERE, referentes a 

programa e metas educacionais.  

- Informar o Diretor do DERE sobre as ocorrências das escolas do seu setor.  

  

O Supervisor Local  

  

- Receber e aplicar as orientações técnicas- pedagógicas oferecidas pelo supervisor regional.  

- Interagir com outros técnicos existentes na unidade, para garantir a coerência e coesão das 

orientações, bem como a compatibilização de objetivos educacionais.  

- Acompanhar as atividades docente oferecendo apoio aos professores em suas atividades 

técnicas e de material didático.  

Apesar do trabalho da supervisão pedagógica está para manter o sistema encontramos 

nos relatos de Medeiros (1986) que neste mesmo período já se falava numa educação 

transformadora.  

Não encontramos nenhuma alteração no modelo de supervisão pedagógica até 1987 

sendo mantido o modelo de 1981. Após este período começam as mudanças, assunto que iremos 

estudar mais na frente com o surgimento do educador de apoio.  

 

   

2.4.2. Trajetória Histórico Político dos educadores de apoio. De 1987 a1990.  
   

                                                                                   …Vem vamos embora que espera não é saber  

 quem sabe faz a hora não espera acontecer...  

  

Geraldo Vandré 
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A história da supervisão escolar é um capítulo na educação pernambucana que merece 

uma atenção especial, pois retrata a história de um povo de luta e coragem que acreditou na 

democracia e na educação como um resgate para aqueles que já perderam as esperanças de dias 

melhores. A trajetória dos educadores de Pernambuco envolve a busca pela democratização do 

ensino, do acesso à escola pública de qualidade, na valorização dos profissionais do ensino, 

numa gestão educacional mais democrática e uma política educacional que resgate a educação 

com mais respeito e dignidade.  

O professor, o supervisor pedagógico assim como o orientador educacional tiveram seu 

espaço nas políticas educacionais do estado como uma força social através de suas associações 

ou sindicatos mediante muita luta e busca de reconhecimento para que sua voz fosse ouvida.  

A definição de uma política de educação como qualquer outra política pública não é 

uma atitude fácil independente do regime político. A sociedade civil é uma a força e ganha 

espaço seja por legitimação ou pressão dos grupos sociais. O Estado como sugere O‟Donnell 

sempre envolve coerção social e ao mesmo tempo consenso (O‟Donnell, 1986 citado por Costa, 

2006). Akkari (2011) diz que: política educacional: “é um conjunto de decisões tomadas 

antecipadamente, para indicar as expectativas e orientações da sociedade em relação a escola”. 

A política educacional está relacionada ao sistema de governo, e nas sociedades 

democráticas no qual as eleições são o sistema de designação dos governantes, ela está no centro 

do debate eleitoral. A avaliação da política de educação acontece quando verificamos se o 

elemento da política atendeu as necessidades socioculturais da sociedade   

(Demailly citado por Akkari, 2011). Desse modo, quem está no poder é quem organiza a 

política de educação e como sublinha Costa, (2006) quem está no poder organiza o pacto 

federativo que permiti a autonomia aos estados e municípios em relação aos recursos 

disponíveis ou transferidos da União. É possível verificar uma descontinuidade nos governos 

quando não partilham dos mesmos ideais partidários.  

             Portanto, a política de educação do estado de Pernambuco teve seus altos e baixos, suas 

continuidades e descontinuidades em determinados aspectos e prioridades no atendimento. O 

período estudado do governo estadual que iremos tratar para situar o contexto político ficou 

dividido: o primeiro período foi de 1975 a 1986 quando nesta fase o governo foi mais autoritário 

de dominação militar e em segundo após 1987, quando o governo teve características mais 

democráticas. Para esta falta de continuidade na política educacional Costa (2006) apresenta 
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que a falta de continuidade ocorre porque a política educacional é um processo que, “como tal, 

educacionais quanto as determinações de ordem econômica política e social”. 

             A história do educador de apoio, objeto de nosso estudo começa no ano de 1988 quando 

foi criada a atividade pedagógica para os supervisores escolares que fez parte da política 

educacional do governo.  

         No entanto retrocederemos alguns anos que antecederam este fato para entender o 

contexto nacional e estadual da educação no estado de Pernambuco principalmente como o 

supervisor escolar estava inserido em cada política educacional do estado na saída do governo 

militar e chegada de um governo democrático eleito pelo povo. Tanto o Governo Federal como 

Estadual nesta circunstância é marcado por dois momentos: militar e democrático.  

            No período de 1979- 1982 o general João Baptista de Oliveira Figueiredo assumiu o  

Governo Federal e seu mandato presidencial teve duração de seis anos. Este Governo Federal 

é lembrado pela transição do regime militar para o democrático. Canuto (2006) relata que o 

presidente militar enfrentou pressões de metalúrgicos de São Paulo, estudantes e outros grupos 

sociais que lutavam contra a ditadura. Outros acontecimentos marcaram este tempo: a Lei de 

Anistia, a reestruturação do sistema político bipartidário e a campanha cívica pelas eleições 

diretas também tiveram seu espaço.   

O primeiro presidente civil Tancredo Neves chega ao poder, mas, é substituído em razão 

de morte pelo vice-presidente José Sarney. O sucessor de Figueiredo ainda foi eleito 

indiretamente, isto é, foi escolhido pelo colégio eleitoral (Oliveira 2006).  

No Governo Estadual Marco Antônio de Oliveira Maciel assumiu o poder no período 

de 1979- 1982. Neste governo encontramos o trabalho do supervisor escolar destacado na 

educação especial. Na época a educação especial tinha o objetivo de integrar esse  

“excepcional” na escola comum através de salas especiais e aos portadores de “alto grau de 

deficiência”, com excepcionalidade, que os impedia de frequentar manifestou-se a intenção de 

implantar escolas especiais. O DERE (Departamento Regional de Educação) através das equipes 

técnico-pedagógicas deveria proporcionar orientação, acompanhamento das medidas 

implantadas como apoio aos professores assessorando nas atividades sob possíveis dificuldades 

apresentadas pelo aluno nesta modalidade através dos supervisores escolares (Costa, 2006). 

         Segundo Oliveira (1991) o recrutamento dos supervisores escolares não se dava por 

concurso era indicação de diretores das escolas, apadrinhamento de políticos e clientelista ligado 

a favores de eleitores do governo do estado. No interior do estado o cargo de supervisor escolar 

era visto como de confiança ligado as lideranças políticas locais.  
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O depoimento de uma supervisora escolar da época situa o seguinte contexto.  

  

  
“Fui convidada para exercer a função de supervisora escolar quando a colega que 

exercia a função se aposentou. Já trabalhava na escola ministrando aulas para 

estudantes da 1ª a 4ª série, pois a minha formação foi em pedagogia. Como 

supervisora escolar trabalhei durante 7 anos no período de 80 a 87 quando também 

me aposentei. Gostava muito do que fazia, não tinha aquela situação de ficar só presa 

ao pedagógico. Ora, estava resolvendo questões na disciplina e ora conversando com 

professores. Os supervisores escolares da época tinham um perfil de ser muito sério. 

Eu não fazia um trabalho de fiscal dos professores, apenas olhava suas cadernetas e 

alertava para alguns erros que estavam cometendo. Todos os professores me 

respeitavam e sabiam que estava ali para ajudá-los”. (Supervisora Pedagógica da 

época)  

  

Antes da década de 60 o curso de pedagogia formava professores das disciplinas 

específicas para o Curso Normal bem como os “técnicos de educação” (Saviani, 2010). Com a 

Reforma Universitária instituída pela Lei 5.540 de 28 de novembro de 1968 fixou novas normas 

de organização e funcionamento do ensino superior com o ensino médio. Ela definiu, no artigo 

30, que os especialistas atuariam nos sistemas de ensino, desenvolvendo funções em Pedagogia, 

ofertando as habilitações: Supervisão, Orientação, Administração e Inspeção Educacional. No 

ano seguinte o Conselho Federal de Educação (CFE) emitiu o Parecer nº 252 de 11 de abril de 

1969 juntamente a Resolução nº 2 de aprovada em 9 de maio de 1969, alterava a Lei da Reforma 

Universitária dispondo assim:  

  
A Resolução supracitada determinava que a formação dos professores para o ensino 

normal e de especialistas para as atividades de orientação, administração, supervisão 

e inspeção, fossem feitas no curso de graduação em Pedagogia, o que resultava no 

grau de licenciado. (Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia. Parecer 

CNE/CP nº: 5/2005. Conselho Nacional de Educação).  

  

Na década de 60, foi expedido o Parecer CFE n. 253/69 definindo os profissionais a 

serem formados no curso de pedagogia: professores para o Ensino Normal e especialistas para 

as atividades de supervisão, administração, orientação e inspeção nas escolas e sistemas 

escolares. Desse modo o curso foi reformulado e criou as habilitações para as áreas específicas, 

abolindo a distinção entre bacharelado e licenciatura em Pedagogia e introduziu a proposta da 
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formação dos “especialistas” em administração escolar, inspeção escolar, supervisão 

pedagógica e orientação educacional ao lado da habilitação para a docência nas disciplinas 

pedagógicas dos cursos de formação de professores. (Vieira, 2008).  

O Relatório final da gestão deste Governo encontrou apesar das condições 

socioeconômicas dos alunos exercer influência no sucesso escolar “a forma de agir da escola” 

e as “atividades de orientação educacional e supervisão trazem, no seu conjunto, a preocupação 

básica em reduzir os índices de evasão e repetência (...) a partir da descoberta e solução de 

problemas pedagógicos, afetivos e sociais gerados pela forma de agir da escola”. Além de 

considerar satisfatórios os resultados quanto a reformulação do modelo de supervisão escolar e 

da implementação do modelo de orientação educacional. (Relatório, p. 15 citado por Canuto, 

2006). 

O Governo Estadual de Roberto Magalhães Melo aconteceu no período de 1983– 1986. 

Houve vários avanços na conjuntura educacional como a criação de turmas de alfabetização na 

Pré-escola (hoje chamada de Educação Infantil) sendo ofertada escolaridade para a crianças de 

6 anos com o objetivo de interferir na reprovação das turmas da 1ª série. (Costa, 2006). Neste 

governo os professores receberam a proposta de apoio técnico- pedagógico dos supervisores 

escolares através dos Serviços de Supervisão da Secretaria nas atividades de aperfeiçoamentos 

que enfatizavam a divisão entre “o fazer” e o “saber” pedagógico descontextualizado 

demonstrando a despreparo dos técnicos e resultando na desmotivação dos professores (Aguiar, 

1991; Melo,1990 citado por Oliveira, 2006).  

Tanto no Governo de Marco Maciel como de Roberto Magalhães nota-se uma 

preocupação com as funções do orientador e do supervisor escolar sobre a profissionalização 

docente. Os estudos sobre profissionalização sinalizam que o obstáculo quanto à 

profissionalização, o fazer pedagógico e o saber pedagógico, ou seja, as separações entre 

professores e especialistas estavam presentes. (Fidalgo 1966; Aguiar, 1981; Weber, 1996 citado 

por Canuto, 2006).  

O Governo Estadual de Miguel Arraes de Alencar aconteceu em três momentos. O 

primeiro momento foi em 1962 quando assume o poder e sai com o golpe militar de 1964.1
 
Em 

                                                 

1 O golpe militar segundo Cunha (1989) espalhou repressão a tudo e a todos considerados suspeitos de 

“práticas ou ideias subversivas”. Uma simples acusação de uma pessoa, programa ou livro de inspiração 

comunista era suficiente para ser demitido, suspenso ou apreendido. Foi assim com Paulo Freire, Anísio 

Teixeira e outros.  
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segundo nos anos de 1987 a 1991 quando foi eleito pelo povo e em 1994 a 1998 também pelas 

eleições diretas. Apesar da história registrar importantes acontecimentos tomaremos como base 

para o nosso estudo apenas o período de 1987 a 1990 do governo Arraes.  

No panorama Federal o Governo era dirigido por Sarney que assumiu o poder após a 

morte de Tancredo Neves depois de um longo período militar, foi o primeiro presidente da 

Nova República tendo a missão de restabelecer a democracia do país.  

No contexto estadual a vitória de Miguel Arraes eleito em 1986 ao governo de 

Pernambuco com uma expressa votação tendo o slogan “A esperança está de volta” teve o apoio 

da frente popular integrada pelos partidos da esquerda. Com a chegada de Arraes ao poder 

quebrou um ciclo de substituições de um mesmo grupo partidário. O povo esperava uma gestão 

baseada na democracia semidireta (democracia direta e representativa), presente no governo de 

Arraes quando havia sido Prefeito do Recife na gestão de 1962 a 1964 e arrancado do poder 

pelo golpe militar de 1964 (Oliveira, 2006).  

A gestão educacional encontrou muita dificuldade para arrumar a casa e muita polêmica. Em 

um intenso debate social foi formulada várias prioridades e entre elas:   

 

“A alfabetização efetiva dos alunos de 1ª a 4ª série, de jovens e adultos, o aperfeiçoamento 

e a melhoria das condições de trabalho dos professores, a descentralização da gestão e o 

estabelecimento de canais de diálogo permanente com entidades da sociedade civil e da 

sociedade política, a política educacional explicitada no Plano Estadual 1988 -1991” 

(Oliveira, 2006).  

  

Segundo a mesma autora os estudos de Ferreiro e Carraher na linha construtivista e 

sobre a psicogênese foram o fio condutor para a política de ensino.  

Neste período o quadro que se encontrava a função exercida pela supervisão tinha 

caráter mais tecnicista, assumia postura mais administrativa que pedagógica. Desta forma, o 

supervisor que atuava nas escolas funcionava como um agente administrativo “mais 

categorizado” da direção desenvolvia atividades como: preparação de cadernetas, controle de 

entradas e saídas dos turnos, elaborava horários de aulas dentre outras. O supervisor regional 

que trabalhava no DERE, respondia por um conjunto de escolas e organizava a execução das 

propostas pedagógicas elaboradas pela equipe da Secretaria de Educação e passadas as escolas. 

Por essa razão, o supervisor regional não era bem recebido pelos professores e levavam o nome 

de fiscais e portadores de decisões definidas (Oliveira, 1991).  
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                 Em função da escolha da alfabetização como uma das prioridades e principal 

problema a ser enfrentado levantaram-se a questão de resgatar urgentemente a função 

pedagógica do supervisor escolar e da orientação educacional.  

 Desta forma, foi instituída pela Secretaria de Educação “uma atividade educativa, não 

isolada da prática docente nem da organização político-social da escola, denominada Educação 

de Apoio”. Com esta atividade era possível articular o trabalho dos professores alfabetizadores 

das séries iniciais, jovens e adultos, portadores de educação especial e os cursos de magistério. 

A função de educador de apoio foi “um embrião para as equipes de ensino no DERE” nas 

estruturas centrais e regionais (Weber, 1991).  

     “As  atividades  dos  educadores  de  apoio  deveriam  ser 

desenvolvidas prioritariamente nas séries iniciais do Ensino de 1º grau (Ensino Fundamental) 

assegurando a leitura, escrita e cálculos. (Plano Estadual de Educação 1988-1991).  

Além da criação dos educadores de apoio como forma de operacionalizar o Programa de 

Melhoria da Educação pública de Pré-Escolar foram organizados Centros de Capacitação em  

Educação Pré-  Escolar  expandindo  o atendimento as crianças de quatro a seis anos eliminando 

progressivamente o perfil assistencialista transformando-os em ambientes alfabetizadores. A 

capacitação docente coordenada pelos educadores de apoio que teve o objetivo de estimular a 

reflexão e a sistematização com registro das práticas pedagógicas, também foi outra forma de 

operacionalizar o plano educacional (Plano Estadual de Educação 1988-1991).  

Conforme Diário Oficial de Pernambuco de 23 de fevereiro de 1988 a seleção para 

Educadores de Apoio foi destinada a todos especialistas em educação: licenciados em pedagogia 

fora de regência, portadores de licenciatura diversa com experiência mínima de dois anos nas 

áreas de alfabetização, educação de adultos, formação de magistério e educação especial na rede 

estadual de ensino.  

  

De acordo com a Instrução Normativa o papel do educador de apoio nos finais dos anos 

80 era:  

  

 
Elemento de capacitação em serviço de docentes e ao mesmo tempo como estimulador 

do processo ensino- aprendizagem (responsável direto por bancas de questões, 

atividade de reforço, de aceleração de aprendizagem, irá integrar uma proposta 

pedagógica temporária e de caráter experimental, destinada a, em 1988, buscar 

assegurar a alfabetização de todos os alunos da rede estadual matriculados da 1ª a 4ª 

série do 1º grau. (Diário Oficial de Pernambuco 23/02/1988).  
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A secretária de educação do Estado de Pernambuco professora Silker Weber em 

resposta a matéria publicada pela imprensa sobre a extinção do supervisor e orientador 

educacional explica que a medida foi adotada para atender reivindicação apresentada pelos 

próprios profissionais da área que atuavam nos DEREs em todo o Estado. Na oportunidade ela 

apresentou documentos que comprovavam a insatisfação destes especialistas na realização dos 

seus trabalhos e por isso a Secretaria de Educação estava convocando os supervisores e 

orientadores educacionais para atuarem como educadores de apoio nas áreas de alfabetização, 

educação de adultos, ensino especial e formação de magistério. Os educadores de apoio também 

seriam responsáveis pelas atividades de reforço e participariam de uma atividade experimental 

que teria o objetivo de assegurar a alfabetização de todos os alunos da 1ª a 4ª série do 1º grau 

(hoje Ensino fundamentais – anos iniciais) em 1988 (Diário Oficial de Pernambuco, 

24/02/1988).  

Em Instrução Normativa Complementar sobre a seleção de educador de apoio 

encontramos os critérios para concorrer à vaga:  

  

  
- Professores com graduação em pedagogia.  

  

- Professores graduados em licenciatura diversas com experiência mínima de 

dois anos, nas áreas de alfabetização ou formação para o magistério em 1º grau 

ou interesse por educação especial ou educação de adultos, naqueles 

municípios onde não haja professores habilitados em pedagogia. (Diário 

Oficial de Pernambuco, 02/03/1988).  

  

Segundo esta mesma Instrução a seleção consistia na análise de currículo vitae e prova 

escrita sobre tema relacionado à educação e a problemática específica das áreas de  interesse 

do candidato. Os professores selecionados teriam como carga horária no mínimo 150 horas e 

atribuída a gratificação correspondente a 30%.  

Esta iniciativa de instituir a função de educador de apoio gerou muita polêmica entre os 

grupos de professores e supervisores escolares. No projeto político- pedagógico da Secretaria 

o educador de apoio seria o elemento chave da capacitação dos professores entendida como 

“prática democrática para a socialização de saberes e de poderes, como instrumento para 

construção coletiva da cidadania”, como ação para concretizar uma escola de qualidade 

(Sampaio e Ferreira, citado por Oliveira, 2006.).  
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Diante das muitas polêmicas registradas na época citamos um fato onde o governador 

Miguel Arraes com a participação da secretária de Educação Silke Weber atendeu um grupo de 

professores e assumiu que atenderia à solicitação de capacitação para a nova função de educador 

de apoio. Destacou também a importância da participação dos professores na proposta de 

educador de apoio e administrativo do Estado e o resgate da credibilidade do serviço público 

(Diário Oficial de Pernambuco, 15/05/1988).  

Os supervisores educacionais através da Associação de Supervisores Educacionais de 

Pernambuco denunciaram a Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco à insatisfação 

do grupo em torno do Projeto de criação do educador de apoio. Em plenária na Assembleia 

Legislativa do Estado de Pernambuco o deputado Joel de Holanda descreve a importância do 

trabalho dos supervisores e orientadores educacionais nas escolas ao longo dos anos e chama a 

atenção do desmonte educacional que estava sendo acontecendo com “a criação dessa figura 

estranha ao magistério que é o educador de apoio” lembrando aos colegas parlamentares do 

compromisso e da legítima representação do povo neste momento. O parlamentar se mostrando 

contrário a posição da secretaria de educação alegava que a seleção para a função de educador 

de apoio somava 1.330 candidatos classificados para 1.000 cargos já existentes, mas que a 

secretaria só convocaria apenas 500 professores justificando “que a secretaria não vê 

necessidade de sobrecarregar o Estado com despesas desnecessárias” (Diário Oficial de 

Pernambuco, 05/08/1988).  

Outra manifestação e registrada    no   requerimento    nº1211    apresentada   ao Poder  

Legislativo através do artigo “Procura-se um Estadista da Educação” de auditoria de Antônio 

Rafael de Menezes publicada na coluna de opinião do Diário de Pernambuco de 24 de junho de 

1988, descreve o quadro da situação educacional do Brasil e faz referente ao educador de apoio 

no seu texto:  

  
Pior ainda do que as ruínas da escola e implosão do ensino, nas suas decisões didático-

pedagógica, ao   ser destruído o acervo conseguido em anos de esforço conjunto, 

considerando-o incompatível com o governo dito popular, substituindo-o pela 

improvisação e metas político-ideológicas, quando vice-diretoras, administradores 

escolares e supervisoras são trocadas pela figura excêntrico direcionada do educador 

de apoio, eufemismo de instrumento doutrinário esquerdizante capaz de preparar o 

choque de classes na de posicionamentos burocráticos já fora de moda nos países onde 

luta já não se acredita mais(Diário Oficial de Pernambuco de 05/06/1988).  
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Em outra manifestação do deputado Joel de Holanda em 03/03/1988 é registrado a 

indignação pela criação do educador de apoio em apoio aos supervisores e orientadores 

escolares.  

  
Finalmente sabemos que embora continue tentando esconder sua paixão pelo 

clientelismo sob pretexto da mudança, “ o governo dito popular vem rejeitando a sua 

própria bandeira de eleições diretas para a direção de escolas estaduais e prefere seguir 

nomeando discriminadamente seus afilhados sem exigir-lhes a qualificação em 

administração escolar, nesta mesma perspectiva foi criada recentemente a figura 

inédita do educador de apoio, o que significa a cassação dos direitos do supervisor e 

do orientador educacional, cujos cursos são respaldados pela legislação educacional 

em vigor. Tal medida consegue a façanha, ao mesmo tempo, afrontar a citada 

legislação educacional, o reconhecimento nacional dos diplomas expedidos pelas 

Universidades brasileiras, as associações de classe das duas categorias profissionais 

em questão, a comprovada experiência e qualificação dos profissionais atualmente no 

exercício dessas funções (Diário Oficial de Pernambuco, 05/03/1988).  

  

Os supervisores e orientadores continuaram alegando que estas medidas da Secretaria 

contrariavam o interesse da categoria, pois teriam que participar de processo de seleção e 

tentaram barrar. Nesse contexto observa-se o compromisso do Governo popular, que no Diário 

Oficial de 08/03/1988 encontramos a seguinte comunicação:  

  

 

Em decorrência de entendimentos mantidos com a entidade dos supervisores –  
Associação dos Supervisores Educacionais de Pernambuco e dos Orientadores - 

Associação dos Orientadores Educacionais de Pernambuco fica prorrogada a 

inscrição ao exame de seleção para educador de apoio até o próximo dia 18 março do 

corrente ano. (Silker Weber Secretária de Educação).  

  

De fato, a seleção para educadores de apoio apesar de ser prorrogada aconteceu e como 

apresentam (Sampaio e Ferreira citado por Oliveira,1991) prevalece a posição da Secretaria. 

Após a seleção portarias começaram a ser expedidas pela Secretaria de Educação para a 

nomeação dos educadores de apoio. É preciso ressaltar duas questões. A primeira diz respeito 

à função de supervisor que continua sendo citada na portaria e o exercício é para a atividade de 

educador de apoio. A segunda questão é as palavras “Permanência” para os professores que 

exerciam a função e a palavra “para a função de” determinando aqueles professores que haviam 

sido selecionados no último concurso como mostra as Portarias expedidas abaixo no Diário 

Oficial do Estado de Pernambuco de 01/09/1988.  
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No entanto Miranda et al. (1991 citado por Weber 1991), avaliam que o trabalho dos 

educadores de apoio junto aos professores efetivou o processo de alfabetização nas séries 

iniciais, conseguindo reverter o quadro da leitura e escrita dos alunos.  

               Weber (1991) acrescenta que através desta atividade “foi possível dar início à 

construção de unidade de ação pedagógica, articulando desde o trabalho dos professores 

alfabetizadores de crianças, jovens e adultos e portadores de deficiência até a formação  

oferecida pelos cursos magistério”.  

   

Em 1990, os professores fundaram o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de 

Pernambuco (SINTEPE), reunindo as associações dos orientadores educacionais, servidores 

administrativos e os supervisores educacionais (Canuto, 2006).  

  

 

2.4.3. Os educadores de apoio nos dias atuais  

  

  

O Estado Pernambuco durante 52 anos teve à Secretaria de Educação vinculada à 

Secretaria de Saúde, e em 22 de abril de 1949 através da Lei 466/49 aconteceu o desligamento 

entre as Secretarias na gestão do governador Alexandre José Barbosa Lima Sobrinho. Em 1979 

a Secretaria de Educação de Cultura (SEC) passou a ser denominada de SE através do Decreto 
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nº 7.832 de 06 de abril de 1979, ficando a Cultura sob a responsabilidade de uma nova secretaria 

junto ao Turismo (Pernambuco, 1981).  

 No Decreto 40.599 de 04 de abril de 2014 a secretaria de educação é regulamentada para 

Secretaria de Educação e Esportes na qual permanece até os dias de hoje. A Secretaria de 

Educação e Esportes é formada por dezessete GREs (Gerência Regional de Educação)  

distribuídas em cidades, região metropolitana e interior do estado.(www.educacao.pe.gov.br)  

 As escolas estaduais de Pernambuco atendem aproximadamente 167.294 alunos, 89.434 

professores distribuídos em aproximadamente 1.112 escolas e 950 educadores de apoio. 

Somente na região metropolitana soma-se o total de aproximadamente 405 escolas.  Na atual 

Gestão Estadual de 2014 que está no exercício da função a frente do governo desde 2001 os 

professores que formam o quadro de educadores de apoio são vistos como:  

  

Peça fundamental no espaço escolar, pois busca integrar os envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem mantendo as relações interpessoais de maneira saudável, 

valorizando a formação do professor e a sua, desenvolvendo habilidades para lidar 

com as diferenças com o objetivo de ajudar efetivamente na construção de uma 

educação de qualidade social (Pernambuco, 2001).  

  

De acordo com documento publicado pela Secretaria de Educação de Pernambuco os 

educadores de apoio têm as seguintes atribuições:  

  

-Participar da construção, implementação e avaliação do Projeto Político Pedagógico 

da Escola.  
- Coordenar, sistematizar, acompanhar e avaliar as ações pedagógicas e de docência 

da escola.  
- Identificar as demandas e promover a formação continuada dos/as docentes nas 

áreas do currículo escolar, de forma articulada com as equipes técnicas de ensino e de 

normatização da Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação e das 

Gerências Regionais.  
- Subsidiar, continuamente, a direção da escola em relação a efetivação do currículo 

escolar e das aprendizagens dos/as estudantes.  
- Contribuir com a ação docente, em relação aos processos do ensino e aprendizagem 

dos professores/as e estudantes.  
- Subsidiar as famílias/responsáveis pelos/as estudantes, em relação ao desempenho 

escolar (Pernambuco, 2001b).  

  

 Os educadores de apoio têm realizado um trabalho pedagógico na escola no sentido de 

partilhar e refletir junto aos professores e toda comunidade estudantil formas diferentes de 

aprender através de uma didática mais voltada para o sucesso e motivação dos grupos. A Gre- 

Metropolitana Sul é formada por seis municípios localizados nas cidades e região 

metropolitana. Os municípios são: Camaragibe, São Lourenço da Mata, Moreno, Jaboatão dos 
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Guararapes, Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. Os educadores de apoio somam um total de 

aproximadamente 459 com formação nas diversas áreas de conhecimento (Pedagogia, Letras, 

Educação Física, Geografia, História, Filosofia, Biologia dentre outros). A forma de ingresso 

para a função é através de seleção interna. A última seleção para educadores de apoio ocorreu 

no ano de 2008 e muitos educadores estão pró-tempore na função, isto é, os professores têm 

portaria para o exercício da função, mas, não passaram pelo processo de seleção. Existe ainda 

outra variável para esta função são os professores que estão como apoio pedagógico, mas que 

exercem a função de educador de apoio e tem portaria como apoio pedagógico.   

O educador de apoio trabalha um período diário de 6 horas e 20 minutos, 

independentemente da modalidade que a escola ofereça.   

 Sobre os educadores de apoio que estão lotados na Gre- Metropolitana Sul uma das 

coordenadoras do grupo quando entrevistada apresenta algumas considerações sobre a 

importância e contribuições desta função na escola.  

    

“Minha formação e em pedagogia e na Gre- Metropolitana Sul tem professores que 

fazem parte da equipe de formação das áreas específicas tem o grupo de normatização 

e acredito que para ser educador de apoio o ideal é ser o pedagogo. Aceitei o convite 

também porque eu acho que é uma área que requer estudo e apropriação de várias 

áreas como: currículo, normatização, gestão e formação continuada a gente termina 

tendo uma riqueza muito grande quanto aos conteúdos e se atualiza fazendo este 

trabalho com colegas. As contribuições são muitas de poder orientar os educadores 

de apoio da regional desde conversar com eles sobre atualidades pedagógicas, 

preparar formação continuada para os professores, o diário de classe, normatização 

entre outras.  O educador de apoio precisa planejar sua ação, para que ao final do ano 

não se sinta como um tarefeiro. Ele apoia os professores nas reuniões pedagógicas 

para descobrir uma forma de poder melhorar a aprendizagem, está junto a gestão da 

escola no sentido de acompanhar o Projeto Político Pedagógico da escola e outras 

demandas.  O educador de apoio é importante sim na escola ele é indispensável, na 

realidade que a gente vive hoje temos professores que precisam trabalhar em outras 

escolas e dividir seu tempo.  Se tivéssemos professores pesquisadores   
que discutissem entre eles e condições de trabalho favoráveis não precisava do 

educador de apoio, mas, como não temos a gente precisa do educador de apoio para 

articular este trabalho, contextualizar as discussões nas diversas áreas formatar o que 

foi discutido esse fazer de esquematizar o planejamento” (Professora técnica que 

trabalho com educadores de apoio na Gre Metropolitana - Sul).  

  

  

 O trabalho realizado pelos educadores de apoio na Gre – Metropolitana Sul é   uma 

atividade pedagógica de muita importância, porém há muito a ser repensado em relação a sua 

função. A função principal do supervisor educacional é apoiar e refletir a ação que resulta na 

melhoria da escola e no desenvolvimento profissional dos agentes educativos (professores, 
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auxiliares e funcionários) e na aprendizagem dos alunos que encontra   um lugar, um tempo e 

um contexto de aprendizagem (Alarcão, 2000).  

    

 

2.5 –Modelos de Supervisão  

 

    

O fazer pedagógico do supervisor pedagógico que a partir de agora vamos chamar de 

educador de apoio dentro do contexto de Pernambuco é diversificado até porque ninguém 

dorme e acorda educador de apoio é preciso alguns o desenvolvimento de alguns fatores que 

vão nortear o seu cotidiano. Pois sabemos que um caminho precisa ser trilhado em busca de 

respostas facilitando a compreensão à ascensão pedagógica.  

O trabalho pedagógico do educador de apoio é direcionado por diferentes conceitos e 

manifestações que segundo Alarcão (2013) provém de diferentes concepções que modelam o 

seu fazer e são defendidas por formadores e investigadores. São elas:  

  

  
Investigação e formação, noção de conhecimento como saber constituído ou saber a 

construir, formação como transmissão de saberes ou construção pessoal de saberes, 

caracterização das dimensões do conhecimento profissional, definição de conteúdo a 

priori ou conteúdos derivados das necessidades de formação dos professores em ação, 

aplicação do saber numa perspectiva de racionalidade técnica ou capitalização do 

saber numa perspectiva de racionalidade praxis, papéis do professor e do formador de 

professor e do formador de professores, noção de educação e formação de professores, 

valorização da auto- formação ou da formação em colaboração, assunção da escola 

como centro de formação ou como mera estação telecomandada de serviço à 

formação, noção de escola como instituição executora de políticas exógenas ou como 

organização aprendente com projeto próprio. (Alarcão, 2013)  

 

Sabendo da dificuldade de encontrar modelos definidos e caracterizá-lo baseado nas 

concepções citadas é que o educador de apoio precisa desenvolver a sensibilidade para atuar no 

momento certo e usar estrategicamente maneiras de interagir com o grupo que trabalha no palco 

de seu trabalho cotidiano.  

Através de estudos verificamos que numa perspectiva histórica é possível verificar uma 

diversidade de abordagens nos modelos de supervisão. São eles: imitação artesanal, descoberta 

guiada, behaviorista, clínica, psicopedagógico, pessoalista, reflexiva, ecológica e dialógica. 

Contudo, é possível usar o espelho e encontrar qual modelo está mais próximo das práticas 

utilizadas, bem sabendo que algumas delas não são mais utilizadas nas escolas.  
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2.5.1. Modelo de Imitação Artesanal  
   

 

             Nesse modelo a imitação é a base para aprender. Amaral, Moreira e Ribeiro (1996) 

apresentam que o formando aprende imitando as técnicas empregadas por mestres, que são 

experientes na profissão. A aprendizagem acontece como resultado de um processo construído 

pela imitação seguindo o os conselhos e orientações dadas. Alarcão (2013) contribui que neste 

quadro a aprendizagem depende “do saber experiencial e da personalidade do mestre supervisor 

e não de teorias cientificas ou técnicas ou de reflexões profissionais explicitas”. De acordo com 

Afonso (2010) esse modelo esteve e evidência durante muitos anos, mas foi superado pela 

necessidade de ter muitos supervisores para acompanhar os professores em formação e 

aquisição de novos conhecimentos.      

Alarcão (2013) acrescenta que este   modelo é talvez o mais difícil de ser caracterizada 

por estar ligada à personalidade de cada um e por não existir documentos escritos. A 

aprendizagem cooperativa em grupo era pouco valorizada.  

  

2.5.2. Modelo pela Descoberta Guiada  

  

  

O modelo da descoberta guiada consiste na aprendizagem através da observação de 

diversos professores no exercício da sua função ao trabalhar com seus alunos. Canelas (2010) 

apresenta que a partir deste momento o professor apresenta modelos de ensino e aprendizagem 

com uma inovação pedagógica centrada na formação de conhecimentos teóricos em contato 

com outros contextos educativos integrando a teoria e prática.   

Alarcão (2003) cita Dewey como um defensor deste modelo de supervisão. Ele 

apresentou um esquema de supervisão articulando a teoria e prática que tem como ponto inicial 

a observação passando pela formação do professor chegando finalmente nas responsabilidades 

pelas atividades realizadas. Partindo dos estudos que a formação profissional dos professores 

deve ter um componente teórico e outra prática Dewey apresenta dois objetivos para a prática. 

São eles: a) concretizar o componente teórico para torna-la mais viva e real; b) permitir que os 

professores desenvolvam as capacidades técnicas, atitudes e valores. Ele propunha que a prática 

pedagógica acompanha a teoria começando do mais simples para o mais complexo Alarcão e 

Tavares (2003).   



  

  

  
54  

 

 

2.5.3. Modelo Behaviorista  

  

  

No modelo behaviorismo a prática pedagógica é centralizada nas observações da ação 

do professor nas aulas baseadas nas experiências operadas, considerando as competências a 

desenvolver. Neste modelo os conteúdos estão em segundo lugar e formação é por meio de 

demonstração. O supervisor é o formador técnico. Alarcão (2013) complementa que este 

modelo “prescrevia técnicas de microanálise das competências, seguidas da imitação de 

modelos e subseqüente feedback corretivo, formativo, em situações de simulação e 

microensino”. Houston e Howasam (citado por Alarcão e Tavares, 2003) apresentam três 

características fundamentais deste modelo a saber:  

  

a) Definição operacional dos objetivos;  

b) Responsabilidade   

c) Individualização.   

            Neste programa os professores em formação ficam sabendo das competências que 

devem desenvolver e traduzi-las em objetivos operacionais, sendo o responsável pela 

consecução atendendo o seu ritmo de trabalho.  

 

   

2.5.4. Modelo Clínico  
   

 

            O modelo de supervisão clínico toma a sala de aula como um espaço clínico que se 

observa, se diagnostica e se experimenta. O supervisor é um colega que contribui, orientando, 

planejando, analisando e avaliando as atividades, apoiando e se disponibilizando para ajudar na 

construção do conhecimento e formação. Amaral, Moreira e Ribeiro (1996) destacam também 

que o supervisor é um facilitador da aprendizagem do professor que tem o objetivo de fazer o 

professor pensar cada situação assumindo juntamente com o supervisor as decisões tomadas. 

Goldhammer (citado por Amaral, Moreira e Ribeiro 1996) apresentam as cinco as fases para o 

processo de supervisão clínica. São elas:  

  

  
O encontro pré-observação (planejamento, antecipação de problemas e determinação 

dos aspectos a observar), a observação da aula, a análise da mesma e a organização 

da estratégia de apresentação dos resultados da análise, o encontro pós- 

observação(discussão da congruência entre intenções e realizações, focalização no 
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processo de ensino-aprendizagem e distinção entre comportamentos ocasionais e 

constantes) e analise do ciclo de supervisão (avaliação da eficácia do ciclo de 

supervisão).  

  

Esta dimensão foi desenvolvida nos Estados Unidos por Cogan (1973) e Goldhammer 

(1969) não se desenvolveu devido aos aspectos meramente técnicos do modelo Alarcão (2013). 

Para Alarcão e Tavares (2003) este modelo de supervisão está mais apropriado para ao contexto 

da formação continuada do que na formação inicial.  

   

  

2.5.5. Modelo Psicopedagógico  

  

O modelo psicopedagógico acontece na relação de ensino e aprendizagem entre os 

supervisor e professor, e entre professor e aluno, cabendo a supervisão desenvolver 

competências fundamentais visando o melhor desempenho no decorrer das etapas: preparação 

da aula, discussão e avaliação, Canelas (2010). Segundo Alarcão e Tavares (2003, citado por  

Dias, 2007) este modelo foi desenvolvido por Stones (1984) no qual “fazer supervisão é ensinar, 

sendo que o objeto principal e final da supervisão é ensinar os professores a ensinar. Para Stones 

(citado por Alarcão 2003) a formação inicial se passa por três fases: conhecimento, observação 

e aplicação. Desta forma, o ciclo de supervisão da prática pedagógica se fundamenta em três 

etapas: a) preparação da aula com o professor, b) discussão da aula; c) avaliação do ciclo de 

supervisão.  

  

  

2.5.6. Modelo Pessoalista  

  

 

Segundo Alarcão e Tavares (2003) neste modelo a perspectiva cognitivista, o 

autoconhecimento é o caminho para o desenvolvimento psicológico e profissional do professor. 

O desenvolvimento pessoal do professor é o principal foco deste modelo.   

As estratégias da supervisão consistem na organização de experiências vivenciadas que 

refletidas ajudarão a compreender as consequências nos professores e   

nos alunos (Dias 2007). Alarcão e Tavares (2003) expõe que a formação dos professores deve 

atender o grau de desenvolvimento dos professores em formação quanto as percepções 

sentimentos e objetivos. É importante saber que modelos exteriores não tem tanto valor, pois 

cada um é o modelo de se próprio.  
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2.5.7. Modelo Reflexivo  

  

  

Na abordagem reflexiva desenvolvida por Schön (1983, 1987) e Zeichner(1993) citado 

por Alarcão (2013), a metodologia formativa esta alicerçada na reflexão como uma forma “de 

desenvolver um conhecimento profissional contextualizado e sistematizado numa permanente 

dinâmica interativa entre a ação e o pensamento. O supervisor é o principal agente que pode 

ajudar na compreensão das situações para em conjunto buscar soluções. “A prática reflexiva 

precisa ser acompanhada por supervisores que experientes detenham as competências para 

orientar, estimular, exigir, apoiar, avaliar, isto é, sejam simultaneamente treinadores, 

companheiros e conselheiros”(Alarcão e Tavares, 2003). Esta abordagem tão em moda hoje 

inovou a natureza do saber profissional.  

   

  

2.5.8. Modelo Ecológico  

  

  

Na linha do pensamento reflexivo e preocupações por uma aprendizagem 

socioconstrutivista, humanista, pessoalista e interativa Alarcão e Sá-Chaves (1994) e mais tarde 

Oliveira-Formosinho (1997) citado por Alarcão 2013, concebem uma abordagem ecológica 

baseado no modelo de Bronfenbrenner (1979). Nesta abordagem levam-se em consideração as 

“dinâmicas sociais e, sobretudo a dinâmica do processo sinergético da interação entre o sujeito 

e o meio que o envolve”. O papel do supervisor é apoiar as experiências em diferentes 

contextos, originando interações, experiências e transições ecológicas que compõe o 

desenvolvimento formativo. (Alarcão 2013).  

   

  

2.5.9. Modelo Dialógico  

  

  

A abordagem dialógica foi defendida por Waite (1995), e recebeu influência de 

correntes antropológicas, sociológicas e linguísticas. O principal foco deste modelo é a 

valorização da linguagem no diálogo comunicativo, respeito pela voz do outro e na parceria do 

supervisor e professores na comunidade das relações interpessoais.  
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2.6.  Reconstruindo o saber e o fazer do supervisor pedagógico para uma visão reflexivo.  

  

   A reconstrução do saber do supervisor pedagógico apresentado por Alarcão mostra-nos 

sua inquietação sobre o trabalho desenvolvido pelo supervisor desde a década de 80. Sua 

proposta nos remete a uma visão crescente e elaborada baseada numa prática  mais participativa 

na equipe gestora da escola, alargando a função para os aspectos organizacionais e do 

desenvolvimento da escola como organização qualificante, questões que iremos abordar nas 

próximas linhas. 

Pensar em aprimorar, assim podemos dizer, a função do supervisor pedagógico é falar 

sobre o supervisor reflexivo. É perceber que não existe mais lugar para aquele profissional de  

sua origem.  

  

Estudando as ideias de Schön e Keneth Zeichner, Alarcão apresenta que numa 

abordagem reflexiva os profissionais constroem e reconstroem seu conhecimento “no campo 

da ação que é sua prática profissional” baseada nos acertos e erros no diálogo das situações com 

outros do seu meio e partilha de saberes e referências (Alarcão 2002). 

Para Cardoso et al. (1996) a atitude da prática reflexiva segundo Schön (1992) se retrata 

numa reflexão na ação e numa reflexão sobre a ação. Os autores expõem que Dewey define e 

analisa a ação reflexiva em três atitudes necessárias, a saber:  

  

  
- a abertura de espirito para atender a possíveis alternativas e admitir a existência do erro;  
- a responsabilidade que permite fazer uma ponderação cuidadosa das consequências 

de determinada ação;  
- o empenhamento, indispensável para mobilizar as atitudes anteriores  

  

  

O fato de pensar e repensar pode aparentemente ser fácil mais exigir desprendimento do 

próprio eu, do orgulho e da elasticidade do pensamento sem se ferir com algo que pode ser dito 

ou feito. São situações difíceis que precisam ser analisadas e podemos afirmar que não são 

alcançadas de um dia para o outro mais exige desprendimento, conhecimento e vontade de 

mudar para só assim contribuir para a reflexão de outros. 

Nos   estudos de Alarcão (2002) reconhecemos que o agir profissional do supervisor 

não   pode se r isolado, mas partir do envolvimento e do reconhecimento da equipe, apresenta 

a necessidade de uma mudança organizacional de todos os segmentos da escola para chegar a 

uma escola reflexiva. Para a autora uma escola reflexiva é:  
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Uma organização que continuadamente se pensa a si própria, na sua missão social e 

na sua estrutura e se confronta com o desenrolar da sua atividade num processo 

heurístico simultaneamente avaliativo e formativo.  

  

Diante desta nova visão a escola reflexiva passa pelos estudos de Senge (1994) e 

Shulman (1997) destacados por Alarcão para uma escola como organização aprendente e 

qualificante. Para Senge conceber a escola desta forma implica dizer que além de reconhecer a 

necessidade de liderança admitir a existência no seu meio de comunidades de aprendizagem 

ligadas a uma comunidade de aprendizagem na dimensão maior, a escola. Shulman enumerou 

seis características da comunidade de aprendizagem citadas por Alarcão (2002). Citamos: 

abordagem de conteúdos geradores de novos saberes; aprendizagem ativa, pensamento e prática 

reflexivos; colaboração; paixão; e comunidade ou cultura comum. Alarcão ainda chama atenção 

para a mudança que precisa acontecer na escola hoje visando o futuro principalmente se 

parametrizado a sociedade. A busca desta reflexão precisa ser sistemática em suas perguntas e 

estruturar os saberes. 

Todavia, o papel do supervisor pedagógico na escola reflexiva nos estudos de Alarcão 

(2002) apresenta uma postura mais elaborada em relação a interação pedagógica do professor 

e a sala de aula lhe atribuindo uma dimensão coletiva e institucional com o propósito de buscar 

melhorias na qualidade de formação entre todos envolvidos na comunidade escolar. A autora 

destaca “a escola como uma organização em desenvolvimento e em aprendizagem, 

considerando ao supervisor assumir um papel renovado”. Dentro desta visão Alarcão determina 

que o objeto da supervisão é:  

  
“A dinamização e o acompanhamento do desenvolvimento qualitativo da 

organização escola e dos que nela realizam o seu trabalho de estudar, ensinar ou apoiar 

a função educativa através de aprendizagem individuais r coletivas, incluindo a dos 

novos agentes”.  

  

Desta forma é de competência de o supervisor nesta dimensão “facilitar, liderar ou 

dinamizar (consoante os casos) comunidades aprendestes no interior da escola” Alarcão. A 

importância dada a figura do supervisor pedagógico na escola vai além de serviços 

administrativos e monitoramento de planilhas é uma atividade dinâmica que precisa partilhar 

valores, conhecimentos e liderança para envolver todos no projeto de sucesso. Ainda no 

pensamento da autora desfrutamos de algumas orientações para a atividade de trabalho do 

supervisor, entre os quais destaca: 
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- O supervisor precisa conhecer o pensamento institucional estratégico e saber 

relacionar a reflexão, o planejamento, a ação, avaliação e monitoramento.  

  
- O supervisor, membro da equipe gestora da escola deve não somente pensar em 

conjunto o desenvolvimento institucional, mas acompanhar e avaliar a atividade de 

todos segmentos que buscam o sucesso na qualidade do ensino.  

  
- “O supervisor ou os supervisores não podem trabalhar isoladamente”, trabalham 

em conjunto com a equipe gestora, mas seu papel não é confundido com o do gestor 

e assim como Alarcão afirma que as funções do supervisor devem se concentrar na 

gestão das aprendizagens e das pessoas integrada definido pelas políticas sendo 

coautor do processo. Porém, sua função principal consiste em apoiar os contextos de 

formação que resultam no desenvolvimento profissional dos professores e 

funcionários e na aprendizagem dos alunos. Neste caso o supervisor assumi a postura 

de agente de desenvolvimento de pessoas, de profissionais e de organizações.  

  

Alarcão (2002) traça um perfil para o supervisor como sendo “um profissional, pessoa 

equilibrada, aculturada e comprometida”. A função de supervisor solicita do professor 

capacidades comunicativas- relacionais, observacionais – analíticas, hermenêuticas 

interpretativa e avaliativas pois está lidando com pessoas, fatos, contextos, sentidos e 

relacionamentos. O trabalho do supervisor neste ambiente social organizacional, como 

profissional do humano exige competências cívicas, técnicas e humanas. São elas:  

  
a) Competências interpretativas: leitura da realidade humana, social, cultural, 

histórica, politica, educativa e a capacidade de observação para antecipar 

desafios  

emergente;  

  
b) Competências de análise e avaliação (situações, desenvolvimento, projetos,  

desempenhos);  

  
c) Competências de dinamização da formação (apoio e estímulo a comunidades 

de aprendizagem colaborativa, mobilização e gestão de saberes e estratégias, 

atenção a necessidade emergentes, apoio na sistematização do conhecimento 

produzido);  

d) Competências relacionais (mobilização de pessoas, capacidades de 

comunicação, gestão de conflitos, empatia).  
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A ação do supervisor para desafios diários não se resume somente há uma postura capaz 

de atender aos objetivos da aprendizagem e apoiar projetos mas como Alarcão escreve como 

pode o supervisor formar professores se não desenvolveu as competências profissionais 

também para ser supervisor de profissionais em permanente aprendizagem e desenvolvimento 

e aceitar a ideia de está em constante formação. A autora propõe aos supervisores 

conhecimentos ao nível das pessoas e da atuação em grupo quanto a profissão, a organização e 

o contexto sociocultural e político. Ela destaca:  

  

  
a) Conhecimento da escola como organização, detentora de uma missão, um 

projeto e um determinado nível de desenvolvimento;  

  
b) Conhecimento dos membros da escola e das suas características com indivíduo 

e como grupos (representações, competências, níveis de envolvimento, 

potencialidades, atitudes);  

  
c) Conhecimento de estratégias de desenvolvimento institucional e profissional;  

  
d) Conhecimento do fenômeno da aprendizagem qualificante, experiencial e  

permanente;  

  
e) Conhecimento de metodologias de investigação- ação- formação;  

  
f) Conhecimento de metodologias de avaliação da qualidade (das aprendizagens, 

do desempenho, institucional);  

  
g) Conhecimento das ideias e das políticas atuais sobre educação.  

   

A leitura do supervisor pedagógico dentro de uma expectativa reflexiva denota um 

profissional consciente de suas atitudes com um olhar voltado para uma formação contínua de 

personalidade, respeito profissional por si mesmo e pelos outros baseados em atitudes e 

expresso repensar sobre suas ações. Até porque como acrescenta Abrantes e Lalanda (1996) 

transcreve as palavras de Dewey, “ao afirmar que ninguém é capaz de pensar em alguma coisa 

sem experiência e informação sobre ela”. Desta forma como pode o supervisor repensar novas 

estratégias sem ele adquirir objetivos para seus professores.  

De modo algum este profissional preparado para uma escola reflexiva pode começar 

desde cedo sendo um agente de transformação na escola.  Não pode ser repressivo, cobrador ou 

fiscal, mas um facilitador de momentos para a reflexão dos professores. Diante das colocações 
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apresentadas não é fácil desenvolver formas e atitudes para um trabalho eficaz e eficiente, não 

existe fórmulas, porém o mais coerente parecer ser a busca de um fazer diário com competência 

e o segredo está na reflexão diária nas ações.   

O educador de apoio interage no espaço escolar com professores, alunos, funcionários 

pais e visitantes no cotidiano escolar em busca de soluções sejam elas pedagógicas e até muitas 

vezes administrativas. Partindo do seu contexto de trabalho verificamos que a escola já foi e 

ainda continua sendo palco para muitas divergências, sejam elas políticas, sociais ou 

econômicas e o educador de apoio está neste palco exercendo sua função de certa forma 

assumindo uma postura inspirada em algum modelo de supervisão.  
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                                                                             3- METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO  
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Neste capítulo, expomos o enquadramento metodológico do estudo de investigação que 

serviram de norte para entender o contexto que se encontra o educador de apoio do estado de 

Pernambuco.  

 

3.1. Contexto de investigação  
  

 

Nosso estudo foi realizado com cinco educadores de apoio que atendem escolas 

localizadas na GRE- Metropolitana-Sul em cinco municípios diferentes. A Gerência Regional 

Metropolitana soma um total de 60 escolas e aproximadamente 60.779 alunos distribuídos em 

Ensino Fundamental (anos finais), Ensino Médio, Normal Médio, Educação de Jovens, Adultos 

e Idosos. Além dos Programas de Aceleração, Travessia e Brasil Alfabetizado.  

Na ocasião da pesquisa a GRE Metropolitana-Sul atendia os municípios de Camaragibe 

São Lourenço da Mata, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Moreno e Ipojuca. 

Os critérios estabelecidos para a escolha das escolas foram: oferecer ensino fundamental e 

médio, mais de 800 estudantes e educador de apoio com mais de dois anos na função. Dentre 

os municípios citados apenas Ipojuca não atendeu ao quesito de ensino fundamental, pois, as 

escolas estaduais estão no processo de municipalização2. 

Para compreender melhor o palco do nosso estudo se faz necessário conhecer as 

características dos educadores participantes e ambientes de trabalho.  

 

3.2-Caracterização das escolas e dos participantes  
  

                Partindo de um princípio ético e para facilitar o entendimento dos resultados 

representaremos os educadores de apoio por letras preservando assim sua identidade. Dos cinco 

educadores de apoio entrevistados apenas dois tem formação em pedagogia e os demais 

cursaram outras licenciaturas.   

Quadro 1. Perfil dos educadores de apoio entrevistados.  
Educadores  

de Apoio  
  Sexo  Formação  

Acadêmica  

Tempo como  

Professor (a)  

Tempo na função de educador   

de apoio  

       A    Fem.    História        17 anos                   6 anos        

                                                 

2 Municipalização é o processo em que os municípios ficam responsáveis para oferecer a educação infantil em creches 

e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. O Estados é encarregado de assegurar o ensino fundamental e 

oferecer, com prioridade, o ensino médio. Portanto, é obrigação tanto do Estado como do Município oferecer o ensino 

fundamental devendo haver um compromisso e parceria entre eles.  
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       B  Masc.   Geografia         15 anos                   6 anos                      

       C  Fem.   Pedagogia        10 anos                   4 anos  

       D  Fem.   Educação Física        11 anos                   6 anos  

       E  Fem.   Pedagogia        20 anos                  13 anos  

    
  

3.2.1. Educador de apoio A  

 

O Educador de apoio trabalha em uma escola situada na região metropolitana do Recife. 

A escola tem prédio próprio e atende uma comunidade bem diversificada economicamente 

desde 1983. 

Na ocasião da pesquisa a escola atendia aproximadamente 920 alunos em três turnos 

com 13 salas de aula e 36 professores. Atendia o ensino fundamental (anos finais), ensino médio 

e educação de jovens adultos e idosos. 

O corpo administrativo da escola é formado por diretor, diretor adjunto, secretária, 

educador de apoio e auxiliares administrativos.  

Além das salas de aula a escola dispunha de biblioteca, espaço de convivência, 

refeitório, cozinha, sala de professores, laboratório de informática, quadra, sala de vídeo, e 

banheiro adequado aos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida.  

O educador de apoio no momento da entrevista tinha formação em história pela 

Universidade de Pernambuco (UPE). Cursou duas Pós-graduação (especialização) uma em 

história na UPE e outra em gestão educacional pela Faculdade Santa Emília (FASE). Está nesta 

função desde 2008, quando participou da seleção para educador de apoio. Trabalha na rede 

estadual de ensino há 18 anos tendo já exercido a função de professora do ensino fundamental 

anos iniciais há 7 anos. Exercia a função de gestora educacional em outra rede municipal de 

ensino.   

  

3.2.2- Educador de apoio- B  

  

O professor educador de apoio está lotado em uma escola da região metropolitana do 

Recife. A escola abrange as modalidades de ensino fundamental, médio e educação de jovens, 

adultos e idosos. Na época do estudo a escola apresentava aproximadamente 920 alunos e 34 

professores.  
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No momento da pesquisa, eram 16 salas de aulas, uma diretoria, uma secretaria, uma 

sala de professores, uma quadra de esporte, cozinha, área de convivência, biblioteca, pátio 

coberto e laboratório de informática. 

Quanto aos recursos tecnológicos a escola tem datashow e até o momento da entrevista 

a escola não estava com acesso à internet.  

No que diz respeito a formação acadêmica, o educador de apoio é formado em geografia 

pela UFPE (Universidade Federal de Pernambuco) com Pós-graduação (especialização) em 

geografia.  

  

Está na função de educador de apoio da escola desde 2008 quando foi convidado para 

trabalhar pelo diretor da escola. Já exerceu a função de educador de apoio em outra escola da 

rede estadual por um período de três anos. Têm quinze anos como professores da rede estadual 

de ensino e já exerceu a função de gestor adjunto de outra Instituição escolar.  

  

3.2.3 Educador de apoio- C  

  

                    A escola onde o educador está lotado é localizada no litoral sul do Recife e funciona 

em prédio alugado desde 2006. Na oportunidade da visita constavam 10 salas de aula, uma área 

de convivência, uma sala de professores, uma secretaria, um laboratório de informática, uma 

sala de direção, cozinha, biblioteca e sala de direção. A unidade de ensino não dispunha de 

quadra esportiva, solicitando o espaço da escola vizinha para realizar as atividades esportivas. 

Quanto aos recursos tecnológicos a escola tem acesso a internet banda larga.  

A instituição funcionava em três turnos com ensino fundamental, médio e educação de 

jovens, adultos e idosos, com aproximadamente 856 alunos e 30 professores.  

Segundo a informação da educadora de apoio todos os professores têm graduação e 98% 

têm especialização na área que desenvolve.  

Quanto a formação, o educador de apoio tem pedagogia concluído em 2005 pela 

FUNESO (Fundação de Ensino Superior de Olinda) e especialização em coordenação 

pedagógica. Está na função como educador de apoio Pró-Tempore nesta escola desde o início 

de 2014 a convite do gestor educacional, embora já tenha exercido está função em outra escola. 

Em conversa, nos conta que quando foi admitida no estado lecionava para alunos de 1º 

ao 5º ano e foi convidada a exercer a função de educador de apoio porque essas turmas acabaram 

na escola por conta do processo de municipalização. Por causa da sua formação em pedagogia 
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foi ser educador de apoio. Trabalha na rede municipal de ensino de outra cidade como 

professora do ensino fundamental – anos iniciais.  

  

3.2.4- Educador de apoio- D  

  

A escola onde o professor educador de apoio partilha seu saber está localizada na região 

metropolitana do Recife.  

No momento da pesquisa, atendia aproximadamente 980 alunos nas modalidades de 

ensino fundamental- anos finais, ensino médio e educação de jovens, adultos e idosos. Somava-

se um total 63 funcionários entre professores e pessoal administrativo. 

Em relação a estrutura a escola tem 12 salas de aulas, uma sala de professores, área de 

convivência, uma biblioteca, cozinha, laboratório de informática e quadra de esportes. Os 

espaços ainda não estão adaptados para os estudantes portadores de deficiência. Como recurso 

tecnológico a escola tem acesso a internet com banda larga.  

  O educador de apoio participante da nossa conversa tem formação em educação física 

pela UPE e cursou Pós-graduação (especialização) em Recursos Humanos na Educação e 

Coordenação Pedagógica ambos na Faculdade de Filosofia do Recife (FAFIRE). Participou da 

seleção interna para educador de apoio de 2008 e está na função desde a presente data.      

  

3.2.5 Educador de apoio– E  

  

 A escola do educador de apoio participante está situada em uma das cidades da região 

metropolitana do Recife. Está funcionando desde 1982 e passou por uma reforma estrutural 

para atender melhor a comunidade. Na ocasião do estudo a escola apresentava 30 professores e 

aproximadamente 850 alunos distribuídos no ensino fundamental, médio e educação de jovens, 

adultos e idosos nos três turnos.   

Além de projetos como mais educação que atende a comunidade com aulas de 

artesanato e reforço escolar.  

O professor educador de apoio tem formação em pedagogia e especialização em gestão 

educacional. Já exerceu a função de gestora adjunta de uma escola estadual e professora do 

ensino fundamental – anos iniciais quando foi admitido na rede estadual. Quando saiu da função 

de gestora fez a seleção em 2000 foi selecionada e assumiu em 2001 permanecendo até os dias 

da entrevista.  
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 A informação sobre o perfil dos educadores de apoio foi possível mediante as perguntas 

realizadas no início da entrevista num momento de interação cercado de curiosidades.  

  

3.3 O Método   

  

Quando fizemos a opção pelos estudos qualitativos levamos em consideração as 

características da pesquisa apresentadas por Bodgan e Biklen (1982 citado por   Lüdke e André 

(2013). São elas:  

  
- A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento;  

 

- Os dados coletados são predominantemente descritivos;  

 

- A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto;  

 
- O “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial 

pelo pesquisador;  

 

- A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo.  

  

     Entendemos que a pesquisa qualitativa também nas palavras de Lakatos  & Marconi 

(2011) é um importante instrumento na análise e interpretação dos aspectos do comportamento 

humano, nessa perspectiva, nossa intenção é compreender os entraves que o supervisor tem 

enfrentado no seu cotidiano escolar diante de sua formação acadêmica e as mudanças ocorridas 

desde sua implantação. 

Apoiado nestas palavras entendeu que a investigação qualitativa facilita uma melhor 

compreensão do real, apesar de ser um estudo subjetivo apresenta referências positivas para um 

estudo de investigação.  

Em relação aos objetivos deste estudo, consideramos que este se insere numa perspectiva 

de investigação qualitativa de natureza interpretativa.  

            Alves-Mazzotti e Gewandszajder (1998: recomendam que antes de iniciar a  descrição 

dos procedimentos o pesquisador faça referência ao paradigma adotado no estudo.  

Complementam ainda que “não há metodologias boas ou más em si, e sim metodologias 

adequadas e inadequadas para tratar um determinado problema”.  

Entendemos que para atender aos objetivos apresentados a investigação qualitativa era 

a que mais se ajustava para a compreensão. Pela necessidade de favorecer o entendimento 
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incluímos dados quantitativos em forma de tabela porque assim como Alves-Mazzotti e 

Gewandszajder (1998) entendemos que eles ajudarão a complementar os dados qualitativos.  

         Nas palavras de Almeida e Pinto (1995, citado por Canelas, 2010), os métodos de  

investigação apresentam-se em três tipos: análise extensiva, experimental e estudo de caso.   

A escolha pelo estudo de caso foi devido ao investigador pode questionar os 

participantes para conhecer os desafios e dificuldades que vivenciavam em seu cotidiano 

mediante suas formações e importância na escola.  

Como parte integrante do nosso estudo inicialmente descreverá o contexto da nossa 

investigação em seguida a caracterização dos participantes e finalmente os procedimentos de 

coleta de dados e análise dos resultados.  

Para Quivy e Campenhoudt (2005), uma investigação é uma definição de algo que se 

procura. Para o pesquisador os estudos e o método escolhido, o conduz para encontrar as 

respostas que busca encontrar.  

 Entendemos que a investigação qualitativa descreve a complexidade do problema e 

hipóteses, estuda os fatos e os interpreta oferecendo contribuições ao processo de mudança ou 

formação de opiniões de um grupo e particularidades dos comportamentos ou atitudes dos 

indivíduos (Oliveira, 1999 citado por Oliveira, 2003).   

 Bogdam e Biklen (1982 citado por Menga & André, 1986) apresentam cinco 

características básicas da investigação qualitativa:   

  

- “O ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador com principal   

instrumento;  
- Os dados coletados são descritivos;   
- A preocupação com o processo é maior que o produto;  
- O significado que as pessoas atribuem as coisas e à vida são focos de atenção 

especial pelo pesquisador;  
- A análise dos dados segue um processo indutivo”.     

  

A nossa investigação trata-se de um estudo exploratório que pretende reunir as 

informações no decorrer da pesquisa, mais não pretende definir as conclusões uma vez que o 

número de participantes foi restrito em relação a quantidade de educadores de apoio. Bogdan e 

Bidlen (1994) citado por Afonso (2010) caracterizam este método como “sendo uma 

observação detalhada de um contexto, ou individuo”.     

Vários instrumentos de medidas são utilizados entre eles: questionários, observação e 

outros. O instrumento escolhido é o assunto do próximo estudo.  
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3.4. Procedimentos de Recolha de Dados  

   

 

A metodologia é um dos passos a ser dado para a construção de um trabalho científico. 

O pesquisador planeja e segue até chegar ao seu objetivo, a informação. A recolha de   dados é   

fundamental na construção do estudo, pois é através dela que se concretizam as descobertas e 

vão a busca da concretização do que parecia desconhecido.  

Para encontrar a reposta utilizamos a investigação qualitativa. Entendemos que a 

investigação qualitativa descreve a complexidade do problema e hipóteses, estuda os fatos e 

interpreta oferecendo contribuições ao processo de mudança ou formação de opiniões de um 

grupo e particularidades dos comportamentos ou atitudes dos indivíduos (Oliveira. S, 1999 

citado por Oliveira. M, 2003). 

Desta forma, o estudo de caso exploratório foi o método escolhido para apresentar as 

conclusões sobre o tema. Bogdan & Bidlen (1994 citado por Afonso 2010) caracterizam este 

método como “sendo uma observação detalhada de um contexto, ou individuo”.  

 O estudo do caso exploratório envolveu educadores de apoio que durante a entrevista 

pertenciam a Gre-Metropolitana Sul.  

Quanto a estrutura física da escola no momento da pesquisa somava 12 salas de aulas, 

uma direção, uma secretaria, espaço de convivência, quadra esportiva, cozinha, uma sala de 

professores, biblioteca e laboratório de informática.  

  

 

3.5. Recolha de dados através das entrevistas  
  

 

              A finalidade da entrevista foi construir o perfil dos educadores de apoio que hoje estão 

nas escolas e quais as mudanças sociais ocorridas no trabalho deste profissional na função 

diante dos desafios pedagógicos com licenciaturas diferentes.  

              A entrevista é uma técnica que segundo Quivy (2005) tem a função principal de 

mostrar “determinados aspectos do fenômeno estudado” que somado as leituras complete os 

objetivos propostos. 

De acordo com Lüdke e André (1986) na entrevista é estabelecida uma relação de 

interação numa atmosfera de reciprocidade entre os participantes.   
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Outra vantagem da entrevista é que trata de assuntos de natureza intima pessoal e 

complexa. Classificamos as entrevistas (Anexo-A) como semi-estruturadas a partir de um 

roteiro pré-estabelecido, mas passivo de adaptações. As entrevistas aconteceram todas no 

ambiente de trabalho dos entrevistados respeitando o horário e lugar marcados. A forma de 

registro utilizada foram gravações diretas que segundo os autores tem vantagem nos registros 

orais, deixando as entrevistas livres para interagir com o entrevistado. Os participantes 

aceitaram participar de livre vontade.  

Os objetivos da entrevista foram:  

- Investigar na perspectiva dos educadores de apoio com e sem formação em pedagogia, se o 

curso de pedagogia tem contribuído para a atuação do Educador de Apoio.  

- Perceber, na perspectiva dos educadores de apoio se a experiência docente é o suficiente   

para exercer a função de educador de apoio.  

- Identificar quais os Modelos de supervisão se reflete na prática do Educador de Apoio.  

Identificar se a função do supervisor pedagógico está baseada numa abordagem reflexiva.

- Averiguar o papel do educador de apoio nas escolas públicas do estado de Pernambuco quanto 

aos desafios e dificuldades pedagógicos.  

  

3.6 Tratamento de Dados   

 

       O tratamento de dados foi efetuado com recurso e análise de conteúdo, pois de 

acordo com Bardin (2011) a análise procura demonstrar o que está escondido por trás das 

palavras sem perder o foco principal que é a construção de saberes necessários para a formação 

do conhecimento e entendimento do grupo pelo qual é fruto de descobertas e avanços para a 

educação. As respostas dadas pelos participantes foram analisadas de acordo com os objetivos 

das diferentes questões   
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                                                 5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
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               Este capítulo apresenta uma análise da função do educador de apoio, contribuições no 

ambiente escolar e formação acadêmica ne exercício do cotidiano escolar. Os resultados das 

entrevistas consideram os objetivos propostos.   

   

 

4.1-Quanto ao exercício da função.  

  

 

Nos relatos dos cinco participantes sobre a escolha pela função verificamos que três 

fizeram a opção pelo trabalho como educador de apoio partindo do critério da realização 

pessoal, outro foi por motivos de saúde e outro apresentou a função como uma extensão da 

função de gestor. Para aqueles que demonstram apreciação nota-se um sentimento de interação 

e busca por novas situações didáticas fazendo destes professores um líder para alcançar 

objetivos educacionais. No primeiro depoimento encontramos:  

  
“Outros professores não entendem porque preferi ganhar a mesma coisa que eles com 

mais trabalho, eles não entendem porque escolhi a função. Com todas estas 

responsabilidades eu ainda escolho a função. Sempre gostei de interagir com outras 

disciplinas e muitas vezes me sentia isolado quando trabalhava como professor. Em 

2008 quando saiu a seleção já conhecia as atribuições do educador de apoio e resolvi 

fazer e ir em busca desta interdisciplinaridade. Quando saiu a seleção foi o momento 

de interagir com outras disciplinas, fiz o concurso e aí passei” (Educador D).  

  

              Encontramos neste caso a atividade do educador de apoio relacionada ao trabalho escolar, a 

escolar, a interdisciplinaridade e motivação. De forma diferente dos professores que ministram 

aulas, que precisam apenas dar conta da sua parte o educador de apoio precisa ter um conhecimento 

vasto sobre diversos conhecimentos nas áreas para promover esse espaço de interdisciplinaridade. 

O trabalho com interdisciplinaridade não precisa ser exercido apenas pelo educador de apoio, mas, 

por todos engajados na educação. Destacamos também na sua fala, ir em busca de novos desafios, 

é o que Tapia e Fita (2003) abordam como um fenômeno novo e surpreendente seguido de uma 

atividade que dependendo da facilidade da informação e relacionando ao que já se sabe torna-

se motivador alcançar os objetivos. Como diz Gagné (1985 citado por Tapia e Fita, 2003) “a 

motivação é uma pré-condição para a aprendizagem”. Encontramos na teoria das necessidades 

de Maslow (1954 citado por Tapia e Fita 2003) que as necessidades começam pelo nível baixo 

(sobrevivência, auto-estima e segurança) e conclui com o nível superior (conquista intelectual 

e auto realização) pontos destacados na fala do educador.  
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           Partindo destas considerações, o professor em tela leva-nos para uma antiga discussão 

sobre a vocação no trabalho, tema de muitos estudos e que não iremos abordá-lo. Relacionando 

a disposição e coragem em redirecionar seu foco de trabalho para uma nova função, percebemos 

que a motivação é um fator inerente da função e que estão presentes também no depoimento 

abaixo.  

  
“A motivação é diária, principalmente quando você acompanha o processo dos 

professores e comunidade os resultados do seu trabalho, como por exemplo, a 

aprovação dos alunos no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), IFPE (Instituto 

Federal de Pernambuco), ETE (Escola Técnica Estadual) para ingresso em 

Universidades e cursos técnicos. É um fator positivo para a função que exerço, para 

esta atividade de educador de apoio, o professor precisa estar sempre motivado e isto 

é um fator muito positivo porque gosto de me sentir-se motivado e motivar outros a 

alcançar desafios. Eu me identifico na função e com o trabalho realizado 

pedagogicamente” (Educador B).  

  

O único professor que exerce a função por fatores relacionados a saúde destacou:  

  

  

“Eu tinha muitas cadernetas (diários escolares) de história, então resolvi migrar para 

ser educador de apoio, e outra era a voz, mas o que mais marcou foi a minha voz que 

estava falhando. Ainda passei muito tempo fazendo sessões com a fonodóologa quase 

dois anos, mas não deu, foi tempo que saiu a seleção para educador de apoio, resolvi 

fazer e passei” (Educador A).  

  

Vale ressaltar que os professores da rede estadual de Pernambuco têm uma carga horária 

que varia de 25 a 45 aulas semanais e salas de aulas que podem chegar a 45 alunos dependendo 

do tamanho da sala de aula, sem falar que alguns professores precisam trabalhar dois ou até três 

turnos. De acordo com a matriz curricular – 2012 as aulas de história para o ensino fundamental 

são duas por turma e no ensino médio duas. No entanto, para completar o número de 26 aulas 

o professor terá que trabalhar com 13 cadernetas. São realidades que acabam sobrecarregando 

os professores, causando-lhes danos à saúde e consequentemente refletindo no ensino-

aprendizagem. De fato, muitos professores diante desta situação terminam sendo afastados do 

seu ambiente natural de trabalho, a sala de aula, por motivo de saúde e assumem funções 

técnicas nas escolas, na Secretaria de Educação ou órgãos ligados a ela.  
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Com a Portaria 397 de 28 de janeiro de 2011 foram feitas algumas modificações ficando 

assim:  

  
A jornada de trabalho do professor efetivo em regência de classe observará o disposto    

nos artigos 14 a 17 da Lei Estadual nº 11.329/96, bem como exercida, 

preferencialmente, numa única escola, obedecida a existência de, no mínimo 10 (dez) 

turmas para o docente com 01 (um) vínculo efetivo, e de, no mínimo 20 (vinte) turmas 

para o docente com 02 (dois) vínculos efetivos.  

  

Diferentemente dos depoimentos anteriores a escolha deste educador E está direcionada 

ao trabalho do diretor e da formação continuada. Segundo o educador, o trabalho pedagógico 

do educador de apoio está muito junto ao trabalho do diretor, afirmou o seguinte:  

  
“Eu sempre passei muito tempo da minha vida como diretora e como diretora adjunta 

da escola. Sempre me identifiquei com a função e gostava muito de coordenar e 

quando se é diretor tem que fazer reuniões com todo mundo. Deixei a função de 

diretor, foi quando abriu a inscrição para educador de apoio fiz, fui selecionada e 

assumi. Eu coordeno todos os professores e trabalho com todo mundo, gosto muito 

desta área em apoiar o professor, de fazer formação e levar informação para eles” 

(Educador E).  

  

Olhando de maneira mais abrangente no contexto atual, verificamos que a função de 

supervisão não se resume apenas ao educador de apoio, mas também ao diretor.  

É bem verdade que atualmente as funções estejam mais definidas com as atribuições  

separada. Diante da política de ensino do atual governo estadual, verifica-se que na divisão das 

tarefas do diretor e diretor adjunto, a demanda pedagógica da escola é responsabilidade do 

diretor adjunto. Desta forma, entendemos a função do educador de apoio inserida na função do 

diretor adjunto, isto é, continua sendo um auxiliar das atividades antes administrativas (em 

Pernambuco na década de 1980 quando auxiliava o diretor), agora nas atividades pedagógicas.  

  

Funções do diretor adjunto na atual gestão:  

  
1. Planejamento Pedagógico: a Eficácia e a Efetividade do Processo Ensino-

Aprendizagem  

  
2. Gestão da Equipe: Liderança Técnico-Pedagógica a Serviço da 

Aprendizagem  

  
3. Gestão do Ensino e Gestão da Aprendizagem: Acompanhamento e  

Avaliação na Busca por Elevados Padrões de Desempenho  
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4. Modelo de Gestão: Foco nos Valores Humanos, na Cultura de Paz e na 

Sustentabilidade.  

  
Módulo X/ PROGEPE- 2012:28  

  

Tomando como referência a formação citada pelo educador, entendemos que a 

formação continuada também chamada, em algumas regiões do país, de educação continuada, 

é uma das atividades dos educadores de apoio.  

Christov (2000) contribui que a formação continuada é necessária pela natureza “do  

saber e do fazer humano” até porque a realidade muda e o nosso saber preciso ser revisitado e 

ampliado constantemente. A autora ainda acrescenta que o programa compreende cursos, 

congressos, seminários, horário do trabalho pedagógico coletivo (HTPC), orientações técnicas 

e estudos individuais.  

No que diz respeito a formação continuada compreendemos que o educador de apoio  

é um agente fundamental para garantir os momentos pedagógicos proveitosos na escola.  

  

 

4.2- Contribuições dos educadores de apoio na escola.  

  

 

Em se tratando das contribuições dos educadores de apoio, na escola o que mais ficou 

claro foi o acompanhamento ao trabalho dos professores e alunos destacando as dificuldades e 

procurando entender quais os entraves que estão causando problemas no ensino aprendizagem.  

  
“Aqui na escola, por exemplo, trabalho dando orientação pedagógica aos professores 

acabo sendo uma ponte, vamos dizer assim entre os professores, aluno e direção. 

Trabalhamos com projetos eu e a outra educadora de apoio, que agora é nossa 

diretora-adjunta. Montamos um projeto com relação as faltas dos meninos, pois 

estamos com um número alto de faltas e contamos com a ajuda dos professores, da 

direção da escola e dos meninos também. Vejo assim como uma colaboradora da 

escola, para que a escola possa caminhar melhor a gente vai está fazendo ponte entre 

todos segmentos da escola, alunos, professores, funcionários”. (Educador C).  

  

Na mesma direção, o educador explicita além da contribuição a direção, professores e 

alunos, mas expõe o educador como uma peça chave para o trabalho pedagógico da escola, uma 

saída para buscar explicações.  
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Outro ponto que enfatizamos, é em relação ao projeto como uma forma de viabilizar 

soluções para algumas situações que aparecem na escola. O projeto envolveu a direção, os 

professores e alunos, e teve o objetivo de reduzir o número de faltas dos alunos na escola. Esta 

atividade com projeto configura-se a valorização pelo trabalho coletivo entre os segmentos da 

escola. Durante a realização deste estudo, o projeto ainda não havia chegado a sua finalização. 

É notável que o educador também se envolve com questões sociais que chegam ao contexto 

escolar. É possível que as causas das faltas dos alunos estejam direcionadas também a questões 

econômicas que acabam mudando de rumo diversas vezes o desenvolvimento do objetivo.  

Em outro depoimento citado o educador de apoio além de ser uma ponte é um 

estrategista para alcançar a meta estabelecida, seja de cunho federal ou estadual.  

  
“Ele é uma ponte entre os pais, os professore e aluno. Temos que verificar qual a 

dificuldade do aluno, se a causa está na família ou na escola. Temos que ir buscar uma 

solução correr atrás. O educador de apoio é a estratégia da escola. O gestor traça as 

metas, passa para o educador de apoio, agora como vai chegar quem tem que pensar 

o educador de apoio, criar uma estratégia e o professor vai operacionalizar”. 

(Educador D).  

  

              Partimos do princípio que o educador de apoio é uma peça chave no processo de 

ensino-aprendizagem no sentido de procurar, nos embates pedagógicos, soluções e oferecer um 

assessoramento aos diversos segmentos da escola. Começamos assim uma nova contrapartida, 

ou seja, pensar no educador além de colaborador mais articulador do processo de ensino. 

Podemos dizer que o seu trabalho se assemelha a um médio pedagógico, não lhe atribuindo 

outra função, porém, apenas lhes concedendo uma nomenclatura que já vivencia na sua prática 

pedagógica. Encontramos nas palavras de Garcia (1988) a seguinte contribuição:  

  
um supervisor pedagógico competente pode criar condições de transformação da 

escola, podem pôr em discussão o que se faz, por que se faz, como se faz e quem se 

beneficia com a ação pedagógica; podem trazer à responsabilidade da escola a sua 

contribuição específica nos altos índices de reprovação e repetência, de evasão, 

repensando, contínua e coletivamente, a organização, as metodologias e as relações 

em seus resultados sociais produzidos, criando alternativas pedagógicas mais 

adequadas.  

  

Ainda trabalhando a fala do educador de apoio da escola D, percebemos que a divisão 

do trabalho ainda está muito presente no dia a dia do educador de apoio, principalmente no que 

diz respeito a realização das atividades configurando a divisão do trabalho exposto por Cardoso 
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(2011) quando relata o supervisor tem atribuições de fiscalização e cumprir ordens. Segundo a 

autora, essa é a vertente mais antiga e tradicional atribuída ao supervisor na função de inspeção. 

Embora muitas mudanças econômicas e sociais, tenham acontecido no efetivo trabalho 

do educador de apoio é possível que um novo olhar para o professor que exerce a função seja 

revisto até porque a educação é dinâmica e não pode parar com o tempo. O trabalho do educador 

deve estar baseado no processo de ida e vinda, numa troca pedagógica, numa partilha de saberes 

e conhecimentos.  

O educador A, partiu do princípio do educador de apoio como um orientador 

educacional no sentido de atender os alunos e famílias. A função de orientador educacional 

apesar da sua obrigatoriedade no art. 10 da Lei nº 5692/71 diferentemente da supervisão 

educacional que é apenas sugerida, raramente existe nas escolas privadas e nas escolas públicas 

o educador de apoio assumiu a função, sabendo da sua importância para o desenvolvimento do 

trabalho. No depoimento do educador de apoio abaixo constatamos o fato.  

  
“Eu vejo o educador de apoio trabalhando com os alunos rebeldes. Conversamos com 

eles dando a contribuição nesse tempinho, seria, mas um educador de disciplina, eu 

acho que o educador de apoio está mais centrado no educador de disciplina. 

Atendemos as crianças, os pais dessas crianças, ficamos no corredor quando eles se 

perdem no porque eles se perdem no corredor tentando colocá-los para a sala de aula”.  

  

Pesquisador: E o trabalho pedagógico?  

  
“Regular, orientamos o professor no projeto em uma atividade que ele tem que aplicar 

na sala de aula, os professores são centrados no que estão fazendo. Nas aulas 

atividades, nas reuniões…” (Educador A)  

   

De acordo com Garcia (1988) o fato do orientador, supervisor, diretor e professor terem 

a mesma base comum “não significa que qualquer um dos quatro esteja capacitado a 

desempenhar qualquer outra das funções” que não foi habilitado. A contribuição especifica de 

cada um resulta na ação interdisciplinar que favorece o trabalho pedagógico na busca de 

soluções para os desafios diários, isto é, todos são de suma importância para o avanço da escola.   

Os órgãos competentes precisam resgatar a presença do orientador educacional até 

porque seu trabalho passou de uma orientação terapêutica ou psicológica visto no passado para 

um “ajustamento do aluno à escola, família ou sociedade, e sim a formação do cidadão para 

uma participação mais consciente no mundo em que vive” (Grinspun, 1994). Não iremos nos 
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aprofundar sobre esta temática, mas, queremos situar que a orientação educacional foi 

implementada em 1920 a 1941, alcançando o ponto alto na Lei 5692/71 quando foi 

regulamentada e na década de 1980 quando foi declarada a orientação da orientação 

educacional.  

Deste modo, o educador de apoio reconhece a função do orientador educacional 

executando suas atividades e nas entre linhas quer dizer que este profissional também tem sua 

importância na escola e que a escola precisa desenvolver um olhar mais direcionado para o seu 

trabalho para os alunos na construção da cidadania.  

Esclarecemos que a aula atividade citada pelo educador de apoio A é determinada na 

Instrução Normativa nº 03/2013 no Art.3º e prevista no Art. 16, inciso II, § 4º da Lei Estadual 

nº 11.329, de 16 de janeiro de 1996. Para tal é destinado aos professores para formação 

continuada já citada anteriormente.  

  
Art. 3º São ações previstas para aula-atividade:  

  
I - Preparação, acompanhamento e avaliação de práticas pedagógicas;  

  
II - Estudo, debates, troca de experiências e aprofundamento da formação docente;  

  
III- participação em eventos, reflexão da prática pedagógica, estudos, debates, 

avaliações, pesquisas e trocas de experiências;  

  
IV- Aprofundamento da formação docente;  

  
V- Participação em reuniões de pais e mestres e da comunidade escolar;  

  

  

Paralelamente ao trabalho de orientador, também temos percebido outras atribuições ao 

educador de apoio na fala do educador A. Entendemos ele quase como um Super-Homem ou 

Mulher Maravilha que procura atender a todos no ambiente escolar.  

  
“O educador de apoio é aquela pessoa que todos podem contar com ele para qualquer 

coisa não é nossa função está desapartando briga no meio do salão, mas, quando 

acontece chama o educador de apoio. É aquela pessoa que faz tudo, com a ausência 

do diretor, não é o caso da minha escola atual, mas de outras que já passei por várias 

escolas, o diretor deixa tudo a cargo do educador que fica com tudo! Somos 

coordenador mais não tem gratificação, e muitos estão desistindo da função, porque 

trabalhamos muito pelo mesmo salário. Não é fácil, é como o filme tropa de elite 
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quem ri me faz ri, temos muitas obrigações, mas reconhecimento nenhum” (Educador 

B).  

  

Na política do atual governo estadual os educadores de apoio são distribuídos de acordo 

com o número de turmas para a escola. Para até 30 turmas a escola recebe dois educadores de 

apoio, para até 35 turmas são três e mais de 35 turmas é encaminhado quatro educadores. 

Quando o educador fala da gratificação está se referindo a uma gratificação concedida ao 

educador de apoio no momento da instituição da função nos anos 80 de 30% pelo governador 

Miguel Arraes.  

Explicitaremos a seguir as contribuições que os educadores de apoio apresentam nas 

escolas segundo comentário dos educadores.  

   

 

4.3. Contribuições da graduação no exercício da função.  

  

 

Com a diversidade das licenciaturas no exercício da função para educador de apoio, 

compreendemos que existem mais professores com formação em outras licenciaturas exercendo 

a função do educador de apoio do que os professores com formação em pedagogia. No estudo 

aqui apresentado, dos cinco professores entrevistados apenas dois são formados em pedagogia, 

um tem formação em história, um em geografia e outro em educação física. Contudo, quando 

questionados sobre a contribuição do seu curso para o exercício da função, os educadores 

formados em pedagogia responderam que a graduação deu competências sim para o exercício 

da função, dos três com formação diversa apenas um fez comparações do curso com a função 

e os outros dois afirmaram que o curso não contribuiu para a função.  

  

“De certa forma não, o que me ajudou foi que eu dei aula para professores de 1ª a 4ª 

série e aprendi com suas experiências. Lecionei no PROGRAPE (Programa Especial 

de Graduação em Pedagogia)3. O meu curso em si não ajudou. Agora, sempre procurei 

ministrar minhas aulas diferentes, não era a história pela história, mas pedia para os 

alunos produzirem cartão postal, pesquisa de palavras com dicionário.  

                                                 

3 PROGRAPE- É um programa promovido pela UPE, direcionado para formação em regime especial, de professores que atuam na educação 

infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, com vistas a melhoria do ensino nessa etapa da educação básica, ainda muito carente de 

professores habilitados em nível superior. O Progrape é específico para professores da rede oficial de ensino que não tem diploma de nível 

superior.http://www.upe.br/portal/noticias/pos-graduacao-stricto-sensu-e-progrape-da-upe-agora-sao-gratuitos           
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Acredito, que tem que ser o curso de pedagogia, ela dar esse leque, é bem amplo. 

Estudei muito Paulo Freire, Vygotsky para dar aulas. Me apaixonei pelas práticas das 

professoras” (Educador A).  

  

Depoimento de outro educador que acredita que sua formação não ofereceu subsídios 

para a função.  

  
“Não, meu curso foi muito bom, fiz uma pós-graduação na área de geografia que me 

deu muito conhecimento, mas na área de geografia e mais nada. Eu acho que aquilo 

que gente aprende a força o pessoal do curso de pedagogia aprende bem suave” 

(Educador B).  

  

                Em se tratando de escolha para o mercado de trabalho, cada um pode fazer escolhas 

que se identifique mais. O trabalho escolar tem lugar para todas as funções e todos são bem 

vindos, aos que se destinam a acompanhar professores e alunos na prática pedagógica. Tentando 

relacionar cada resposta apresentada pelos educadores entendemos que o direcionamento do 

trabalho pedagógico pode ser feito por muitas pessoas, mas, como o educador falou “aquilo que 

a gente aprende a força o pessoal de pedagogia aprende se forma suave” há lugar para todos na 

educação, desde que demonstre vontade de aprender e encare a jornada de estudos que a função 

exige.  

Dois educadores de apoio com formação em outras áreas admitem que o curso de 

pedagogia é uma graduação que oferece subsídios para o exercício da função. Na fala do 

educador com formação em pedagogia destacamos:  

  
“Na faculdade aprendemos o básico para exercer a função como pedagoga. O curso é 

amplo até porque não fazemos o curso só para ensinar o primário, no estado área de 

pedagogia é para assumir outras funções. Estudamos muito! O curso de pedagogia dá 

competência para exercer a função de educador de apoio” (Educador E).  

  

Outro educador complementa em relação ao curso de pedagogia.  

  
“A faculdade deu uma base. Quando a gente está na faculdade estuda uma teoria 

quando vai para a realidade nem sempre encontramos o que vimos na faculdade. Mas, 

acredito que sim o que eu vi na faculdade pode me dá uma base para hoje trabalhar 

com os professores” (Educador C).  

  

Fica evidente na fala destes professores que o curso de pedagogia oferece um 

embasamento teórico melhor para a função.  
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Quando o curso de pedagogia foi criado através do decreto–lei nº 1.190 de 4 de abril de 

1939, visava a dupla função de formar bacharéis, e licenciados. Vale salientar que uma das 

primeiras propostas para este curso foi atribuir o “estudo da forma de ensinar” e definido como 

lugar de formação de “técnicos em educação”. Na época os professores primários realizavam 

estudos superiores em Pedagogia para, mediante concurso, assumir funções de administração, 

planejamento de currículos, orientação a professores, inspeção de escolas, avaliação do 

desempenho dos alunos e dos docentes, de pesquisa e desenvolvimento tecnológico da 

educação, no Ministério da Educação, nas secretarias do estado e dos municípios (Parecer 

05/2005).  

O pedagogo hoje está em vários lugares no mercado de trabalho. Temos aqueles que 

atuam nas empresas, nas escolas e nos hospitais. O curso de pedagogia também abrange 

atividades pedagógicas especificas não-docente de coordenação pedagógica nas escolas, as 

atividades extraclasse e para atuar em outros campos sociais da educação tais como: 

movimentos sociais, as empresas, os sindicatos, atividades de animação cultural e lazer, 

produção de vídeos educativos, educação de jovens, adultos e idosos e outros lugares que se 

faça necessário.  

O único educador de apoio que acredita que seu curso deu competência para exercer a 

função.  

  
“Acho que sim, é porque tem que ser dinâmico, em educação física um pré-requisito 

é o dinamismo e a criatividade e acredito que o conhecimento da leitura corporal e 

bem positivo. Quando vou para a sala de aula, observo a expressão corporal e falo aos 

professores que os alunos percebem quando vocês entram em sala de aula. Sempre 

que posso vou para a sala de aula para acompanhar o trabalho dos professores, muitos 

se sentem constrangidos fico só um pedacinho e saio” (Educador D).  

  

  

Paralelamente, a relação feita pelo educador com as atividades dinâmicas do seu curso 

de educação física com o curso de pedagogia, leva a crer que uma das características do 

educador é ser uma pessoa dinâmica, observadora, que leva a discussão o perfil de cada pessoa. 

Entendemos que não é o curso que vai moldar o educador, mas, o perfil de cada um com o 

aprendizado do curso é que se faz um bom profissional.  

Ao explicitarem suas formas de pensar os educadores dividem opiniões e colocam  

em jogo o perfil do educador de apoio, sua formação e função dentro da escola. Para alguns a 

busca por outra formação seria o caminho ideal para enfrentar as dificuldades e compreender o 

processo de ensino que se passa em jovens, crianças e idosos.   
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4.4. Função desenvolvida por professores com graduação diferente de pedagogia.  

   

 

Dos cinco professores dois comungam que o professor que deve assumir a função de 

educador de apoio deve ser o pedagogo, dois explicam que qualquer professor pode assumir e 

apenas um Educador diz que qualquer um pode assumir, porém precisa cursar uma pós-

graduação na área de educação  

  

  
“Eu acho que qualquer um consegue dar conta dentro da escola, a gente estuda e vai 

em frente” (Educador A).  

  

É necessário que o educador esteja atento a articulação pedagógica da escola. Deve ser 

aquela pessoa provocadora, questionadora que desenvolva e articule os saberes dos professores 

aos saberes dos alunos. Assim como na sala de aula, os professores são os coordenadores do 

processo de ensino de cada aluno e assim como o professor o educador precisa estabelecer uma 

dinâmica de trabalho que configure suas ações e objetivos. Vasconcelos (2007) acrescenta que 

um dos papeis da supervisão é criar condições para que o professor descubra a melhor forma 

de fazer o aluno aprender e o plano de trabalho do educador pode também ser uma forma para 

alcançar os objetivos até porque ele também precisa se organizar para acompanhar os 

professores seja em grupo ou individual de forma sistemática.  

Outra característica da função do educador de apoio é desenvolver grupos de estudo 

pois como afirma Vasconcelos (2007) “ele não precisa entender em profundidade de todas as 

áreas de conhecimento”, mas é preciso ter pré-disposição para ir buscar a informação e manter 

seu grupo de professores informados sobre as possíveis mudanças que venham surgir no campo 

educacional.  

  
“A meu ver sim, quando vi no edital que o pessoal de exatas (biologia, matemática, 

física) não podia fazer a seleção, não entendi, na minha opinião não vejo nenhum 

problema” (Educador D).  

  

Entendemos que o trabalho do educador de apoio é um trabalho diversificado, de muita 

propriedade nas informações que passa para o grupo. Uma formação acadêmica deve ser um 

ponto de partida para sua atividade. Vasconcelos (2007) complementa que deve ter  
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“uma sólida formação”, isto é, obter conhecimentos das concepções de educação e de seus 

fundamentos epistemológicos e pedagógicos aliados aos conhecimentos das áreas e dos saberes 

de cada área.  

Qualquer educador que domine a vontade de aprender e queira continuar estudando 

sobre as diversas mudanças do sistema escolar através de um outro curso poderá sim assumir, 

é como em qualquer outra área de trabalho cada um na sua especificidade.  

  

Os dois educadores de apoio a seguir concordam que o curso de pedagogia dá mais 

informação.  

  
“Nós que somos da área de pedagogia, vê o que outros professores de outras áreas não 

veem. Ele tem uma visão diferenciada. Recebemos base toda de como trabalhar com 

o professor, de como trabalhar com o aluno. Então, acredito que é importante sim, o 

educador ser formado em pedagogia” (Educador C).  

  

Outro depoimento que concorda com a mesma ideia quanto a formação do educador de 

apoio.  

  
“Vejo que os colegas pedagogos têm uma visão diferenciada ele vai ter alguns 

posicionamentos que eu vou dizer, por que não pensei nisto antes, não vou dizer que 

faria do mesmo jeito, mas, claro a formação do pedagogo é diferenciada” (Educador 

B).  

  

Atualmente de acordo com o Parecer 05/2005 que regulamentou as mudanças do curso 

de pedagogia através das Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia apresentam que o 

curso tem a finalidade de:  

  
Formar inicialmente para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio de modalidade Normal 

e em cursos de Educação Profissional, na área de serviços e apoio escolar, bem como 

em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. A formação 

oferecida abrangerá integradamente à docência, a participação da gestão e avaliação 

de sistemas e instituições de ensino em geral, a elaboração, a execução, o 

acompanhamento de programas e as atividades educativas.  
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                 A visão diferenciada que o educador atribuiu ao curso de pedagogia acreditamos que 

seja devido ao vasto número de componentes curriculares que formam a estrutura do curso. De 

acordo com o Parecer 05/2005 sobre as Diretrizes Curriculares do Curso determina que no 

Projeto Pedagógico de cada Instituição que oferecer o curso deverá conter:  

  
Áreas ou modalidades de ensino que proporcionem aprofundamento de estudos, 

sempre a partir da formação comum da docência na Educação Básica e com objetivos 

próprios do curso de Pedagogia. Consequentemente, dependendo das necessidades e 

interesses locais e regionais, neste curso, poderão ser, especialmente, aprofundadas 

questões que devem estar presentes na formação de todos os educadores, relativas, 

entre outras, a educação a distância; educação de pessoas com necessidades 

educacionais especiais; educação de pessoas jovens e adultas, educação étnico racial; 

educação indígena; educação nos remanescentes de quilombos; educação do campo; 

educação hospitalar; educação prisional; educação comunitária ou popular.  

  

  

Segundo o Parecer 05/2005 o curso de pedagogia terá na sua estrutura respeitando a 

diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-á de:  

  
- Um núcleo de estudos básicos, sem perder de vista a diversidade e a 

multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado da literatura 

pertinente e de realidades educacionais, de reflexão e ações críticas, articulará dentre  

outras:  

  

a) Planejamento, execução e avaliação de experiências que considerem o contexto 

histórico e sociocultural do sistema educacional brasileiro, particularmente, no 

que diz respeito à Educação Infantil, aos anos iniciais do Ensino Fundamental 

e à formação de professores e de profissionais na área de serviços e apoio 

escolar;  

b) Estudo da Didática, de teorias e metodologias pedagógicas, de processos de 

organização do trabalho docente, de teorias relativas à construção de 

aprendizagens, socialização e elaboração de conhecimentos, de tecnologias da 

informação e comunicação e de diversas linguagens;  

c) Decodificação e utilização de códigos de diferentes linguagens utilizadas por 

crianças, além do trabalho didático com conteúdo, pertinentes aos primeiros 

anos de escolarização, relativos à Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História e  

Geografia, Artes, Educação Física;  
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d) Estudo das relações entre educação e trabalho, diversidade cultural,  

cidadania, sustentabilidade, entre outras problemáticas centrais da sociedade 

contemporânea; k) atenção às questões atinentes à ética, à estética e à ludicidade, no 

contexto do exercício profissional, em âmbitos escolares e não-escolares, articulando 

o saber acadêmico, a pesquisa, a extensão e a prática educativa.  

  
- Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudo voltado às áreas de 

atuação profissional priorizadas pelos projetos pedagógicos das instituições e que, 

atendendo a diferentes demandas sociais, oportunizará, entre outras possibilidades:  

  
a) Investigações sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes situações 

institucionais-escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais, outras;  

  
b) Avaliação, criação e uso de textos, materiais didáticos, procedimentos e processos 

de aprendizagem que contemplem a diversidade social e cultural da sociedade 

brasileira; c) estudo, análise e avaliação de teorias da educação, a fim de elaborar 

propostas educacionais consistentes e inovadoras.  

  
- Um núcleo de estudos integradores que proporcionará enriquecimento 

curricular e compreenderá:  

  
a) Participação em seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação 

científica, monitoria e extensão, diretamente orientados pelo corpo docente da 

instituição de Educação Superior;  

  
b) Participação em atividades práticas, de modo a propiciar às estudantes vivências, 

nas mais diferentes áreas do campo educacional, assegurando aprofundamentos e 

diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos;  

  
c) Atividades de comunicação e expressão cultural.  
   

  
“A meu ver o curso de pedagogia é aquele que é mais indicado para formar e 

coordenar. Porém, o interessado pode cursar uma pós- graduação ( especialização) na 

área de educação e ficará apto, caso não tenha o curso de pedagogia     ” (Educador 

E).  
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É notável que o curso de pedagogia dá mais informações do que outras licenciaturas, 

isto porque ele foi estabelecido para tal atividade assim como a medicina para o médico, a 

licenciatura de matemática para o professor de matemática e etc.  Porém, existem cursos de 

pós-graduação em educação que são fundamentais para o exercício da função é claro.   

Considerando o que as Diretrizes do curso de Pedagogia propõem o licenciado em Pedagogia 
deve, pois:  

  
Propiciar, por meio de investigação, reflexão crítica e experiência no planejamento, 

execução, avaliação de atividades educativas, a aplicação de contribuições de campos 

de conhecimentos, como o filosófico, o histórico, o antropológico, o ambiental-

ecológico, o psicológico, o linguístico, o sociológico, o político, o econômico, o 

cultural.  

  

Silva (2006) relata que o campo de técnico em educação ainda não havia sido definido.  

Na década e 1960 os estudantes engajados na luta por uma escola de qualidade no Congresso 

Estadual de Estudantes de pedagogia, cobravam uma posição sobre a estrutura curricular do curso. 

O que ele defendia é que em determinado momento do curso os estudantes pudessem fazer a opção 

por quais habilitações poderiam cursar e não precisasse se submeter há mais um rol de disciplinas. 

Neste mesmo período Lima (1969) defendeu a formação de técnicos em supervisão, orientadores 

pedagógicos, orientadores educacionais, assistente social escolar, psicólogo escolar, dentre outras, 

como profissionais indispensáveis ao sistema escolar para um país em desenvolvimento. Isto leva 

a crer que o curso de pedagogia sempre foi pensado para a função de educador de apoio, até porque 

já fui instituído com esta finalidade.  

Ainda de acordo com as Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia a carga horária 

será de no mínimo 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, com a seguinte distribuição:  

  

- 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a aulas e outras  

temáticas;  

  

- 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação Infantil e nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, contemplando também outras áreas específicas, se for o 

caso, conforme o projeto pedagógico da instituição;  

  

- 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de 

interesse dos alunos, por meio, da iniciação científica, da extensão e da monitoria.  

Todavia, entendemos que o curso de pedagogia oferece mais informação para o 

exercício da função do educador de apoio devido seu programa.  
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4.5. Referencial para o desempenho da função: experiência docente ou formação.  

  

 

O cotidiano dos educadores de apoio é moldado por surpresas e constantes desafios. Foi 

notório a busca de soluções por parte dos educadores baseando-se ora no conhecimento teórico 

adquirido durante a formação ora na experiência como professor e no tempo já exercido nesta 

função. Esse sentimento foi expresso no depoimento do educador C.  

  
“Vejo as duas coisas. Não saberia lidar com a prática sem antes ter conhecido a teoria 

e para usar a prática eu preciso da teoria também. Preciso de uma base teórica. Eu 

acredito que as duas se unem para poder chegar num todo. Nós que somos da área de 

pedagogia temos uma visão da prática, eu acredito que a prática sem a teoria não dar 

certo” (Educador C).  

  

Este outro educador partilha do mesmo pensamento pedagógico, quando se refere que é 

união das duas, a prática e o conhecimento que a graduação oferece.  

  
“Só a graduação, não te dar experiência e a experiência sem a graduação não dar 

suporte, tem que ser o conjunto. Fui aplicando e dosando, um pouco de cada até chegar 

a construir minha prática” (Educador A).  

  

Fica evidente no depoimento desses dois educadores que para o bom funcionamento da 

atividade é preciso haver uma troca de ideias e conhecimentos, de consultas e mais consultas a 

teoria para chegar a um consenso no fazer pedagógico de um deles.  

A prática pedagógica do educador de apoio não se resume somente a sua prática ou 

somente a sua teoria.  

Quando elaboramos a ideia do que norteia o cotidiano do educador de apoio trouxemos 

à tona uma antiga discussão sobre a prática e a teoria. Bem sabemos que cada um tem seu 

espaço a prática não poderia existir sem a teoria e nem a teoria sem a prática porque elas se 

completam em si. Muito embora tenha quem defende uma ou outra, a verdade é que a interação 

entre as teorias resulta no desenvolvimento de uma prática pedagógica. Cremos que um 

educador de apoio eficiente constrói sua prática não apenas na teoria, mas na relação entre teoria 

e prática. Talvez seja um grande desafio para o educador compreender as teorias e baseadas 

nelas construir a sua prática de modo que o resultado seja apreciado por si próprio no desenrolar 

das atividades. Tal qual como teoria e prática Tadif chamam de saberes.  
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Segundo Tardif (2002) os saberes docentes são como um “saber plural formado por 

almálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes 

disciplinares, curriculares e experienciais”. Os saberes profissionais, “o conjunto de saberes 

transmitidos pelas instituições de formação de professores (Universidades, Faculdades de 

Ciência da Educação) ”. Os saberes disciplinares são “aqueles que correspondem aos diversos 

campos de conhecimentos, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade”, dos quais estão 

representados nas universidades sob forma de disciplinas, nas faculdades e outros cursos. Os 

saberes são: de matemática, história, geografia, ciências, etc. Os saberes curriculares são os 

discursos, objetivos, conteúdos e métodos dos quais as instituições apresentam “os saberes 

sociais defendidos por ela para a cultura erudita”. Neste depoimento abaixo verificamos a 

prática assim tratada pelo educador como experiência é o carro chefe para o desenvolvimento 

do trabalho.  

  

“Percebo que é a prática, a experiência do dia-a-dia. Tenho cursado alguns cursos de 

especialização como uma necessidade de aprofundamento. O curso de recursos humanos, 

fiz porque tinha um problema grande de conflitos interpessoais na escola. Então eu disse, 

tenho que fazer algumas coisas nesta área. É uma dificuldade, esse jogo de poder entre 

professor e aluno. Depois, percebi as dificuldades da função, de tarefas que eu não 

conseguia realizar de forma satisfatória. Pensei! Tenho que fazer coordenação pedagógica 

para entender, como se faz análise de um gráfico, como se faz um encaminhamento de 

aprendizagem através de gráficos. Então essas dificuldades como outras patologias preciso 

que aprofundar. Ainda vou fazer outros cursos” (Educador B).  

  

Na fala deste educador, embora a experiência tente nortear seus trabalhos como está 

explicito em seu depoimento, percebemos que a busca pela teoria, pelas informações para sua 

prática cotidiana são presentes, mas, ficaremos apenas com a afirmação do seu depoimento. 

Para estes saberes, Tardif chama de saberes experienciais. Os saberes experienciais são os 

saberes desenvolvidos pelos professores durante seu trabalho, reconhecidos e incorporados a 

experiência aos demais professores.  

De fato, quando os professores são questionados cobre o que norteia seu cotidiano,  

respondem que é a prática, colocando “que os saberes adquiridos através das experiências 

profissionais constituem os fundamentos da sua competência” (Tardif, 2002).  

  
“A graduação. Cursei a graduação na área de humanas, e na área de humanas você 

trabalha muito as questões sociais e muitas explicações para as atitudes do educador 



  

  

  
89  

  

 

de apoio tenho buscado nestes ensinamentos. Quando trabalho um projeto tem que 

levar em consideração a escola, talvez uma pessoa de outra formação em química ou 

matemática não teria esse olhar social, nessa parte minha graduação ajudou” 

(Educador D).  

   

O depoimento a seguir deixa claro que o conhecimento é importante para o processo de 

aprendizagem nas escolas, mas, ao mesmo tempo apresenta que aprendemos também uns com 

os outros.  

  

“Eu acho que as informações são muito importantes, porque a gente vai articular e 

coordenar os trabalhos dentro da escola. A gente aprende muito no dia-a-dia com todo 

mundo” (Educador E).  

  

De fato, como coloca Tadif (2010), é como se o saber dos professores fosse uma junção 

de diferentes saberes que juntos elaboraram o currículo e o saber oriundo das pesquisas em 

educação.  

  

  

4.6. Critérios para o exercício da função.  

  

 

Encontramos uma diversidade de critérios para acompanha o educador de apoio e 

permeia sua prática, que vão desde a aprovação na seleção interna até o desenvolvimento do 

trabalho.  

  

“O critério realmente, é muito importante mesmo que ele seja de outra disciplina, mas, 

ai tem querer. Todas as profissões têm que ter seus critérios e porque o educador de 

apoio não pode” (Educador A).  

  

Este educador defende a ideia de uma estrutura de critérios até comparando o trabalho do 

educador de apoio como outro profissional que possuem atribuições e critérios semelhantes, 

mesmo que seja outra área diferente de pedagogia.  

  
“Eu acho que o critério deve ser a realização de uma prova acompanhada de uma 

entrevista do pessoal da Unidade de Desenvolvimento do Ensino (UDE) e da Unidade 

de Gestão (UGR) para avaliar o conceito de didática, de metodologia de cada pessoa. 
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Seria manter o que já tem na seleção e acrescentar a entrevista que acredito que falta” 

(Educador B).  

                              

                                “Acredito, que tem que ter critério sim, é uma função que exige muito conhecimento” 

(Educador E).  

  

Bem, a primeira seleção para educador de apoio foi realizada em 15 e julho de 1988 e 

estendia a proposta para qualquer licenciatura, porém limitava muito a participação deste 

profissional porque exigia uma experiência de dois anos nas turmas de ensino fundamental ou 

educação de jovens e adultos. Sendo assim, dava abertura para “todos” participarem, mas ao 

mesmo tempo excluía, dava com uma mão e tomava com a outra. O fato de a entrevista ser 

acrescentada como sugestão do educador torna a seleção mais detalhada e delimitada, apenas a 

determinados professores que realmente querem trabalhar na função. É interessante a proposta, 

mas será que a procura atenderia a demanda. É possível que não, pois existem muitas escolas 

da rede estadual que não têm educador de apoio como também, muitos educadores de apoio 

que deixaram a função por falta de incentivo.  

  

De acordo com a Portaria SEE nº63 de 06 de janeiro de 2009 data do último edital e 

seleção realizada em 21 de março de 2009 podiam participar professores, portadores de 

licenciatura plena em pedagogia e nas demais licenciaturas exceto física, química, matemática, 

biologia e ciências, com pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado em Educação 

ou áreas afins. Foi exigido no mínimo cinco anos em regência de classe. A seleção foi por meio 

de prova dissertativa avaliando a formação, qualificação profissional e análise dos documentos.  

No último edital da seleção para educador de apoio apenas exigiu uma regência de cinco 

anos em qualquer sala do Ensino Fundamental. Partindo desta indagação concluímos que diante 

da demanda do estado está nas turmas de Ensino Fundamental e Ensino Médio, pressupõe-se 

que todos os alunos estejam já alfabetizados e não exigir experiência nas séries menores. 

Todavia é fato que encontramos alunos sem finalizar o processo de alfabetização no ensino 

médio. Não encontramos exigência para a formação.  

  

  

“…Eu fiz uma pós-graduação (especialização) em supervisão escolar, eu achei que a 

faculdade não me deu base suficiente para trabalhar em coordenação pedagógica í... 

eu procurei uma pós-graduação para me especializar na área até para chegar na escola 

e não ficar perdida. Então, eu acho que sim o professor que está na área deve ter uma 

pós-graduação na área de educação” (Educador C).  
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Atualmente no Brasil inúmeras faculdades oferecem cursos de pós-graduação nas 

diversas áreas e em diferentes modalidades presencial, semipresencial e a distância facilitando 

a formação do profissional em busca de conhecimento. O educador abaixo, já parte para o 

compromisso sócio-político e ético do profissional que coordena as atividades pedagógicas.  

  
“Eu acho que para exercer bem a função, você tem que ter compromisso com a 

educação acima de qualquer coisa, tem que ter seriedade acima de qualquer coisa. Por 

que como são muitas atribuições, se você não conseguir se organizar você se perde. 

A organização, a logística, o plano de ação, você tem que se organizar e se 

comprometer com suas atribuições para não perder de vista suas atividades, senão 

acaba por não fazer nada” (Educador D).  

  

A organização é uma das características essenciais do educador de apoio, 

principalmente porque precisa elaborar um plano semanal para atender a demanda da semana.  

Encontramos também referências sobre a organização do educador no quadro de 

competências apresentado por Perrenoud (2000). Dentre as competências citadas destacamos 

as que mais se enquadram com o trabalho do educador de apoio. São elas: conceber e fazer 

evoluir os dispositivos de diferenciação, trabalhar em equipe, participar da administração da 

escola, informar e envolver os pais e organizar e dirigir situações de aprendizagem.  

Conforme Vasconcelos (2007), o supervisor precisa sistematizar a reflexão e 

contribuições dos professores nas reuniões pedagógicas semanais e registrar no diário de 

atividades dos supervisores ou atas de reuniões os acordos e conclusões dos estudos. Alves  

(2001) complementa que “nenhum educador cresce se não reflete sobre o seu desempenho 

enquanto profissional e se não reflete sobre a ação que foi desenvolvida”.  

   

4.7. Importância do educador de apoio na escola.  

   

 

Não há dúvida entre os colegas da importância do educador na escola. Vasconcelos 

(2007) descreve que ele é o articulador do Projeto Político Pedagógico da escola, organizando 

e refletindo de maneira que todos possam estar inseridos na educação com qualidade. Para 

Alves (2001) o supervisor (educador de apoio) é aquela figura percebida pelos docentes como 

referência para a concretização do projeto educacional. As afirmações abaixo retratam um 

grupo que sabe que é importante, que grita para ser reconhecido e valorizado, realiza um 

trabalho marcado pela motivação, construção do conhecimento e compromisso.  
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“Ele deve ser reconhecido e incorporado no grupo de gestão, que não é, por mais que 

queiram tapar o sol com a peneira, mas não é. Agora é que a secretaria está começando 

a chamar para participar. Penso, que tem que mudar esse nome, educador de apoio 

parece muleta” (Educador A).  

  

O trabalho desenvolvido pelos educadores de apoio tem por finalidade acompanhar o 

trabalho realizado pelos professores e no comentário do educador, percebemos a falta do  

“cuidar” por parte dos órgãos que respondem pelos educadores de apoio. Almeida (2012) 

explica que os seres humanos necessitam ser cuidados e cuidar. E cuidar de outra pessoa é estar 

atento às suas necessidades ao seu bem-estar, ajudá-la a crescer e encontrar seus objetivos. O 

educador entrevistado não gosta do nome educador de apoio porque lhe faz lembrar de muleta, 

e ao nosso entendimento, a muleta serve apenas para apoiar e depois é largada. E o trabalho do 

educador de apoio vai além de, apoiar, ele acompanha, interage, provoca e junto com a 

comunidade escolar encontra soluções para os desafios da escola.  

Contudo, apresar de ser tão importante, esse educador de apoio como diz o colega, está 

em fase de extinção. E afirmando seu comentário tivemos muita dificuldade para encontrar 

educadores de apoio nas escolas. Uma boa parte já desistiu de exercer a função e voltou par 

sala de aula. Qual seria a verdadeira causa? A falta de valorização? A falta de incentivo e 

investimento na categoria? Ou os problemas sociais e de relacionamento? Este pode ser um, 

outro momento para o estudo.  

  

O educador abaixo mostra uma função dinâmica e flexível.  

  
“Outro dia estava conversando com alguns colegas e falando que o educador de apoio 

está em extinção e vários colegas estão saindo e voltando para sala de aula. Alguns 

pela questão financeira trabalham muito e não tem nenhuma gratificação e outro é 

pelo fato de ser aquele que faz tudo na escola. Muitas vezes deixa de fazer o seu 

trabalho para ajudar todo mundo e acaba chegando a casa cansado, só que parece que 

você não fez nada porque no ouro dia o diretor vai dizer cadê o Projeto Político 

Pedagógico (PPP), está pronto, o regimento, as propostas estão tudo ok? O projeto da 

consciência negra, o diário de classe tu fiscalizasse, olhasse quem estava registrando, 

fizesse a reunião por área, e nada disso você fez. Você pensa: eu fiz tanto e não fiz 

nada. Por outro lado, tem aquele diretor que sonha em ter um educador de apoio ou é 

para trabalhar menos ou para ajudar. É uma função de suma importância se a gente 

conseguisse trabalhar mais na nossa função o trabalho seria  
outro” (Educador B).  

  

Esta é a realidade de muitos educadores de apoio que atuam nas escolas estaduais de 

Pernambuco. Pode parecer que todos têm uma história parecida de corre, corre para ajudar 

todos. Talvez por isso que é chamado de educador de apoio. Vasconcelos (2007) descreve o 
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supervisor (educador de apoio) com vários apelidos como, por exemplo: pombo-correio 

(porque fica de sala em sala levando avisos da direção), quebra-galho, tarefeiro (ajudante da 

direção e secretaria), tapa buraco (fica torreando os alunos na ausência dos professores), não é 

diário (que tem dicas para todos ou receitas prontas) ou generalista (que entende quase nada de 

quase tudo). Para muitos é uma joia,   para  outros  um  saco  de  cobrança.   Apesar de todos 

apelidos citados, é um funcionário que quando exerce seu papel na escola percebe-se o reflexo 

de suas atividades nos resultados como mostra o comentário do educador.  

  
“Eu vejo como um elo, uma ponte entre os alunos. É importante essa função, pois os 

problemas que professores passam em sala de aula, os problemas que os alunos 

trazem, muitas vezes refletem na sala de aula, então como temos uma formação tem 

como buscar meios para solucionar muitas problemáticas que invadem a sala e de 

aula. Até com relação a orientação aos alunos” (Educador C).  

  

Outro momento' que o educador de apoio “veste a camisa" do Orientador educacional e 

parte do princípio de onde o sujeito estar (professor, aluno, pai, etc.) e não onde deveria estar. 

Um trabalho de orientação no sentido de ouvir os alunos, de colaboração da legítima expressão, 

o aluno tem o direito preservado de participar da vida da escola até no relacionamento com a 

comunidade escolar (Vasconcelos, 2007).  

O educador é visto com uma solução para muitas atividades neste depoimento.  

  

“O diretor elabora as metas e o educador de apoio cria as estratégias para que isso 

aconteça, e os professores vão operacionalizar, mas, não têm como fazer sem o 

educador de apoio, ele é o elo na escola” (Educador D).  

  

Mais uma vez registramos a divisão do trabalho entre os personagens da escola. 

Entendemos que a estratégia não precisa sair apenas do educador de apoio, mas num processo 

de trabalho coletivo no qual todos têm a responsabilidade de contribuir. Pode até ficar sob a 

responsabilidade do educador de apoio a sistematização, mas, nunca todo o processo.  

  
“Estamos junto ao professor, orientado e mesmo assim, apesar de haver várias 

disciplinas não termos habilidade de reuni e interagir com eles. (Educador de apoio) 

é indispensável, poderia ter muitos professores na escola que poderia fazer isso, ou 

seja, ter essa maturidade para reorganizar o trabalho pedagógico. Como o tempo dos 

professore é muito pequeno, é necessário esse educador para conduzir os trabalhos e 

articular as diversas áreas, formatando e esquematizando os projetos” (Educador E).  
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Fica evidente que um dos trabalhos dos educadores de apoio é acompanhar o trabalho 

dos professores.  

Placco (2002) relaciona alguns desafios que se fazem presentes no cotidiano das escolas: 

a crescente complexidade da sociedade, a necessidade de conhecer as reformas educacionais, 

as contradições da escola levando em consideração os alunos e a formação  precária e 

inadequada dos professores. Sem falar no preparo das aulas, o relacionamento “professor – 

aluno, professor – hierarquia da escola” estão presentes exigindo dos educadores ações e 

intervenções diárias. Estas afirmações levantam uma nova discussão sobre a formação do 

próprio coordenador sem entrar no mérito dos formados em pedagogia e em outros cursos de 

licenciaturas, mas as análises críticas “quanto a precariedade da sua formação em sua área 

específica de conhecimento” e no que configura o sistema de ensino, dos processos de 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Ela ainda deixa clara a falta de um 

direcionamento sistemático do curso nos aspectos éticos, psicológicos, sociais, não somente 

quanto a formação e interesse, mas na forma se relacionar com os outros.  

Portanto, apesar de sua formação com falhas em algumas áreas, ele ainda é visto como 

diz Vasconcelos (2007), como um intelectual que comporta as dimensões reflexiva, 

organizativa, conectiva, interventiva e avaliativa.  

    

 

4.8. Principais dificuldades dos educadores.  
   

  
“Minha principal dificuldade é em relação ao tempo de permanência na escola. Eu 

acho que deveria ser 6horas igual a todo técnico, mas temos que ficar 6 horas e 40 

minutos” (Educador A).  

  

De acordo com o 1º edital da seleção para educador de apoio divulgado em Diário 

Oficial com data de 23 de fevereiro de 1988, a exigência de permanência para a investidura na 

função seria de 200 horas mensais na escola. No mesmo ano em Diário Oficial de 02 de março 

de 1988 há uma abertura para a carga horária mínima ser 150 horas semanais. No edital da 

seleção interna de 2008 conforme Site:www.educacao.pe.gov.br datado de 05 de agosto de 

2008, encontramos com relação a permanência na escola a carga horária de 200 horas.  
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Considerando o tempo de permanência do educador de apoio na escola, entendemos 

que é muito curto para realizar todas as atividades e ainda ter que apoiar outros colegas e 

professores como relatado no discurso a seguir.  

  

“A questão é que as pessoas acham que o educador de apoio é para fazer tudo. Às vezes 

você está no computador analisando um projeto, um PPP, e as pessoas lhe chamam para 

desapartar uma briga lá no final do corredor da escola, quando tem alguém mais próximo 

que podia dar um tempo e separar, mas diz logo, chama o educador de apoio para 

desapartar, é o delegado da escola. Isto me atrapalha muito. Outra dificuldade é em relação 

a obrigação do cumprimento dos dias letivos, não pode parar para a nada. Aí eu sou contra 

algumas vezes você precisa parar para resolver algo da escola e não pode. Muitas vezes o 

fato de parar faz você ganhar vários dias letivos. Em outras ocasiões todo mundo está na 

escola, mas está enrolando, fingindo que está dando aula. Tem que cumprir 200 dias 

letivos, eu acho que deveria ter uma abertura para a gente se reunir e fazer conselho de 

classe por exemplo” (Educador B).  

  

Com relação ao depoimento do educador, queremos ressaltar os seguintes pontos: o 

trabalho do educador visto como um “delegado” ou super-herói pronto para servir, uma 

ambulância pronta para socorrer e até um bombeiro em prontidão. Pode parecer intrigante, mas 

é o retrato do cotidiano de muitos educadores. De fato, a função desde seu princípio foi 

elaborada para os aspectos pedagógicos como consta no Diário Oficial de 23 de fevereiro de 

2008 entendo o educador como “elemento de capacitação em serviço de docentes e ao mesmo 

tempo como estimulador do processo de ensino-aprendizagem”. Diante de tais questões e 

documentos não encontramos referências para as 6 horas e 40 minutos proferidas pelo educador 

B.  

Durante o tempo vivenciado na escola o educador de apoio promover também 

atividades que promova a socialização e o respeito entre os colegas. Um dos exemplos é a 

gincana realizada pelo educador C. Vejamos o seu depoimento.  

  
“A primeira dificuldade é por parte dos alunos, no momento a escola está vivenciando 

uma gincana é aí nem todos os alunos do turno da tarde se envolvem como os alunos 

da manhã. Os alunos da manhã têm participado assiduamente da gincana, os meninos 

da tarde são mais difíceis e aí não querem participar. Nós nos reunimos e tentamos 

resolver este problema com os meninos. Eu vejo a falta de interesse dos meninos. Essa 

semana teremos aula e mais uma prova da gincana. Fui conversar com os meninos de 

sala em sala, tentando conscientiza-los da importância deles estarem inseridos neste 

processo social. Com relação aos professores, é sobre o tempo, tem professor que só 

tem uma aula ali e outra acolá e eles não tem como parar, mas sempre procuramos 

sentar e tenta resolver os problemas que chegam na escola” (Educador C).  

  

Entre as etapas da trajetória escolar aquela que exige mais envolvimento na orientação 

aos estudos, nas diversões e até nos círculos de amizade é a adolescência. O período escolar 
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que inclui a adolescência é o ensino médio, fase que o educador se referiu quando falou das 

dificuldades.  

Talvez as atividades não tenham sido bem recebidas pelos adolescentes que buscam 

outros tipos de desafios e divertimentos. Também que esta idade não é muito fácil de lidar seja 

em casa ou na escola, ora querem uma roupa azul, ora prefere amarela, é uma característica da 

idade. Zagury (2006) contribui que nesta fase os adolescentes apresentam: mau humor, mudez 

absoluta, cara feia, muxoxos e resmungam. Podem até ficar trancados no quarto o dia todo e 

sair após como se nada houvesse acontecido. É uma idade difícil principalmente se o educador 

medir forças e impor o poder.  

  
“A minha dificuldade é em relação ao poder. Quando pensamos em poder, pensamos 

em fazer tudo, mas é o básico ter liberdade para decidir. Quando assumi a função 

trouxe comigo mais reuniões pedagógicas. Eu disse a diretora, eu quero liberdade, eu 

crio as estratégias e nas reuniões são apresentadas para ser aprovada ao não. Então eu 

preciso de liberdade para criar. A direção tem alguns embates, mas por princípios eu 

penso de um jeito ela de outro, ela é muito conservadora e eu quero inovar” (Educador 

D).  

  

Neste cotidiano escolar percebemos uma busca pelo poder, que envolve o trabalho do 

educador com a diretora. Entendemos que o educador solicita o poder “liberdade” que se 

apresenta nas entrelinhas como autonomia para decidir sobre alguns aspectos da escola. Placco 

(2002) dizem que a questão da autoridade aparece nos espaços pela sua ausência do que 

presença. La Taille,  Araújo (1999) citado por Placco (2002) consideram dois tipos de 

autoridades: uma diz respeito as relações entre as pessoas pelo reconhecimento do papel que 

exerce diante das qualificações pessoais e profissionais e outra apresenta a autoridade 

constituída nas relações interpessoais e se ela se torna permanente é necessário ser reconstruídas 

por quem exerce as práticas sociais.  

Contudo, ainda se referindo ao trabalho de uma gestão democrático Dourado (2002) 

complementa que a gestão democrática da escola é uma gestão cuja característica é o 

provimento e participação no exercício do poder e tomadas de decisões. Desta forma acontece 

uma descentralização e desconcentração dos processos “implicando o estabelecimento de 

competências e responsabilidades, garantidas por meio de mecanismos de participação na 

materialização das práticas educativas”. O trabalho do educador num processo democrático se 

faz presente quando ele conquista seu espaço através da sua prática no desenrolar de suas 

atividades não sendo tão fácil concluir seus objetivos. Como exemplo tem o depoimento abaixo 

do educador da escola E.  
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“Quando assumimos a função fazemos parte da gestão da escola e fazemos tudo não 

somente trabalhar com o professor, mas, até ser coordenador de disciplina porque isso 

interferi no aprendizado do aluno. Outra dificuldade é reunir o grupo de professores 

da escola para se fazer o planejamento, sabemos que tem aqueles que tem outras 

escolas e queremos que as coisas sejam trabalhadas visando o aluno, não temos uma 

abertura para juntar equipe e trabalhar por área” (Educador E).  

  

               Entendemos que as metas da escola precisam ser alcançadas e o educador acaba tendo 

que diversificar seu papel assumindo atribuições em nome do ensino-aprendizado do aluno e 

porque faz parte da equipe gestora da escola e acaba lutando para que tudo ocorra bem. Outro 

destaque para o seu depoimento é com relação às reuniões pedagógicas, na dificuldade de juntar 

a equipe, pois, a maioria dos professores tem outras redes de trabalho e acabam saindo correndo 

para dar conta de todas as atividades. Cabe ao educador procurar uma forma de atender esses 

professores até porque o seu trabalho depende do trabalho do professor e reunião com os 

professore é requisito essencial para que seja ele seja efetivado. Neste mesmo pensamento 

Dourado (2002) defende que é preciso pensar um novo cenário para a escola com o objetivo de 

articular três noções fundamentais: “noção de eficiência, de eficácia e de efetividade social” 

que julga fundamental para o sucesso da gestão. A gestão escolar não pode ser neutra pois todas 

as ações da escola necessita de uma posição que dever permear todo o processo escolar.  

  

  

 4.9. Comunicação entre educadores de apoio e professores.  

  

Na mesma direção os cinco educadores fazem referência a comunicação com os 

professores isto nos faz crer que nenhum professor fica sem informação. O uso da tecnologia, 

outras práticas parecem sair ganhando no espaço escolar como é o caso dos projetos didáticos 

onde cada qual um pode dar sua colaboração. Portanto, ainda é muito pouco a presença da 

tecnologia no cotidiano dos educadores.  

  
“Geralmente eu coloco no quadro de aviso, uso e-mail, agora estou mexendo no 

computador e quando não dar falo pessoalmente” (Educador A).  

  

Neste depoimento, nota-se uma certa preferência do educador em relação ao quadro de 

aviso mais não descarta a ideia que também, tem utilizado os e-mails para manter contato. Os 

e-mails fazem parte de um grupo de ferramentas das tecnologias que tem facilitado as atividades 

da escola.   
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Kenski (2014) relata que desde ao início dos tempos o domínio de determinados tipos 

de tecnologia colocou o homem em situação de supremacia diante de seus oponentes. Foi assim 

na Idade da Pedra, na guerra fria e na corrida espacial. O mundo desenvolvido e rico é o espaço 

em que predominam as tecnologias seja elas na economia, na cultura e na sociedade. Com a 

evolução da tecnologia determinando o meio cultural, familiar da criança a escola também 

passou exerce seu poder em relação ao conhecimento e ao uso das tecnologias e a mais antiga 

forma de linguagem oral é uma construção da classe de seres humanos. A fala possibilitou 

diálogos e transmissão de informações. Em muitas salas de salas quem menos fala são os 

alunos. A linguagem escrita desenvolve uma liberdade sobre a presença do narrador e a 

tecnologia da escrita liberta o pensamento da obrigatoriedade da memorização. Os autores ainda 

complementam que por meio das tecnologias digitais é possível representar qualquer 

informação. Chamada de rede da rede a internet é o espaço de integração entre as pessoas 

conectadas com em um único objetivo, comunicar-se.  

  

Escola (2013) comenta:  

  

  
A ampliação das possibilidades empresariais e laborais, obtidas pelo desenvolvimento 

da internet, no domínio do trabalho à distância e à criação de empresas, ao não ter 

necessidade de manter num mesmo espaço e em interação presencial os funcionários 

destas empresas, cria novas relações laborais em muitas situações não conseguem 

obstaculizar renovadas formas de exploração.  

  

Os educadores precisam desenvolver a competência de utilizar as novas tecnologias como diz 

Perrenoud (2000), “as novas tecnologias transformam espetacularmente não só nossas maneiras 

de comunicar, mas também de trabalhar, de decidir, de pensar”. A comunicação e as relações 

pessoais são foco do trabalho que o educador tem como principal chave para o trabalha na 

escola. No depoimento do educador da escola B verificamos que as relações pessoais também 

são formas de se comunicar.  

  
“Como sou novato na escola, não chego mando nem sendo o bonzinho. Escuto mais 

do que falo, é como você entrar numa sala de aula, tem professores que criticam 

demais e na ora de fazer não fazem nada, e tem aqueles que ficam calados e na hora 

de fazer são uns monstros, um carro chefe. Eu sempre me comunico fazendo reunião 

por área e procuro nas reuniões administrativas me colocar dentro da pauta, separando 

a parte pedagógica, peço alguns minutos da reunião” (Educador B).  
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O educador C também comunga com o depoimento anterior.  

  

  

“Nós temos a sala dos professores e aproveitamos o intervalo para conversar, inclusive 

esta semana fizemos uma reunião com eles”.  

“Aproveito o momento do recreio para conversar com os professores e vou na troca 

de horários na sala de aula” (Educador D).  

“São poucos minutos, mas, são valiosos. Faço atendimento e passo informes.  

(Educador E).   

  

Outo fator que mobiliza o trabalho do educador sendo um foco ou luz para o caminho 

dos educadores são as relações interpessoais. Na fala deste educador destacamos uma postura 

cautelosa com o seu grupo de professores até porque é novato entre eles e demonstra que busca 

confiança diante do seu grupo. O fazer pedagógico dos educadores tem seguido dois pontos: 

Primeiro, diferencia o professor proativo do reativo nos desenvolvimentos dos projetos 

didáticos. O segundo ponto está direcionado para as relações interpessoais. Segundo, Barbosa 

(2012) o relacionamento interpessoal pode:  

  

Tornar-se produtivo a partir do desenvolvimento pessoal e manter-se harmonioso 

permitindo o trabalho em equipa, com integração de esforços, conjugando energias, 

conhecimentos e experiências ou tonar-se muito tenso e conflituoso, levando à 

desintegração de esforços, à divisão de energias e crescente deterioração do 

desempenho grupal.  

  

  

Portanto, os educadores através dos seus depoimentos reconhecem que a comunicação 

é essencial para a efetivação de seus trabalhos e para os processos relacionais e tomada de 

decisões. Estas decisões são muito difíceis exigindo muitas vezes dedicação e estudo.  

   

4.10. Atividades realizadas com mais frequência.  

   

No que diz respeito as atividades dos educadores de apoio são as mais variadas possíveis 

tanto na esfera administrativa, assessorando o diretor da escola, na esfera pedagógica e ainda 

nas atividades correlatas sobre a docência. Nas respostas abaixo encontramos uma variedade 

de respostas neste sentido.  
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“Verificar o monitoramento no Sistema de Informação do Estado de Pernambuco 

(SIEPE). Quando era caderneta de papel demorava muito para preencher, agora com 

a caderneta eletrônica é tudo mais rápido” (Educador A).  

  

  

Outro depoimento sobre o SIEPE,  

  
“É o monitoramento de desempenho tanto de professor com de aluno. No SIEPE eu 

trabalho com as cadernetas provas e trabalho” (Educador D).  

   

Durante muito tempo o acompanhamento dos educadores de apoio quanto ao registro 

de notas foi em diários de papel. No entanto desde 2009, a Secretaria de Educação do estado 

vem introduzindo o SIEPE. O SIEPE tem substituído em algumas escolas o diário de papel pelo 

diário eletrônico. Porém, são poucas escolas que já fizeram a substituição por completo e outras 

que ainda estão no processo de tramitação.  O SIEPE facilitou o   acompanhamento   do aluno  

quanto as  suas  notas e também o trabalho do    do educador que com o uso das tecnologias 

consegue em curto período de tempo verificar qual o professor que ainda não realizou seu 

registro de aula e notas. É um serviço que ainda não está 100% pois ainda há muitas falhas mais 

já facilitou muito o trabalho de todos.  

  

  
“O que mais exige de mim é o acompanhamento ao professor, costumo ir à sala de 

aula para ouvir que ele não conseguiu fazer nesta ou aquela turma. Procuro construir 

o perfil da turma entendendo, questionando fazendo refletir porque você não faz 

assim, dando uma idéia diferente claro que não sou nenhum super-homem de idéias, 

mais vou procurar outras na internet, conversando com colegas e assim vai” 

(Educador B).  

  

O acompanhamento aos professores é uma atividade de práxis de cada educador pois 

sabemos que o sucesso da escola depende muito da construção do conhecimento de cada aluno. 

Assunto já comentado anteriormente.  

  
“Bom, é o contato direto com os meninos. Eu passo a tarde inteira, de sala em sala 

quando tenho que dá um aviso, quando os meninos têm que largar cedo, quando 

acontece algum problema na sala de aula, tento resolver o que está acontecendo” 

(Educador C).  

  

Observamos que o atendimento aos alunos é uma das atividades que exige muito do 

educador que tem demonstrado dedicação e empenho na solução dos problemas. Uma simples 

visita as salas de aulas exige tempo de parar, responder perguntas tirando dúvidas dos alunos.  
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“Nós trabalhamos com projetos na escola e me reúno todos os dias para ver como está 

o andamento” (Educador E).  

  

  

Trabalhar com projetos significa partilhar experiências, Almeida (2000) diz que os 

professores têm vontade de compartilhar junto aos colegas suas conquistas.  

  

 

4.11. Encontros sistemáticos com a direção escolar  

  

 

O trabalho na escola tem uma repercussão positiva quando os seus integrantes partilham 

com objetivos e planejam cuidadosamente o sucesso dos alunos. Nos depoimentos abaixo 

podemos destacar:  

  
“Sempre que é necessário ele reúne e passa as informações” (Educador A). “O diretor 

que estou trabalhando, sempre se reuni comigo. Ele chega e diz assim; está tudo bem? 

Todos os professores estão na escola? Então vem cá, e aí como foi ontem? (Quando 

sai no dia anterior). Sempre e planejamos as reuniões” (Educador B).  
“Nós estamos sempre nos reunindo, posso dizer que é semanal. Estamos sempre em 

contato” (Educador D). “Sempre que possível, tentamos nos reunir semanalmente, 

mas nem sempre dá”. (Educador C)  
“Só se reuni para tratar de assuntos de aulas que não foram dadas, falta de alunos, 

falta de professor, o educador de apoio tem liberdade para procurar o diretor e definir 

outras questões” (Educador E).  

  

As reuniões realizadas pela equipe gestora têm o objetivo de organizar a semana, a 

unidade de todo trabalho. Bruno (2000) diz que o trabalho do educador de apoio pode assumir 

três visões. A primeira como representante da rede escolar que pertence como o educador que 

tem a obrigação de favorecer a formação aos professores e finalmente como alguém que tenta 

impor suas convicções nos projetos.  

  

 

4.12.  Resultado das avaliações externas  
  

 

As escolas da rede estadual além de promover o processo de avaliação de cada unidade 

para os alunos, ainda é submetida às avaliações externas que retratam o perfil avaliativo da 

escola para o próximo ano. São as avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) e o Sistema de Avaliação do Estado de Pernambuco (SAEP).   
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Nos depoimentos abaixo notamos que o educador de apoio chama para si a 

responsabilidade de chegar junto e avaliar o seu trabalho através destes resultados.  

  
“A culpa é logo do educador de apoio, ele é a alma, só não é no bolso. Quando surge 

um trabalho chama o educador de apoio, surge outra atividade, chama o educador de 

apoio” (Educador A).  
“Eu sou novato na escola, mas a cobrança é direta ao professor pois é ele que dá o 

conteúdo, mas indiretamente é meu papel porque talvez, não acompanhei de perto, o 

que não consegui subsídios para aquele professor em sala, não bolei estratégia 

diferenciada, não procurei experiência positiva, fico pensando que poderia ter feito 

mais” (Educador B) “Paro e penso, para mim é uma experiência nova pois cheguei 

aqui início do ano. Então ainda não vivenciei diretamente. Não sei como vou me sentir 

este ano com o resultado” (Educador C)  
“Temos parcelas positivas ou negativas que servem para verificar o problema e rever 

o trabalho. Não é a questão de culpa, mas é parcela de cada um, temos que fazer uma 

reflexão. Sempre somos cobradas, a gente recebe várias instruções e vamos analisar 

para rever o quadro” (Educador E).  

   

Nesse contexto Sousa (1995) fala a avaliação precisa ser pensada como um todo 

envolvendo toda a instituição e não como muitas vezes percebemos no cotidiano escolar a 

avaliação resumida apenas ao aluno.  Sousa ainda complementa que a avaliação do aluno 

precisa ser realizada observando os contextos assim como a escola também precisa ser avaliada 

em sua totalidade.  

 A Avalição institucional é uma prática que não é muito comum nas escolas estaduais 

pelo menos nas escolas que fazem parte da cidade que trabalho. Muitas desta escola ainda 

convivem com o fantasma da avaliação autoritária, classificatória enfatizando mais o fracasso 

que o sucesso.  

Contudo o processo da avaliação é também um momento para a escola repensar sua  

prática, reveja seus conceitos e vá em busca da eficácia do seu projeto de ensino. A avaliação 

institucional deve envolver toda comunidade escolar, pois bem sabemos que todos fazem parte 

do processo de ensino- aprendizagem. O projeto da escola é o ponto de partida para que a 

avaliação seja revista tentando resgatar através dos direcionamentos e respostas. Para ajudar 

organizar o processo de ensino – aprendizagem a legislação educacional oferece um respaldo 

legal para as ações realizadas que se pretende atuar.  

 

4.13. A legislação no cotidiano do educador de apoio.  
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) Lei 9394/96, garanti aos professores, 

alunos e sociedade estudantil seus direitos e deveres. Sabemos que a junto a LDB vem as 

Instruções Normativas, Pareceres e Resoluções.  

  

Vejamos o que pensam os educadores sobre a LDB.  

  

                 
 “Vejo que precisamos de mais autonomia na escola. Ser reconhecido legalmente”           

(Educador A)  

  

“O Educador de apoio tem que conhecer claramente, fica difícil saber a lei na ponta 

da língua, tem que ficar atento as novidades, e como professor temos dois ou três 

vínculos e não temos tanto tempo. O professor tem que se virar e bola para a frente, é 

como eu digo o professor é inteligente sabe fazer tudo, só não sabe ganhar dinheiro, 

se soubesse não estaria trabalhando tanto (Educador B).  

  

                  “A legislação me ajuda muito é nosso apoio, mas quando surge alguma pergunta 

encaminho a GRE”.(Educador C).  

  
 “ Eu reconheço que a legislação precisa ser consultada sempre quando. Mas, eu tenho uma 

dificuldade de gravar aquelas informações. ”. (Educador D).  

  
“Ela existe para ser cumprida, a escola tem seus meios, o regimento e o PPP que são 

feitos a partir dela. Ela tem tudo haver faz parte de todos na escola, não podemos 

construir os documentos da escola baseada no achismo (Educador E).  

  

  

É evidente que os educadores reconhecem que a LDB é um direcionamento legal que 

precisa ser seguido, porém só é consultada quando necessário. Não acompanham as normativas 

e quando surgem dúvidas encaminham ao setor competente.   
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105  

  

 

Neste capítulo pretendemos apresentar o retrato final dos estudos, que apoiado nas 

referências, foi construído levando-se em considerações discussões, encaminhamentos 

pedagógicos e legais que nortearam todo o processo em busca de respostas e confirmação de 

hipóteses. O enquadramento teórico proporcionou outros conhecimentos e descobertas do 

ponto de vista histórico que se tornaram ponto de partida para muitas discussões em ambientes 

de trabalho entre a categoria de educadores que desconheciam o surgimento da função, 

despertando para a valorização profissional. O referencial também revelou o quanto a 

educação pernambucana avançou no passado, mas com relação ao presente, ainda é preciso 

avançar. O desenvolvimento da atividade de campo apresentou um grupo de professores com 

formações variadas que mediante prática pedagógica de acompanhamento ao professor e 

aluno é peça chave para as interlocuções pedagógicas, permanecem nas ruas do anonimato 

legal. Os dados encontrados neste trabalho nos levaram a tomar conhecimento da prática 

pedagógica do educador de apoio de forma diversificada, interativa, criativa e proativa nas 

escolas até a construção deste estudo.  

Ainda sobre o referencial, os modelos de supervisão instigaram a reflexão sobre a 

postura que cada educador assume diante de situações diferentes no cotidiano, e que de maneira 

algumas vezes inconsciente molda seu fazer pedagógico e seu acreditar. Nas entrevistas 

realizadas observamos que os Educadores não apresentavam um modelo definido, mas, uma 

mistura dos modelos de supervisão.  

Em relação aos educadores que participaram, queremos destacar alguns pontos 

relevantes. O primeiro deles diz respeito a escassez deste profissional nas escolas do estado 

apesar de sua importância no ambiente educacional. Como as causas que justificam a escassez 

estão: a falta de valorização financeira do educador que trabalha 6 horas e 40 minutos sem 

acréscimo salarial, falta de reconhecimento político educacional legalmente para os dias de hoje 

e finalmente a falta de política educacional atrativa que motive novos educadores a se envolver 

com a função. O segundo destaque foi conhecer o perfil do educador de apoio que atua nas 

escolas de Pernambuco regidas pela Gerência Regional Metropolitana-Sul traçando um perfil 

deste profissional. E como último ponto, destacarmos a recepção por parte dos educadores à 

entrevistador como sinônimo de valorização e confiança que este trabalho possa transcender e 

sensibilizar os governantes.  

    Os  estudos  demonstraram   que   a maioria dos educadores exercia a função motivada 

por escolha profissional e por realização pessoal. Desta forma, percebemos que na função de 

educador de apoio, apesar de haver uma seleção para exercer a atividade, só estavam aqueles 
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professores que faziam o que gostavam e procuravam respostas para o desenvolvimento 

profissional. A questão do profissionalismo configura um enfoque de muita relevância para a 

atividade do educador desde os estudos publicados de Tardif e Lesard (2005) nos quais 

publicaram-se a temática sobre o trabalho docente, o assunto tem se expandido para reflexões 

sobre os saberes docentes. Embora Tardif tenha se referido a professores ou docentes, 

entendemos que o educador de apoio, antes de ser educador de apoio, ele é um professor. 

Relacionando o saber docente exposto na pesquisa aos estudos de Tardif (2002) 

compreendemos que os saberes dos educadores precisam estar relacionados ao contexto do seu 

trabalho. Isto mostra que os saberes dos educadores estão presentes no seu cotidiano, gostam 

do que fazem, ou melhor, “o saber é sempre o saber de alguém que trabalha alguma coisa no 

intuito de realizar qualquer coisa” diz ele. Os saberes dos educadores são peças importantes 

para o funcionamento da escola principalmente nos desempenhos de suas funções.  

Observamos que entre as atividades citadas pelos educadores a formação continuada e 

o acompanhamento dos professores aparecem com um número bem expressivo transparecendo 

como uma responsabilidade do educador. Em Pernambuco, através da Instrução Normativa nº 

03/2013 nos artigos 2º e 4º encontramos referências sobre a efetivação da formação continuada.  

  

Art. 2º A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco determina, por meio da Portaria nº 

577/ 2013, de 21/01/2013, que da carga horária mensal referente às horas-aula atividade, sejam 

destinadas à formação continuada:  

  

I - 30 (trinta) horas-aula para os professores com carga horária mensal de 200 (duzentas) 

horas-aula, e,  

  

II – 20 (vinte) horas-aula para os professores com carga horária mensal de 150 (cento e 

cinquenta) horas- aula.  

  

Art. 4º Para fins de formação continuada no âmbito escolar, a Secretaria Executiva de  

  

Desenvolvimento da Educação - SEDE orienta as seguintes ações formativas:  

  

I - Construção de sequências didáticas, projetos e jornadas pedagógicas para abordagem dos 

conteúdos propostos para as áreas de conhecimento;  
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II - Construção coletiva de intervenção pedagógica para reforço e apoio aos estudantes que se 

encontram com rendimento abaixo da média;  

  

III - Discussão coletiva e planejamento de avaliações conjuntas, quando possível, para 

atendimento às diversas áreas do conhecimento;  

  

IV - Criação de grupos de discussão acerca dos resultados das avaliações de larga escala no 

âmbito estadual e nacional;  

  

V - Realização de seminários, palestras, rodas de diálogo e atividades afins para atualização 

docente nas diversas áreas de conhecimento;  

  

VI - Planejamento coletivo de atividades a partir dos resultados obtidos após a aplicação dos 

instrumentos de acompanhamento pedagógico.  

De certo modo, como relata Cunha (2002) a experiência dos docentes é o esteio da 

formação continuada. Ela é que faz toda a diferença durante a reflexão. Sendo assim, o que vai 

promover uma formação continuada de qualidade não são apenas os enfoques pedagógicos, 

mas também a experiência. Quanto ao acompanhamento dos professores Rangel (2013) diz que 

o supervisor/educador de apoio faz parte do grupo de professores, mas seu trabalho tem a 

característica de coordenar e organizar as atividades didáticas e curriculares articulando ao 

processo de professores e alunos. Os educadores participantes têm consciência de seu papel 

como gestores de conhecimentos, tanto na formação continuada como inovações pedagógicas.  

Na relação graduação (licenciatura) e função de educador de apoio, apenas um 

professor revelou que seu curso oferecia subsídios para exercer a função fazendo comparações 

entre os cursos, deixando transparecer que são mais características pessoais de quem está na 

função. Neste sentido, o dinamismo citado pelo educador e a criatividade aparecem como 

critério para o exercício da função e não em relação ao curso. Assim como os educadores, os 

escritores que tratam do assunto dividem-se em opiniões. Cito como exemplo uma das falas de 

Pimenta (1993) que propõe o trabalho coletivo e explica:  

  
“Não significa "todos fazerem a mesma coisa", é possível identificar competências 

específicas da equipe pedagógica: a administração e a coordenação pedagógica de 

curso, período, turmas, áreas, projetos etc. É interessante observar que, colocadas 

nesta sequência, as tarefas de coordenação evidenciam a possibilidade de algumas 

delas desempenhadas por pedagogos - coordenação de curso, de períodos - e outras 
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por professores - coordenação de turmas, período, áreas. Já a coordenação de projetos 

não é possível ser estabelecida a priori; ela depende do projeto”.  

 

Esta é uma discussão que ainda há muito que se estudar para se esclarecer, mas, o fato 

é que mesmo obtendo outra graduação é importante que o supervisor tenha um curso na área 

de educação.  

Na questão sobre uma graduação específica para a função, as maiorias dos educadores 

concordam sobre o curso de pedagogia, outro grupo acrescenta que deveria ter uma pós 

graduação para exercer a atividade. Apoiados sobre esta afirmação lembramos que desde o 

surgimento, a função de educador de apoio sempre teve uma abertura para que outros 

profissionais pudessem exercer a atividade contanto que comprovassem através de documentos, 

o exercício da regência com turmas do ensino fundamental anos iniciais. Com o passar dos 

tempos essa exigência foi alterada de modo que temos muitos professores exercendo a função 

nas mais diversas licenciaturas. De certa forma, entendemos que a licenciatura é um diferencial 

na função quanto ao trabalho pedagógico. Os educadores de apoio que exercem a função ou 

que procuram exercer a função procuram ir a busca de outros cursos de pós-graduação que 

proporcionem conhecimentos e facilitem o desempenho das atividades no seu dia a dia. Esta é 

uma discussão que ainda não chegou ao final, pois de que adianta ter a graduação que viabilize 

o processo, se o educador de apoio não demonstrar motivação para exercê-lo? Sendo assim, 

entendemos que a graduação em pedagogia tem seus aspectos positivos, mas o que vai favorecer 

um trabalho de competência é a predisposição do educador.  

O curso foi previsto como o único curso da “seção”, de pedagogia que ao lado de três 

outras - filosofia, ciências e letras” formaram as seções fundamentais da faculdade. Para formar 

bacharéis era necessários três anos de curso com mais um ano de curso de didática e o aluno 

formava-se em licenciatura, esse esquema era conhecido como 3+1. O curso de pedagogia 

instituiu vários problemas que lhes seguiram por toda trajetória, o primeiro deles foi criar um 

bacharel sem uma caracterização e em segundo lugar foi a exigência para a diplomação deste 

profissional. Outro foco de relevância que merece destaque foi a separação de bacharéis e 

licenciados refletindo a separação de dois componentes do processo pedagógico: conteúdo e 

método. O Parecer 251/62 designa o curso de pedagogia para a formação de técnicos em 

educação ou especialistas em educação, “profissionais destinados às funções não docentes do 

setor educacional” Silva (2006). Vimos que o grupo se divide quando questionamos sobre o 

exercício da função por professores que têm uma formação diferente de pedagogia. As 
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explicações dos mesmos variam, mas é percebido certo reconhecimento e valorização para o 

curso quanto a formação acadêmica.  

Da análise sobre a experiência e os conhecimentos como ponto de partida para a prática 

pedagógica, trazemos a discussão o fato dos educadores acreditarem que tanto a experiência 

como as lições da graduação, ou seja, as teorias são fundamentais para a bom exercício. O 

educador que assume as atribuições pedagógicas na escola tem espaço para estabelecer 

informações entre a teoria e a prática visando o bom funcionamento da escola.  

Quanto ao critério para o exercício da função, os educadores destacaram que deve 

acontecer, como em outras profissões, e seja através de seleção interna seguido de entrevistas. 

O educador de apoio é um profissional como qualquer outro em seu ambiente de trabalho que 

é o espaço escolar e sendo assim, também tem suas particularidades. Tomando como referência 

o fato do educador ser um profissional na escola, usaremos as palavras de Belmonte (2009) que 

assinalam a importância de certas habilidades para o profissional do século XXI: Saber 

trabalhar em equipe, ser capaz de ensinar aos outros; saber negociar e trabalhar bem com 

culturas diferentes; liderar grupos de trabalho e ter capacidades básicas como saber falar e   

escutar; pensar de maneira criativa; tomar decisões e resolver problemas; organizar o tempo 

para realizar uma ação etc.  

Belmonte contribui que é essencial a revisão e planejamento da formação. Estas 

habilidades citadas configuram os passos de um educador que precisa ter como enfoque do seu 

trabalho o planejamento e a revisão da formação.  

Deste modo, a prática pedagógica do educador precisa ser revista no sentido de que sua 

autoridade seja revista não com autoritarismo. Placco (2002) explica que um educador 

comprometido com uma educação democrática investirá numa concepção de conquista e nunca 

de coerção. Olhando por este ângulo, o educador de apoio estará dentro da visão da supervisão, 

no âmbito da administração da educação nos conceitos de planejamento, gestão e avaliação.  

Quanto a divisão do trabalho, Vasconcelos (2007) completa que a função do supervisor 

traz para a escola a divisão social do trabalho, a divisão dos que pensam, decidem, mandam, e 

os que executam. Com esta divisão o professor que antes era o autor passa a ter o técnico 

(supervisor) no meio do processo. Saindo de uma perspectiva direcionada a divisão de tarefas 

e entendendo o educador como um colaborador do trabalho pedagógico numa visão 

administrativa educacional, o autor Silva (2013) aborda que a administração e a supervisão não 

se distinguem substancialmente, “supervisionar uma escola é orientar sua administração para a 

realização do ensino”. Quando os educadores pensam no trabalho pedagógico de maneira 
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alguma percebem um trabalho fragmentado, mas num todo no qual todos têm parcela de 

organização.  

Diante das inúmeras dificuldades para a realização do trabalho, o que fica mais claro é 

que mesmo com tamanhos desafios o trabalho não deixa de ser realizado. É verdade, torna-se 

muito mais complexo não ter tempo para se reunir ou muitas vezes ter que resolver 

determinadas situações em pedaços.  

O processo de comunicação entre os educadores vem sendo realizado de forma pessoal. 

Isto nos leva a pensar que a tecnologia deveria estar mais presente no cotidiano dos educadores 

como uma   aliada, um apoio   ao seu   trabalho. Não podemos, enquanto educadores, continuar 

acompanhando os professores com muitos papéis e inúmeras pastas a ponto de superlotar 

estantes, a tecnologia chegou para ser um recurso a mais.  

As atividades que são realizadas com mais frequência expõem uma continuação do 

processo tecnológico com o acompanhamento dos diários de classe. A facilidade do trabalho é 

logo percebida por ser realizada diversas vezes durante a semana.  

Não percebemos uma organização das reuniões com a direção. Quando o planejamento 

acontece, as atividades pedagógicas são vistas com mais respeito porque dificilmente dá errado. 

No entanto, entendemos que é uma atitude que o educador de apoio pode ser responsabilizado 

até por que quem conduz a escola administrativamente é o diretor.  

Mas, isso não isenta ele de convidar o diretor para uma boa conversa administrativa.  

Em relação as avaliações negativas, queremos explicar que elas são referentes as provas 

externas realizadas nas escolas e que contabilizam no final a nota de cada escola. De certo 

modo, o educador pode ou não se afligir, o que vai determinar é o grau de compromisso que 

cada educador terá da sua escola. Por outro lado, quando uma escola não se sai bem, também 

não é culpa do educador de apoio, porque o trabalho em equipe, de todos da escola, somará no 

final o sucesso.  

No contexto sobre legislação, os educadores entendem que precisam conhecer os 

processos normativos e sua utilidade no desempenho das funções.  

O trabalho do educador de apoio desenvolvido nas escolas de Pernambuco ainda há 

muito o que se esperar. Sabendo que não é uma forma que se resolva de um momento para o 

outro. A verdade é que são homens e mulheres que insistem em muitas vezes defender ideais 

já esquecidos por alguns, a vontade de crescer com o outro. O fato de hoje ser uma classe 

pequena em relação a quantidade de escolas, ainda convive com o sonho de ter suas forças 

renovadas como ocorreu no passado com a criação da função. No entanto, a todos que se 
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dedicam a mudar o quadro da educação de Pernambuco, partindo para conquistas difíceis, 

esperamos forças e sucesso. Não é uma luta de hoje, mas, como diz Silva (2013) a extrema 

carência de estudos na área de Supervisão no Brasil e na pequena participação dos especialistas 

em supervisores nas discussões sobre a educação. O autor acredita que essa posição apática 

diante dos fatos educacionais faz os supervisores/educadores de apoio continuarem com essa 

visão equivocada diante da realidade educacional brasileira. A questão é não deixar passar o 

tempo, ir em busca do amanhã hoje.  

   

Propostas de trabalho futuro  

  

 

Existem poucos trabalhos na área de supervisão pedagógica em Pernambuco, as 

descobertas sobre o supervisor pedagógico enquanto educador de apoio abre janelas para muitas 

discussões e entre elas o que foi sugerido por eles mesmos, o reconhecimento e valorização do 

supervisor em Pernambuco. Este trabalho foi apenas o início que teve suas limitações diante 

das imposições institucionais, mas descreveu a origem, o perfil dos educadores de apoio. Como 

se trata de um estudo de caso não é possível ter respostas definidas, pretende direcionar outros 

estudos.  

Pretende-se a partir deste trabalho, que se busquem novos caminhos que valorize a função junto 

aos órgãos competentes, promovendo uma mudança para uma educação de qualidade.  
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   ENTREVISTA COM OS EDUCADORES DE APOIO – GRE METROPOLITANA SUL  

  

Tema: O Educador de Apoio como um novo olhar para a supervisão pedagógica: um estudo 

em Pernambuco.  

  

Objetivos da entrevista:  

- Investigar na perspectiva dos educadores de apoio com e sem formação em pedagogia, se o 

curso de pedagogia tem contribuído para a atuação do Educador de Apoio.  

- Perceber, na perspectiva dos educadores de apoio se a experiência docente é o suficiente 

para exercer a função de educador de apoio.  

- Identificar quais os Modelos de supervisão se reflete na prática do Educador de Apoio.  

- Identificar se a função do supervisor pedagógico está baseada numa abordagem reflexiva. 

 - Averiguar o papel do educador de apoio nas escolas públicas do estado de Pernambuco quanto 

aos desafios e dificuldades pedagógicos  

  

De que forma propomos para atingir os objetivos  

- Entrevistar os educadores de apoio das escolas selecionadas.  

- Questionar as atividades que os educadores de apoio das escolas realizam com mais 

frequência.  

- Identificar as dificuldades destacadas pelos educadores de apoio.  

- Compreender o uso da legislação no cotidiano do educador de apoio.  

- Descrever o trabalho dos educadores de apoio das escolas pesquisadas.  

- Identificar as dificuldades destacadas pelos educadores de apoio. 

  

BLOCO A:  

Legitimação das entrevistas e dos objetivos em particular; garantindo o anonimato e de 

confidencialidade dos dados recolhidos; pedido de autorização para gravação áudio da 

entrevista.  

  

BLOCO B:  

Apresentação do relatório de escolas do estado que pertencem a Gre- Metropolitano Sul com 

quantitativo de educadores de apoio.  



  

  

  
123  

  

 

- Relacionar as escolas atendendo aos seguintes critérios: número de estudantes iguais ou 

aproximados e mesma modalidade de ensino.  

- Registrar o trabalho da equipe gestora no cotidiano escolar.  

- Caracterizar as escolas atendendo aos seguintes critérios: número de estudantes iguais ou 

aproximados e mesma modalidade de ensino.  

  

Informações da Escola  
Nome da Escola  

Região Administrativa 

 Modalidade de ensino:  

  

  

    Turnos  

   

QUANTITATIVO  

 

Turmas           Estudantes        Professores  

        

        

        

        

   

Como é composta a equipe gestora da escola?  

  

  

BLOCO C  

- Conhecer os participantes da entrevista quanto a sua vida profissional e trajetória profissional.  

  

  

Informações – Educador de Apoio  

Nome  

 Idade   

Formação Acadêmica (Licenciatura/ Bacharelado/  Pedagogia )  

Formação complementar (Pós-graduação)  

Trabalha em outra rede? Qual sua função?  

1-O que motivou você estar como Educador de Apoio?   

2- Em sua opinião quais as contribuições do educador de apoio na escola?  

3- Você considera que sua licenciatura deu informações ou competência para você atuar como 

educador de apoio? Justifique.     

4-Em sua opinião, a função de Educador de Apoio pode ser desenvolvida por qualquer professor 

com graduação? Ou existe uma graduação especifica?   Por quê?   
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5-O que tem mais influência no exercício da função: o tempo de experiência ou a graduação?  

Porquê?  

 6- Em sua opinião deve haver algum critério para exercer a função de educador de apoio?  

Por quê  

7 -Qual a importância do educador de apoio na escola?  

8-Quais as principais dificuldades enfrentadas pelo o educador de apoio na escola?  

9-Como acontece a comunicação do Educador de apoio com os professores?  

10- Quais as atividades realizadas com mais frequência?  

11- Há encontros sistemáticos com a gestão escolar?   

12- Você acompanha os resultados da avaliação da sua escola?  

13- Quanto a legislação, você costuma consulta-la?  

  

  

  

                               Muito obrigada, sua colaboração foi importante. 
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