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RESUMO  
 
Ao abordar o tema Supervisão Pedagógica e Formação de Formadores, objetiva-se discutir as 
dificuldades e caminhos para o processo de ensino-aprendizagem desses alunos. Objetiva ainda 
analisar o papel do supervisor, aprofundar a ação supervisora no processo de ensino e refletir a 
intervenção supervisora junto ao corpo docente no desenvolvimento do conhecimento, habilidades e 
atitudes em relação ao processo de ensino. A pesquisa é realizada tendo como metodologia a revisão 
de artigos e do tema especificado. Os resultados encontrados apontam para a necessidade de qualificar 
a formação de formadores. A conclusão é de que cabe avaliar cursos na Universidade, Supervisão 
Pedagógica e o Diferencial na Educação Superior. O objetivo da escola é a aprendizagem dos alunos. 
Neste sentido, todos os envolvidos com ela, pais e sociedade em geral, necessitam unir esforços no 
sentido de que o educando possa construir o seu conhecimento da forma mais harmônica e 
significativa. Para fundamentar este artigo, trouxemos as contribuições das premissas colocadas pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), por Barbosa e 
Silva, Gadotti, Medina e outros, no que se refere ao processo de ensino-aprendizagem e supervisão. 
 
Palavras-chave: Supervisão pedagógica. Formação de Formadores. Ensino-aprendizagem. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com Coimbra (2013) a Supervisão Pedagógica representa um dever de 

organização que promove o desenvolvimento profissional, aperfeiçoando a prática de 

ensino e da aprendizagem e sucesso para o aluno. Sendo de natureza processual, 

tem sua base na pesquisa-ação e se configura como ecológica, tendo atividades de 

cooperação e de formação. Como tal, cada professor pode exercer funções de 

supervisão, independentemente das funções na estrutura organizacional. Por sua vez, 

a avaliação dos professores é um dever da organização que realiza uma avaliação 

formal geral do professor de competência e desempenho. 

Avaliação garante que o desempenho de cada professor no sistema revele um nível 

mínimo de competência, tendo em conta o sucesso do aluno. As funções 

convergentes de avaliador, especialista e responsável pelas decisões são baseadas 

em critérios a nível nacional, bem como sobre os objetivos de cada instituição, no seu 

âmbito de autonomia pedagógica. Assim, o avaliador exerce funções de avaliação 

para cada professor, incluindo observação de aulas. Ao contrário de controle, a 
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relação entre o avaliador e o avaliado é hierárquico, exercido por professores 

designados para o efeito (COIMBRA, 2013). 

 

2 PRINCÍPIOS DO ENSINO 

Emanam dos princípios defendidos pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) os princípios contidos na Declaração 

Universal dos Direitos do homem, sendo que nesses direitos estão incluídos os 

relativos aos direitos de acesso igualitário à informação; representado pelo Programa 

Informação para Todos, no qual se preconiza que todos tenham acesso à educação 

básica e que coloca a discussão no nível global buscando a equanimidade e a justiça. 

No espírito da Declaração Universal dos Direitos do Homem que constitui a 
base dos direitos à informação na sociedade da informação, e levando em 
consideração os valores e a visão delineados anteriormente, o novo 
Programa Informação para Todos deverá prover uma plataforma para a 
discussão global sobre acesso à informação, participação de todos na 
sociedade da informação global e as consequências éticas, legais e 
societárias do uso das tecnologias de informação e comunicação. Deverá 
prover também a estrutura para colaboração internacional e parcerias nessas 
áreas e apoiar o desenvolvimento de ferramentas comuns, métodos e 
estratégias para a construção de uma sociedade de informação global e justa 
(WERTHEIN, 2000, p. 1).  

 

A UNESCO do Brasil identificou os desafios na área de comunicação e informação 

com a finalidade de construir as estratégias para alcançar seu objetivo de 

desenvolvimento (UNESCO, 2009, site oficial):  

Ultrapassar as resistências à discussão do marco legal e introduzir o tema, 
formalmente, na agenda pública. 

Ultrapassar as resistências à maior transparência quanto às informações 
produzidas pelo Estado, especialmente as históricas. 

Aprimorar a estrutura dos centros de formação de jornalistas e as 
ferramentas à disposição das redações para a qualificação da cobertura. 

Dificuldades apresentadas por setores da administração pública em 
compreender a prioridade em aprimorar os modelos de gestão. 

Capacitação de professores no uso de TICs na educação. Desenvolvimento 
de metodologias de avaliação de resultados do uso de TICs na educação, 
bem como de padrões de competências no uso dessas tecnologias 
(UNESCO, 2009).  
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O chamado movimento globalitarista que remete a ideia de uma educação global, 

porém é anterior à educação para todos, traz uma perspectiva de movimento 

homogêneo que não é o caso. 

Os estudantes precisam continuar a aprender ao longo da vida, com o apoio do 

pedagogo na infância o processo fica facilitado. Os indivíduos buscam a utilização das 

TIC para o crescimento pessoal, criatividade e divertimento, mas também precisam 

ser capazes de analisar informações sobre a mídia de massa criticamente e usá-la 

produtivamente (SEMENOV, 2005). 

BARRETO (2004) deixa claro que cada período e cada denominação que se dá aos 

programas educacionais, refletem a ideologia vigente. No mundo globalizado e de 

rápida obsolescência de todas as coisas e informações as Tecnologias da Informação 

e Comunicação exercem papéis diferenciados. 

A Constituição Federal em seu artigo 205 estabelece que a educação é um “direito de 

todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).      

 Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola; [...] 

 Art. 208. O dever do Estado com a Educação será efetivado mediante a garantia 

de:  [...] III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; IV - atendimento em creche e pré-escola 

às crianças de 0 a 6 anos de idade. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação está esclarecido que a educação deve 

conter “processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996, art 

1°).     Em seu art. 3º aponta que o  ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios:  I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 

o saber;   III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  IV - 

respeito à liberdade e apreço à tolerância;     V - coexistência de instituições públicas 

e privadas de ensino;     VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais;     VII - valorização do profissional da educação escolar;    VIII - 
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gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino;     IX - garantia de padrão de qualidade;     X - valorização da 

experiência extraescolar;     XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais. (BRASIL, 1996) 

No Brasil, há o paradigma da educação popular, principiada por Paulo Freire na 

década de 60. A ideia de uma educação reflexiva, com ênfase na educação pública e 

no papel transformador da escola para a sociedade, que na realidade se mantém até 

os dias de hoje. 

Importante ressaltar que para aplicar os conceitos ao sistema escolar Brasileiro, 

é necessário ater-se ao que diz o artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

em que os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: educação especial para o trabalho, visando à sua efetiva integração na vida 

em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade 

de inserção no trabalho competitivo. Mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 

bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, 

intelectuais e psicomotoras; acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 

suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.(Capítulo V, da 

lei n. 9394/96, de 20 de dezembro de 1996). 

Relativamente ao acesso, que é princípio da Constituição Brasileira, a declaração de 

Salamanca expressa os direitos e fundamentos do ensino à criança e sobre a 

educação especial com ênfase no caráter inclusivo, tal declaração proclama que toda 

criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir 

e manter o nível adequado de aprendizagem; que toda criança possui características, 

interesses, habilidades e necessidades de aprendizagem  únicas; que os sistemas 

educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser 

implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais 

características e necessidades; que aqueles com necessidades educacionais 

especiais devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma 

Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer tais necessidades; que as 

Escolas regulares com  orientação inclusiva, constituem os meios mais eficazes de 

combater atitudes discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras, construindo 

uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos; além disso, tais escolas 

provêm uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 
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última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional; que 

nós congregamos todos os governos e demandamos que eles; que atribuam a mais 

alta prioridade política e financeira ao aprimoramento de seus sistemas educacionais 

no sentido de se tornarem aptos a incluírem todas as crianças, independentemente 

de suas diferenças ou dificuldades individuais; que dotem o princípio de educação 

inclusiva em forma de lei ou de política, matriculando todas as crianças em escolas 

regulares, a menos que existam fortes razões para agir de outra forma; que 

desenvolvam projetos de demonstração e encorajem intercâmbios em países que 

possuam experiências de escolarização inclusiva; que estabeleçam mecanismos 

participatórios e descentralizados para planejamento, revisão e avaliação de provisão 

educacional para crianças e adultos com necessidades educacionais especiais; que 

encorajem e facilitem a participação de pais, comunidades e organizações de pessoas 

portadoras de deficiências nos processos de planejamento e tomada de decisão 

concernentes à provisão de serviços para necessidades educacionais especiais; que 

invistam maiores esforços em estratégias de identificação e intervenção precoces, 

bem como nos aspectos vocacionais da educação inclusiva; que garantam que, 

no contexto de uma mudança sistêmica, programas de treinamento de professores, 
tanto em serviço como durante a formação, incluam a provisão de educação especial dentro das 

escolas inclusivas (Declaração de Salamanca apud MACIEL, 2000). Enfim, a base da 

educação inclusiva carrega todos os proclamas da referida declaração, o que instiga 

a uma retomada de espaços e ações educativas  preparadas para receber as crianças 

com necessidades especiais. 

A educação atual tem de estar “voltada para o futuro”, sendo dessa maneira uma 

educação contestadora que suplantará os limites do Estado e do mercado, uma 

educação de transformação da sociedade e que se concretiza pela transmissão 

cultural, de acordo com GADOTTI (2000). 

 

3 CURSO DE SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO DE FORMADORES 

Assim, a pedagogia é a prática transformadora, pois fornece o referencial para as 

pedagogias de transmissão cultural, partindo da era do conhecimento e da 

informatização, inserida num contexto globalizado e o papel do pedagogo é o de 

auxiliar no processo de inclusão (GADOTTI, 2000). 
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Importante salientar que a rede de ensino pública carece de estrutura para a questão 

da inclusão. Ladislau Dowbor se perguntou “o que eu tenho a ver com tudo isso, se 

na minha escola não tem nem biblioteca e com o meu salário eu não posso comprar 

um computador?”. Gadotti (2000) informa que a resposta que lhe ocorreu foi a de que 

é preciso trabalhar o tempo do passado e o tempo do futuro, de maneira a superar 

condições do atraso e criar condições as possibilidades das novas tecnologias. 

Supervisão e avaliação têm funções distintas, mas complementares em comunidades 

educativas. Assim, a supervisão permite o crescimento profissional, melhorando o 

desempenho dos professores e a qualidade das práticas de ensino-

aprendizagem. Eles consideram que o supervisor deve promover a reflexão sobre as 

práticas, entre colegas e na comunidade educativa, de modo a promover um processo 

sócio construtivista de desenvolvimento profissional. Por sua vez, a avaliação de 

desempenho dos professores é visto como globalização, produzindo um julgamento 

profissional em relação ao desempenho e competência global dos professores. Em 

uma observação em perspectiva, os professores reafirmam a relevância da 

supervisão entre pares, transversal a todos os ciclos da educação, com base na 

reflexão e na pesquisa de projetos de ação. Quanto à avaliação, uma mudança 

essencial no perfil do avaliador, desde o interior ao externo à escola,  

 Cipriano Carlos Luckesi e, seu artigo  “Verificação ou Avaliação: O Que Pratica a 

Escola?”, explicita que o  termo avaliar também tem sua origem no latim, provindo da 

composição a-valere, que quer dizer "dar valor a..:". Porém, o conceito "avaliação" é 

constituído a partir das determinações da conduta de "atribuir um valor ou qualidade 

a alguma coisa, ato ou curso de ação...", que, por si, implica um posicionamento 

positivo ou negativo em relação ao objeto, ato ou curso de ação avaliado.  Isto quer 

dizer que o ato de avaliar passa a ser mais que quantificar valorar, passa a ser a 

coleta, análise e síntese dos dados que configuram o objeto da avaliação. O valor ou 

qualidade atribuídos ao objeto conduzem a uma tomada de posição a seu favor ou 

contra ele. A avaliação, diferentemente da verificação, envolve um ato que ultrapassa 

a obtenção de configuração do objeto, exigindo decisão do que fazer ante ou com ele. 

A verificação é uma ação que "congela" o objeto; a avaliação, por sua vez, direciona 

o objeto numa trilha dinâmica de ação, passando a ser o início do processo educativo2. 
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O curso de pedagogia de acordo com Libâneo e Pimenta pouco se alteraram 

relativamente à Resolução no 252/69. Assim, possíveis "novidades" no "curso de 

pedagogia" seriam “a atribuição, ao lado de outras, da formação em nível superior de 

professores para as séries iniciais do Ensino Fundamental, supressão das 

habilitações (administração escolar, orientação educacional, supervisão escolar etc.)” 

além de alterações de algumas disciplinas (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 1).  Esta 

visão corrobora com a percepção reflexiva da avaliação, enfim atende à perspectiva 

de que o trabalho escolar precisa ser coletivizado, numa ação direcionada por um trio gestor: 

gestor (a); coordenador (a) e pedagogo (a).  

A supervisão escolar é uma das atividades mais antigas em termos de 

acompanhamento do ensino e aprendizagem de profissão, técnica, que foi 

incorporada ao ensino formal. A ação do supervisor mostra-se preocupada com o ato 

de ensinar, de educar mesmo, configurando-se assim desde a antiguidade (MEDINA, 

2002, p. 36).  

Os supervisores no início do século XIX passaram um tempo considerável visitando e 

fiscalizando as escolas, embora o seu foco tenha mudado de olhar para as 

deficiências que merecem o desprendimento de supervisores para ajudar os 

professores a superar dificuldades. A inspeção, muitas vezes foi ridicularizada. Alguns 

supervisores na extensão da escola continuam a cumprir suas tarefas com uma 

abordagem autoritária (WILEY, 2004). 

Com o passar do tempo, a supervisão passou a ter o status merecido. Hoje o 

supervisor escolar tem a sua contribuição específica a dar no processo de ensino 

aprendizagem, atuando junto ao professor na identificação das necessidades, 

problemas e soluções (MEDINA, 2002). 

A supervisão passou por várias metamorfoses. Ao olhar para algumas das mudanças 

que tem ocorrido neste campo desde os primeiros dias, pode-se estabelecer um 

pouco o tempo histórico dos quadros para a evolução da supervisão de ensino. Ao 

analisar o desenvolvimento de mais aspectos da educação, deve-se ter em mente o 

que se denomina “axiomas” (conjunto de valores). Aplicado ao currículo 

desenvolvimento, poderiam incluir que o currículo escolar não só reflete mas é um 

produto de seu tempo. As alterações feitas em um período anterior de tempo podem 

existir concomitantemente com mudanças curriculares em um período posterior do 

tempo (WILEY, 2004). 
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Dessa maneira, de acordo com VISCA (2009) o papel do pedagogo possui um 

significado abrangente: “significaba el conocimiento y el estudio del sujeto individual y 

la educación comprendía el conocimiento de la comunidad, de la sociedad. En aquel 

momento, por motivos manifiestos y latentes, se produjo una división, porque conocer 

verdaderamente cómo un sujeto aprende es un concepto revolucionario en el sentido 

de aceptar al sujeto como es y hacer que el sujeto aprenda de verdad y no haciendo 

de cuenta. Esto significa una modificación muy grande en el sistema y en la educación” 

(VISCA, 2009, p. 1). 

A Profissionalização Continuada teve elementos tomados como ponto de partida e de 

chegada do processo constituído por experiências diferentes, no entanto: “tendo em 

comum a proposta de mudanças por aproximações processuais, sucessivas, por meio 

de estudos e investigações, objetivaram possibilitar aos referidos docentes um 

processo de análise, estudo, discussões e construções coletivas”, as quais 

propiciassem a formação contínua básica ao exercício do magistério (ANASTASIOU, 

2005, p. 9). 

Vários elementos foram decisivos do “Processo de Profissionalização, dentes eles: o 

conhecimento da realidade, a abrangência de uma proposta coletiva e institucional, a 

presença os coordenadores dos cursos ou departamentos”, além disso, tempo e 

condições concretas de efetivação, assim como a definição de elementos da teoria 

didática e a participação dos alunos somada ao reconhecimento da necessidade de 

um trabalho colegiado, que fosse participativo e cooperativo entre os sujeitos do 

processo (ANASTASIOU, 2005, p. 9). 

A supervisão começou a perceber que seu sucesso era mais dependente de 

habilidades interpessoais do que em habilidades técnicas e de conhecimento; os 

supervisores tinham de tornar-se sensíveis ao comportamento de grupos e indivíduos 

dentro dos grupos, ficando mais conscientes de que devem responder às 

necessidades, em oposição à satisfação de suas necessidades com base em sua 

suposta decisão superior. A supervisão tornou-se modificada por palavras como 

colaboração, cooperação, democrática e consultiva. Essa mudança de foco manteve-

se e intensificou-se no presente. O que se observa hoje é uma amálgama de práticas 

e atitudes (WILEY, 2004). 

O controle da supervisão é uma decorrência negativa das condições históricas em 

que a profissão principiou no Brasil. A conotação negativa de controle aparece quando 
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analisada a palavra sob a relação supervisor e professor, como sendo uma ação 

fiscalizatória sobre o mesmo. O controle é interpretado como “manifestação de poder 

que permeia a relação do supervisor com o professor, tornando esses atores do 

ensino profissionais distanciados hierarquicamente e vinculados a compromissos 

diferentes”, respectivamente com o sistema e o com o aluno (BARBOSA et al, 2009, 

p. 338).  

Um problema maior diz respeito à gestão em termos de falta de oportunidades de 

desenvolvimento de carreira: para a maioria dos supervisores, o cargo atual é o ponto 

culminante da carreira, uma recompensa por muitos anos de serviço nas escolas. 

Isso, evidentemente, transforma em risco de serviço de supervisão conservadora, com 

pouca motivação para inovar e procurar novos desafios. Os problemas de organização 

que as experiências de supervisão enfrenta estão relacionados em quatro pontos 

(GRAUWE, 2001).  

Em primeiro lugar, o serviço ainda é relativamente novo e sua estrutura atual não é 

suficientemente clara ou lógica. Em segundo lugar, a coordenação é difícil, 

especialmente entre o serviço de fiscalização e outros serviços que o supervisor 

trabalha no sentido de aperfeiçoamento pedagógico, tais como formação de 

professores, de recursos do professor centros, o desenvolvimento de currículos e 

exames. Recomendações formuladas nos relatórios de inspeção e dirigida ao 

autoridades administrativas e / ou pedagógicas, permanecem muitas vezes como 

palavras ao vento, o que frustra os funcionários da escola, bem como os supervisores. 

A terceira questão diz respeito à descrição de trabalho muito exigente para os 

supervisores, que são convidados a lidar com uma carga administrativa e de tarefas 

pedagógicas (GRAUWE, 2001). 

O sistema educacional brasileiro ainda está aquém das necessidades regulares e de 

qualidade, para conferir um tratamento equânime a todos, propiciando um ensino de 

qualidade muito ainda há para se realizar. 

 

 

4 CONCLUSÃO 

Possibilitar aos supervisores em formação e formadores a real oportunidade de 

crescimento é a missão do sistema escolar, a fim de proporcionar acesso e 
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possibilidade de futuro a todas as crianças, sendo dessa maneira fundamental a figura 

do pedagogo. 

O papel multidisciplinar do pedagogo é dinâmico no sentido de corresponder como 

ferramenta em prol da redução dos problemas concernentes às dificuldades de 

aprendizagem e no sentido de adaptar-se às novas tecnologias e fazer uso dessas 

tecnologias para a inclusão dos alunos. 
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