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RESUMO 

 

O presente estudo, desenvolvido na linha de pesquisa “Fundamentos da 
Formação do Profissional Docente, Práticas Educativas e Gestão da 
Educação”, tem por objetivo investigar o papel dos supervisores pedagógicos 
na formação continuada dos professores do Ensino Fundamental I, pela lente 
das percepções dos supervisores pedagógicos, professores regentes de 
turmas do Ensino Fundamental I e diretores escolares. Foi realizado em todas 
as escolas de uma rede pública municipal de ensino, no sul de Minas Gerais. 
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e exploratória 
fundamentada em Saviani (2008), Vasconcelos (2013), Almeida (2015), Placco 
(2015), Borges (2013), Vázquez (2011), Nóvoa (1999), dentre outros. Teve 
como procedimentos metodológicos, além dos estudos teóricos, uma pesquisa 
de campo, com a aplicação de dois questionários aos supervisores 
pedagógicos, diretores escolares e professores. Os dados coletados foram 
analisados conforme Bardin (2016) e à luz das teorias inerentes à temática em 
questão. Este estudo mostrou possibilidades de formação continuada dos 
professores, seja por meio da autoformação, da oferta de formação por 
agentes externos à escola ou, ainda, pelo próprio sistema educacional. Na 
percepção dos pesquisados, os momentos de formação são valorizados e 
considerados como possibilidades de dialógo e reflexão com os próprios pares, 
de revisão da própria prática pedagógica, num contexto coletivo, com alicerce 
teórico e de instauração de situações enriquecedoras para estruturação 
colaborativa dos planejamentos de trabalho pedagógico no ambiente escolar. 
Entretanto, apesar da legislação educacional garantir um tempo de formação 
continuada dos professores na escola, sob a tutela do supervisor pedagógico, 
nem sempre ocorre a legitimação desta prática, visto que, na concepção dos 
pesquisados, há diversos elementos impeditivos, como, por exemplo, a 
ausência de metas claras e de referenciais teóricos para o planejamento 
dessas ações formativas, a falta de investimento por parte do Estado, de 
acompanhamento e de avaliação desse processo formativo; além dos 
movimentos de desânimo, descrença ou resistência, refletidos nas respostas 
dos pesquisados. Em suma, para que a formação continuada dos professores, 
em parceria com os supervisores pedagógicos, aconteça, é necessário que o 
sistema educacional e seus atores mobilizem esforços para estabelecer 
espaços, tempos e uma cultura de formação permanente, que permita 
alavancar transformações. 

 

 
Palavras-chave: Supervisor pedagógico. Formação continuada de 
professores. Ensino Fundamental I. 
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the continuing education of teachers in municipal schools in southern 
Minas Gerais. 2019. 144 f. Dissertation (Master in Education)- Universidade do 
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ABSTRACT 
 

 
The present study, developed in the research line “Fundamentals of Teacher 
Training, Educational Practices and Education Management”, aims to 
investigate the role of educational supervisors in the continuing education of 
elementary school teachers, in the perspective of the educational supervisors, 
conducting teachers of Elementary School I classes and school principals, 
comprising all schools of a municipal public school system in southern Minas 
Gerais. It is a qualitative and exploratory research based on (2008), 
Vasconcelos (2013), Almeida (2015), Placco (2015), Borges (2013), Vázquez 
(2011), Nóvoa (1999), among others. The methodological procedures included 
theoretical studies and a field research with the application of two 
questionnaires to the educational supervisors, school principals and teachers. 
The data collected were analyzed according to Bardin (2016) and considering 
the theories inherent to the theme. This study showed possibilities for 
continuing teacher education, either through self-training, the provision of 
training by agents outside the school or even by the educational system itself. 
The respondents reveal that they value those moments of formation and 
consider them as possibilities for dialogue and reflection with their own peers, 
for reviewing their own pedagogical practice in a collective context with 
theoretical foundation and for establishing enriching situations for the 
collaborative structuring of pedagogical work planning in the school 
environment. However, although the educational legislation guarantees some 
for continuing teacher training at school, under the oversight of the educational 
supervisor, this practice is not always legitimized, since, as the researched 
unveil,  there are several impeding elements, such as the absence of clear 
goals and theoretical references for the planning of those formative actions, the 
lack of State investment, monitoring and evaluation of that formative process, in 
addition to movements of discouragement, disbelief or resistance, reflected in 
the responses of the interviewed. In short, for the continuing education of 
teachers in partnership with the educational supervisors to take place, it is 
necessary that the educational system and its actors mobilize efforts to 
establish spaces, times and a culture of permanent formation that allows 
leverage transformations. 

 

 
Keywords: Educational supervisor. Continuing teacher training. Elementary 
School I. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A formação continuada dos professores tem sido considerada como uma 

das possibilidades para a articulação de melhorias na qualidade da educação. 

Nesse sentido, a educação básica brasileira, se olhada em um contexto 

histórico recente, mostra “movimentações” significativas no que se refere à 

continuidade na formação docente, com documentações que endossam as 

políticas públicas educacionais.  

A começar pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 

(lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996), passando pelo Plano Nacional de 

Educação1 (PNE) 2014-2024 (Lei n. 13005, de 25 de junho de 2014), pela 

Política Nacional de Formação de Professores, apresentada pelo Ministério da 

Educação (MEC), em 18 de outubro de 2017, a homologação da nova Base 

Nacional Curricular Comum, em 20 de dezembro de 2017, tem-se a formação 

continuada admitida como uma condição inerente ao exercício da profissão 

docente e a qualidade da educação. As políticas públicas educacionais, 

apresentadas pelo governo federal via MEC, ressaltam uma necessidade de 

formar, continuamente, os profissionais da educação para as especificidades 

de ensino que abrangem as próprias realidades escolares. 

 Nóvoa (1999, p. 25) evidencia que as próprias realidades escolares são 

importantes oportunidades para o desenvolvimento profissional, já que o 

mesmo defende que as atividades formativas fazem vislumbrar possibilidades 

de mudança e aperfeiçoamento da prática educativa escolar, por meio da “[...] 

autonomia na gestão da própria profissão” e da “[...] ligação mais forte aos 

aspectos educativos locais”. Nessa perspectiva, pode-se considerar que, 

atuando na formação continuada dos professores, os supervisores 

pedagógicos se responsabilizam pela articulação entre as intencionalidades 

 
1 A meta 5 do Plano Nacional da Educação estabelece que o Brasil deverá alfabetizar todas as 
crianças, no máximo, até o fim do 3º ano do Ensino Fundamental. A meta 7 determina que o 
Brasil deverá melhorar a qualidade da educação básica em todas etapas e modalidades, por 
meio da melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, bem como das médias para o IDEB 
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que aumentam com o passar dos anos e 
são diferentes de acordo com a etapa escolar. 
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pedagógicas e as reflexões acerca de como estão sendo realizadas as 

atividades formativas.  

Reconhecendo essa dimensão profissional e importância que os 

supervisores pedagógicos têm nas atividades escolares, em especial, nas 

ações desencadeadas, visando ao desenvolvimento profissional da equipe de 

professores, busca-se, neste estudo, responder aos seguintes 

questionamentos: há formação continuada dos professores no ambiente 

escolar sob a responsabilidade do supervisor pedagógico? Docentes e 

supervisores pedagógicos consideram que estão subsidiados no processo de 

formação continuada, nas unidades escolares em que atuam? 

Essas problemáticas de pesquisa, que envolvem a formação continuada 

dos professores e a atuação dos supervisores pedagógicos, remetem às 

prerrogativas legais da Educação Nacional. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) - Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996, em seu 

título VI, “Dos Profissionais da Educação”, Art. 61 que foi alterado pela lei n. 

12014, de 06 de agosto de 2009, apresenta os fundamentos da formação 

docente: 

Parágrafo único.  A formação dos profissionais da educação, de 
modo a atender às especificidades do exercício de suas atividades, 
bem como aos objetivos das diferentes etapas e modalidades da 
educação básica, terá como fundamentos: I – a presença de sólida 
formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos 
científicos e sociais de suas competências de trabalho; II – a 
associação entre teorias e práticas, mediante estágios 
supervisionados e capacitação em serviço; III – o aproveitamento da 
formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e em 
outras atividades.  

 

O artigo 62 da LDB, que foi alterado pela Lei n. 12056, de 13 de outubro 

de 2009, em seu parágrafo 1º, destaca que os Municípios, Estados, Distrito 

Federal e União, em regime de colaboração, deverão promover a formação 

inicial e a continuada dos profissionais do magistério. Em 2013, a Lei n. 12796, 

de 04 de abril de 2013, inseriu o artigo 62-A que, em seu parágrafo único, 

estabelece que a formação continuada dos profissionais da educação básica 

também pode acontecer no próprio local de trabalho, dentre as outras 

possibilidades apresentadas.  

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

 

Dada essa relevância da formação continuada, garantida pela 

legislação, no local de trabalho, dentre outras possibilidades, este estudo tem 

por objetivo geral investigar o papel dos supervisores pedagógicos na formação 

continuada dos professores na escola básica, pela lente das percepções dos 

supervisores pedagógicos, diretores escolares e professores do Ensino 

Fundamental I.  

Como objetivos específicos, pretende-se promover a autorreflexão dos 

pesquisados sobre a própria formação; conhecer as percepções dos 

participantes sobre as ações do supervisor pedagógico, na formação 

continuada dos professores, no cotidiano escolar, e os significados que 

atribuem ao tempo destinado à formação dos professores na escola, 

denominado módulo II. Além disso, identificar as principais dificuldades para o 

desenvolvimento dessa formação. 

Como locus desta pesquisa, foi eleita uma rede pública municipal de 

ensino, em uma cidade de porte médio, com uma população estimada pelo 

IBGE, em 2018, de 148.862 habitantes, no sul do estado de Minas Gerais. 

Nesse município, de acordo com a Lei Ordinária n. 4122, de 22 de fevereiro de 

2003 (Estatuto do Magistério Público Municipal do município pesquisado), os 

profissionais que desempenham a função de coordenação pedagógica, 

também chamados de pedagogos ou especialistas, são concursados e 

nomeados e/ou contratados para esta função, tendo como nomenclatura de 

cargo a expressão “supervisor pedagógico”. Esse município possui 

supervisores pedagógicos atuando em todas as unidades escolares de 

Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental. Entre as atribuições desses 

profissionais, está o desenvolvimento da formação continuada em serviço dos 

professores, durante as duas horas semanais de trabalho remunerado 

extraclasse, conhecido como Módulo II coletivo. 

Pela perspectiva de formar, continuamente, os profissionais da 

educação para melhorar a qualidade do ensino, as funções dos supervisores 

pedagógicos nas escolas se destacam e são fundamentais porque estão, 

diretamente, envolvidas com os princípios da educação nacional no que se 
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refere, em especial, ao “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas” e a 

“garantia do padrão de qualidade do ensino” (BRASIL, 1996). Ainda na LDB 

consta que a coordenação pedagógica2 é uma das funções dos profissionais 

do magistério que exercem atividades de docência ou de suporte à docência, 

conforme determina o parágrafo 2º do artigo 67 da LDB (BRASIL, 1996), que 

foi incluído pela lei n. 11.301, de 10 de maio de 2006.   

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 
201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério 
as exercidas por professores e especialistas em educação no 
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em 
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção 
de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento 
pedagógico (BRASIL, 2006).  

 

Uma das ações desenvolvidas pelos supervisores pedagógicos é a 

articulação no processo de construção do projeto político pedagógico (PPP) 

nas secretarias da Educação e nas unidades escolares. Entende-se, assim, 

que a contribuição de supervisores pedagógicos é fundamental para garantir os 

estudos, reflexões e participação dos educadores, objetivando a consolidação 

dos processos de ensino e aprendizagem. De acordo com Vasconcelos (2013), 

os coordenadores pedagógicos necessitam atuar para que as reuniões 

planejadas e coordenadas por eles sejam espaços para o aproveitamento da 

cultura escolar, para a contextualização criteriosa dos saberes práticos e 

teóricos, a fim de promover a práxis que estabelece o processo de ação-

reflexão e que caracteriza a formação continuada dos professores. 

Além desta introdução, considerada neste trabalho como seção 1, este 

estudo está estruturado da seguinte forma: na seção 2, traz as considerações 

teóricas sobre o supervisor pedagógico e a formação continuada dos 

professores que atuam no Ensino Fundamental I; na seção 3, descreve os 

procedimentos metodológicos desta investigação e, na seção 4, apresenta os 

dados coletados com relação à formação continuada, bem como apresentará a 

análise destes dados à luz das teorias pesquisadas. 

 
2 Neste estudo, optou-se por utilizar a expressão “supervisores pedagógicos” porque, na 
referida rede de ensino pesquisada, a função de coordenação pedagógica, que consta na LDB 
(1996), é exercida pelos profissionais que são denominados como “supervisor pedagógico”. No 
entanto, mantém-se a expressão “coordenadores pedagógicos” para os estudos que se 
referem a esse cargo com esta denominação. 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

Almeida e Placco (2008) reconhecem que a sociedade e a escola do 

século XXI passam por um momento de transição e que, para a escola, as 

implicações incidem sobre as alternativas que se projetam para a superação 

dos desafios. Um dos desafios em destaque na escola do século XXI é a 

formação continuada dos professores. Um dos profissionais que tem atuação 

nesse tipo de formação docente é o(a) supervisor(a) ou coordenador(a) 

pedagógico(a) nas escolas. 

Mediante a necessidade de compreensão da atuação da supervisão 

pedagógica na formação continuada dos professores, se realizou estudos 

sobre os aspectos históricos que construíram a identidade desse profissional 

nas escolas brasileiras e a legislação que subsidia a atuação do supervisor 

pedagógico no Brasil.  

A partir da base legal e histórica do profissional atuante na supervisão 

pedagógica, foi possível conhecer as ações do supervisor pedagógico na 

formação continuada dos professores, inclusive, por meio de estudos correlatos 

a esta temática pesquisada. 

2.1 O SUPERVISOR PEDAGÓGICO: aspectos históricos 

 

As contingências históricas para realizar a análise da identidade da 

coordenação pedagógica devem ser consideradas, afirma Mate (2012). Para 

essa autora, nesse processo, talvez seja necessário rever posições, resgatar 

experiência, retomar conflitos, fazer opções, entrar em embates, enfrentar 

diferenças, de modo que se possa compreender que a construção da função 

de coordenação pedagógica possui vários estilos nas escolas, que vão desde o 

hierarquicamente superior ao construtor de relações interpessoais. 

A ideia de que a função supervisora sempre acompanhou a ação 

educativa e, no decorrer do tempo, é que esta foi ganhando especificidades 

que permitiram que fosse considerada uma profissão, é apresentada por 

Saviani (2008). Para esse estudioso, desde as comunidades primitivas, a 

função supervisora já existia, visto que havia a preocupação com o zelar pela 

regularidade ou funcionamento das comunidades. Como não havia uma 
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educação propriamente dita e estruturada, também não se podia falar de ação 

supervisora em sentido próprio, mas os adultos mais experientes já orientavam 

as crianças com uma vigilância discreta. Ainda de acordo com Saviani (2008), 

nesta perspectiva histórica, com a fixação dos homens na terra, surgiu a 

divisão destes em classes, a propriedade privada e a dependência do trabalho. 

 A educação, que antes era única a todos no primitivismo, cede lugar a 

educação dividida e diferenciada (um modelo que coincide com as 

necessidades e processos do trabalho e outro com organização escolar para 

os membros de classe).  Assim, na Idade Antiga e na Idade Média, a maioria 

da população tinha uma educação voltada para o trabalho, enquanto as 

classes dominantes tinham acesso à uma educação escolar. Embora já tivesse 

surgida a educação escolar, a ação supervisora não tinha tomado frente no 

sentido estrito, embora estivesse presente na forma de controle, fiscalização, 

coerção e conformação. 

Saviani (2008) menciona que o pedagogo da Grécia era aquele 

encarregado de conduzir, vigiar, controlar, supervisionar a educação das 

crianças das classes dominantes; enquanto o capataz supervisionava a 

educação dos trabalhadores escravos, que se pautava pela natureza do 

trabalho que iriam desempenhar. Desta maneira, a função supervisora já 

existia, todavia, não se discutia ainda a ideia de supervisão.  

Com a passagem da Idade Média para a Época Moderna, segundo 

palavras de Saviani (2008), houve a expansão do modelo de produção 

capitalista, a estruturação de novas polaridades (cidade em detrimento ao 

campo, relações sociais em contraponto às relações naturais, etc.) e a 

incorporação da ciência aos modos produtivos. Assim, tais transformações 

exigiram a generalização da escola para que esta se tornasse a principal e 

dominante forma de educação, e essa institucionalização da educação, de 

forma sistemática e deliberada, propiciou o esboço da ideia de supervisão 

educacional.  

Na perspectiva histórica e analítica apresentada por Saviani (2008), 

constata-se que a ideia de supervisão surgiu, no Brasil, com o Ratio Studiorum. 

Segundo suas palavras: 

Com a vinda dos primeiros jesuítas em 1549, dá-se início à 
organização das atividades educativas em nosso país. No Plano de 
Ensino formulado pelo padre Manuel de Nóbrega está presente a 
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função supervisora, mas não se manifesta, ainda, a ideia de 
supervisão. Mas, no Plano Geral dos jesuítas, o Ratio Studiorum, que 
é adotado no Brasil especialmente após a morte de Nóbrega, ocorrida 
em 1570, já se faz presente a ideia de supervisão (SAVIANI, 2008, p. 
20). 

 

O Ratio Studiorum é constituído por um conjunto de regras cobrindo 

todas as atividades dos agentes diretamente ligados ao ensino. Teve duas 

versões anteriores (1586 e 1591), que foram testadas em caráter experimental, 

para que se apresentasse críticas e sugestões antes que se chegasse à versão 

final, editada e promulgada em janeiro de 1599. Esse documento explicita a 

ideia de supervisão educacional, pois, a função supervisora é destacada das 

demais, adquire uma tarefa específica e realizada por um agente determinado, 

“o prefeito dos estudos”, cujas funções deveriam ser reguladas por trinta regras 

que vão desde organizar os estudos e orientar os professores até assistir aulas 

com periodicidade, ler os registros dos alunos, chamar a atenção dos 

professores e levar situações ao reitor.  

De acordo com as pesquisas de Saviani (2008), o caráter orgânico da 

função supervisora, concentrada na figura do “prefeito dos estudos”, passou 

por um processo de diluição quando o alvará de 28 de junho de 1759 

determinou as reformas pombalinas e, em decorrência destas, a expulsão dos 

jesuítas, a extinção do sistema de ensino que estes instituíram e a criação das 

aulas régias. Com este alvará, a ideia de supervisão passou a abarcar também 

os aspectos político-administrativos (inspeção e direção), por meio da figura do 

diretor geral dos estudos. 

De acordo com Saviani (2008, p. 22), em 15 de outubro de 1827, o Brasil 

institui as escolas de primeiras letras, com o “Método de Ensino Mútuo”, e o 

professor passa a exercer as funções de docência e de supervisão, instruindo 

os monitores e supervisionando as atividades de ensino e de aprendizagem 

dos alunos. Saviani (2008) continua delineando que, em 1834, Chichorro da 

Gama, ministro do império brasileiro, conclama a criação de um inspetor de 

estudos devido às péssimas condições de administração das escolas. A ideia 

de “agentes específicos” para estabelecer uma “supervisão permanente” torna-

se recorrente e, em 1854, o inspetor geral surge no âmbito das reformas Couto 

Ferraz para supervisionar todas as escolas pessoalmente ou por meio de seus 

delegados ou membros do conselho diretor. Aglomeravam-se, ainda, as 
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funções de autorizar a abertura de escolas, rever livros e presidir os exames 

dos professores, dentre outras.  

Os debates e propostas no final do império brasileiro, de acordo com 

Saviani (2008), evidenciavam a necessidade de articular todos os serviços de 

educação numa coordenação e foi nesse contexto histórico que a ideia de 

supervisão obteve maior projeção. Como consequência, dois fatores 

impulsionaram a ideia de supervisão, de acordo com Saviani (2008), a 

organização administrativa e pedagógica do sistema como um todo, para a 

supervisão das atividades educativas (inspeção, controle e coordenação) e a 

organização das escolas nas formas de grupos escolares (supervisão 

pedagógica nas unidades escolares). 

Saviani (2008) menciona que, no período republicano, essa dominância 

de práticas fiscalizadoras acarreta prejuízos porque, ao invés de orientar, os 

Inspetores de Distrito, por exemplo, passam a incidir sobre a burocratização 

das rotinas. Na década de 1920, surgem os “profissionais da educação”, os 

“técnicos em escolarização” e começam a surgir órgãos específicos para 

assuntos educacionais. Inclusive, é nesta década que se cria o Ministério da 

Educação e Saúde Pública.  

Além da criação de tais órgãos, ocorre também a remodelação do 

aparelho organizacional, separando os setores administrativos dos técnico-

pedagógicos. E esta distinção, entre a área administrativa e a área pedagógica, 

foi condição para o surgimento da figura do supervisor como distinta do diretor 

e do inspetor, porque pressupunha a orientação pedagógica e o estímulo à 

competência técnica, conforme revela as pesquisas de Saviani (2008). 

Buscando a maior valorização dos meios na organização dos serviços 

educacionais e a racionalização do trabalho educativo, os técnicos ou 

especialistas em educação ganham destaque no cenário nacional com o 

Manifesto dos Pioneiros, que pregava a necessidade de ser científico no 

estudo e na resolução dos problemas educativos. O supervisor estava entre 

estes técnicos ou especialistas em educação e era formado pelos cursos de 

Pedagogia, que também formavam os professores das disciplinas específicas 

do Curso Normal, conforme estabelecido pelo Decreto nº 19.851, de 11 de abril 

de 1931 (BRASIL, 1931). 
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As reformas Francisco Campos, de 1931, e Capanema, de 1942 à 1946, 

culminaram na “estruturação/reestruturação” do ensino no Brasil e, em 1961, 

uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi promulgada, 

organizando a burocracia estatal no âmbito educacional e formando agentes 

para operar essa cada vez mais extensa e complexa máquina burocrática”. 

Até a década de 1960, os cursos de Pedagogia formaram os pedagogos 

generalistas que eram os técnicos ou especialistas em educação, mas, sem 

função claramente definida. Após o golpe de 1964, os cursos de Pedagogia 

foram reformulados por meio do Parecer nº 252 de 1969, que tencionava 

especializar o educador numa função particular e específica e culminou no 

surgimento das quatro habilitações por função: administração, inspeção, 

supervisão e orientação. Segundo o pesquisador, as habilitações foram 

reflexos da “pedagogia tecnicista” que anunciava como propósito garantir a 

produtividade e eficiência no processo educativo, por meio da racionalização 

do planejamento e o controle através dos técnicos.  

Conforme esclarece Saviani (2008), este parecer foi a tentativa mais 

radical de se profissionalizar a função do supervisor educacional e apresentou 

os requisitos básicos para que a atividade deste adquirisse o status de 

profissão: a necessidade social (burocratização dos mecanismos educacionais) 

e a especificação das características da profissão; o preparo de novos 

profissionais para a função (reformulação dos cursos de Pedagogia) e a 

identidade própria da profissão. 

Assim, nas décadas de 1960 e 1970, segundo Rangel (2008, p. 71), a 

supervisão foi concebida como uma especialidade pedagógica e incumbida de 

garantir a eficiência dos meios e a eficácia dos resultados – do trabalho 

didático-pedagógico da e na escola, evitando desvios e, por isto, deveria 

acompanhar, controlar, avaliar e direcionar, tendo no currículo e no processo 

didático os seus objetos de controle de qualidade. Esta perspectiva “tecnicista” 

da supervisão recebeu muitas críticas, porque definia a escola como um lugar 

social que refletia a hegemonia, a elitização, a seletividade, a discriminação, o 

preconceito e o estigma da exclusão.  

Com relação à identidade própria, Saviani (2008) conduz a análise de 

que ela foi objeto de controvérsia, porque o supervisor não poderia ser 

considerado um profissional meramente técnico, já que exercia também um 
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papel político.  A própria questão das habilitações também foi alvo de críticas, 

porque estas, tanto em termos teóricos, quanto em termos práticos, eram 

desprovidas de especificidade, já que na prática as funções de administrador, 

orientador ou supervisor seriam exercidas pelo mesmo profissional: o 

educador, desde que, adequadamente, qualificado. Estas ideias geraram o 

esboço das propostas que começaram a se organizar no final dos anos 1970 e 

que pregavam que o curso de Pedagogia deveria ter uma fundamentação 

teórica, centrada nos fundamentos da educação, para formar o profissional da 

educação, capaz de exercer diferentes atribuições. 

Nos anos 1980, discute-se a questão da especialidade pedagógica e 

Rangel (2008) aponta que, a partir desta discussão, desfaz-se o equívoco que 

a supervisão é a responsável pela divisão desagregadora do trabalho e 

começa-se a reconhecer que a supervisão pedagógica é a grande 

coordenadora (organizadora) comum do trabalho, articulando e alinhando os 

diversos setores da escola. Nesta trajetória, na década de 1990, a ação da 

supervisão pedagógica ganha o compromisso com o público, com o social, com 

o político, com o interesse coletivo, com a reciprocidade entre prática, teoria e 

norma. 

Rangel (2008) destaca que, observando as quatro últimas décadas do 

século XX, a supervisão pedagógica se ressignificou; inclusive, com relação à 

nomenclatura utilizada: Supervisão ou Coordenação. De acordo com a referida 

pesquisadora, o título da função é também uma questão de atribuição de 

identidade, de significado do nome e de significante da função. A supervisão é 

considerada como aquela que tem uma “visão superior”, no sentido de mais 

abrangente; e a coordenação é considerada aquela que “co-ordena” e organiza 

em comum, integrando. De acordo com Saviani (2008), a questão da 

identidade do supervisor educacional permaneceu em discussão. Rangel 

(2008) complementa que, nesta discussão, há a necessidade de se perceber 

qual é o objeto da ação supervisora, sua especificidade e abrangência.  

O objeto específico da supervisão escolar em nível de escola é o 
processo de ensino-aprendizagem. A abrangência desse processo 
inclui: currículo, programas, planejamento, avaliação, métodos de 
ensino e recuperação, sobre os quais se observam os procedimentos 
de coordenação, com finalidade integradora, e orientação, nucleada 
no estudo, nas trocas, no significado da práxis (RANGEL, 2008, p. 
78). 
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Rangel (2008) ainda discorre que, a partir do final da década de 1990, 

começa-se a considerar a necessária relação de reciprocidade entre prática, 

teoria e norma, gerando o processo de reflexão-ação-reflexão e que, a partir 

desta consideração, voltou-se a atenção para o trabalho do supervisor 

pedagógico que coordena o trabalho comum, organizando, estimulando e 

coletivizando as oportunidades de estudos e trocas. De acordo com suas 

palavras:   

 [...] a supervisão pedagógica e seu objeto – o processo de ensino 
aprendizagem – insere-se num projeto pedagógico de escola e, 
recorrendo aos fundamentos teóricos desse processo, [...], não só 
assume como (reafirma-se) incentiva nos professores a atitude de 
estudo e pesquisa (RANGEL, 2008, p. 93). 

 

Rangel (2008, p. 95) esclarece que a ação supervisora é “abrangente” e, 

ao mesmo tempo, “específica”: 

O abrangente está nas articulações, nas ‘co-ordenações 
(organizações em comum) de muitas atividades, promovendo a sua 
integração e as das pessoas que as realizam. Nesse sentido, a 
supervisão – na sua ‘visão sobre’ – tem a sua ‘especialidade’ 
nucleada na conjugação dos elementos do currículo: pessoas e 
processos. Desse modo, a ‘especialidade supervisora’ caracteriza-se 
pelo que congrega, reúne, articula, enfim, soma e não divide3. 

 
Para essa autora, a especialidade supervisora implica ao profissional 

dedicar-se às questões específicas do trabalho – conhecimento, formação e 

prática – enquanto partes de um todo, de um projeto comum. Nessa 

perspectiva, Rangel (2008, p. 94) evidencia que a supervisão pedagógica 

participa da elaboração do projeto pedagógico da escola, da sua elaboração 

(componentes estruturais, conceituais, fundamentos, finalidade) e coordena a 

sua utilização “como referência, não só do que é, mas também do que 

pretende que seja o trabalho educativo”.  

A antiga divisão do trabalho escolar, segundo Alves e Garcia (2008), 

com hierarquia rígida e composta por pessoas específicas para determinadas 

funções, passa a ser influenciada pelo conceito de divisão de trabalho mais 

orgânica, que prioriza as necessidades, atua considerando as possibilidades de 

desenvolvimento de uma flexibilidade intelectual e de sensibilidade e abertura 

 
3 Rangel (2008, p.95) utiliza o termo “divide” associando-o às práticas segmentadoras e 
individualistas que estão no sentido contrário a ideia de coordenação de pessoas e processos 
que ela destaca. 
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para o novo, favorece a criatividade face às situações desafiadoras e a atitude 

crítica e construtiva frente aos impasses que o mundo coloca. 

Nessa divisão de trabalho mais orgânica, de acordo com Feldfeber et al 

(2008), recupera-se as articulações verticais, nas quais se observa a estrutura 

hierárquica do sistema, e as articulações horizontais, que incluem os vínculos 

com a escola e a sociedade. Assim, tenta-se superar a imagem da supervisão 

ligada à fiscalização e ao controle sendo, então, posicionada como construtora 

de realidades por meio da articulação das políticas públicas e o projeto político-

pedagógico, como considera Vasconcelos (2013, p. 87):  

Poderíamos dizer que a coordenação pedagógica é a articuladora do 
Projeto Político-Pedagógico da instituição no campo pedagógico, 
organizando a reflexão, a participação e os meios para a 
concretização do mesmo, de tal forma que a escola possa cumprir 
sua tarefa de propiciar que todos os alunos aprendam e se 
desenvolvam como seres humanos plenos, partindo do pressuposto 
de que todos têm direito e são capazes de aprender. O núcleo de 
definição e articulação deve ser, portanto, o pedagógico (que é o 
núcleo da escola, enquanto especificidade institucional) e, em 
especial, os processos de ensino-aprendizagem. Neste sentido, a 
própria concepção de supervisão se transforma, na medida em que 
não se centra na figura do supervisor, mas na função supervisora 
que, inclusive, pode e deve circular entre os elementos do grupo, 
cabendo à coordenação a sistematização e integração do trabalho. 

 

Atualmente, uma divisão de trabalho mais orgânica e com articulações 

verticais e horizontais pode propiciar aos profissionais do magistério a 

apropriação do seu saber como autor e ator do ato educativo. Nesse sentido, 

há um pacto de solidariedade e competência entre os envolvidos, assumindo-

se a responsabilidade no sentido prospectivo sobre o que se pode fazer 

(VASCONCELOS, 2014). Inclusive, responsabilidades prospectivas com 

relação ao próprio processo de formação continuada em serviço.  

Para melhor sintetizar as contingências históricas da supervisão 

pedagógica e facilitar a compreensão do leitor, conforme os estudos de Saviani 

(2008), Rangel (2008) e Mate (2012), dentre outros, neste estudo foi 

organizado um quadro síntese (Quadro 1) do percurso histórico da função do 

supervisor na educação brasileira. 
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   Quadro 1 - Percurso histórico síntese da função supervisora na área educativa no Brasil 

 
Período histórico 

 
Referência 

Comunidades 
primitivas nômades 

Função supervisora com zelo pela regularidade e funcionamento das 
comunidades 

Fixação dos homens 
à terra 

Sociedade e educação divididas e diferenciadas. 

Idade Antiga e Idade 
Média 

Educação voltada para o trabalho, enquanto as classes dominantes 
têm acesso à educação escolar. 

Passagem da Idade 
Média para a época 
Moderna 

Expansão do modelo capitalista e da generalização da escola 
(institucionalização da educação) 
Esboço da ideia de supervisão educacional 

Brasil 

1599 1599, Ratio Studiorum: Destaca a função supervisora das demais. 
Surge o “Prefeito dos Estudos” e a supervisão educacional. 

1759 1759, Reformas Pombalinas: A ideia de supervisão passou a abarcar 
também os aspectos político-administrativos (Inspeção e direção) e o 
profissional passou a ser chamado de “Diretor geral dos estudos”. 

1827 Escolas de Primeiras Letras: Professor com as funções de docência 
e de supervisão de monitores. Era o “professor supervisor”. 

1834 Chichorro da Gama, ministro do Império, conclamou a ideia de 
“agentes específicos” para estabelecer uma “supervisão 
permanente” e, então, apareceu o “Inspetor de estudos”. 

1854 Reformas Couto Ferraz: Supervisão pessoal das escolas ou por 
meio de delegados; bem como, a autorização e abertura de escolas. 
“Inspetor geral”. 

Período republicano Práticas fiscalizadoras: “Inspetor de Distrito”. 

1920 Surgimento dos técnicos em escolarização. 
Separação dos setores administrativos dos técnico-pedagógicos. 

1931 - 1942 a 
 1946 

Reforma Francisco Campos e Reforma Capanema: reestruturam o 
ensino no Brasil e fomentam a criação de uma nova LDB. 

1960 Cursos de Pedagogia formam os pedagogos generalistas. 
Em 1961, uma nova LDB é promulgada, organizando a burocracia 
estatal no âmbito educacional. 

1964 Parecer n. 252 culmina no surgimento das quatro habilitações: 
administração, inspeção, orientação e supervisão. 
Supervisão adquire status de profissão (necessidade social). 

Décadas de 1960 e 
1970 

Especificidade pedagógica para garantir a eficiência e a eficácia dos 
resultados (perspectiva tecnicista: controlar, avaliar e direcionar). 

Década 1980 Começa-se a reconhecer a supervisão como a organizadora do 
trabalho comum. 

Década 1990 Compromisso com o público, com o social, com o político, com o 
interesse coletivo, com a reciprocidade entre prática, teoria e norma. 

Final do século XX Supervisão agrega funcionalidades interativas com a realidade 
escolar. 

Século XXI Articulações verticais (hierárquicas do sistema) e horizontais 
(vínculos com a escola e a sociedade) propõem uma divisão de 
trabalho mais orgânica ao supervisor pedagógico. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Nesse percurso histórico, apresentado pelos referidos pesquisadores, os 

supervisores pedagógicos adquiriram, além de uma função técnica, uma 

função essencialmente política. A abrangência ou especificidade pedagógica 

da função supervisora foi complementada com a projeção para promover 

também a transformação das relações vigentes através do trabalho educativo.  
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2.2 A LEGISLAÇÃO E A ATUAÇÃO DO SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

 

Conhecendo os aspectos históricos que constituíram a identidade do 

profissional atuante na supervisão pedagógica, pode-se reconhecer que ele 

teve sua origem preconizada em aspectos, em geral, atrelados à fiscalização e 

ao controle das atividades realizados por outros. Mas, redefiniu-se no final do 

século XX, agregando funcionalidades mais interativas com a realidade 

escolar. Implicando, inclusive, na corresponsabilização e intencionalidade 

sobre o processo educativo, para o enfrentamento dos desafios presentes na 

escola (PLACCO; SOUZA, 2008). 

Reportando-se à segunda metade do século XX, torna-se possível 

averiguar como se fez a transição legal entre as funções da supervisão 

pedagógica de características fiscalizatórias e de controle para a supervisão 

pedagógica com foco na gestão de ações pedagógicas. De acordo com 

Oliveira (2017), com a promulgação da lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971 

(BRASIL, 1971), a função do coordenador pedagógico referenciou-se em 

perspectivas que preconizavam o desenvolvimentismo, a racionalidade, a 

produtividade, a eficiência e o controle do trabalho pedagógico exercido pelos 

professores e, após a publicação da lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

(BRASIL, 1996), o coordenador passou a assumir o papel de gestor 

pedagógico da escola, responsabilizando-se pela atuação e coordenação de 

esforços no processo educativo. 

O artigo 3º da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996), prevê o pluralismo 

de ideias e de concepções pedagógicas, bem como a garantia de padrão de 

qualidade como um de seus princípios e estes podem ser relacionados às 

funções de coordenação pedagógica num ambiente escolar. O artigo 12 desta 

LDB (Lei n. 9394/1996), entre as suas incumbências, explicita que os 

estabelecimentos de ensino terão de elaborar e executar sua proposta 

pedagógica, velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente e 

prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Aos 
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docentes, de acordo com o artigo 13 da referida LDB (Lei n. 9394/1996), 

também estão prescritas as seguintes incumbências: 

I- participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 

II- elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 
pedagógica do estabelecimento de ensino; 

III- zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV- estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 
V- ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de 

participar, integralmente, dos períodos dedicados ao 
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

VI- colaborar com as atividades de articulação da escola com as 
famílias e a comunidade. (BRASIL, 1996). 

Estas incumbências docentes são desmembramentos das incumbências 

pelas quais os estabelecimentos de ensino são responsáveis e às quais 

pertencem ao campo de ação da coordenação pedagógica. 

O objeto específico da supervisão escolar em nível de escola é o 
processo de ensino-aprendizagem. A abrangência desse processo 
inclui: currículo, programas, planejamento, avaliação métodos de 
ensino e recuperação, sobre os quais se observam os procedimentos 
de coordenação, com finalidade integradora, e orientação, nucleada 
no estudo, nas trocas, no significado da práxis (RANGEL, 2008, p. 
78). 
 

Os artigos 14 e 15 da LDB (BRASIL, 1996) abordam a questão da 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-

pedagógico da escola e dos progressivos graus de autonomia pedagógica que 

as unidades escolares públicas da educação básica têm assegurados e que se 

constituem através da práxis coordenada e orientada nos núcleos de estudos, 

promovidos pelos profissionais da coordenação pedagógica, mediante a 

formação e capacitação dos profissionais docentes na própria realidade.  

No artigo 67 da LDB (BRASIL, 1996), que foi alterado pela Lei nº 11.301, 

de 20 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006), as funções do magistério são 

especificadas da seguinte maneira:  

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8o do art. 
201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério 
as exercidas por professores e especialistas em educação no 
desempenho de atividades educativas, quando exercidas em 
estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e 
modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção 
de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento 
pedagógico (BRASIL, 2006).  
 

 

A lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008 (BRASIL, 2008), que 

regulamenta e institui o piso nacional profissional para os profissionais do 
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magistério público da educação básica, no artigo 2º também estão 

especificados os profissionais do magistério público da educação básica: 

§ 2o [...] aqueles que desempenham as atividades de docência ou as 
de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, 
planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação 
educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de 
educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a 
formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e 
bases da educação nacional (BRASIL, 2008). 

 
Essa Lei n. 11.738/2008, uma legislação nacional, define quem são os 

profissionais do magistério público e as funções que desempenham (docência 

ou suporte pedagógico à docência). Como suporte pedagógico à docência, 

encontram-se as funções de “direção ou administração, planejamento, 

inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais”. 

A lei ordinária municipal n. 41224, de 22 de fevereiro de 2003, dispõe 

sobre o estatuto do magistério público do município pesquisado. Faz-se 

necessário conhecer os artigos desta legislação que abordam a questão dos 

profissionais do magistério público e da formação continuada, para melhor 

contextualizar as respostas que os participantes deste estudo apresentaram na 

pesquisa de campo. Neste estudo do Estatuto do Magistério Público Municipal 

(MUNICÍPIO PESQUISADO, 2003), primeiramente, são destacados os 

aspectos legais que fazem menção aos profissionais do magistério e, a seguir, 

os que referenciam a questão da formação continuada. 

O artigo 1º desta lei ordinária municipal anuncia que seus objetivos são 

os seguintes: 

I  -estabelecer a gestão democrática do ensino público municipal; 
II  - incentivar, coordenar e orientar o processo de Educação na rede 
municipal , objetivando o mais amplo desenvolvimento do educador e 
do educando, preparando-os para o exercício da cidadania; 
III  - garantir a promoção na carreira do professor e do pedagogo (S e 
OE)5 de educação, de acordo com o crescente aperfeiçoamento 
profissional e tempo de serviço, independentemente da atividade, 
área de estudo, disciplina ou grau de ensino em que atuem 
(MUNICÍPIO PESQUISADO, 2003). 

 
Esse artigo 1º contém os objetivos da própria lei e apresenta os cargos 

de supervisor pedagógico (S) e orientador educacional (OE), agregados à 

 
4 Foi mantida a grafia original da referida Lei nas citações. Desse modo, não foram efetuadas 
correções em possíveis erros ortográficos. 
5 A leitura da lei nº 4122/2003 na íntegra permite a constatação de que as siglas anunciadas no 
artigo 1º (S e OE) referem-se, respectivamente, ao “supervisor pedagógico” e ao “orientador 
educacional”. 
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denominação de “pedagogos”. No decorrer do texto do estatuto, os mesmos 

também são relacionados ao termo “especialistas”.  

O artigo 2º aborda servidores do quadro do magistério público municipal: 

Art. 2º - Consideram-se como servidores do quadro do Magistério 
Público Municipal aqueles legalmente investidos em cargo público, de 
provimento efetivo ou de provimento em comissão, criado por lei e 
remunerado pelos cofres públicos para exercer atividades de 
docência ou função técnica e administrativa relacionada à Educação. 
(MUNICÍPIO PESQUISADO, 2003). 

 
Observa-se que, no segundo artigo, não aparecem as especificações 

“pedagogos”, “supervisor pedagógico” e “orientador educacional” e não 

considerando o “exercício da docência”, subentende-se que tais profissionais 

estariam contemplados nos dizeres referentes à “função técnica e 

administrativa relacionada à educação”. 

O artigo 4º do estatuto traz um detalhamento de quem integra o quadro 

do magistério: “o pessoal que exerce a docência, a supervisão, a orientação, a 

vice - direção, a coordenação6 e a direção no Sistema Municipal de Ensino” 

(escrita original) e é complementado pelo artigo 5º, no inciso IV, que apresenta 

o entendimento do que se considera como funções do magistério: “as 

atividades de docência e de suporte pedagógico à docência, aí incluídas as de 

administração escolar, planejamento, supervisão e orientação educacional” 

(MUNICÍPIO PESQUISADO, 2003).  

Destaca-se que o texto legal não mantém uma padronização de 

nomenclatura funcional, o que pode dificultar a compreensão. Exemplo: 

pedagogos seriam o “supervisor pedagógico” e o “orientador educacional” e, 

administradores escolares, os “diretores” “vice-diretores” e “coordenadores” ou 

“coordenadores regentes”, conforme se nota durante o estudo da referida lei. O 

artigo 6º do estatuto do magistério do município pesquisado também aborda a 

 
6 A leitura na íntegra da lei nº 4122/2003 permite identificar que, neste artigo, a palavra 
“coordenação” está se referindo ao profissional que administrará as escolas com poucos 
alunos; portanto, é um cargo administrativo, conforme o artigo 78 da mesma lei.  Esta situação 
(gestores de unidades escolares pequenas serem identificados como “coordenadores” já foi 
alterada pela lei municipal n. 5721, de 19 de agosto de 2016, que identificou tais gestores como 
“diretores” ou “vice-diretores; porém, ainda gera muitas inferências prejudiciais (confusões e 
indefinições) no dia-a-dia dos profissionais da educação, conforme a pesquisadora observou 
durante a aplicação dos questionários da pesquisa aos participantes. Professores e 
supervisores com mais de 10 anos de atuação, geralmente, tem a palavra “coordenação” 
associada à administração de unidades escolares pequenas. 
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questão do quadro do magistério e das funções de cada um destes 

profissionais do magistério na secretaria municipal de educação do município: 

I- Docentes: profissionais da educação no exercício da docência (PI, 
PII, PIII, PIV)7; 
II- O Supervisor Pedagógico e o Orientador Educacional: profissionais 
da educação que executam tarefas de assessoramento, 
planejamento, programação, supervisão, coordenação, controle, 
avaliação, orientação e pesquisa no âmbito das escolas; 
III- Diretor, Coordenador e Vice-Diretor: profissionais da educação 
encarregados da administração das unidades educacionais 
(MUNICÍPIO PESQUISADO, 2003). 
 

Este artigo sexto, ao explicitar as funções, especifica que a função de 

“planejamento” é atribuída ao supervisor pedagógico e ao orientador 

educacional, bem como, retoma a denominação “coordenador” como uma 

função administrativa nas unidades escolares. Observa-se que a categoria 

profissional II, no referido artigo, tem incumbências relativas ao planejamento, 

portanto, a lei assim redigida não especifica para a categoria II o “planejamento 

pedagógico” e para a categoria III o “planejamento administrativo”, também 

necessários para gestão da unidade escolar. 

As atribuições específicas do professor, do orientador educacional e do 

supervisor pedagógico são apresentadas no artigo 14 da Lei nº 11.738/2008, 

porém, não se encontram, nesse artigo, as especificações com relação aos 

administradores das unidades escolares (diretores, vices, coordenadores ou 

coordenadores regentes) que também fazem parte do quadro de pessoal do 

magistério na referida legislação municipal, conforme se pode conferir:  

                                    Artigo 14- São atribuições específicas: 
I- Do professor – Docência na educação básica, incluindo, exercício 

concomitante dos módulos de trabalho (I e II) 
a) Módulo I: regência efetiva de atividades, área de estudo ou disciplina; 
b) Módulo II: elaboração de programas e planos de trabalho, controle e 

avaliação do rendimento escolar, recuperação de alunos, reuniões, 
auto- aperfeiçoamento, pesquisa educacional e cooperação, no 
âmbito da escola, para aprimoramento tanto do processo ensino-
aprendizagem, como da ação educacional e participação ativa na 
vida comunitária da escola; 

II- Do Orientador Educacional – Atividade de suporte pedagógico direto 
à docência na Educação Básica, voltadas para planejamento e 
orientação educacional incluindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: 

a) Coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica da 
escola; 

b) Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

 
7 PII professor regente de turmas do ensino fundamental I, PIII professores regentes de 
disciplinas específicas do Ensino Fundamental II, PIV professor regente de disciplinas 
específicas do Ensino Médio. 
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c)   Promover a articulação com as famílias e a comunidade, criando 
processos de integração da sociedade com a escola; 

d) Informar os pais ou responsáveis sobre a frequência e o rendimento 
dos alunos, bem como sobre a proposta pedagógica da escola; 

e) Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, 
avaliação e desenvolvimento profissional; 

f)   Acompanhar e orientar o processo de desenvolvimento dos 
estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; 

g) Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos 
indispensáveis ao desenvolvimento da escola; 

h) Acompanhar o funcionamento da escola, zelando pelo cumprimento 
da legislação e normas educacional e pelo padrão de qualidade de 
ensino. 

III- Do Supervisor Pedagógico- Atividades de suporte pedagógico direto 
à docência na educação básica, voltada para o planejamento, 
supervisão pedagógica, influindo, entre outras, as seguintes 
atribuições: 

a) Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da 
escola; 

b) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas 
estabelecidos; 

c)   Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 
d) Prover meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; 
e) Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, 

avaliação e desenvolvimento profissional; 
f)   Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em 

colaboração com os docentes e as famílias; 
g) Elaborar, acompanhar os planos, programas e projetos voltados para 

o desenvolvimento da escola, em relação a aspectos pedagógicos, 
administrativos, financeiros, de pessoas e de recursos materiais; 

h) Acompanhar e supervisionar o funcionamento da escola, zelando 
pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão 
de qualidade do ensino (MUNICÍPIO PESQUISADO, 2003). 

 
Ainda no artigo 14 da Lei nº 11.738/2008, é feita a menção com relação 

às atribuições dos professores nos horários de módulo I (regência de aulas) e 

módulo II (que são horários destinados às atividades correlatadas a função: 

planejamento, avaliação, reuniões, participação na vida comunitária da escola 

e processos formativos).  

Apesar do supervisor pedagógico no município pesquisado ser o 

responsável pelo desenvolvimento do módulo II, na lei ordinária municipal n. 

4122/2003 em estudo, esta situação não é apresentada nas atribuições do 

supervisor pedagógico, porém, é possível inferir, através das alíneas, que esta 

situação está implícita porque todas as atribuições dos supervisores 

pedagógicos contemplam a necessidade de um tempo e um espaço para a 

reflexão coletiva.  

Segundo Borges (2013, p. 68), “a escola é uma organização cujas 

experiências requerem um espaço e um tempo para se organizar e 
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direcionarem suas atividades” e, neste tempo e espaço, o profissional que é o 

responsável pelo planejamento da rotina pedagógica escolar é o supervisor 

pedagógico. Como bem denota Rangel (2008), umas das atividades que mais 

identifica e define a atuação dos supervisores pedagógicos é a organização 

comum do trabalho, a coordenação das ações necessárias. 

A Lei Ordinária 4122/2003, no seu artigo 46, ainda apresenta as 

especificações quanto à jornada de trabalho dos profissionais do magistério e 

especifica que estes trabalham 24 horas semanais; com exceção dos diretores, 

que tem uma carga horária de 40 horas semanais, e dos vice-diretores, que 

podem optar pela carga horária e vencimentos dos seus cargos de origem. No 

parágrafo 1º do artigo 46 desta lei n. 4122/2003, há um detalhamento da carga 

horária dos professores. Apresentamos a carga horária do professor PII que 

atua na regência de turmas do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano), conforme 

é apresentada na lei: 

§ 1º - A jornada de trabalho do professor em função docente inclui 
uma parte de horas de aula  módulo I ), e uma parte de horas de 
atividades, destinadas de acordo com a proposta pedagógica da 
escola, a preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração 
com a administração da escola, a reuniões pedagógicas, a 
articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento 
profissional,  (módulo II) (MUNICÍPIO PESQUISADO, 2003). 
 

Novamente, especifica-se, na legislação municipal, que, na carga horária 

do professor, há um tempo reservado para o “aperfeiçoamento profissional” 

(módulo II). E essa situação é reforçada pelo artigo 51, da Lei Ordinária 

4122/2003, que apresenta o direito do profissional docente à participação nos 

estudos e deliberações que afetam o processo educacional, bem como, no 

processo de planejamento, execução e avaliação das atividades escolares. 

São situações de estudo, deliberações, planejamento, execução e avaliação 

das atividades escolares que podem corroborar com as atribuições aferidas 

aos supervisores pedagógicos, de acordo com a legislação, em especial, no 

que se relaciona à “proposta pedagógica” da escola e ao “desenvolvimento 

profissional” que garantirá o “padrão de qualidade do ensino”. 

A lei municipal n. 5721, de 19 de janeiro de 2016, que entrou em vigor 

em 1º de janeiro de 2017, organiza o quadro de servidores da Secretaria 

Municipal de Educação do município pesquisado, fixa os quantitativos nas 

unidades escolares, dispõe sobre os servidores em cargos de direção e vice-
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direção e estabelece critérios para a nomeação e lotação de futuros servidores. 

Essa Lei específica que os cargos de gestão escolar, identificados como 

“diretor” e “vice-diretor”, serão preenchidos por “servidores de carreira do 

magistério da rede municipal”. No texto legal não há qualquer referência à 

palavra “coordenação”, que aparece no estatuto do magistério que data do ano 

2003, e o supervisor pedagógico e orientador educacional são identificados 

como especialistas em educação básica. Os supervisores pedagógicos são 

referidos na Lei Municipal nº 5721/2016, que quantifica quantas turmas da 

escola serão atendidas por eles, independentemente, do número de alunos 

(Tabela 01). 

 
 

Tabela 1 - Número de supervisores por escola 

Número de turmas na escola Número de supervisores pedagógicos 

Até 12 turmas 01 

De 13 a 24 turmas 02 

De 25 a 36 turmas 03 

De 37 a 49 turmas 04 

De 50 a 61 turmas 05 

De 62 a 76 turmas 07 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

O conhecimento sobre a legislação que subsidia a atuação do 

profissional do magistério reconhecido como supervisor pode permitir que se 

reconheça o desempenho destes profissionais, em especial, na implantação ou 

implementação de políticas públicas. Em se tratando de políticas públicas, a 

formação continuada dos professores adquire destaque entre os campos de 

atuação da supervisão pedagógica.  

 

 
2.3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O CONCEITO DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 
Antes de analisar a atuação do supervisor pedagógico na formação 

continuada dos professores, faz-se notório refletir sobre o próprio conceito de 

formação.  
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Portanto, quando se fala em formação, refere-se à educação e à 
cultura, fala-se do conjunto de conhecimentos que a humanidade já 
construiu e do acervo que cada indivíduo acumulou em função dos 
grupos aos quais pertenceu e pertence e de suas experiências 
pessoais; entra-se no terreno dos valores e símbolos, num processo 
que tem como intencionalidade o desenvolvimento do indivíduo, 
singular e social, histórico e concreto (ALMEIDA, 2008, p. 10).  

 
A intencionalidade do processo formativo dos professores, de acordo 

com Placco e Souza (2008), se realiza através da formação inicial, da formação 

continuada, da autoformação e formação mútua (interformação).  

Ao se falar de formação de professores, de acordo com Almeida (2008), 

deve-se pensar em formação inicial e em continuada, considerando que a 

formação inicial é o primeiro momento da formação continuada, que não pode 

ser considerada apenas como sinônimo de atualização da inicial. De acordo 

com a autora, o percurso da formação profissional começa na formação inicial 

e se prolonga por toda a vida. No Brasil, a formação inicial de docentes para 

atuar na educação básica, conforme a Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 

1996, em seu título VI, Art. 62, far-se-á: 

[...] em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, 
em universidades e institutos superiores de educação, admitida, 
como formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 
oferecida em nível médio na modalidade Normal (BRASIL, 1996). 

 

Observa-se que a Lei n. 9394/96 preconiza que a formação inicial dos 

professores que atuam, especificamente, no Ensino Fundamental I, nível de 

ensino foco deste estudo, se dá, atualmente, no Brasil, em cursos de 

Pedagogia e em cursos de Magistério, nível médio. 

A possibilidade de a formação inicial dos professores ser ofertada em 

nível médio suscita preocupações, porque a própria LDB, que concebe a 

“democratização do saber”, admite que os professores atuem com formações 

em níveis distintos (Ensino Médio – Curso Normal, Licenciatura – Curso da 

Educação Superior). De acordo com Borges, Vieira e Aquino (2014, p. 211), a 

visão de trabalho que precisa ser fomentada deve ter uma “[...] concepção de 

educação que coadune com os novos paradigmas educacionais, pautada pelos 

princípios de boa qualidade de ensino, na busca de maior inclusão social”. 

Admitir a formação de professores em dois níveis distintos é uma situação de 

questionamento porque, com esta prática legalmente prescrita, pode não estar 
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ocorrendo a própria inclusão social dos professores e o acesso destes aos 

saberes necessários para a atuação profissional.  

No que se refere à formação inicial de professores, segundo Formosinho 

(2014, p. 15), esta se constitui como uma etapa essencial para questões “visão 

de trabalho para a superação de crenças, representações, atitudes e práticas 

impregnadas de senso comum pedagógico vinculado às características do 

modelo escolar” até então experimentado pelo futuro professor.  Esse autor 

evidencia que “a aprendizagem da docência é um processo complexo que se 

desenvolve ao longo da vida” e que começa já com as experiências enquanto 

aluno (na infância, início da vida escolar).  

Borges, Vieira e Aquino (2014) complementam que os alunos de 

graduação têm conhecimentos agregados ao longo da vida estudantil, muitas 

vezes, advindos de práticas pedagógicas tradicionais que privilegiaram a 

memória e não adotaram atitudes dialógicas. Os autores reforçam que nos 

cursos de formação inicial de professores, a aprendizagem dinâmica e ativa 

possibilitaria a construção de conhecimentos e habilidades para o 

desenvolvimento de profissionais reflexivos e investigativos, com capacidade 

de reflexão sobre a própria prática pedagógica, na tentativa constante de 

aperfeiçoá-la.   

Pesquisando sobre a formação inicial dos professores, Flores et. al. 

(2014) apresentaram um conjunto de problemas e desafios que dificultam e 

afastariam do conceito de aprendizagem dinâmica e ativa: 1- tensão entre a 

lógica acadêmica e a lógica profissional, 2- integração entre teoria e prática; 3- 

apropriação/ assumpção da investigação no campo profissional. Estes 

problemas e desafios, segundo os pesquisadores, estão agregados a diversos 

aspectos, tais como, por exemplo: 

[...] o desenvolvimento de profissionais capazes de dar resposta à 
diversidade dos contextos educativos; a articulação entre o 
conhecimento do conteúdo e a pedagogia; o papel da investigação na 
formação profissional; a relação entre a universidade e as escolas, 
em particular no âmbito da iniciação à prática pedagógica; e a 
qualidade da supervisão dessa prática (FLORES et. al., 2014, p. 63). 

 

Para esses autores, os problemas e desafios a serem analisados em 

perspectivas diversas culminam na dificuldade de desenvolver profissionais 

críticos e interventivos, que apostam na integração da teoria com a prática e na 
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articulação do ensino com a investigação, sem, simplesmente, considerar que 

a prática é o que acontece no ambiente escolar, enquanto que a teoria é o que 

acontece no ambiente acadêmico. E continuam defendendo que superar essa 

tendência de pensamento é promover um processo de investigação sobre a 

formação durante a realização da mesma, de modo que haja a compreensão 

do que se faz e porquê se faz, de modo a equacionar com clareza os 

propósitos formativos, os fundamentos epistemológicos e as implicações das 

ações docentes (FLORES et. al., 2014). 

Sobre as condições de produção do trabalho educativo, Freitas (2014) 

evidencia a necessidade de problematizar, para fomentar e orientar os debates 

sobre as concepções de formação inicial e continuada de docentes, que se 

articulam também com os debates relativos às concepções de escola e de 

projeto histórico para o país. Em um número expressivo de casos, a formação 

inicial docente não tem promovido o desenvolvimento de habilidades e 

conhecimentos necessários ao futuro docente, para que possa atuar de forma 

pertinente (consciente e consequente) em sala de aula, postula Franco (2015).  

Esse autor refere ainda que se os docentes não tiverem oportunidade de 

compartilhar suas dúvidas, seus acertos e erros, poderão vir a reproduzir uma 

prática docente semelhante à de seus antigos professores (vivências que teve 

em sua época de estudante). Para esse autor, o professor necessita apropriar-

se de seu projeto de formação, buscando na formação em serviço, 

oportunidades para administrar os seus dilemas e refletir sobre suas crenças, 

capacitando-se para a prática com subsídios teóricos, práticos e reflexivos. 

Pensando sobre a formação continuada e a prática docente, 

Vasconcelos (2013, p.125) considera que:  

Ter a prática como objeto, contudo, não pode significar uma ‘feira’ de 
relatos de experiências, onde um fala, mas não há confronto das 
práticas, entre si e com o referencial da escola, nada é sistematizado. 
A prática pela prática não nos leva muito longe. É preciso que seja 
atravessada pela visão crítica. O processo de mudança da realidade 
exige a prática (o que muda a realidade é a ação), bem como a 
reflexão sobre ela (uma vez que não é qualquer ação que produz a 
mudança que desejamos). O foco do estudo deve ser, pois, a prática 
objetiva do grupo. Os textos, os livros, devem ser buscados para 
ajudar a decifrar a realidade, para mudá-la, e não ao contrário: querer 
primeiro se preparar, ter “toda clareza teórica”, para depois partir para 
a prática. É evidente que devemos procurar nos preparar da melhor 
maneira possível para introduzir alguma mudança, mas de muita 
coisa só teremos real clareza depois de tentar colocar em prática e 
refletir sobre tal. 
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A discussão em torno da formação de professores é antiga e, ao 

mesmo tempo, atual na opinião de Placco e Silva (2015). Antiga, porque 

sempre se questionou como eram formados os professores, e atual, porque a 

qualidade do ensino, nos últimos anos, foi interpelada pelas reflexões sobre a 

qualidade da formação docente. Refletir sobre a formação de professores é 

indagar a percepção dos próprios docentes sobre o conceito de formação, já 

que as múltiplas interpretações do conceito desencadeiam múltiplas ações.  

Para essas autoras, há seis dimensões possíveis na formação dos 

docentes: 1- Dimensão técnico-científica; 2- Dimensão da formação 

continuada; 3- Dimensão do trabalho coletivo e da construção coletiva do 

projeto pedagógico; 4- Dimensão dos saberes para ensinar; 5- Dimensão 

crítico-reflexiva e 6- Dimensão avaliativa. Essas dimensões fazem parte de um 

movimento analítico na tentativa de ampliar a compreensão da formação de 

professores. Para Placo e Silva (2015, p. 26), as duas primeiras dimensões 

podem ser assim delineadas: 

A dimensão da formação continuada: se o profissional formado a 
partir da compreensão, explicitada anteriormente, não tiver 
possibilidade de continuar pesquisando, questionando sua área de 
conhecimento, buscando novas informações, analisando-as e 
incorporando-as à sua formação básica, o que ocorrerá? Esta 
flexibilidade, a habilidade de busca, o interesse e a motivação para 
prosseguir constituem “motores” importantes no assumir da formação 
continuada. 
 
A dimensão técnico-científica: não há controvérsia sobre a 
necessidade de formar-se o professor do ponto de vista dos 
conhecimentos técnico-científicos relacionados à sua área. No 
entanto, há controvérsias quando se considera o atual progresso 
científico e a rapidez com que as mudanças ocorrem nos diferentes 
campos. Revê-se a ideia de formação específica universal e amplia-
se a ideia de formação básica e sistematizada na área de 
conhecimento, a fim de garantir a flexibilidade para mudanças e 
ampliações do campo conceitual.  
 

De acordo com palavras Placo e Silva (2015, p. 27), a terceira, quarta e 

quinta dimensões abordam os seguintes aspectos: 

 
A dimensão do trabalho coletivo e da construção coletiva do projeto 
pedagógico: ficam cada dia mais evidentes a dificuldade e a ineficácia 
do trabalho isolado. É em torno de um projeto de escola, com claros 
objetivos de formação do aluno e do cidadão, que professores, 
diretores e outros profissionais da Educação devem congregar para 
um trabalho significativo junto aos alunos. E trabalhar em 
cooperação, integradamente, considerando as possibilidades e 
necessidades da transdisciplinaridade, não é uma ação espontânea, 
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mas nasce de processos de formação intencionalmente 
desenvolvidos. 
 
A dimensão dos saberes para ensinar: esta dimensão abrange 
diferentes ângulos, dentre os quais o conhecimento produzido pelo 
professor sobre os alunos (sua origem social, suas experiências 
prévias, seus conhecimentos anteriores, sua capacidade de aprender, 
sua inserção na sociedade, suas expectativas e necessidades), o 
conhecimento sobre finalidades e utilização de procedimentos 
didáticos (os mais úteis e eficazes para a realização da tarefa didática 
que devem desempenhar), o conhecimento sobre os aspectos 
afetivo-emocionais, o conhecimento sobre os objetivos educacionais 
e seus compromissos como cidadão e profissional (visão de 
Educação, objetivos da Educação, formação de determinado tipo de 
homem, tendo em vista determinado e desejado tipo de sociedade). 
 
A dimensão crítico-reflexiva: há necessidade de ressaltar “o 
desenvolvimento de reflexão metacognitiva, que implica 
conhecimento sobre o próprio funcionamento cognitivo pessoal, e de 
habilidade de autorregulação deste funcionamento” (Gatti, 1997), 
fundamental para e em qualquer processo formativo. Perceber-se e 
perceber as ações que realiza, avaliá-las em função da percepção e 
avaliação são questões fundamentais e sensíveis na formação do 
professor, que exigem do formador e do formando disponibilidade e 
compromisso. 

 

Placo e Silva (2015, p. 28) delineiam a dimensão avaliativa da seguinte 
forma: 

 
A dimensão avaliativa: interpenetrando toda essa dimensão da 
formação, uma outra se destaca referente à capacidade avaliativa do 
professor em relação a aspectos específicos de sua prática 
pedagógica ou a aspectos específicos estabelecidos ou valorizados 
pelo sistema ou pela escola em que trabalha. Assim, é fundamental 
que o professor desenvolva habilidades de coletar, trabalhar, analisar 
e levantar hipóteses a respeitos dos dados, encaminhando propostas 
e soluções para as questões encontradas.  

 

Essa ampliação do que se compreende como formação docente se faz 

pertinente porque, conforme anunciam Borges e Aquino (2014), a formação de 

professores alcançou um crescimento rápido no âmbito das Ciências 

Pedagógicas, como área de estudos e pesquisas, nas últimas três décadas já 

que há, em nível mundial, uma carência de profissionais com formação sólida e 

capacidades para ensinar de forma científica e profissional e esta situação se 

torna um problema de qualidade dos sistemas educativos nesta sociedade 

contemporânea.  

Para esses autores, as implicações desse problema não são, 

exclusivamente, pedagógicas e científicas e envolvem dimensões políticas, 

sociais e humanas, já que a área da docência precisa lidar com questões do 

desenvolvimento humano, das necessidades sociais, com políticas públicas, 
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com modelos e alternativas de formação, de construção da identidade docente, 

com dificuldades de trabalho, carreira, salário, etc. Em consideração a esta 

pluralidade de carências em vários aspectos, Borges e Aquino (2014) 

destacam que a cultura e o conhecimento agem como forças propulsoras, 

desencadeando desenvolvimento.  

Rajala (2014, p.56) salienta que “mudanças internas e externas na 

educação, constantemente, levantam novos desafios e necessidades de 

atualização de competências e conhecimento”. Assim, em se tratando da 

escola, que é uma instituição de natureza complexa e problemática, de acordo 

com Carroso-Embuena e Amorós (2014), nenhum profissional está formado 

para sempre e a formação docente adquire destaque, pois as mudanças 

internas e externas constantes fazem com que se admita que a formação inicial 

de professores, de fato, nunca os prepara para a quantidade de trabalho que 

encontram nas escolas. Essa formação não fornece aos docentes as destrezas 

e conhecimentos necessários para que possam atingir a eficácia no trabalho ao 

longo dos anos e, desta situação, advém a necessidade de formação 

continuada, que oportuniza a construção de uma cultura compartilhada. 

Placco e Souza (2008) destacam que a prática permanente do processo 

formativo (formação continuada) propicia a ampliação da consciência dos 

profissionais para a melhoria do trabalho pedagógico na escola. As autoras 

evidenciam que a formação e o desenvolvimento profissional dos professores 

não são apenas um processo individual e externo à realidade escolar, mas 

também um processo de formação mútua (interformação) e de autoformação. 

A compreensão da relação entre formação inicial e formação continuada 

(interformação, formação em serviço, autoformação) faz-se necessária para 

que se possa realizar análises mais contundentes com relação às próprias 

questões que envolvem a formação de professores no Brasil. Há uma 

conformidade mundial no que se refere ao papel que tem a formação dos 

professores, para que os objetivos propostos pelas reformas educativas 

nacionais sejam atingidos.  

Segundo Borges, Vieira e Aquino (2014), no Brasil, ganham destaque as 

pesquisas e discussões sobre os problemas de formação dos professores e a 

desejada qualidade da educação no atual contexto socioeducativo, já que o 

país democratizou o acesso à escola, porém, não conseguiu garantir o acesso 
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à aprendizagem para todos. Para Casali (apud BORGES, 2013), o avanço 

quantitativo da escola brasileira, no que se refere à universalização das 

matrículas (acesso ao ensino), deixou em aberto a questão da qualidade e este 

seria o novo problema a ser enfrentado, em especial, no que se refere à 

formação dos professores.  

Borges (2013) evidencia que as políticas e as legislações na área 

educacional têm explicitado preocupações com a formação docente e as suas 

condições de trabalhos, visto que a democratização do acesso às escolas 

públicas do ensino fundamental ainda não garantiu a democratização do 

acesso ao saber para todos, o que é mister para que a escola atinja a sua 

função educacional e social. Considerando esta linha de raciocínio, a autora 

afirma que as ações e decisões do governo podem contextualizar a real 

importância dada ao setor educacional. Destaca que a formação docente tem 

um caráter histórico e social e que a formação ampla, com pleno domínio e 

compreensão da realidade de seu tempo, é capaz de propiciar o 

desenvolvimento da consciência crítica que permitiria aos profissionais 

docentes interferir e transformar as condições da escola, da educação e, por 

fim, da sociedade.  

No que tange à educação básica, Borges (2013) pondera que atende, 

principalmente, os estudantes das classes desprovidas de riquezas e que estes 

são os que, nesta mesma escola, depositam as esperanças de se prepararem 

para garantir um futuro melhor. Nessa perspectiva progressista, menciona que 

a qualidade da educação em uma escola está atrelada ao processo de ensino 

e aprendizagem abrangente a todos, visto que se os alunos permanecerem na 

escola sem desenvolverem o conhecimento científico e acadêmico, a escola 

garantiu-lhes o acesso, mas não a aprendizagem (o conhecimento) que é sua 

função social. Para essa autora, a escola pública deve ofertar um ensino de 

qualidade, visto que o domínio de conhecimentos leva os alunos à autonomia e 

a um melhor viver.  

Freitas (2014) problematiza essa questão de um melhor ensino e 

salienta que é necessário refletir sobre as condições de produção do trabalho 

educativo, para fomentar e orientar os debates sobre as concepções de 

formação inicial e continuada de docentes, que se articulam também com os 

debates relativos às concepções de escola e de projeto histórico para o país. 
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Borges (2013) complementa que a formação inicial e continuada dos 

professores, geralmente, é o centro das discussões quando se fala em 

qualidade de educação e que sobre estes profissionais recai, inclusive, a 

responsabilidade pelos resultados insuficientes no âmbito da educação. Diante 

do exposto, Borges (2013, p 167) ainda apresenta que: 

[...] formar professores que possam contribuir com o aperfeiçoamento 
da qualidade de ensino na Educação Básica, especialmente nas 
escolas públicas, tornou-se um grande desafio para os governos por 
meio das políticas educacionais e pelos investimentos e ações, pelo 
compromisso dos educadores e, especialmente, pela atitude 
interventiva de exigência e cobrança da sociedade como um todo. 

 

A atitude interventiva apresentada por Borges (2013), para a formação 

dos professores, envolve vários fatores (a revisão dos currículos, das 

condições de trabalho e de formação, da exigência dos conteúdos e das 

práticas pedagógicas, da revisão da formação contínua, do investimento nas 

condições de trabalho e da valorização do profissional da educação), porque 

boa formação e boas condições de trabalham tornam a carreira docente mais 

atrativa. Isto seria uma estratégia para manter os bons profissionais na sala de 

aula, com autoestima elevada e entusiasmo para ensinar e garantir o 

aprendizado do educando. 

Freitas (2014) assinala que a formação de professores é o alvo principal 

das atuais políticas educativas e uma área estratégica para uma intervenção 

mais direta na educação pública. Inclusive, a autora salienta que se identifica 

uma lógica no Plano Nacional de Educação, que traz uma preocupação, já que 

se introduziu no texto do PNE a política de estímulos a escolas e professores 

pelo desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

como “mecanismo de recompensar o mérito”. Para Freitas (2014, p.428), ao 

observar as diferenciadas metas e estratégias do PNE, identifica-se: 

[...] uma lógica preocupante devido à perfeita articulação entre o 
sistema nacional de avaliação da educação básica – cuja 
centralidade já orientava a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB 9394/96) e se mantém no atual Plano Nacional de 
Educação 2014-2024 – e as definições sobre formação inicial e 
continuada, currículo e avaliação dos professores. 

 

De acordo com Freitas (2014), a formação de professores tem sido o 

alvo principal das atuais políticas educativas e situa-se como esfera estratégica 

para uma proposta interventiva mais direcionada na educação pública. Para 
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essa autora, as recorrentes alterações na LDB, com vistas a garantir uma 

universalização da educação infantil e do ensino médio, por exemplo, exigem 

do poder público uma demanda considerável de profissionais formados. Porém, 

a própria rede pública não está na liderança na oferta dos cursos de formação 

de professores e estando a maior parte dos estudantes (futuros professores) 

matriculados na rede privada, a pesquisa não se constituiu como uma área de 

atuação obrigatória e esta dissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão é um fator de preocupação.  

Freitas (2014) ainda destaca que a docência na educação básica tem 

múltiplas dimensões e que os profissionais necessitam de aprofundamento nos 

fundamentos da educação e ciências pedagógicas, para que possam encontrar 

alternativas de como enfrentar as dificuldades. A autora alerta que a formação 

contínua tem sido objeto de interesses de organizações não governamentais 

(ONG) e de entidades assistenciais e empresariais. Essas organizações 

disputam o mercado educacional e, muitas vezes, oferecem uma formação 

fragmentada e não pontual com as necessidades objetivas da escola pública, e 

a política de estímulos aos mecanismos de recompensação, agregada à 

formação inicial e contínua deficitária, desperta preocupação porque se 

fundamenta na meritocracia, em processos de controle e regulação e aborda 

uma concepção técnico-instrumental de trabalho docente em detrimento a uma 

concepção histórico-social. 

O processo de formação dos professores em serviço tem sido chamado 

por “formação continuada”8 e apresenta uma concepção de formação que 

considera que “a realidade muda e o saber que construímos sobre ela precisa 

ser revisto e ampliado sempre”, para que haja a atualização dos 

conhecimentos, a análise das mudanças que ocorrem na prática, bem como, a 

atribuição de direções a partir das mudanças num processo de autonomia 

intelectual fomentada pela reflexão dos professores sobre a prática e tendo em 

vista as transformações almejadas (CHRISTOV, 2012a, p. 9-10). Esse autor 

ainda argumenta que: 

A expressão educação continuada traz uma crítica a termos 
anteriormente utilizados como: treinamento, capacitação, reciclagem, 
que não privilegiam a construção da autonomia intelectual do 

 
8 Formação continuada aborda também a questão da autoformação, assim, não pode ser, 
exclusivamente, associada às práticas formativas em serviço.  



44 
 

professor, uma vez que se baseavam em propostas previamente 
elaboradas a serem apresentadas aos professores para que as 
implementassem em sala de aula (CHRISTOV, 2012a, p. 9).  

 

Sendo a reflexão e a autonomia intelectual eixos norteadores do 

processo de formação continuada em serviço, segundo Christov (2012a, p. 10), 

esse autor apresenta que um programa de formação continuada em serviço 

pressupõe: 1- um contexto de atuação (uma escola, um município, etc...); 2- a 

compreensão de que qualquer programa de formação continuada não será o 

responsável exclusivo por todas as transformações necessárias, uma vez que 

depende de um conjunto de outras relações, mas que é um elemento notório 

para o fomento a estas transformações, 3- as condições para a viabilização das 

suas ações (vontade política por parte dos governantes e educadores, recursos 

financeiros e organização do trabalho escolar com tempo privilegiado para os 

estudos coletivos e individuais por parte dos professores.)  

Segundo Christov (2012), compreender que a formação continuada em 

serviço não se caracteriza sendo algo esporádico e improvisado é considerar 

que há a necessidade de construção de novas bases para o pensar e para o 

intervir nas escolas de forma proveitosa. Isto porque as antigas formas de 

estudo da realidade (treinamento, capacitação, reciclagem), que privilegiavam 

as categorias previamente definidas e tinham modelos de análise que não 

possibilitavam o diálogo e as possibilidades de compreensão, acabaram por 

não contemplar a complexa, dinâmica e surpreendente realidade de um 

cotidiano escolar robusto em relações e trajetórias de vários significados. 

No processo de formação docente, de acordo com Almeida (2015), o 

formando e o formador precisam estabelecer um diálogo constante, para que a 

dimensão relacional possa ser considerada, visto que uma nova proposta 

quando mal apresentada poderá ser vista como uma violação contra a 

experiência, o conhecimento e o desempenho, enfim, uma intimidação à 

identidade profissional. Nesse processo de promoção da formação continuada, 

os professores estarão aprendendo e poderá haver um desalento no ato de 

aprender, que se traduzirá por uma resistência, que é uma estratégia de defesa 

e oposição à mudança. Além da previsibilidade da resistência, ao formador é 

importante a noção de que o reconhecimento do não saber algo, em vez de 
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despertar o desejo de aprender, pode, em alguns casos, promover um 

bloqueio.  

 De acordo com Formosinho (2014, p. 17), qualquer que seja a mudança 

da prática docente, esta implica a produção de uma práxis pedagógica já que: 

[...] a práxis pedagógica não é mera prática como mero fazer baseado 
numa aprendizagem implícita e num conhecimento tácito e rotineiro; é 
uma prática fundamentada, situada e contextualizada, baseada num 
conhecimento explícito. É uma prática fundamentada em crenças, 
valores e princípios; em teorias e modelos; em princípios éticos, 
morais e deontológicos. É uma prática que resulta da interação de 
rotinas e técnicas com as emoções, sentimentos e afetos que 
envolvem toda a ação humana.  

 

E a práxis pedagógica assim concebida apresenta a perspectiva de um 

desenvolvimento profissional contínuo. Isso porque destaca a relação teoria-

prática e o papel da investigação como elementos essenciais na formação 

inicial e em serviço dos profissionais da educação. 

Placco e Silva (2015) consideram ser o processo de formação contínua 

uma situação angustiante, tanto para os formadores quanto para os que serão 

formados, já que os programas, cursos, conferências, muitas vezes, são 

organizados sem se questionar. Por exemplo, a quem são dirigidos, quais as 

necessidades dos participantes, como suas ações serão, posteriormente, 

concretizadas na escola e em que condições e em que medida o sistema 

educativo se beneficia das atividades formativas propiciadas. De acordo com 

essas autoras: 

A cada ano, mais ações formadoras têm sido postas à disposição dos 
professores e mais professores nelas se têm engajado. No entanto, 
se essas ações não levarem em consideração a maneira “como” os 
professores aprendem, muito tempo e dinheiro terão sido 
despendidos em vão (PLACCO; SILVA, 2015, p. 29). 

 

Não negligenciar os questionamentos prévios às ações formativas em 

suas várias modalidades possibilita manter uma articulação entre as formas de 

organização do mundo escolar e o processo de formação docente. Isso pode 

ser feito sem empobrecer ou secundarizar as dimensões desta formação, 

defende essas autoras. 

A formação dos professores, nas considerações de Vasconcelos (2014), 

tem a necessidade de abordar as várias questões que envolvem a atividade 

docente para que tais profissionais se apropriem da elaboração de significados 
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e se capacitem para a compreensão e intervenção na realidade. Nessa 

perspectiva, a capacitação para a intervenção na realidade se confirma como 

uma delegação social, visto que os compromissos com a transformação social 

e com a aprendizagem de todos são finalidades da educação democrática.  

Em algumas formações, conforme refere Vasconcelos (2014), os 

professores até entram em contato com propostas e perspectivas, mas não 

conseguem articulá-las com as condições que encontram nas escolas. 

Especifica-se que a frequência com que se muda o discurso e o enfoque dado 

às questões viram motivo de preocupação, porque as várias contribuições 

teóricas, se consideradas de maneira superficial, ficam compreendidas em 

termos sincréticos e não permitem a construção de novos conhecimentos. Para 

esse autor, a superficialidade de um conhecimento pode levar aos “modismos” 

que prometem ser a salvação de todos os problemas pedagógicos, mas que 

acabam criando um círculo vicioso em que a imposição de novas ideias justifica 

a omissão de outras relevantes para a educação. 

Nesta linha de raciocínio, a formação de professores precisa resgatar o 

professor como sujeito de transformação e, nesse processo, questões como a 

função social da escola, postura e ética docente, processos de mudança da 

prática educativa, dialética entre condições objetivas e subjetivas. A formação e 

valorização social não podem passar despercebidas, bem como a questão do 

exercício do magistério como uma atividade essencialmente comprometida 

com a efetiva aprendizagem e desenvolvimento humano. 

Além da questão da formação do professor como um sujeito histórico e 

de transformação, outros problemas surgem com relação à formação dos 

professores:  

Os estudos sobre a formação docente têm revelado que a grande 
referência de um professor de início de carreira são os colegas: 
tratam-se daqueles saberes que são passados informalmente, diante 
das dificuldades que o neófito vai expressando e os mais experientes 
vão dando “dicas”. O problema é que estas dicas ficam por aí; não 
sendo tematizadas e discutidas, dois problemas ocorrem: a) são 
perdidas do ponto de vista de uma possível socialização e 
sistematização; b) podem conter equívocos que vão dificultar o 
processo de mudança da prática do professor e da escola 
(VASCONCELOS, 2013, p. 123). 

 

Geglio (2009) considera a modalidade de formação contínua em serviço 

como aquela que ocorre no local de trabalho do profissional, ou seja, na escola, 
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de forma contínua, contextual e consequente para a formação dos professores. 

Ele ainda situa tal formação como uma ação que acontece com o coletivo e no 

coletivo dos pares, juntamente com o acompanhamento e mobilização do 

coordenador pedagógico, também conhecido por supervisor pedagógico. 

Reconhecer que a escola, além de ser um local de trabalho, também 

pode ser vista como um espaço permanente para formação em serviço, 

permite a melhor compreensão do processo educacional por meio do trabalho 

coletivo, que é uma estratégia decisiva e extremamente propícia para a 

atuação dos supervisores pedagógicos. 

 

2.4 O SUPERVISOR PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 
PROFESSORES  
 

Em relação ao desenvolvimento da formação continuada na rotina 

escolar, Pelissari (2007) salienta que as competências e habilidades 

específicas dos coordenadores pedagógicos representam mudanças 

significativas dentro das instituições escolares. De acordo com essa autora, 

essas mudanças se dão se suas ações criam um contexto investigativo de 

formação pedagógica, analisam as necessidades formativas dos professores, 

analisam as práticas dos professores em sala de aula, atuam em trânsito entre 

papel de professor e de formador, compreendem os processos de 

aprendizagem do adulto-professor e fazem parte de um coletivo de formadores 

por meio do trabalho colaborativo.  

Ao contextualizar e considerar as necessidades e as demandas 

peculiares da rotina escolar, entende-se que pode o supervisor pedagógico 

desenvolver ações de forma planejada e intencional. Essas ações podem 

propiciar a ele próprio, aos docentes e demais profissionais da equipe 

pedagógica dominarem, de acordo com Roldão (2010, p. 29-30), os seguintes 

eixos de conhecimentos: 

-Saber o que ensinar: conhecimento de conteúdo que objetiva o que 
deverá ser apropriado pelo aprendente. 
-Saber por que e para que ensinar: conhecimento curricular, 
enquadrador dos conteúdos na sua razão de ser e finalidade em um 
dado currículo. 
-Saber como ensinar: conhecimento pedagógico-didático do conteúdo 
e das diversas estratégias de ensino passíveis de serem mobilizadas. 
-Saber a quem se ensina: conhecimento do sujeito, seus percursos e 
seu contexto, para clarificar os seus modos e processos de aceder ao 
que é ensinado. 
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-Saber conceber e escolher como ensinar de acordo com cada 
situação: conhecimento estratégico que articula os conteúdos, os 
sujeitos e as estratégias e técnicas disponíveis na adoção de uma 
linha estratégica para cada situação singular. 
-Saber analisar e avaliar como ensinou: conhecimento reflexivo que 
permite ao docente reanalisar reflexivamente a sua ação, retroagir ou 
reorientar em função da análise feita. 
-Saber reorientar as estratégias futuras com base na avaliação feita: 
conhecimento regulador. 

 

Para Roldão (2010), reflexões constantes sobre esses eixos, a cada ano 

letivo, podem permitir que esses saberes docentes sejam revisitados e 

aprimorados. Desse modo, pode-se contribuir com a reestruturação do projeto 

político-pedagógico e da proposta curricular da escola, bem como serem 

organizados processos adequados para o desenvolvimento de alunos e 

professores.  

Na condição de gestor pedagógico da escola, a atribuição principal do 

coordenador pedagógico está relacionada, segundo Christov (2012), ao 

processo de formação em serviço dos professores, que tem sido denominado 

de educação continuada. Para Rangel (2008, p. 93): 

[...] a supervisão pedagógica e seu objeto – o processo de ensino 
aprendizagem – insere-se num projeto pedagógico de escola e, 
recorrendo aos fundamentos teóricos desse processo, [...], não só 
assume como (reafirma-se) incentiva nos professores a atitude de 
estudo e pesquisa. 
 

 
Esse autor enfatiza também que a evolução e reconstrução do 

conhecimento é um desafio e que, neste processo, a importância do estudo se 

destaca porque não se pode trabalhar com conhecimento (razão da escola) 

alheio ao percurso das pesquisas e possíveis renovações conceituais de tais 

conhecimentos. Ao procurar acompanhar a trajetória das pesquisas e das 

renovações conceituais, segundo a supracitada autora, os professores podem 

estabelecer um fluxo de contribuições e aproximações entre si. E estando 

professores e supervisores num coletivo, o acerto ou desacerto de cada um 

destes profissionais reflete na situação da escola. 

Considerando que os acertos ou desacertos refletem no todo que é a realidade 

escolar, Santos (2015) apresenta a reflexão de que os professores em atuação, 

constantemente, ouvem que precisam estudar a teoria para repensar a prática, 

bem como, estão à mercê de apontamentos sobre suas falhas e de pressão 

para que reflitam sobre as formas de amenizar tais falhas.  
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Ao considerar estas situações, Santos (2015) também discorre que 

saberes e sentimentos fazem parte da atuação docente e que há oscilação 

entre momentos de alta e de baixa estima e que os coordenadores 

pedagógicos precisam valorizar e ter ciência dos sentimentos e saberes dos 

professores, do mesmo modo que se recomenda aos professores que 

valorizem os conhecimentos e sentimentos dos alunos, afinal, a formação 

continuada é uma “relação reflexiva” e, para torná-la mais efetiva, os 

profissionais envolvidos precisam reconhecer sentimentos e saberes a serem 

superados, aperfeiçoados e preservados para que correspondam às exigências 

da atualidade.  

A relação ensino-pesquisa é um dos princípios da ação supervisora 

pedagógicas, para que todos compreendam que são participantes de 

investigações e que a escola não é só instância de ensino, mas também de 

produção de conhecimento, quando promove que os problemas do cotidiano 

suscitem estudo sistematizado e desenvolvido em bases teórico-

metodológicas, conforme nos esclarece Rangel (2008, p.95): 

[...] a pesquisa amplia a compreensão do processo didático, das 
ações e relações que nele têm curso, propiciando decisões 
fundamentadas, perspectivas de avanços do conhecimento e das 
práticas.  
A pesquisa também é objetivo comum, que motiva, mobiliza e 
aproxima professores e setores, de modo que cada caso ou 
experiência sejam objetos de análise conjunta, de forma crítica e 
sistematizada. E a escola, então, amplia os horizontes de suas 
contribuições à comunidade que se utiliza de seus serviços, e à 
educação, que nela se sintetiza. 

 

As exigências da atualidade causam impacto nas políticas públicas de 

direcionamento das ações no âmbito escolar. Por exemplo, de acordo com 

Fusari (2015), convivemos com uma expressiva tendência em valorizar a 

escola como o locus da formação contínua e em acreditar que o 

desenvolvimento profissional dos educadores se realiza no cotidiano escolar 

pesquisando a própria realidade vivenciada.  Sobre estas considerações atuais, 

o autor nos alerta que, para que a formação contínua de docentes possa 

ocorrer na escola de educação básica, algumas condições existentes precisam 

ser mantidas e outras ampliadas, já que fatores como estrutura de carreira, 

forma de contrato, jornada de trabalho, estrutura de gestão escolar podem 
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incidir facilitando ou dificultando a implantação e/ou implementação de projetos 

de formação contínua.   

Fusari (2015) considera, por exemplo, que os professores da educação 

básica deveriam ser contratados e remunerados para atuar em três frentes: 

docência (aulas), participação em atividades pedagógico-administrativas 

(reuniões, conselhos de classe) e atividades em formação contínua em serviço 

na própria escola (no coletivo) e fora dela, instituindo modalidades de formação 

(grupos de estudo e pesquisa, ciclos de palestras) para que se pudesse, a 

partir do diagnóstico de suas necessidades e projetos em andamentos, compor 

um programa de formação contínua.  

Nesta perspectiva, a formação contínua na escola apresenta muitos 

pontos positivos, mas, o pesquisador também reconhece que a formação fora 

da escola pode ser enriquecedora porque, em ambas as situações (dentro ou 

fora da escola), pode ocorrer o desenvolvimento pessoal, profissional e cultural, 

desde que os educadores tenham oportunidade de fala, possam ser ouvidos, 

valorizados e respeitados ao exporem as suas experiências, ideias e 

expectativas e que haja uma programação responsável para que não seja 

percebido como algo eventual, esporádico, descontextualizado, mas, sim, 

como algo inerente ao processo educativo. 

Assumindo uma posição realista e positiva, é possível afirmar que, 
apesar de todas as dificuldades que assolam a educação brasileira, a 
formação contínua de educadores vem crescendo como proposta e, 
também, como área de conhecimento. Um indício imediato é o 
espaço que a formação contínua tem conseguido em congressos e 
reuniões (nacionais, estaduais e municipais) de educadores. É 
preciso cautela para que ela não decole como área independente, 
mas como parte integrante da formação do educador (FUSARI, 2015, 
p. 23). 

 

Estas expectativas em torno do fortalecimento do trabalho coletivo como 

espaço de formação, como nos apresenta Bruno (2012), é uma tendência da 

perspectiva descentralizadora que prega a importância da autonomia e da 

atuação de todos na construção de um projeto pedagógico. A pesquisadora 

reforça que a conquista do trabalho coletivo também apresenta dificuldades 

porque vários entraves de natureza pessoal (expectativas e desejos) e 

institucional (condições) podem interferir. Inclusive, apresenta três visões 

possíveis para o papel do coordenador pedagógico no fortalecimento na 

construção de um projeto de escola: 1) é o representante de objetivos e 
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princípios da rede escolar a qual pertence; 2) tem a obrigação de favorecer a 

formação dos professores, colocando-os em contato com a teoria, a pesquisa e 

as experiências, para que elaborarem as suas próprias considerações de 

escola e trabalho pedagógico, pretendendo o crescimento real e autônomo das 

pessoas e; 3) é alguém que tenta fazer valer suas convicções em termos 

pedagógicos, mas sem causar transtorno ou conflito de autoridade. 

Segundo Vasconcelos (2013), a coordenação pedagógica, sendo 

articuladora do projeto político-pedagógico, irá organizar momento de reflexão 

e participação, para que a escola garanta a sua especificidade institucional que 

é o pedagógico: os processos de ensino – aprendizagem que demandam as 

escolhas conscientes com relação às concepções pedagógicas a serem 

colocadas em prática e a do direito que todos têm de aprender, que é um 

requisito para a garantia do padrão de qualidade.  

 Estas incumbências remetem, novamente, às funções de coordenação 

pedagógica que, de acordo com Rangel (2008), participa do projeto pedagógico 

da escola e da sua elaboração (os componentes estruturais, conceituais, os 

fundamentos, finalidade) e da utilização deste projeto como referência, não só 

do que é a escola, mas também do que se pretende que seja o trabalho 

educativo. O trabalho do coordenador pedagógico é, para Garrido (2015), um 

trabalho de formação continuada em serviço porque, ao analisar com os 

professores as suas escolhas pedagógicas e as dificuldades que se deparam 

no desenvolvimento do trabalho educativo, acabam por propiciar o 

desenvolvimento da consciência sobre as ações e o contexto em que atuam.  

Esta tomada de consciência é um processo difícil, complexo e essencial, 

configurando-se como uma oportunidade reflexiva para que os professores se 

desenvolvam profissionalmente e se tornem autores das suas práticas, 

buscando compreender a realidade escolar e propondo ações pedagógicas 

mais adequadas e satisfatórias.  

Essa tarefa formadora, articuladora e transformadora é difícil, primeiro 
porque não há fórmulas prontas a serem reproduzidas. É preciso criar 
soluções adequadas a cada realidade. Segundo, porque mudar 
práticas pedagógicas não se resume a uma tarefa técnica de 
implementação de novos modelos a substituir programas, métodos de 
ensino e forma de avaliação costumeiros. Mudar práticas significa 
reconhecer limites e deficiências no próprio trabalho. Significa olhares 
questionadores e de estranhamento para práticas que nos são tão 
familiares que parecem verdadeiras, evidentes ou impossíveis de 
serem modificadas. Significa alterar valores e hábitos que 
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caracterizam de tal modo nossas ações e atitudes que constituem 
parte importante de nossa identidade pessoal e profissional. Mudar 
práticas implica o enfrentamento inevitável e delicado de conflitos 
entre os participantes (professores, alunos, pais e a hierarquia do 
sistema escolar), originados de visões de mundo, valores, 
expectativas e interesses diferentes. Mudar práticas implica 
mudanças nas formas de relacionamento entre os participantes, e 
isso pode gerar desgastes e frustação para a comunidade escolar. 
Mudar práticas pedagógicas significa empreender mudanças em toda 
a cultura organizacional (GARRIDO, 2015, p. 10). 

 
As dificuldades para os coordenadores pedagógicos se asseveram 

devido à resistência às mudanças e as urgências e necessidades do cotidiano 

escolar, que fazem com que as funções destes sejam ainda mal 

compreendidas. Garrido (2015) destaca ainda que o trabalho pedagógico 

coletivo precisa ser ressignificado, porque é neste tempo e espaço que se 

constrói a qualificação profissional capaz de gerar propostas de ensino que 

respondam aos desafios da escola. 

Os estudos, reflexões e experiências são oportunidades para a 

intersecção entre a teoria e a prática nos momentos de formação continuada. 

De acordo com Christov (2012), o relevante é a compreensão de que a teoria e 

a prática andam sempre juntas, mesmo que não se tenha noção clara que a 

teoria influencia a prática e ainda: 

Toda ação humana é marcada por uma intenção, consciente ou 
inconsciente. Sempre poderemos encontrar aspectos teóricos em 
nossas ações, ou seja, aspectos de vontade, de desejo, de 
imaginação e finalidades. Sempre poderemos analisar nossas ações 
perguntando-nos pelas intenções que a cercam. Para que haja, 
porém, uma relação refletida, consciente entre teoria e prática, 
precisamos de um esforço intelectual, um esforço do pensamento e 
da reflexão, para planejarmos as etapas previstas nas teorias ou na 
teoria que desejamos assumir e para avaliarmos se as práticas por 
nós implementadas estão adequadas às nossas intenções teóricas.  
(CHRISTOV, 2012, p. 32) 
[...]  
Com o esforço intelectual e o método necessários à explicação das 
teorias presentes em certa prática, na verdade, estaremos tentando 
construir uma teoria nossa para favorecer o diálogo entre nossa 
experiência e os autores.  Construímos nossa teoria ao aprendermos 
a ler nossa experiência propriamente dita e experiências em geral. 
Construímos nossa teoria quando fazemos perguntas às experiências 
em geral. Construímos nossa teoria quando não nos satisfazemos 
com as primeiras respostas e com as aparências e começamos a nos 
perguntar sobre as relações, os motivos, as consequências, as 
dúvidas, os problemas de cada ação ou de cada contribuição teórica. 
A construção de nossa teoria exige que coloquemos perguntas à 
nossa prática. Quanto maior for nossa habilidade para ler nossa 
experiência, maior será nossa habilidade para compreender autores. 
Assim, conhecimento e experiência auxiliam nossa compreensão 
sobre nossa própria prática. (CHRISTOV, 2012, p. 33). 
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Atitudes investigativas e críticas na construção da teoria são primordiais 

ao professor, podendo fazer perguntas à sua prática e confrontá-la com as 

teorias dos autores que estuda. Placco e Sarmento (2012, p. 50) destacam que 

a extração de questões provocativas da própria prática do professor faz com 

que seu olhar se “ilumine” com “o olhar do outro sobre a sua experiência”, 

possibilitando a inter-relação entre os conhecimentos elaborados e a própria 

experiência. Vasconcelos (2013, p. 123) complementa que: 

A tarefa do professor é extremamente importante e complexa: deve 
estar preparado para exercê-la, ou melhor, considerando que a 
prática é dinâmica e aberta, e que o professor não se propõe a 
realizar uma atividade mecânica e repetitiva, deve estar 
constantemente se qualificando para exercê-la. Tal qualificação, 
portanto, não se dá necessariamente a priori: pode se dar antes 
(reflexão para a ação), durante (reflexão na ação) e após a prática 
(reflexão sobre a ação e sobre a reflexão para e na ação). Mesmo 
quem saiu dos melhores centros universitários sabe que não domina 
tudo o que a atividade educativa exige, tendo necessidade de 
aprimoramento contínuo.  

 

Neste processo de formação continuada, Enguita (2008) reflete que o 

domínio intelectual da atividade docente advém da conquista de um conjunto 

real de capacidades, conhecimentos, técnicas e formas e não apenas da 

definição de um campo formal de competências exclusivas. Pode-se dizer 

ainda que o zelo pelas competências formais aparece cada vez mais quando 

os docentes se sentem seguros das suas capacidades reais, que são 

fomentadas nos processos participativos e reflexivos. 

De acordo com Vasconcelos (2013), as pesquisas educacionais 

demonstram que há uma relação entre melhoria da qualidade educativa 

quando há a presença e atuação de alguma liderança pedagógica capaz de 

portar-se como um intelectual que, atento à realidade, identifica os temas 

geradores de reflexão no grupo (questões, contradições e necessidades) e 

desenvolve a tomada de consciência do coletivo para a busca conjunta de 

formas de enfrentamento. Nesse processo, a liderança pedagógica mobiliza as 

pessoas para a mudança e faz o percurso junto. Nessa perspectiva, os 

supervisores pedagógicos são vistos como “especialistas em mudança”, ou 

seja, como profissionais que se dedicam a refletir sobre os próprios processos 

de mudança, buscando socializar as tentativas e tirar princípios para conduzir e 

orientar as ações de intervenção que visam à mudança. 



54 
 

Diante do exposto, cabe ressaltar que esta pesquisa será realizada sob 

a perspectiva da formação continuada como um processo autoformativo e pela 

óptica da necessidade de se instituir um espaço específico para se cuidar da 

formação de professores da educação básica, conforme alerta Saviani (2009), 

sem esvaziar o sentido real dos componentes formativos. Para esse autor, 

esse tipo de formação implica em objetivos e competências específicas que 

requeiram uma estrutura organizacional adequada e voltada para o 

cumprimento da função de formação continuada em serviço. 

2.4.1 A atuação do Supervisor Pedagógico: estudos correlatos  

 

A temática desta pesquisa tem sido foco de diversos estudos sobre 

diferenciados aspectos e em diferentes localidades, intentando contribuir para 

as reflexões e tomadas de decisões. Nessa direção, a seguir, são 

apresentados estudos que, de algum modo, abordam a coordenação 

pedagógica. 

A iniciar, pode-se citar o estudo de Pelissari (2005), intitulado “A 

formação de professores: um tema em discussão - a formação dos formadores 

de professores: um tema em suspensão”, que investigou os saberes dos 

formadores dos professores, analisando “o processo de formação profissional 

daqueles que formam professores, mais especificamente, daqueles que 

desenvolvem práticas de formação continuada em contextos de ensino 

público”.  

Como instrumento de coleta de dados, Pelissari (2005) aplicou um 

questionário com questões abertas aos formadores de professores e, 

posteriormente, cinco destes formadores participaram de uma entrevista 

semiestruturada. Os dados coletados foram analisados de acordo com os 

procedimentos da análise de conteúdo. A pesquisadora concluiu que “os 

formadores que atuam na formação continuada dos professores não se 

satisfazem mais com uma prática intuitiva” e, assim, os mesmos “reconhecem 

que também precisam de formação e que estão em busca de espaços 

formativos que visem o desenvolvimento dos saberes considerados 

necessários ao responsável pela formação dos professores”. Tais saberes 

foram elencados como um “corpo de desafios”: 
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-Formar em um contexto mais investigativo do que transmissivo; 
-Saber analisar as necessidades formativas dos professores; 
-Saber analisar as práticas de sala de aula; 
-“Operar” como um estrangeiro; 
-Compreender os processos de aprendizagem do adulto-professor, 
-Fazer parte de um coletivo de formadores: o trabalho colaborativo. 
(PELISSARI, 2005, p. 61) 

 

Pelissari (2005) indicou que tais desafios se constituem como saberes 

específicos e transversais, na prática para se tornar um bom formador de 

professores, e esclarece que o primeiro desafio, que é formar em um contexto 

mais investigativo do que transmissivo, privilegia a metodologia de resolução 

de problemas para analisar a prática pedagógica. Já o segundo desafio, “saber 

analisar as necessidades formativas dos professores”, refere-se ao ajuste entre 

procura e oferta de formação, o que pode mostrar novas necessidades de 

formação. 

Em relação ao terceiro desafio colocado por Pelissari (2005), “saber 

analisar as práticas de sala de aula”, é considerada a necessidade de adentrar 

nas salas de aula para observar, analisar e discutir o saber didático do 

professor e, ao tentar realizar esta provocação, o formador precisa se preparar 

para o desafio de “operar” como um estrangeiro e assumir a diferença entre o 

professor e o formador para propor um outro jeito de observar, de analisar ou 

conduzir uma ação, para analisar a situação sob perspectivas, muitas vezes, 

imperceptíveis para o professor. 

Estes pontos imperceptíveis ou ocultos até então, quando analisados 

reflexivamente, revelam-se como oportunidades para o professor avançar de 

fato em sua prática educativa e a condução dessa análise faz parte do quinto 

desafio, que é compreender os processos de aprendizagem do adulto-

professor e, para tal, faz-se imprescindível conhecer as concepções que 

orientam as práticas dos professores. O desencadeamento de dispositivos 

formativos que favoreçam o processo de aprendizagem dos professores leva 

ao sexto desafio, que é fazer parte de um coletivo de formadores, o trabalho 

colaborativo, já que os formadores de professores também necessitam de 

formação e de interação com os outros para (re) pensar as suas ideias e 

concepções (PELISSARI, 2005).    
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Considerando os desafios de formadores de professores, Pelissari 

(2005) ainda complementa que o diferencial no perfil de um formador de 

professores é seu desejo de aprender e não apenas de ensinar, visto que, 

[...] aprender a ser formador é desenvolvimental. E isso significa – 
entre outras coisas – que é um processo que requer tempo, 
investimento pessoal e disponibilidade para rever-se. Significa, 
portanto, que varia de indivíduo para indivíduo, de situação para 
situação e de instituição para instituição. (PELISSARI, 2005, p. 78) 

 

Agregados aos desafios, essa pesquisadora aponta necessidades 

subliminares a tais profissionais formadores de professores: 

- A garantia ao direito de ser também um aprendiz; 
- Pertencer a uma comunidade de formadores comprometida com a 
construção cooperativa do conhecimento [...]; 
- Experimentar novas formas de ensinar os professores e colocá-las 
em debate; 
- Conservar práticas de outros formadores; 
- Empreender a avaliação crítica de suas próprias práticas; 
- Oportunidades para escrever sobre suas experiências, ideias e 
conhecimentos, a fim de que seus saberes sejam captados por outros 
circuitos (PELISSARI, 2005, p. 80). 

 

Reconhecendo que, no contexto do ensino das escolas públicas, os 

formadores de professores são os coordenadores pedagógicos (também 

conhecidos como supervisores pedagógicos ou especialistas), fez-se a 

exploração de outras pesquisas realizadas sobre a atuação desses 

profissionais na formação continuada dos professores. 

Outro estudioso dessa temática em questão é Oliveira que, desde 2009, 

vem realizando estudos qualitativos na cidade de Rio de Janeiro, sobre os 

coordenadores pedagógicos, em especial, valendo-se de entrevistas 

semiestruturadas como instrumentos para a coleta de dados. Oliveira (2009) 

observou que os coordenadores pedagógicos atuam sendo "mediadores" entre 

diretores, professores e responsáveis pelos alunos, articulando a prática da 

escola e as políticas dos órgãos administrativos escolares. A autora também 

apontou que os coordenadores consideraram ter “autonomia relativa” sobre os 

problemas da escola e que os horários de formação continuada na escola eram 

considerados como oportunidades privilegiadas, apesar de carecerem de 

aperfeiçoamento e de serem influenciados negativamente pela falta de 

interesse e resistência da parte dos professores quanto à leitura e aos 

momentos de formação.  
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Em uma pesquisa qualitativa, Oliveira (2015) utilizou como instrumento 

de coleta de dados a entrevista semiestruturada com coordenadores 

pedagógicos da cidade do Rio de Janeiro. Analisou a percepção desses 

participantes sobre o coordenador pedagógico como mediador das políticas 

curriculares e concluiu que os coordenadores pedagógicos “se veem como 

bombeiros”, porque atuam nas questões emergenciais do cotidiano escolar e 

em três dimensões interligadas: organizacional, pedagógica e socio-afetiva. As 

dimensões apresentadas por Oliveira (2015) podem ser contextualizadas por 

meio dos exemplos que essa pesquisadora apresentou.  

Segundo Oliveira (2015), a dimensão organizacional é exercida quando 

o coordenador pedagógico atua no planejamento junto aos professores e no 

repasse das informações e orientações. Esta função se torna altamente 

reguladora quando exercida para a conferência das atribuições e desempenho 

dos professores.  

Já a dimensão pedagógica se concretiza quando o coordenador 

pedagógico, conjuntamente com os professores, realiza atividades visando que 

os alunos tenham bom desempenho nas provas, organizam e executam 

atividades paralelas de recuperação, realizam atividades de reforço junto aos 

alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, criam instrumentos para 

acompanhar o desempenho dos alunos nas avaliações, propõem e executam 

atividades que possam enriquecer o currículo com variedade de recursos 

didáticos e com materiais advindos das instâncias superiores da administração 

escolar que, na situação da pesquisa, era a Secretaria Municipal de Educação. 

A dimensão socio-afetiva se concretiza quando o coordenador propicia um 

ambiente colaborativo entre diretores, professores, alunos e pais. Para que as 

metas de desempenho sejam alcançadas, se valem da construção dos vínculos 

harmoniosos da administração de conflitos (OLIVEIRA, 2015).  

No estudo de Oliveira (2017), foi feita uma revisão empírica de resumos 

de quinze (15) teses e cento e sete (107) dissertações disponíveis na base de 

dados da Capes9, defendidas no período de 1988 a 2012 no Brasil, que 

referenciam, de algum modo, o coordenador pedagógico. Esses resumos foram 

 
9 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é uma fundação 
vinculada ao Ministério da Educação (MEC) do Brasil que atua na expansão e consolidação da 
pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados do país. 
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selecionados por serem ferramentas de conhecimento do trabalho acadêmico, 

pois esclarecem ao leitor o assunto pesquisado e, pelos resultados, sua 

relevância no campo educacional. Foi destacado pela autora que as pesquisas 

sobre o coordenador pedagógico são relevantes para a compreensão de seu 

papel e de todas as suas formas de atuação no espaço escolar e foi constatado 

um crescimento de pesquisas relacionadas à esta temática, no período de 

2006 a 2008, principalmente, no estado de São Paulo.  

As análises de Oliveira (2017) consideraram, nos resumos de teses e 

dissertações: o tema das pesquisas, objetivos, metodologia, instrumentos de 

coleta e análise dos dados, referenciais metodológicos, referenciais teóricos, 

resultados apresentados e conclusões. Essas análises permitiram à 

pesquisadora organizar um quadro de categorias temáticas, quais sejam: 

histórico da função do coordenador pedagógico; identidade, função e 

constituição da função do coordenador pedagógico; formação inicial e 

continuada do coordenador pedagógico; atuação do coordenador pedagógico 

na escola; relações entre o coordenador pedagógico e os demais profissionais 

da escola; opinião ou visão do coordenador pedagógico sobre diferentes 

situações do cotidiano escolar.  Oliveira (2017, p.85) evidenciou que: 

[...] a escola funciona como lócus da formação docente sob a 
liderança do coordenador pedagógico; o coordenador é um agente 
fundamental no processo de sua própria formação e ele assume o 
papel de interlocutor privilegiado no objetivo de oferecer aos 
professores possibilidades de refletirem sobre a respeito de sua 
prática. 
 
 

Tiveram destaque nos trabalhos analisados por Oliveira (2017): Paulo 

Freire - nos trabalhos que abordavam a questão da relação dialógica entre o 

coordenador e os diversos segmentos da escola; Antônio Nóvoa - nos 

trabalhos que pesquisaram a identidade funcional do coordenador pedagógico 

e a sua atuação na formação continuada dos professores; José Carlos Libâneo 

- nas pesquisas que analisaram a identidade e o e exercício da função do 

coordenador pedagógico; e Vera Placco -  naqueles que tratavam da formação 

da identidade do coordenador no exercício da função e suas práticas no 

processo de formação continuada docente. Finalizando afirmou que há uma 

predominância entre as pesquisas que estudam a identidade e a função do 

coordenador e sua atuação na escola e que a busca da identidade no exercício 



59 
 

da função, sua interferência junto aos professores e suas relações com a 

comunidade escolar são destaques nos estudos realizados no período de 1988 

a 2012. 

Na busca pela identidade da função dos coordenadores pedagógicos 

(denominados neste estudo como supervisores pedagógicos), a atuação como 

formadores de professores ganha destaque. Dessa forma, tomou-se também 

como referência a pesquisa de Giovani (2013), de natureza qualitativa, que 

destacou que a formação continuada é a essência para o desenvolvimento do 

coordenador pedagógico e investigou o processo de formação dos “formadores 

de professores” e a atuação destes na formação continuada dos professores. 

Baseou-se, teoricamente, em pesquisas bibliográficas, pesquisa documental 

para o levantamento histórico sobre a questão da formação dos profissionais 

do município pesquisado (Santo André, SP) e pesquisa de campo para a 

contextualização com sujeitos atuantes na prática escolar.  

Ao término de sua pesquisa, Giovani (2013) concluiu que a concepção 

de formação traz em si uma visão polissêmica do ato de formar-se. O 

coordenador pedagógico precisa se formar na especificidade de sua função, 

refletindo, ressignificando, constantemente, a sua prática, pois, além de 

competência técnica, também necessita de estratégias formativas e 

sensibilidade para liderar o grupo de professores, envolvendo-os para que 

possam repensar a concepção de formação para o desenvolvimento 

profissional. 

Outros pesquisadores com temáticas correlatas, como Camargo (2013), 

Moreira (2014) e Silva (2015), investigaram a atuação dos supervisores 

pedagógicos na formação de professores. Em suas pesquisas, apresentaram 

diversas variáveis que interferem na formação de professores desenvolvidas 

pelos supervisores pedagógicos nas escolas. 

Camargo (2013) investigou as condições necessárias para que o 

coordenador pedagógico da rede municipal de ensino de São Paulo pudesse 

atuar como formador de professores, realizando, nas escolas, a formação 

contínua em serviço. Como fontes de pesquisa, utilizou uma coleção dos 

“Cadernos de Apoio e Aprendizagem”, os quais foram analisados com foco em 

como chegaram à sala de aula. A inquietação da pesquisadora surgiu da 

constatação de que os coordenadores não estavam atuando, necessariamente, 



60 
 

como formadores de professores e a análise e interpretação dos dados 

revelaram que, apesar do coordenador pedagógico saber que entre as suas 

atribuições está a de ser formador dos professores, no dia a dia escolar, isso 

não é realizado plenamente, devido às questões de várias naturezas: questões 

formativas (exemplo: como, de que maneira e quando se forma o formador dos 

professores); questões estruturais (exemplos: falta de tempo ou de outros 

profissionais, problemas diversos que culminam no desvio da função), 

questões políticas (exemplo: implantação de uma política pública) e até 

questões de âmbito pessoal (exemplo: horários e jornadas dos professores não 

propiciam que estes se reúnam em horários de estudo).  

A constatação de Camargo (2013) é que a prática transmissiva ocupa 

bastante ênfase no conceito de formação dos coordenadores pedagógicos que 

participaram da pesquisa. Um desejo muito grande de observação e interação 

com os professores na sala de aula foi manifestado pelos coordenadores, mas, 

paralelo a este desejo, manifestaram-se os entraves que não os habilitam a tal 

prática. Considerando que o objetivo da pesquisa era investigar as condições 

necessárias para que o coordenador atuasse efetivamente na formação dos 

docentes, a referida pesquisadora elencou algumas necessidades que 

precisam ser garantidas: 

a) a escola deve ter um Plano Político-Pedagógico (PPP) amplo e 
consistente e que dê sustentação ao desenvolvimento do trabalho; 

b) ter uma política de formação aos CPs assegurada, independente 
dos partidos políticos que mudam a cada gestão; 

c) os CPs deveriam ter posições mais participativas das políticas e 
de seus encaminhamentos como mediadores entre os materiais e 
o grupo dos professores; 

d) ter oportunidades de formação aos CPs que tenham foco na 
reflexão sobre a prática; 

e) de modo sistemático, o CP deve ter oportunidade – oferecida pelo 
Estado, mas também construída por ele mesmo – de conhecer, 
estudar e planejar a entrada e o acompanhamento do uso dos 
materiais didáticos produzidos [...] 

f)  o CP deverá ter tempo para estudar, planejar, analisar material 
dos professores e alunos, observar as salas de aula e organizar 
devolutivas; 

g) a escola deve garantir tempo e espaço para a realização de 
encontros de formação, em que seja possível reunir todos os 
professores; 

h) a escola deve se organizar para garantir ao coordenador horários 
de acompanhamento dos professores; 

i) a SME deve assegurar um número de profissionais suficiente, na 
escola, para atender diferentes demandas que surgem no 
cotidiano. 
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j) A formação do coordenador deve caminhar para a autonomia, de 
modo a implicá-lo no processo de formação (CAMARGO, 2013, p. 
147). 

 

Além dos desafios e necessidades que os supervisores pedagógicos 

apresentam no desempenhar da função de formadores pedagógicos, a questão 

da atuação almejada e a de fato realizada também se tornou um dos objetos de 

estudo de Camargo (2013).  

A atuação do supervisor pedagógico na formação continuada do 

professor em serviço, na rede pública de ensino do estado da Paraíba, foi 

também a temática de estudo de Moreira (2014), que apresentou 

considerações sobre a função ideal e a real, entre aquilo que se espera – uma 

formação mediada por alguém que conduza o professor à prática da reflexão – 

e aquilo que de fato tem ocorrido: formações engessadas e práticas 

acomodadas.  

Essa pesquisa foi realizada buscando o percurso histórico do supervisor 

pedagógico e a sua construção identitária, bem como os conceitos de formação 

docente existentes na literatura sobre o assunto, por meio de uma revisão de 

teses e dissertações do banco de dados da CAPES, publicadas no período de 

2008 a 2010. Para a coleta de dados na pesquisa de campo, foram aplicados 

questionários (Escala Likert) aos professores do ensino médio e entrevistas 

semiestruturadas aos supervisores pedagógicos da rede pública estadual.  

O objetivo da pesquisa de Moreira (2014) foi investigar a contribuição do 

supervisor pedagógico para a formação do professor em serviço. Esse estudo 

mostrou que os supervisores pedagógicos são reconhecidos como agentes que 

efetuam ações de promoção da formação continuada dos professores em 

horário de trabalho, porém, que nem sempre atendem às necessidades dos 

professores de forma plenamente satisfatória.  

Para Moreira (2014), a resistência docente quanto à participação nas 

propostas de formação continuada, organizadas pelos supervisores 

pedagógicos, também foi evidenciada, visto que muitos professores 

manifestaram que sentem falta de uma formação adequada, que não fique 

atrelada apenas ao cumprimento de aspectos burocráticos da rotina escolar e 

às ações fiscalizadoras da qualidade da tarefa educativa. A formação 

continuada dos professores está mais focada nos conceitos de capacitação e 
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qualificação, restrita aos momentos de treinamentos, pequenos cursos, 

planejamentos e realização de reuniões pedagógicas, que não refletem sobre a 

prática docente e a revisão destas práticas para a superação do “imediatismo” 

que marca a cultura escolar. 

O estudo de Guimarães e Villela (2015) mostra que os coordenadores 

pedagógicos trabalham, pelo menos, em três níveis de atuação necessários e 

interdependentes: 1) o de resolução de problemas instaurados; 2) o de 

prevenção de situações problemáticas; e 3) o de promoção de situações 

saudáveis do ponto de vista educativo. Esses autores alertam que um trabalho 

centrado apenas no nível 1 desgasta a figura do coordenador pedagógico, 

porque este fica atuando somente nas emergências, está quase sempre sujeito 

aos humores, tem pouca produtividade com relação às suas funções em outros 

níveis e não constrói projeto pedagógico. Para a construção do projeto 

pedagógico, o coordenador precisa acessar os níveis 2 e 3, ou seja, realizar 

considerações a partir do real da escola e planejar intervenções para articular 

pessoas e metas a médio e longo prazo no contexto escolar.  

A superação do “imediatismo” suscita reflexões mais aprofundadas em 

vários aspectos teóricos e históricos e foi nesta perspectiva que Silva (2015) 

pesquisou a atuação dos coordenadores pedagógicos na rede pública estadual 

paulista, para desenvolver uma reflexão crítica a respeito da prática profissional 

destes nas escolas públicas, apresentando os desafios, limites e 

potencialidades da profissão. Lançou mão de uma abordagem qualitativa com 

análise documental, revisão de literatura e utilização de instrumentos de coleta 

de dados como questionários, entrevistas semiestruturadas dirigidas a 

professores, diretores e coordenadores pedagógicos do ensino fundamental II 

e médio.  

O objetivo da pesquisa de Silva (2015) foi desenvolver uma reflexão 

crítica sobre as correspondentes práticas no cotidiano da escola, de modo a 

contribuir na perspectiva dos desafios teórico-práticos que, historicamente, se 

apresentam à ação da coordenação pedagógica na escola pública. Esse 

estudo considerou o coordenador pedagógico que é um professor que está na 

função. Os desafios teórico-práticos mostraram-se como limites para o 

desenvolvimento de práticas reflexivas e transformadoras.  
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Silva (2015) considerou que, com relação ao cotidiano escolar, os 

coordenadores têm que enfrentar questões de abrangências sociais, culturais, 

psicológicas, econômicas e políticas que não são funções da escola e que não 

se referem ao processo de ensino e aprendizagem. A autora complementa que 

esses atendimentos e prioridades delegadas às escolas culminam na 

desmoralização da instituição escolar que, em sua natureza, deveria prover o 

ensino e a aprendizagem. Refere-se ainda à situação organizacional da escola 

que apresenta um clima desalentador que desfavorece a articulação do 

trabalho coletivo, refletindo numa visão fragmentada de educação, 

hierarquização de função e burocratização da organização escolar, o que 

acaba promovendo apenas trabalhos individuais.  

Silva (2015) conclui que as sucessivas reformas, programas e projetos 

implantados são registrados como fatores que enfraquecem técnica e 

politicamente as escolas. São fatores que configuram como desafios 

complexos e de difícil superação para os coordenadores pedagógicos, os quais 

não conseguem construir uma cultura própria de coordenação devido às 

constantes reformas propostas pelas secretarias de educação. 

Ao realizar o estudo desses trabalhos correlatos, foram analisados não 

só as considerações finais da pesquisa, mas os fundamentos epistemológicos, 

os procedimentos metodológicos, os recursos técnicos e processos de 

pesquisa, dentre outros, e tem a possibilidade de, adotando uma postura 

investigativa assumida e efetivada, priorizar a produção e socialização de 

conhecimento, redimensionando o próprio processo cognoscitivo (SEVERINO, 

2016). De acordo com Severino (2016), a produção do conhecimento científico 

é uma “atividade epistemológica de apreensão do real”.  

Esses estudos contribuem, nesta pesquisa, para a compreensão do 

problema colocado. Para Vasconcelos (2014), a consciência de um 

determinado problema “não é uma tarefa fácil” e “exige um ato de cognição”. 

Desta maneira, esses estudos podem subsidiar análises depuradas com 

relação à própria pesquisa e oportunizar a socialização de saberes científicos. 

Para esse autor, as transformações da sociedade não são feitas por “sujeitos 

isolados”, mas por “um conjunto de homens”. Nesta perspectiva, a socialização 

dos saberes advindos das pesquisas pode fomentar e incentivar abordagens 

investigativas com potencial transformador. 
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3 METODOLOGIA DA INVESTIGAÇÃO 

 

Considerando os pressupostos teóricos apresentados neste estudo, 

entende-se que uma pesquisa precisa ter um “cuidadoso plano de utilização”, 

um “roteiro preciso”, e isso “se dá em função de um método”, conforme afirma 

Severino (2016, p. 106). Além de seguir um método e aplicar técnicas, a 

pesquisa ainda requer um fundamento epistemológico que “sustenta e justifica 

a metodologia praticada”, considerando que “[...] a ciência é sempre o enlace 

de uma malha teórica com dados empíricos, é sempre uma articulação do 

lógico com o real, do teórico com o empírico, do ideal com o real”. Sendo 

assim, esboçou-se a seguinte delimitação metodológica para este projeto de 

pesquisa.  

Esta pesquisa tem abordagem qualitativa e contou com fontes 

bibliográficas, como subsídios teóricos, para a contextualização histórica da 

formação de professores e da função da coordenação pedagógica no Brasil, 

com fontes documentais (legislações e documentos diversos) do município 

pesquisado, para a apropriação de informações com relação à formação dos 

professores e a atuação dos supervisores pedagógicos. Em relação aos 

objetivos, esta pesquisa tem caráter exploratório e levantou informações sobre 

a formação continuada em serviço dos professores, realizada pelos 

supervisores pedagógicos durante o próprio horário de trabalho. O projeto 

desta pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética da Univás e obteve 

parecer favorável à sua realização (Protocolo de aprovação n. 2.953.173/12 

out. 2018). 

Como procedimentos de coleta de dados na pesquisa de campo, foram 

aplicados questionários com questões abertas e fechadas aos supervisores 

pedagógicos de turmas do Ensino Fundamental I, amostra de professores 

regentes de turmas do Ensino Fundamental I e diretores escolares, buscando 

conhecer a percepção dos participantes sobre a formação continuada dos 

professores sob a responsabilidade dos coordenadores pedagógicos, conforme 

já referido.  

O questionário 1, inicialmente, solicitou informações quanto à situação 

profissional dos participantes, especialmente, quanto à sua formação, em 

questões fechadas. Questões abertas (questionário 2) abordaram indagações 
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referentes à concepção dos participantes sobre o “supervisor pedagógico” e o 

desenvolvimento da “formação continuada” dos professores. Esses 

questionários foram criados em formulários on-line do Google Docs e enviados 

aos supervisores pedagógicos, professores regentes e diretores escolares que 

atuam no Ensino Fundamental I (turmas do 1º ao 5º ano), durante o mês de 

novembro e primeira semana de dezembro do ano de 2018.  

 O município sul-mineiro pesquisado dispõe de 15 unidades escolares10 

com turmas de 1º ao 5º ano, ofertando 242 turmas do Ensino Fundamental I e, 

assim, atendia a 5.592 alunos no momento desta pesquisa. Considerando a 

diferença peculiar entre tais escolas (exemplos: escolas do campo, escolas 

com menos de cem alunos, escolas com mais de mil alunos), a programação 

inicial foi propiciar a pesquisa a todos os 28 supervisores pedagógicos que 

atuam na Rede Municipal de Ensino do Município pesquisado, 

independentemente das características da escola na qual atuam. Assim, esta 

pesquisa foi realizada nas escolas pequenas que contavam com um supervisor 

pedagógico e nas escolas maiores, com até quatro supervisores pedagógicos, 

os quais atuavam nas turmas do Ensino Fundamental I.  

 Como atua, nesse nível de ensino das escolas pesquisadas, um grande 

número de professores, ficou estabelecida a aplicação do questionário a dois 

professores regentes de turmas do Ensino Fundamental I, pertencentes à 

equipe de cada supervisor pedagógico. Esses dois professores foram 

selecionados pelo critério de professor com o maior tempo na docência, na 

equipe do coordenador pedagógico, ou da escola pesquisada, e outro com 

menor tempo de atuação na escola ou na equipe. 

Segundo Alves e Garcia (2008, p.133), a escola é o “[...] espaço para o 

encontro de múltiplas redes relacionais e de conhecimento”. Desta maneira, 

conhecer a percepção dos diretores escolares, supervisores pedagógicos e 

professores sobre como os docentes se apropriam das oportunidades de 

formação continuada, de forma positiva ou negativa, pode contribuir com a 

redefinição das condições do trabalho pedagógico nas escolas e da 

transformação da práxis coletiva.  

 
10 Nesta apresentação, não estão contemplados os dados referentes ao CMEJA (Centro 
Municipal de Educação de Jovens e Adultos), CEIM (Centro Integrado de Educação Infantil 
Municipal – creche) e nem os dados da Escola de Educação Especial do município. 
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É preciso, pois, aprofundar a análise buscando ir além das 
aparências para ver se será possível dissolver o paradoxo e 
encontrar um nexo essencial entre educação e contemporaneidade. 
Para isso, é necessário passar da descrição do fenômeno à sua 
gênese. Ou seja: não basta analisar a educação tal como se 
manifesta na nossa experiência imediata, como um dado, como um 
produto já constituído. É preciso passar do produto ao modo como foi 
produzido, isto é, aprender como a educação se constituiu.  
(SAVIANI, 2013, p. 79) 

 

Como limitação para a realização desta pesquisa, pode-se citar que a 

época da pesquisa de campo com os professores (mês de novembro/2018) 

não foi muito favorável, por dois motivos: 1- os horários de módulo II (jornada 

de trabalho fora da regência das aulas) já estavam comprometidos com uma 

agenda de reuniões com pais, conselhos de classe e eventos pedagógicos 

diversos e 2- muitos professores estavam usufruindo do direito de descontar os 

dias trabalhados nas eleições em dobra (conforme garante o artigo 98 da lei n. 

9504, de 30 de setembro de 1997).  

Em algumas unidades escolares, não foi possível pesquisar com os 02 

professores da equipe de cada supervisor pedagógico, porque nas escolas já 

estavam atuando os professores eventuais11, o que não possibilitava mais de 

um dos profissionais saírem da regência para participarem da pesquisa. Os 

gestores escolares também foram selecionados como participantes deste 

estudo em relação à formação continuada dos professores, visto que 

apresentavam um terceiro viés de análise, já que não são os responsáveis 

diretos (papel desempenhado pelos coordenadores pedagógicos), nem os 

participantes obrigatórios (professores).  

3.1 A PESQUISA DE CAMPO   

 
Vasconcelos (2013) refere-se à análise do cotidiano (abordagem da 

prática educacional) e defende que esta precisa ser desenvolvida com reflexão 

crítica e coletiva, para nortear o caminho fértil no enfrentamento dos desafios 

da sala de aula e da escola. Nesse processo de reflexão crítica e coletiva, os 

conhecimentos teóricos subsidiam as análises reflexivas e críticas do cotidiano 

 
11 Professor eventual no município pesquisado é aquele profissional que substitui os 
professores regentes na ausência destes. A legislação do município regulamenta a disposição 
de 01 professor eventual a cada 08 turmas de alunos na escola do Ensino Fundamental. 



67 
 

e constituem a práxis educativa capaz de superar as justaposições e/ou 

fragmentações de ações desprovidas de intencionalidade. 

3.1.1 As Visitas nas Escolas  

 

Durante os momentos de visita às escolas, alguns procedimentos foram 

adotados pela pesquisadora, para conquistar e preservar a confiança dos 

pesquisados. A pesquisadora apresentou-se com o crachá de identificação 

como mestranda na Univás e com os documentos de aprovação do projeto 

desta pesquisa pelo CEP, o que foi favorável e agregou credibilidade à ação. 

Outra atitude da pesquisadora foi mostrar aos pesquisados, em seu 

computador, o banco de dados no Google Drive, explicando ser o local em que 

as respostas dos participantes seriam armazenadas, antes mesmo de enviar, 

para o e-mail do participante, o formulário on-line com o questionário.  

Nessa oportunidade, foi mostrado que não haveria qualquer tipo de 

identificação das respostas ou dos participantes deste estudo. Em seguida, foi 

apresentado, aos pesquisados, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), para o registro de sua autorização de participação nesta pesquisa.  

Entende-se que esses cuidados levaram a uma potencial adesão voluntária 

dos participantes à pesquisa, já que muitos questionaram o porquê da mesma. 

Nessas visitas às escolas, foi observado pela pesquisadora que esta 

investigação não é uma situação comum e esperada pelos profissionais do 

magistério, supervisores pedagógicos, professores e diretores escolares 

pesquisados, pois se mostram apreensivos. Outro ponto observado é o 

desconhecimento de termos, visto que uma das professoras que participou 

desta pesquisa questionou o que é formação continuada. Questionou também 

qual era a origem das perguntas constantes no questionário da pesquisa, quem 

as tinha planejado e por qual razão (DIÁRIO DE CAMPO, 13 nov. de 2018). 

Outra professora tem a concepção de que a pesquisa está destinada a ofertar 

algum tipo de curso, ou seja, que após uma pesquisa, algo lhe seria ofertado 

(DIÁRIO DE CAMPO, 21 nov. 2018).  

Em todas as escolas pesquisadas, antes de iniciar a aplicação dos 

questionários (em formulário on-line), para deixar os participantes deste estudo 

mais confiantes, a pesquisadora apresentou um detalhamento sobre o 
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Mestrado em Educação da Univás, do qual é aluna, e sobre as questões éticas 

que envolvem esta pesquisa com seres humanos, bem como a metodologia 

desta pesquisa e se comprometeu a apresentar os resultados deste estudo 

nesses locais, após a defesa da dissertação. 

Destaca-se que a opção pelo formulário on-line foi devido à economia de 

papel e às possibilidades de agilizar o processo de registro das respostas para 

incomodar o mínimo possível a rotina dos profissionais participantes da 

pesquisa. O fato de possibilitar a digitação das respostas foi um fator favorável, 

por proporcionar a edição das respostas antes do envio e a não identificação, 

inclusive, da caligrafia do participante. A não identificação e a disponibilidade 

de recursos digitais para correção da escrita e/ou edição das respostas 

contribuiu, favoravelmente, para a satisfação dos participantes em registrar o 

que, de fato, pensam e analisam sobre as questões propostas. Registra-se 

ainda que a pesquisadora ficou em cada escola, durante todo o período em 

que os participantes estavam respondendo ao questionário, de modo que 

esclareceu as dúvidas e anotou as observações interessantes para esta 

pesquisa. 

Com relação a entraves durante a apresentação da proposta de 

pesquisa aos participantes, apenas uma diretora manifestou que não tinha 

“habilidades com computador” e, portanto, “não digitava” (palavras da própria 

diretora). Assim, a pesquisadora acessou o formulário e digitou as respostas 

que ela proferiu, oralmente, justificando que “gostaria muito de contribuir com a 

pesquisa”, apesar da sua limitação.  

3.1.2 Participantes do Estudo  

 

A pesquisa de campo foi realizada com os professores, diretores e 

supervisores pedagógicos conforme já referido, de forma concomitante, 

durante o mês de novembro e primeira semana do mês de dezembro do ano 

de 2018, e foram convidados, para participação, 99 profissionais:  

➢ Supervisores pedagógicos de turmas do Ensino Fundamental I, de 1º ao 

5º ano (S); 

➢ Professores regentes de turmas do Ensino Fundamental I (P); 

➢ Diretores escolares (D).  
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Vale salientar que, um número menor de participantes concordou em 

participar desta pesquisa conforme mostrado na Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Percentagem de participação na pesquisa de campo 

Participantes Meta inicial 
de 
participação 
na pesquisa 

Número de 
participantes na 
pesquisa 

Porcentagem 
de participação 

Supervisores Pedagógicos (S) 28 25 89,2 % 

Professores regentes de 
turmas do Ensino 
Fundamental I (P) 

56 43 76,7 % 

Diretores escolares (D) 15 14 93,3 % 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Dos 28 supervisores pedagógicos que atuavam no Ensino Fundamental 

I, 25 (89,2%) participaram deste estudo. Um supervisor pedagógico não 

participou porque estava afastado do trabalho (licença médica) e os outros dois 

supervisores optaram por não participar. Dos quinze diretores escolares, 

quatorze participaram desta pesquisa (93,3%) e apenas um deles não 

respondeu ao questionário, apesar de ter assinado o termo de consentimento 

livre e esclarecido. A justificativa desse diretor foi a demanda de trabalho 

intensa que inviabilizava sua participação na pesquisa nos dois dias, em turnos 

alternados, em que a pesquisadora foi até a escola para aplicar os 

instrumentos de coleta de dados.  

Em relação aos professores, o planejamento inicial desta pesquisa era 

contar com 52 professores regentes de turmas do Ensino Fundamental I, sendo 

dois (2) deles da equipe de cada supervisor pedagógico, porém, considerando 

a época do ano letivo e as condições de trabalho nas escolas na referida 

época, tornou-se impossível atingir a totalidade projetada. Assim, participaram 

deste estudo 43 professores regentes que responderam ao questionário, o que 

equivale a 76,7% da meta projetada no início. 

3.1.2.1 Perfil dos pesquisados  

 
Analisando os dados referentes aos pesquisados, estes são em maioria 

do sexo feminino: 88% dos Supervisores Pedagógicos, 95% dos professores e 

79% dos diretores. Verificou-se também que a maior parte destes participantes 
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está na faixa etária dos 40 aos 59 anos, conforme pode ser observado no 

Gráfico 1.  

 
Gráfico 1 - Percentagem dos pesquisados por faixa etária 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 
Considerando que a idade mínima constante no formulário da pesquisa 

é 20 anos e a idade máxima é de 60 anos ou mais, os dados mostram a não 

existência de profissionais com mais de 59 anos atuantes como professores ou 

diretores. Esses resultados podem indicar que os professores se aposentam 

antes, com base no artigo 201, parágrafo 8º da Constituição Federal, que lhes 

dá o direito à redução de cinco anos de contribuição previdenciária, quando 

comprovam tempo de efetivo exercício das funções de magistério na Educação 

Infantil e nos Ensinos Fundamental e Médio.   

3.1.2.2 Regime de empregabilidade dos pesquisados  

 

A situação dos cargos, sobre o regime de empregabilidade (contratado 

ou efetivo/concursado), foi analisada em relação aos coordenadores 

pedagógicos e professores. Nota-se que estes são ocupados, em sua maioria, 

por funcionários concursados e efetivados na função, conforme demonstra o 

Gráfico 2.  

No município pesquisado, para assumir cargo de diretores escolares, os 

candidatos devem ser professores ou especialistas (supervisores pedagógicos 

ou orientadores educacionais), concursados e efetivos, com formação em 

Administração ou Gestão Escolar.  
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Gráfico 2 - Regime de empregabilidade dos pesquisados na rede de ensino pesquisada 

Supervisores
Pedagógicos

Professores
Regentes

Diretores Escolares

56% (14)

60,5% (26)

100% (14)

44% (11) 39,5% (17)

Efetivo Contratado

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Observa-se que 44% (11) dos supervisores pedagógicos e 39,5% (17) 

dos professores regentes do Ensino Fundamental estão trabalhando como 

contratados. Como o cargo de diretor escolar não pode ser exercido por 

profissionais contratados, observou-se que os diretores participantes desta 

pesquisa são profissionais concursados e nomeados para os seguintes cargos:   

✓ 7 (sete) são professores PIII (regentes de disciplina específica no Ensino 

Fundamental II); 

✓ 5 (cinco) são professores PII (regentes de turmas do Ensino 

Fundamental I); 

✓ 1 (um) é professor PIV (regente de disciplina específica no Ensino 

Médio12) 

✓ 1 (um) é supervisor pedagógico. 

 

Observa-se que a maioria dos diretores são professores PIII ou 

professores PII, que estão temporariamente exercendo a função de diretor 

escolar, já que possuem curso de Pós-Graduação em Gestão Educacional.  

3.1.2.3 Tempo de experiência dos pesquisados  

 
O tempo de experiência de cada participante desta pesquisa na função 

em que estão atuando está explicitado no Gráfico 3. Observa-se baixa 

 
12 O município pesquisado, no presente ano da pesquisa (2018), em consonância com o que 
prescreve a LDB (Lei n. 9394/96), devolveu à esfera estadual a responsabilidade pelas turmas 
do Ensino Médio, as quais manteve até dezembro de 2017. 
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incidência de iniciantes quando se trata de Supervisores pedagógicos e de 

Professores regentes de turmas do Ensino Fundamental I, ou seja, aqueles que 

estão na primeira experiência profissional nesta função.  

 

Gráfico 3 - Tempo de experiência dos pesquisados na função que estão atuando 

Supervisor Pedagógico Diretor Escolar Professor Regente

8,0%
4,7%

21,4%
16,0%

11,6%

21,4%

56,0%

46,5%

57,1%

12,0%

32,6%

8,0%
4,7%

Iniciante Até 5 anos De 6 a 15 anos De 16 a 25 anos Mais de 25 anos

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 
Nota-se que, de acordo com os dados mostrados no Gráfico 3, de modo 

geral, os participantes têm mais de 6 (seis) anos de experiências na função que 

estão atuando. Essa situação poderia ser considerada como um fator positivo, 

porque a experiência em serviço traz consigo saberes pertinentes à rotina do 

trabalho do profissional em suas reais condições. 

3.1.2.4 Carga horária profissional dos pesquisados  

 

Os dados apresentados no Gráfico 4 mostram a carga horária semanal 

cumprida na área educacional pelos pesquisados. Observa-se que 60% (15) 

dos supervisores pedagógicos cumprem uma carga horária de 24 (vinte e 

quatro) horas semanais e isto significa que trabalham integralmente neste 

cargo.13 Outros 32% (8) dos profissionais trabalham de 25 (vinte e cinco) a 48 

(quarenta e oito) horas e 8% (2) chegam a trabalhar mais de 48 (quarenta e 

 
13 No município pesquisado, a carga horária de trabalho do supervisor pedagógico é de 24 
horas semanais, sendo, obrigatoriamente, 2 horas destas destinadas a formação coletiva dos 
professores em módulo II.  
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oito) horas semanais, o que indica que exercem atividades docentes já que não 

é possível, legalmente, acumular, na rede pública de ensino (estadual ou 

municipal) duas funções técnicas. Ainda há a possibilidade de atuação destes 

profissionais na rede particular.  

 

Gráfico 4 - Carga horária semanal cumprida pelos pesquisados na área educacional 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Nota-se também que, em relação aos professores regentes de turmas 

do Ensino Fundamental I, 39% (17) têm apenas um cargo e trabalham até 24 

horas semanais, 48,8% (21) trabalham de 25 a 48 horas e 11,6% (5) excedem 

48 horas semanais na área educacional. Como a legislação municipal 

determina uma jornada de 40 horas para os diretores escolares, 71,4% (10) 

destes enquadram-se nesta situação e 28,6% (4) têm uma jornada semanal 

superior a 40 horas semanais na área educacional e atuam como professores 

em outra rede de ensino.  

Vale salientar que o inciso XVI do art. 37, da Constituição Federal, trata 

do tema “acumulação remunerada de cargos, empregos ou de funções 

públicas” e prescreve que é vedada a acumulação remunerada de cargos 

públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em 

qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de 

um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou 

empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 
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4 FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DOS PESQUISADOS 

 

Exercer o papel de formador, como defende Vasconcelos (2013), é 

“resgatar a tessitura que compõe o real” através do trabalho intelectual. Como 

esta pesquisa aborda a questão da formação continuada dos professores sob a 

responsabilidade da atuação do supervisor pedagógico, buscou-se investigar 

se os participantes, independente da função que estavam exercendo no 

momento deste estudo, tinham formação na área pedagógica para atuarem 

como supervisores pedagógicos ou como profissionais que, no ambiente 

escolar, tem, entre suas incumbências, a de formar os professores. 

4.1 FORMAÇÃO PARA ATUAR COMO SUPERVISOR PEDAGÓGICO 

 

Os professores e diretores pesquisados foram questionados se possuem 

habilitação (formação e diploma reconhecido) para exercerem a função de 

supervisor pedagógico. Os resultados obtidos estão apresentados no Gráfico 5.  

 

Gráfico 5 - Habilitação dos pesquisados para exercerem a supervisão pedagógica 

 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Observa-se que, dos professores participantes, 60,5% (26) tem 

formação e certificação para também atuarem como supervisores pedagógicos 

e, dos diretores escolares participantes, 85,7% (12) destes também se 
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encontram legalmente habilitados para o desempenho dessa função.  São 

dados que mostram que, em sua maioria, não têm um “estranhamento” com o 

que é esperado na função de supervisão pedagógica, visto que também 

possuem certificação e formação para exercê-la.  

Aos participantes foi perguntado sobre o nível de formação acadêmica 

que os habilitou para atuarem como supervisor pedagógico. O Gráfico 6 mostra 

como se deu essa formação dos pesquisados. 

 

Gráfico 6 - Nível de formação específica dos pesquisados para atuação na supervisão 
pedagógica 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Percebe-se que a maioria dos profissionais pesquisados tem formação 

em pós-graduação, para atuar na função de supervisão pedagógica, apesar de 

não exercerem tal função no momento da pesquisa. Os que estão no exercício 

dessa função, normativamente regulamentada no município pesquisado, no 

cargo de supervisor pedagógico, são formados e certificados para tal, em sua 

maioria (76% 19), por meio de cursos de graduação em Pedagogia  

 

4.2 NÍVEL DE FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS PESQUISADOS 

 

Em relação ao nível de formação acadêmica dos participantes desta 

pesquisa, o Gráfico 7 mostra os resultados obtidos. Observa-se que 12% dos 

supervisores pedagógicos realizaram Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado 

ou Doutorado. Em relação aos diretores escolares, todos (100%) obtiveram a 

maior formação acadêmica em nível de Pós-Graduação Lato Sensu ou 
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especialização. Com relação aos professores regentes de turmas do Ensino 

Fundamental I, 65,1% (28) possuem Especialização, 32,6% (14) têm 

Graduação e 2,3% (1) não possuem formação em nível superior e exercem a 

função docente com formação em nível médio (Curso de Magistério/Normal).  

 

Gráfico 7 - Nível de formação acadêmica dos pesquisados 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

A formação dos diretores escolares em cursos de pós-graduação Lato 

Sensu (100%) apresenta-se expressiva e pode estar atrelada ao fato de que, 

para ser diretor escolar, exige-se um curso de Gestão ou Administração 

Escolar. Após promulgada a lei municipal (Decreto Municipal n. 4338, de 11 de 

fevereiro de 2015) que estabeleceu que a função de gestor/diretor escolar 

somente poderia ser exercida por aqueles que fizeram um curso de gestão, 

muitos professores e especialistas que iam concorrer ao cargo fizeram o curso 

em nível de pós-graduação Lato Sensu.  

A incidência de formação dos profissionais pesquisados em relação à 

obtenção de maior titulação, em áreas educacionais, se deu no período 2009-

2018, um fator positivo para a sua atuação, conforme mostra o Gráfico 8. Ao 

observar, comparativamente, esses períodos, nota-se que houve um 

crescimento da taxa de obtenção de maior titulação no período 2014-2018, no 

que se refere aos professores e supervisores. Destaca-se que, com exceção 

dos diretores escolares que, obrigatoriamente, necessitam ter curso de gestão 

escolar em nível de pós-graduação, os professores ou supervisores, em razão 
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de o município pesquisado não possuir um plano de carreira e salários, não 

obtêm nenhum tipo de progressão por ter pós-graduação.  

 

Gráfico 8 - Incidência de obtenção da maior titulação dos pesquisados por período 

 
    Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Outro fator que pode ter colaborado para que, no período 2014-2018, um 

grande número de professores tenha ingressado em cursos de pós-graduação 

pode ter sido a publicação do edital de contratação, no final de 2017, para 

exercício de contratação em 2018 (Processo Seletivo Público nº 006/2017, do 

município pesquisado), pois, pela primeira vez na história desse município, foi 

valorizada a formação acadêmica, ou seja, a pontuação por títulos.  

Outro aspecto a ser considerado é outra motivação para ingressar em 

cursos de pós-graduação, concluindo ainda em 2018: ampliar as chances de 

contrato para 2019. Isso pode ter sido motivado porque muitos profissionais 

foram surpreendidos, negativamente, com a classificação obtida no processo 

seletivo previsto no edital de 2017, para exercício em 2018, por não terem pós-

graduação. Vale lembrar que 44% dos supervisores pesquisados (11) e 39,5% 

dos professores (17) são contratados. 

  

4.2.1 Alguma Formação Acadêmica em Curso 

 

No período em que esta pesquisa foi realizada, muitos dos pesquisados 

manifestaram que estavam cursando alguma formação acadêmica. Em relação 
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aos supervisores pedagógicos, 24% (6) estavam frequentando um dos 

seguintes cursos: Psicologia e Pedagogia (Graduação); Inclusão, Gestão 

Escolar, Psicologia, Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional, 

Psicopedagogia (Pós-Graduação Lato Sensu).  

A título de exemplo, um dos supervisores pedagógicos pesquisados, 

mesmo sendo mestre em educação e com certificação para atuar na função, 

relatou que a graduação em Pedagogia lhe fazia falta em processos seletivos 

e, por esta razão, decidiu cursar sua segunda licenciatura. Outra supervisora 

pedagógica evidenciou que estuda por conta própria, por meio de cursos on-

line, na área do seu interesse e/ou em que está precisando de maior 

compreensão, justificando que a rede internet disponibiliza cursos gratuitos e 

bons e que, mesmo sendo de seu interesse, não tem condições financeiras 

para cursar um Mestrado, por ter um custo alto.  

No que se refere aos professores pesquisados, no momento da 

pesquisa, 32,6% (14) estavam matriculados em algum curso: Ciências e 

Matemática (Graduação) e Educação Especial – AEE14, Gestão Escolar, 

Psicologia, Neuropsicopedagogia Clínica e Institucional, Psicopedagogia e 

Biblioteconomia (Pós-Graduação Lato Sensu). Em relação aos diretores 

escolares, apenas 1 participante estava cursando Neuropsicopedagogia (Pós-

Graduação Lato Sensu).  

4.2.2 Quantidade de Alunos por Supervisor Pedagógico 

 

Esta pesquisa também buscou informações sobre a quantidade de 

alunos que estavam sob a responsabilidade de cada supervisor pedagógico e 

os dados obtidos estão apresentados em intervalos: 50 a 100 alunos, 101-200 

alunos, 201-300 alunos, 301-400 alunos. Conforme apresentado no Gráfico 9, 

verifica-se que não há uma hegemonia na proporção de atendimentos por 

supervisor pedagógico, já que 12% (03) dos supervisores pedagógicos 

trabalham com até 100 alunos, 24% (06) com até 200 alunos, 48% (12) com 

até 300 alunos, enquanto 16% (4) atendem até 400 alunos.  

 
14 AEE – Atendimento Educacional Especializado. No município pesquisado, muitos 
professores têm interesse neste curso, para que tenham a oportunidade de trabalhar nas SRM 
– sala de recursos multifuncionais, que ofertam assistência pedagógica especializada aos 
alunos deficientes, com transtornos globais de desenvolvimento ou com altas habilidades. 
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Gráfico 9 - Número de supervisores pedagógicos por quantidade de alunos   

  
Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 
Nota-se que a maioria dos supervisores pedagógicos atende de 201 a 

300 alunos. No município pesquisado, a legislação determina até 12 turmas 

para cada supervisor pedagógico, mas, como não há uniformidade com relação 

ao número de alunos por turma (devido às diferentes realidades escolares e ao 

porte das escolas), não há como se calcular a quantidade exata de alunos 

atendidos por supervisor. Assim, nas turmas do Ensino Fundamental I, 6 (seis) 

escolas atuam com 1 (um supervisor pedagógico, outras 6 (seis) escolas atuam 

02 (dois) supervisores pedagógicos, 2 (duas) escolas atuam com 3 (três) 

supervisores e apenas 1 (uma escola) possui 4 (quatro) supervisores das 

turmas do Ensino Fundamental I. 

Cabe salientar que é a quantidade de turmas de cada escola que 

determina a quantidade de supervisores pedagógicos disponibilizados pela 

Secretaria Municipal de Educação, na cidade pesquisada, mas, não estabelece 

o número de alunos por coordenador pedagógico. 

Os dados coletados, exibidos no Quadro 2, mostram que, em algumas 

situações, a quantidade de turmas por supervisor pedagógico extrapola a 

quantidade prevista pela legislação municipal e que não há um equilíbrio em 

relação ao número de alunos que ficam sob a responsabilidade de um 

supervisor pedagógico.  
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Quadro 2 - Número de turmas, de alunos matriculados em 2018, no Ensino Fundamental I, 
e de supervisores pedagógicos por escola pesquisada 

ESCOLAS Número 
de 

turmas 

Número de 
alunos 

Matriculados 
no Ensino 

Fundamental I 

Número de 
Superv. Pedag. 

no Ensino 
Fundamental I 

Observação 

A.M 37 938 04 
01 também atua em 
turmas do Ensino 
Fundamental II 

A.L.C 25 596 03  

C.T 21 487 03 
01 também atua em 
turmas do Ensino 
Fundamental II 

I.C.G 26 596 02  

A.C 17 431 02  

P. XII 18 409 02  

V.C 16 377 02 
01 também atua em 
turmas da Educação 
Infantil 

D.O 21 495 02  

A.F.A 16 398 02  

J.A.T 10 231 01  

J.T.S 08 189 01  

M.B 10 188 01 
Atende também as turmas 
da Educação Infantil 

S.B.M 5 68 01 
Atende também as turmas 
da Educação Infantil 

S. B 7 112 01 
Atende também as turmas 
da Educação Infantil 

S. A 
5 
 

77 01 
Atende também as turmas 
da Educação Infantil 

Fonte: Elaboração da pesquisadora 
 
 

Assim, pode-se notar que o supervisor pedagógico com tantas 

incumbências que não a formação continuada pode ter seu tempo que seria 

dedicado a esse fim, prejudicado. Isto porque uma formação de qualidade 

requer preparação do supervisor pedagógico que precisa realizar um 

planejamento de atividades que envolvam os professores, de forma que ocorra 

realmente a formação para uma atuação e educação de qualidade. 

 

4.2 EXPERIÊNCIA EM RELAÇÃO À SUPERVISÃO OU REGÊNCIA DE 
TURMAS 

 

Outro fator que foi investigado foi a experiência dos participantes da 

pesquisa com relação às funções de supervisão pedagógica ou regência de 

turmas do Ensino Fundamental I. Dos supervisores pedagógicos pesquisados, 

11 registraram que estavam atuando também na regência de aulas no outro 
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turno de trabalho (2 na Educação Infantil, 7 no Ensino Fundamental I, 2 no 

Ensino Fundamental II, 1 na Graduação ou Pós e 1 na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental).  

Quando pesquisada a experiência específica na regência de turmas do 

Ensino Fundamental I, os dados revelaram que 80% (20) dos supervisores 

pedagógicos já atuam na regência de turmas do 1º ao 5º ano. O tempo de 

experiência variou de 2 a 28 anos de experiência. Em relação aos professores, 

apenas uma professora estava atuando como supervisora pedagógica do 

Ensino Fundamental II, no outro turno de trabalho, porém, 7 (sete) docentes 

alegaram já ter passado pela experiência da supervisão pedagógica de turmas 

do Ensino Fundamental I e o tempo de experiência variou de 3 a 7 anos. Em 

relação aos diretores escolares, apenas 1(um) deles têm experiência de 12 

anos na supervisão pedagógica de turmas do Ensino Fundamental I. 

4.3 ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DE FORMA AUTÔNOMA  

 

No que tange à atualização profissional autônoma dos participantes 

deste estudo, foi-lhes questionado sobre a frequência com que desenvolvem 

leituras, estudos e pesquisas sobre assuntos relacionados à área de atuação 

profissional, no decorrer da semana. 

 

Gráfico 10 - Frequência de leitura/ pesquisa/ estudos pelos pesquisados no decorrer da 
semana 

    Fonte: Elaborado pela pesquisadora 



82 
 

 

Os pesquisados manifestaram que a leitura, os estudos e as pesquisas 

fazem parte da sua rotina semanal na educação. Os dados mostram que 76% 

dos supervisores (19), 69,7% dos professores (30) e 57,1% (8) dos diretores 

desenvolvem a formação e autoformação “diariamente”, ou “2 a 3 vezes por 

semana”. 

Além da rotina de estudos, leitura e pesquisas no meio da semana, a 

questão do desenvolvimento dessas atividades nos finais de semana também 

foi averiguada. Os professores manifestaram, majoritariamente, que 

desenvolvem essas atividades regularmente nos finais de semana, 

considerando que 62,8% assinalaram as opções “todo final de semana” e “de 2 

a 3 finais de semana por mês”. Os dados, obtidos com relação a essa questão, 

com os Supervisores Pedagógicos e os Diretores participantes deste estudo, 

mostram maiores percentuais na opção “eventualmente” usam o final de 

semana para estudos, pesquisas e leituras. Esses resultados estão 

apresentados no Gráfico 11.  

 
Gráfico 11 - Frequência de leitura/ pesquisa/ estudos pelos pesquisados em finais de 
semana 

 
Fonte: Elaboração da pesquisadora 

 

Conhecer a frequência de leitura, pesquisa e estudos fez-se necessário 

para posteriores discussões sobre a formação continuada, por meio do 

processo autoformativo. Todos os participantes da pesquisa responderam 
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sobre o acesso ou não à formação continuada durante o próprio horário de 

trabalho, em 2018 (Gráfico 12). 

 
Gráfico 12 - Quantidade de pesquisados que tiveram formação continuada em serviço 

Fonte: Elaboração da pesquisadora  

 

Observando o gráfico 12, nota-se que 72,1% dos professores (31) não 

reconheceram ter tido acesso à formação continuada durante o próprio horário 

de trabalho e os comentários manifestados espontaneamente, durante a 

realização da pesquisa, induzem a indícios de que tais profissionais podem não 

reconhecer e nem legitimar os horários de módulo II, as “janelas15” e reuniões  

como horários destinados à formação continuada no próprio contexto de 

trabalho.  

Vale salientar que esse questionamento foi feito através de uma questão 

fechada e de alternativa de resposta binária (sim ou não) e gerou muitos 

comentários espontâneos em voz alta, antes mesmo do registro da resposta no 

formulário. As observações foram anotadas pela pesquisadora em diário de 

campo e são apresentados alguns excertos dessas falas, para melhor 

compreensão das concepções desses professores sobre essa temática:  

 
15 “Janela” é o nome popular como são conhecidos os módulos de cinquenta minutos, quando 
o professor de uma área específica (Inglês, Artes, Música e Educação Física) assume a 
regência da turma. No município pesquisado, há quatro “janelas” por semana para cada turma, 
ou seja, o professor regente da turma fica quatro módulos de 50 minutos por semana fora da 
sala de aula. 
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Um dos diretores ficou em dúvida quando foi responder  sobre a 
formação continuada, indagando se valem somente os cursos com 
palestrantes ou instituições ou também as reuniões realizadas pela 
equipe da secretaria e que contribuem para a aprendizagem, embora 
tratem de situações cotidianas (DIÁRIO DE CAMPO, 06 nov. 2018).  
 
O supervisor  pedagógico 02 perguntou se as reuniões com a equipe 
da Secretaria Municipal de Educação e os cursos com as parcerias 
de instituições particulares também poderiam ser considerados como  
oportunidade de formação (DIÁRIO DE CAMPO, 07 nov. 2018). 
 
Na pergunta que indagava sobre o acesso à formação continuada no 
presente ano letivo, o professor que estava participando da pesquisa 
virou-se para o supervisor (que estava utilizando um outro 
computador no canto da sala, para inserir dados de alunos num portal 
do MEC) e verbalizou: “Neste ano, não teve formação nenhuma para 
professores, né?”. E o supervisor respondeu: “Não. Este ano não teve 
nenhum curso para professores”. O diálogo não se estendeu e o 
professor continuou a responder o questionário. (DIÁRIO DE 
CAMPO, 08 nov. de  2018). 
 
O professor 03, ao responder ao questionário, informou (comentou 
em voz alta) que só reconhece a “formação dentro do horário” quando 
sai da escola para participar de algum encontro ou curso. (DIÁRIO 
DE CAMPO, 19 nov. de 2018). 
 
O professor 04 comentou que faz muitos cursos do tipo “PNAIC” e 
“INCLUSÃO” que são ofertados, mas não são em caráter obrigatório 
e gostaria de saber se também são considerados como formação 
continuada no horário de trabalho, porque desconta estas horas de 
formação no tempo do módulo II se apresentar o comprovante de 
participação. (DIÁRIO DE CAMPO, 19 nov. 2018). 

 

Nota-se que o conceito de “formação continuada” apresenta diferentes 

interpretações entre os pesquisados e/ou ainda não possui uma consolidação 

de referência para defini-lo no contexto do município pesquisado. 

4.4 O HORÁRIO DE MÓDULO II E A ATUAÇÃO DO SUPERVISOR  

 

A garantia de formação continuada dos profissionais docentes no local 

de trabalho se dá, de acordo com o artigo 67 da LDB (BRASIL, 1996), numa 

estratégia dos sistemas de ensino, reservando períodos para o estudo, o 

planejamento e a avaliação incluídos na própria carga horária de trabalho. 

No contexto pesquisado, os docentes participantes deste estudo têm 

prevista uma carga horária semanal obrigatória de duas horas, em que ocorrem 

as reuniões de módulo II coletivo, sob a responsabilidade do supervisor 

pedagógico, que utiliza esse momento para a formação continuada dos 

professores. Além disso, os docentes em exercício têm quatro horas/aulas de 
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cinquenta minutos livres (janelas), quando outro professor está regendo, em 

suas turmas, aulas específicas de Inglês, Música, Artes e Educação Física. 

Esse período em que o docente fica livre da regência está previsto para sua 

formação continuada, seja individual ou com supervisor pedagógico.   

O que pode ser observado é que, uma minoria de docentes pesquisados 

(27,9%, ou seja, 12 participantes) considerou que teve acesso à formação 

continuada no próprio horário de trabalho e especificou que essa formação foi 

desenvolvida em diferentes momentos. Esses docentes apontaram a formação 

obtida por meio do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), um programa do governo federal; nos horários de módulo II; nos 

momentos de estudo de três documentos, quais sejam: Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), Versão Preliminar do Currículo de Minas Gerais e 

Regimento Unificado para as Escolas Municipais em 2019. Além disso, 

evidenciaram que houve formação nos momentos de planejamento de 

atividades e estudo de texto com autores teóricos ou referências filosóficas; 

nos momentos das avaliações do trabalho diário, nos conselhos de classe, na 

troca de experiências entre os colegas e nos planejamentos bimestrais e 

semanais. 

Os dados mostram que, dos Supervisores Pedagógicos pesquisados, 

em relação ao acesso à formação continuada durante o horário de trabalho em 

2018, 36% (9) responderam que “sim”, especificando que esta formação se deu 

por meio: do PNAIC; das reuniões, capacitações, treinamentos, encontros e 

formações dirigidas pela equipe da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

(SMEC) do município pesquisado; do estudo da BNCC e da Versão Preliminar 

do Currículo de Minas Gerais; da análise das avaliações externas municipais; 

da participação nas palestras sobre deficiências; da participação em eventos 

de parcerias externas; da análise e adequação do Regimento Unificado para as 

Escolas Municipais em 2019 e do Fórum de Vivências Pedagógicas promovido 

pela SMEC.   

Em relação aos diretores pesquisados, os dados evidenciam um menor 

percentual que respondeu ter formação continuada em horário de trabalho, por 

alguns diferentes meios: participação nas formações oferecidas pela SMEC; 

reuniões administrativas e pedagógicas; cursos sobre inclusão; palestras sobre 

verbas públicas; cursos on-line; estudo da BNCC, da Versão Preliminar do 
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Currículo de Minas Gerais, do Regimento Unificado para as Escolas Municipais 

em 2019, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Observa-se que tanto professores, quanto supervisores e diretores 

referiram a documentos contemporâneos à data da pesquisa (2018) - Base 

Nacional Comum Curricular, Versão Preliminar do Currículo de Minas Gerais e 

Regimento Unificado para as Escolas Municipais em 2019, cujo estudo foi 

considerado pelos pesquisados como momentos de formação. Esta pode ser 

uma das características da formação continuada em serviço, de acordo com as 

demandas dos próprios sistemas de ensino. De acordo com Vásquez (1977, p. 

5), a concepção de formação continuada supera a dicotomia entre teoria e 

prática e concebe a práxis como “[...] a categoria central da filosofia que se 

concebe ela mesma não só como interpretação do mundo, mas também como 

guia de sua transformação”.  

Os dados apresentados até o momento foram coletados na etapa I do 

questionário, cujas informações retrataram o perfil dos participantes e sobre o 

acesso à formação continuada em horário de trabalho. No entanto, nessa 

etapa, não foram abordadas suas percepções sobre o que consideram como 

“formação continuada”, assunto da próxima sessão. 
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5 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA PERCEPÇÃO DOS PESQUISADOS 

 

Conforme referido na segunda etapa do questionário, os participantes 

puderam manifestar suas percepções acerca da formação continuada e, nesse 

momento, podem ter sido provocados a expressarem suas representações 

mentais, condições contextuais e processos sociocognitivos, conforme aponta 

Franco (2018), para quem estas são oportunidades de darem significado e 

sentido ao conceito de formação continuada e formação continuada em 

serviço. 

Nesta subseção, perguntas mais específicas com relação à formação 

continuada dos professores e à atuação do supervisor pedagógico foram 

apresentadas, respectivamente, aos participantes desta pesquisa no 

questionário II Os dados coletados com esse questionário aplicado a 

professores, diretores e supervisores pedagógicos permitiram à pesquisadora 

compor as análises a partir de aspectos da análise de conteúdo, de acordo 

com a teoria proposta por Bardin (2016). Este procedimento de pesquisa 

propiciou a emergência de temáticas a partir das respostas dos participantes, 

em uma abordagem mais objetiva e contextualizada, conforme Quadro 3. 

 

         Quadro 3 - Temas evidenciados das repostas dos pesquisados nos questionários 

Tema 1 Formação continuada externa à escola 

Subtema 1.1 O processo autoformativo do profissional do magistério 

Subtema 1.2  O processo formativo externo proposto pelo sistema educacional 

Tema 2 Formação continuada em serviço proposta pelo sistema educacional 

Subtema 2.1 Foco na prática e na aplicabilidade em formações em serviço  

Subtema 2.2 Foco na qualificação profissional em prol da implementação de políticas 

públicas 

Subtema 2.3 A melhoria do processo de ensino e aprendizagem como cerne na 

formação em serviço 

Subtema 2.4 Um projeto de construção da sociedade como núcleo na formação 

continuada em serviço  

Tema 3 Desafios e implicações quanto ao processo formativo  

Subtema 3.1 A negação da oportunidade autoformativa 

Subtema 3.2 A necessidade da formação continuada na jornada de trabalho 

Subtema 3.3 A necessidade da atuação conjunta na formação continuada em serviço 

         Fonte: Elaboração da pesquisadora 
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Para a interpretação e análise dos conteúdos inerentes a esses temas e 

subtemas, buscou-se subsídios na fundamentação teórica, para que fosse 

possível compreender semelhanças e divergências em relação às percepções 

dos participantes deste estudo sobre a temática em questão e conhecer os 

desafios que enfrentam, suas vivências, dificuldades, ambições e esperanças 

referentes à formação dos professores atuantes no Ensino Fundamental I, em 

prol da melhoria da qualidade da educação nesse nível de ensino.  

A seguir, os temas e subtemas apresentados no Quadro 3 são motivos 

de discussão e reflexão, dando sentido ao que os participantes atribuíram ao 

conceito de formação continuada em suas colocações. 

5.1 TEMA 1: “FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROFESSOR EXTERNA À 
ESCOLA” 

 

A começar pelo Tema 1, “Formação continuada do professor externa à 

escola”, pode-se dizer que consiste em uma formação marcada pela oferta de 

diferenciados cursos, capacitações, “reciclagens” e outras formações 

promovidas por instituições assistenciais ou empresariais, organizações não 

governamentais ou pessoas que não estão, diretamente, envolvidas com os 

que serão formados e revela-se como uma prática ocasional ou específica que, 

em geral, certifica os participantes desses cursos. Para muitos profissionais da 

educação, essa certificação é de grande relevância, conforme pode-se notar na 

resposta do supervisor S13, em que definiu a formação continuada de 

professores como sendo “Um tempo maior de estudo, em um conteúdo 

específico. Com certificação”.  

Nesse tipo de formação, o professor se posiciona como alguém que 

receberá instruções e informações diversas, de modo a complementar sua 

formação por meio de cursos que possam ampliar seu rol de conhecimentos 

pessoais e profissionais. Essa ampliação do conhecimento teórico e prático 

pelo professor pode ser considerada, nesta perspectiva, como um elemento 

necessário para a melhoria da prática pedagógica. Para Carroso-Embuena e 

Amorós (2014), nenhum profissional está formado de uma vez para sempre, 

necessitando progredir na formação como docente. 
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No entanto, alguns estudiosos, como Christov (2012) e Freitas (2014), 

apontam que propostas de formação continuada estruturadas por grupos de 

formadores externos à escola, muitas vezes, são fragmentadas e não pontuais 

com as necessidades objetivas da escola pública. Para Freitas (2014), isso se 

deve ao fato de as temáticas nem sempre estarem em sintonia com as 

necessidades educacionais da realidade vivenciada pelos docentes e se 

comporem de organizações sistemáticas previamente definidas e com objetivos 

já definidos, não apresentando, desta maneira, especificações 

contextualizadas.  

Alguns dos participantes da pesquisa conceituaram formação continuada 

nesta perspectiva não específica ou sistematizada, se considerada a realidade 

escolar como o professor P32, que afirmou “Todo tipo de curso oferecido como 

enriquecimento na área pedagógica”, e o professor P33 que salientou “Todo 

curso que favorece no aprendizado e formação do docente”. 

Observa-se, nessas respostas dos participantes, que vão ao encontro do 

explicitado por Freitas (2014), que formações externas podem ser direcionadas 

a um determinado tema e a um grupo de profissionais, e que nem sempre 

essas formações firmam-se aos aspectos individuais ou às necessidades 

específicas e contextualizadas de um coletivo escolar. Nessa mesma direção, 

Christov (2012) comenta que essas formações, muitas vezes, não favorecem o 

desenvolvimento da autonomia intelectual dos profissionais, porque possuem 

uma estrutura já definida e com pouca disponibilidade para o diálogo, 

construção conjunta e dialética.  

Corroborando com Christov (2012) e Freitas (2014), Nóvoa (2009) 

argumenta que a formação de professores deve ser “devolvida” aos 

professores, ou seja, deve basear-se na aquisição de uma cultural profissional 

entre os próprios professores, porque os processos de formação de 

professores baseados na investigação só fazem sentido para os docentes se 

forem construídos dentro da própria profissão.  

Fusari (2015) reconhece a importância da formação contínua na escola, 

porém, também defende a relevância das inúmeras possibilidades de formação 

externa à escola, porque concebe que, desde que haja a possibilidade do 

diálogo e da troca de experiências, todas as possibilidades de desenvolvimento 

pessoal, profissional e cultural são válidas. Em relação à formação continuada 
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externa à escola, alguns dos pesquisados evidenciaram, em suas respostas, 

que este tipo de formação está direcionada a complementar a formação inicial 

que já possuem, como por exemplo, o supervisor S6 afirmou ser “uma 

formação complementar”, o professor P2 mencionou que consistem em 

“Cursos que possibilitam ampliar os conhecimentos na área de atuação” e o 

diretor D6 salientou ser a “Formação relacionada à reciclagem e 

aperfeiçoamento do professor”. Ainda pode-se dizer que consideraram essas 

formações como oportunidades de enriquecimento na área pedagógica, bem 

como aquelas que favorecem o aprendizado. 

5.1.1 O subtema 1.1 “O processo autoformativo do profissional do 
magistério”  

 

No que tange ao Subtema 1.1 “O processo autoformativo do profissional 

do magistério”, busca-se refletir as percepções dos participantes em relação à 

perspectiva do processo autoformativo e apresenta-se como uma iniciativa de 

caráter individual e assumida como um processo de continuidade da formação 

inicial e de desenvolvimento pessoal e profissional. De acordo com Rangel 

(2008), o conhecimento é a razão da escola e a base de atuação dos 

profissionais do magistério. Dessa forma, esses profissionais não podem ficar 

alheios às renovações conceituais dos conhecimentos e aos percursos das 

pesquisas, necessitando estabelecer um fluxo de contribuições e 

aproximações. Essas perspectivas podem ser conferidas nas respostas de 

alguns pesquisados: 

“Eterna aprendiz, estar atenta às novas teorias educacionais, leis e novas 
práticas pedagógicas.” (S18) 
 

“Seria ampliar ou atualizar-se na área de sua formação, adquirindo novos 
conhecimentos que irão nortear o trabalho a ser desenvolvido.” (S24)   
 

“Formação continuada é uma extensão de aprendizagem, significa não ficar 
preso somente ao que aprendeu na graduação; mas buscar conhecimento 
sobre o que está ensinado no momento, buscando novidades, aperfeiçoando e 
melhorando sempre o seu potencial de ensino.” (P4) 
 

“É estar sempre procurando cursos e inovando as práticas pedagógicas.” (P23) 
 

“Formação continuada não é só curso. Formação continuada é buscar 
conhecimento o tempo todo em vários canais de informação sobre algo que 
está te incomodando ou te apresentando uma necessidade. São as melhoras 
para o campo de trabalho que buscamos constantemente.” (D9) 
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Observa-se, assim, que esses profissionais vislumbram a formação 

continuada como um processo autoformativo, que está concentrado no 

desenvolvimento do indivíduo por vontade e necessidade própria e não 

somente pela participação nas propostas de formação ofertadas pelo sistema 

educacional. De acordo com Vasconcelos (2014), a questão da formação 

docente é muito complexa, porque envolve não só o período acadêmico, mas 

toda a vida profissional. Para esse autor, o docente convive com a produção de 

sentido sobre o próprio conhecimento visto que é construído e descontruído ao 

longo da história. Portanto, os profissionais do magistério trabalham não com o 

acúmulo do conhecimento, mas com a capacidade de intervir num movimento 

para a compreensão da realidade e a construção de planos de ação, conforme 

sintetizam as considerações de alguns pesquisados: 

“Formação continuada é aquela formação que o profissional busca para se 
melhorar como ser humano em desenvolvimento.” (S1)  
 

“Dar sequência a aprendizagem adquirida e ampliar conhecimentos.” (S7) 
   

“A formação continuada é o engajamento dos profissionais da educação em 
processos de aprimoramento, que lhes permite estar continuamente bem 
informados e atualizados sobre as novas tendências educacionais.” (D2) 
 

“Formação continuada não é só curso. Formação continuada é buscar 
conhecimento o tempo todo em vários canais de informação sobre algo que 
está te incomodando ou te apresentando uma necessidade. São as melhoras 
para o campo de trabalho que buscamos constantemente.” (D13)  
 

“Um processo permanente na aquisição de outros conhecimentos e saberes.” 
(P5) 
 

“Formação continuada, na minha opinião são os cursos, práticas e atividades 
que promovem o aprimoramento profissional. No entanto, pode ser realizada 
informalmente, por meio de uma leitura, troca de experiências, pesquisas, etc.” 
(P12) 
 

 

Vasconcelos (2014) comenta que a formação em nível pessoal abrange 

a disposição para rever-se, buscar aprimoramento, fazer uma autocrítica e se 

comprometer na superação dos limites encontrados na construção de um 

projeto pessoal, educativo e social. 

5.1.2 O subtema 1.2 “O processo formativo externo proposto pelo sistema 
educacional” 

 
No que se refere ao Subtema 1.2 “O processo formativo externo 

proposto pelo sistema educacional”, está de acordo ao que Saviani (2009) 
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postula, a necessidade de instituir um espaço específico com a finalidade de 

cuidar da formação, acompanhada de uma preocupação em não esvaziar os 

reais componentes dos processos formativos, o que vem ao encontro do 

pensamento de Vasconcelos (2014), que reconhece, como um desses reais 

componentes, a reflexão crítica e coletiva sobre a realidade vivenciada. 

Algumas análises extremistas podem considerar a formação continuada 

como um processo autoformativo, focado no interesse e na procura individual, 

e o processo formativo externo proposto pelo sistema educacional, como a 

oferta em larga escala de cursos de aperfeiçoamento profissional. Nessa 

direção evidenciam-se algumas definições dos pesquisados em relação ao 

processo formativo externo, quais sejam: “Todo curso sistemático com 

objetivos específicos para cada área de atuação pedagógica” (P25) e “Cursos 

de capacitação e aperfeiçoamento” (S10). 

Entende-se que, se o pêndulo oscilar entre o processo autoformativo e o 

processo formativo proposto pelo sistema educacional com agentes externos, 

por meio da oferta em larga escala de cursos, corre-se o risco de retirar a 

responsabilidade do sistema educacional pela formação dos profissionais ou de 

tal sistema ofertar cursos em que atores externos conduzem o processo 

formativo sem vínculo com as questões da própria realidade escolar. 

Vasconcelos (2014) evidencia que sistemas educacionais têm investido em 

cursos para professores, mas que, ao término destes, o que foi aprendido não 

é, posteriormente, relatado, discutido, analisado e assumido, coletivamente, 

nas escolas.  

Pela lente de uma formação continuada mais ampla, talvez seja 

necessário um equilíbrio, um posicionamento mediano do pêndulo entre a 

formação externa ao sistema educacional e a formação em serviço oferecida 

pelo sistema educacional. Pode-se observar, nas respostas dos participantes, 

essas nuances: 

“Todos os encontros onde são estudados algum tema, onde se discutem, 
refletem e analisam dados.” (D1) 

“Toda proposta de estudo que nos faça refletir sobre o que sabemos e que nos 
dê a possibilidade de ampliar o nosso conhecimento, tendo em vista mais 
qualidade em nosso trabalho.” (S20) 

“São momentos de reflexão, orientação e aprendizagem, em momentos 
específicos, para o aperfeiçoamento do efetivo trabalho pedagógico.” (P3) 
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Conforme essas considerações apresentadas, além da oferta de cursos, 

a reflexão e análise também são aguardadas como propostas a serem 

contempladas por estes mesmos cursos. 

5.2 TEMA 2 “FORMAÇÃO CONTINUADA EM SERVIÇO PROPOSTA PELO 
SISTEMA EDUCACIONAL”  

 
O tema 2 abrange considerações dos participantes com relação às 

formações oferecidas pelo próprio sistema educacional, que as organiza e 

desenvolve. Nesse estudo, admite-se a formação em serviço na área 

educacional caracterizada por alguns elementos, quais sejam: o aluno e o seu 

processo de aprendizagem, a qualificação do profissional do magistério, o 

processo de ensino ofertado e a relação entre ensino e aprendizagem para a 

construção da sociedade almejada.  

A caracterização desses elementos vai ao encontro das proposições de 

Favero (2011), que apresenta a ideia de que a aceitação da formação 

continuada em serviço significa a aceitação da formação profissional como 

um processo, no qual não existe separação entre formação pessoal e 

profissional. Assim, tal aceitação implica também no reconhecimento de que 

não existe uma formação sem qualquer relação com os outros, mas, inserida 

na relação com a realidade. De acordo com a autora, até mesmo a 

autoformação e a reflexão individual não deixam de ser oportunidades de 

confronto e análises de experiências vivenciadas por outros.  

Os participantes da pesquisa reiteraram que a formação continuada é 

um processo amplo, que apresenta proposições individuais e coletivas: 

“É a formação durante a atuação profissional que possibilita agregar valor ao 
campo de trabalho com novas metodologias. É a atualização constante.” (S5) 

“Cursos frequentes que ampliam o nosso conhecimento pedagógico.” (D8) 

“Os estudos referentes ao nosso trabalho, módulos, cursos, formações, 
palestras [...].” (P19) 

 “Um processo onde é proporcionado aos profissionais construir formas e 
saberes que lhe possibilitem atuar com maestria.” (P20) 

 

As práticas de formação exigem reconhecer, segundo Placco e Silva 

(2015), que o investimento na formação dos docentes não pode ficar debitado 

apenas às iniciativas individuais e voluntárias, mas tem de representar uma 
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meta clara no projeto escolar-institucional estruturado e com referenciais. 

Alguns participantes da pesquisa evidenciaram, em suas respostas, que a 

formação continuada está atrelada também ao projeto institucional do sistema 

de ensino. 

 

“Estudos que dão sequência a área escolhida e que são realizados durante o 
exercício da atividade.” (S2) 

“Cursos para aprimoramento, aquisição de conhecimentos que facilitarão o 
desempenho do professor em sala de aula; a identificação e solução para as 
dificuldades enfrentadas em sala de aula.” (P1) 

“A formação continuada acontece como parte do processo de capacitação em 
serviço, considerando a realidade de cada local.” (P22) 

 

Considerando que a formação continuada proposta pelo sistema 

educacional pode ter uma dimensão bastante variada e que se faz necessário 

analisá-la em seus diferentes focos, optou-se por tratar o tema 2 “Formação 

continuada em serviço proposta pelo sistema educacional” em: subtema 2.1 

“Foco na prática e na aplicabilidade em formações em serviço”, subtema 2.2 

“Foco na qualificação do profissional em prol da implementação de políticas 

públicas”, subtema 2.3 “A melhoria do processo de ensino e aprendizagem 

como cerne da formação em serviço” e subtema 2.4 “Um projeto de construção 

da sociedade como núcleo na formação continuada em serviço”.  

5.2.1 Subtema 2.1: “Foco na prática e na aplicabilidade em formações em 
serviço” 

 
Esse subtema 2.1 reflete sobre as formações que privilegiam a 

aplicabilidade dos conhecimentos, com os quais os participantes das 

formações entram em contato. De acordo com Freitas (2011), a formação 

continuada em serviço com foco na prática e na aplicabilidade é resultante de 

uma visão pragmatista e, nesta perspectiva, a formação continuada do 

profissional é vista como algo prático relacionada aos problemas concretos. 

Algumas respostas dos participantes dessa pesquisa mostraram suas 

percepções em relação a este tipo de visão das formações continuadas: 

“O que possa dar sequência e ser empregado na prática.” (S15) 

“Estudo dentro de um tema específico ou abrangente e de práticas dentro da 
função exercida.” (D5) 
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“Tudo que possa favorecer o professor no seu ambiente de trabalho.” (P13) 

“Cursos que agregam conhecimentos, melhorando a prática pedagógica e que 
ocorrem durante todo o ano letivo.” (P27) 

 

 
A consideração de que conhecimentos práticos auxiliam o professor na 

sala de aula pode estar baseada numa concepção técnico-instrumental de 

trabalho docente, porém, há de se analisar também que focar a formação do 

profissional do magistério somente na prática e na aplicabilidade é correr o 

risco de privar tais profissionais de uma formação teórica de qualidade ou, 

como denota Freitas (2011), é condicionar a formação teórica na dependência 

dos problemas práticos que enfrentam em seu cotidiano educacional. 

Vasconcelos (2014) esclarece que o culto ao pragmatismo e à ação, 

traduzido no popular discurso “o importante é a prática”, mascara a 

constatação de que se a prática resolvesse os problemas, nenhuma escola 

teria problema. Esse autor pondera que a prática altera a realidade quando se 

torna consciente, voluntária e assume um caráter transformador que enfrenta 

os problemas educacionais, o que implica não só na alteração de algumas 

práticas, mas na mudança de convicções e de finalidades da educação. E se a 

“prática pela prática” não resolve, há a necessidade de mudança de postura 

para que o contato com o novo conhecimento de fundo teórico possa ser 

apresentado, mesmo em situações adversas. Para o supervisor S23,  

“[...] o importante é demonstrar que a teoria e a prática estão sempre 
interligadas mesmo que os professores não percebam; se não há essa 
percepção, o coordenador pedagógico há de desvendá-la de alguma forma.”  
 

Corroborando com Vasconcelos (2014), Favero (2011) discorre que, de 

acordo com a concepção dialética, a teoria e a prática constituem uma unidade 

indissociável da proposta curricular para a formação do profissional, mas, como 

comenta P5, “muitos professores não têm conhecimento teórico e nem vontade 

de adquiri-lo” e isto pode ser em decorrência do que aponta P37, “o tema ou 

assunto de estudo tem que ‘casar’ com a expectativa e necessidade dos 

docentes, para assim terem a devida valorização”. Além de uma unidade 

indissociável, a teoria e a prática também são consideradas como núcleo 

articulador e, desta maneira, a teoria não se mostra somente como um 

“conjunto de regras e normas”, mas é construída a partir do conhecimento da 
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realidade concreta, como denotam alguns registros das respostas dos 

pesquisados: 

“No dia-a-dia da sala de aula, o profissional necessita da experiência dos anos 
trabalhados, da convivência, da troca de experiências e é de grande 
importância um bom estudo contínuo, pois o mundo apresenta mudanças onde 
o professor deve estar sempre preparado para decifrar estes obstáculos.” (P43) 
 

“A prática e a teoria andam juntas. Na teoria nos são apresentadas 
informações concernentes ao que poderá ser aplicado; na prática, aprende-se 
como fazer. Nem sempre uma teoria consegue ser aplicada tal qual é 
apresentada, e por esta razão faz-se necessário promover adequações 
conforme o contexto.” (P35) 

 

 A prática não se mostra só como ponto de partida, mas também como 

ponto de chegada. A autora endossa que o profissional necessita se consolidar 

como um “construtor de práxis”, ou seja, no seu processo de formação, partir 

de sua prática para construir uma teoria, coincidindo e identificando os 

elementos decisivos da própria prática, acelerando o processo, tornando a 

prática mais coerente, identificando a relação teoria e prática como um ato 

crítico, que demonstra que a prática é racional e necessária e a teoria, realista 

e também racional. O supervisor S5 considera que “toda prática é resultado de 

uma fundamentação teórica” consciente ou inconsciente e o supervisor S6 

discorre que “ambas são interligadas, ‘não sobrevivem’ uma sem a outra”. Ou, 

nas palavras do professor P38, “uma é elo da outra”. 

Ao desenvolver a formação continuada focada na prática, deve-se 

buscar a “prática transformadora” que reconhece a própria prática como ponto 

de partida e de chegada (VASCONCELOS, 2013). Ou seja, uma formação que 

conceba que a prática pode se transformar em conhecimento, de modo que 

não seja dominada por referências externas e se institua como referência 

interna para a reflexão e formação (NÓVOA, 2009). O diretor D1 evidencia a 

importância de se apresentar aos professores aporte teórico que dê 

embasamento à análise da prática por eles desenvolvida em sala de aula. O 

professor P5 alerta que a “reprodução de leitura sobre a produção dos teóricos” 

não aliada à prática ou ao “conhecimento do professor” é uma situação 

preocupante nos momentos de formação, porque, como complementa o 

professor P8, “a formação prática com alicerce teórico” oportuniza as 

discussões e a troca de ideias. 
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5.2.2 Subtema 2.2: “Foco na qualificação profissional em prol da 
implementação de políticas públicas”  

 

O outro foco, que tem norteado as formações continuadas em serviço, é 

a preparação dos profissionais para a implementação de políticas públicas, 

abordagem do Subtema 2.2, “Foco na qualificação profissional em prol da 

implementação de políticas públicas”, que envolve questões desde a formação 

inicial até os objetivos que são colocados para a escola.  

De acordo com Freitas (2011), tem-se falado muito em treinamento em 

serviço como se esta formação continuada, ofertada em serviço, assumisse o 

lugar e a responsabilidade da formação “pré-serviço”, ou seja, da formação 

inicial. Na perspectiva de treinamento, a formação continuada em serviço visa 

melhorar a qualificação do profissional do magistério, ofertando-lhe cursos, 

muitas vezes, numa imersão acrítica, na qual o próprio profissional, que é o 

foco da proposta de formação continuada, não tem tempo para refletir sobre a 

sua prática pedagógica na escola. 

Agregada à oferta de formação, aos profissionais do magistério, também 

é depositada a responsabilidade sobre os êxitos e fracassos em relação aos 

objetivos colocados pela escola, o que algumas considerações dos 

pesquisados corroboram, como a resposta do supervisor S12, por exemplo, 

que considera formação continuada como aquela “formação oferecida aos 

profissionais com mais frequência, durante o ano, para aperfeiçoar seu 

trabalho, melhorando seu desempenho”. A expectativa, com relação ao 

aperfeiçoamento, para melhorar os êxitos também é observada pelo diretor 

D10 quando, em sua resposta, considerou formação continuada como os 

“cursos que visam melhorar nossas habilidades profissionais”, ou do diretor 

D11, que percebe tal formação como “o estar sempre atualizado e preparado 

no exercício de sua função”. 

Um dos participantes da pesquisa, o professor P21, inclusive, ao 

especificar “Cursos que nos ajudem na prática da sala como o PNAIC”, citou o 

PNAIC (Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa), que propiciou a 

formação em serviço para a concretização do objetivo de alfabetizar os alunos 

até aos oito anos de idade, ou seja, até o final do ciclo da alfabetização, que se 

encerra no terceiro ano do Ensino Fundamental. 
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A melhora nos índices da alfabetização a nível nacional é uma das 

metas propostas pelo PNE e, por esta razão, ofertar formação aos profissionais 

apenas para melhorar índices seria submeter à escola aos objetivos que lhe 

são impostos ou sujeitar a esta e aos seus profissionais toda a 

responsabilidade sobre o sucesso ou fracasso. Seria condicionar os índices 

apenas à atuação dos profissionais e não às diversas relações e situações que 

são implicadas aos próprios alunos e às realidades escolares, como alerta 

Freitas (2011). 

O supervisor pedagógico S11, por exemplo, considera que a 

responsabilidade pela formação continuada dos professores é do sistema 

educacional e a sua resposta mostra preocupações sobre esse tipo de 

formação. Ele argumenta que a formação pelo sistema seria uma tentativa para 

amenizar problemas do momento, porém, sem um plano de ação a longo 

prazo.  

“Do sistema. A estrutura engessada em tentar fazer educação num país de 
desigualdades, em que a formação é posta sobre a figura do professor de forma 
obrigatória, impulsiva e como forma de ‘remediar momentos’. Tudo é muito estático no 
campo educacional. A polarização do sistema não consegue direcionar uma via segura 
e plana da educação. As medidas paliativas não conseguem visualizar uma educação 
com futuro.” (S11) 

  

Conceber a formação de professores condicionada apenas às 

circunstâncias momentâneas, apresentando medidas paliativas, nesta 

perspectiva, seria como preconizar uma política pública com discurso e 

princípios que poderiam não se manter ou concretizar no futuro. Nóvoa (2009) 

defende que os programas ou políticas de formação de professores se 

aproximem da profissão docente, de suas rotinas e culturas profissionais e, 

assim, que haja uma formação de professores construída dentro da profissão e 

com a combinação de conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos. Que 

os docentes possam interagir e se formar valorizando o componente práxico.  

5.2.3 Subtema 2.3: “A melhoria do processo de ensino e aprendizagem 
como cerne na formação continuada em serviço” 

 
Numa terceira lente de análise para a formação continuada em serviço 

ofertada pelo sistema educacional, têm-se esse subtema 2.3, que apresenta a 

relação entre docentes e discentes e aproxima o trabalho profissional ao seu 
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propósito que, na realidade escolar, é a formação do aluno. O supervisor 

pedagógico S25, por exemplo, explicita que o tempo destinado ao estudo e a 

análise das necessidades, demandas e contextualizações da própria realidade 

“é fundamental para que o processo educacional se concretize”. Esse 

supervisor pedagógico ainda destaca que, “nesses momentos de estudo, são 

traçadas as ações e estratégias para que se encaminhe essas ações” que 

podem garantir a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Evidencia-

se, nas respostas de alguns outros participantes deste estudo, que a formação 

do profissional está atrelada ao processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos:  

 “Estudo contínuo para contribuir no bom planejamento do ensino-aprendizado.” (S14) 

 “Formação continuada é o completo que todo profissional necessita para adequar às 
melhorias no ensino e na sua formação acadêmica, alcançando metas e objetivos 
através das informações e conhecimentos adquiridos para facilitar o aprendizado a 
outras pessoas com conhecimento teórico e conhecimento cientificamente 
comprovado.” (P10) 

“A formação que dá seguimento e aprimora determinada área já estudada no sentido 
de melhorar qualidade do trabalho desenvolvido, atualizando o conhecimento do 
estudante.” (P35) 

 
 

O trabalho com a apropriação crítica, criativa, significativa e duradoura 

do conhecimento é a especificidade da escola e constitui a grande finalidade da 

práxis educativa, segundo Vasconcelos (2013). A resposta do diretor escolar 

D3 vem ao encontro dessa prerrogativa: “É um processo permanente de 

aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade em que atua, ao longo 

da vida profissional, com o objetivo de assegurar uma ação efetiva que 

promova aprendizagens significativas”.  Essa complexidade que envolve o 

processo de ensino e de aprendizagem requer determinação para que não se 

acomode com o intolerável equívoco da “não-aprendizagem”, considerando-a 

normal e destituindo os profissionais do seu poder de intervenção 

(VASCONCELOS, 2013).  

Em suas considerações, o professor P4 registra que ele e a equipe 

“durante os módulos, analisam os resultados dos alunos nas avaliações e 

depois juntos buscam as melhores intervenções e projetos visando o melhor 

aprendizado” dos alunos. Essas considerações corroboram com a ideia de 

Vasconcelos (2013) e de Nóvoa (2009), quando destacam que a formação de 

professores precisa se compor de componentes práxicos, ser centrada na 
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aprendizagem dos alunos e fundamentar-se no estudo de casos concretos que 

tenham como referência o trabalho escolar, instituindo as práticas profissionais 

como lugar de reflexão e de formação porque, como demonstra o supervisor 

pedagógico S10, a prática com alicerce teórico permite “compreender 

exatamente o que é para ser feito e o porquê”. Desta maneira, dá-se “voz aos 

que podem contribuir com suas vivências e seus conhecimentos ", conforme 

palavras do supervisor pedagógico S12.  

Considerando a formação docente com foco na melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem, ancorado num Projeto Político-Pedagógico, Oliveira 

(2019) exprime, em suas considerações, que deve haver continuidade nos 

encontros de formação entre os professores, porque as descontinuidades 

podem “esvaziar” o desenvolvimento de reflexões sobre as práticas 

pedagógicas, fortalecer as práticas ditas “tradicionais” e fazer dos encontros de 

formação continuada uma “mera reunião de repasses de informações”. Para 

essa autora, a formação continuada docente precisa constituir-se como um 

processo centrado na proposta pedagógica da escola e ser desenvolvida 

através de práticas dialógicas, para que a aprendizagem discente, de fato, se 

desenvolva e se fortaleça.  

Ao pensar sobre a formação docente (aprendizagem e desenvolvimento 

do profissional), para promover a aprendizagem discente (razão da escola), 

Oliveira (2019) também alerta que é necessário ter criticidade com relação aos 

“indicadores performáticos” (sistemas de classificação e premiação das 

escolas, por exemplo), sendo considerados como únicos indicadores de 

aprendizagem ou definindo o direcionamento das formações, porque esta 

situação pode trazer “fragilidade” ao processo de formação dos professores na 

escola. Em contrapartida, essa pesquisadora ressalta que o “compartilhamento 

de experiências” entre os professores pode ser um fator de enriquecimento na 

formação continuada, porque propicia a melhoria das estratégias de trabalho 

pedagógico junto aos alunos, por meio do fomento às reflexões 

epistemológicas. Nessa perspectiva de formação continuada, o supervisor 

pedagógico S16 comenta que os “professores gostam de ficar informados para 

utilizarem novidades em suas práticas” e o professor P16 complementa que 

estes “valorizam esse momento de formação quando estão a par da realidade 
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da escola e procuram agir para o desenvolvimento educacional e humano de 

todos os alunos nela inseridos”. 

Desenvolver a formação continuada dos professores nas escolas é 

propiciar o desenvolvimento em equipe porque, como declara o professor P10, 

“através das reuniões de módulo II, pode-se tratar de assuntos relacionados 

com a escola, com a sala de aula e com as necessidades que existem no 

âmbito escolar”. Assuntos estes que se remetem aos eixos de saberes 

profissionais apresentados por Roldão (2010) e que se referem ao que ensinar, 

porque e para que ensinar, ao como ensinar e a quem se ensina, ao conceber 

e escolher o como ensinar em cada situação, ao analisar e avaliar como 

ensinou e reorientar estratégias futuras com base na avaliação realizada. O 

estudo, as análises e reflexões em torno desses saberes incidem sobre as 

melhorias no processo de ensino e aprendizagem, porque dinamizam o 

planejamento mais congruente perante às necessidades. 

 Pensar sobre esses saberes pode garantir que, no processo de ensino 

e aprendizagem, a projeção seja colocada a partir da diferença entre o antes e 

o depois, na relação entre passado, presente e futuro. Essa projeção está 

refletida nas colocações de Saviani (2013), que destaca ser uma das 

finalidades da educação assegurar que as novas gerações se apropriem do 

conhecimento que a humanidade produziu ao longo da história, para que seja 

possível, de forma ativa, a inserção dos alunos na sociedade em que vivem. 

Com relação a este aspecto, esse autor ainda assevera que a seleção dos 

conteúdos educacionais e dos critérios para a identificação dos elementos 

essenciais, que devem integrar o currículo escolar, são condições essenciais 

para que os alunos possam se tornar “contemporâneos” à época em que 

vivem. Desta maneira, evidencia-se que “[...] a contemporaneidade é orgânica, 

inerente à educação; e vice-versa: a educação é orgânica, é inerente à 

contemporaneidade” (SAVIANI, 2013). 

5.2.4 Subtema 2.4: “Um projeto de construção da sociedade como núcleo 
na formação continuada em serviço” 

 
Conforme proposto, as práticas investidas do ponto de vista teórico e 

metodológico propiciarão a construção de um conhecimento profissional 

docente que fomente o desejo de encontrar soluções para os problemas de 
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aprendizagem. A crença no “poder de intervenção” é uma característica do 

subtema 2.4. Nessa perspectiva da formação continuada em serviço para um 

projeto de construção da sociedade, amplia-se a relação professor-aluno e/ou 

ensino-aprendizagem e, a partir de então, se considera a formação dos 

profissionais da educação. Busca a validação de significados coletivos e 

pessoais e a construção de sujeitos coletivos e pessoais que sejam capazes de 

se reconhecerem como produtores históricos da própria existência (LINHARES, 

2011). As respostas de alguns participantes deste estudo referenciam estas 

considerações, a exemplo: 

“Todo conhecimento que atende a área educacional para melhores práticas e 
aperfeiçoamento do trabalho. Também palestra que auxiliam no conhecimento 
do ser humano e da sociedade como um todo, pois é nesta que se encontra a 
utilidade da educação.” (S3)  
 

“São inúmeros caminhos que o profissional da educação precisa percorrer 
como forma de ressignificar sua atuação enquanto docente e/ou pedagogo. A 
formação continuada é um caminho necessário para dialogar com novos 
campos do saber que são construídos cotidianamente, à medida que a 
educação caminha, sobretudo, em diálogo com os novos desafios culturais, 
políticos, sociais e educacionais.” (S11) 
 

“Todo estudo que favorece ao professor oportunidade de crescimento em sua 
bagagem, as trocas de experiências, a discussão em torno de filosofias que   
enriquecem o plano de ação e objetivo que o educador tem para com seus 
alunos e a instituição escolar.” (P18) 
 

 

No tocante à análise ao inverso das proposições feitas pelos 

participantes, poderíamos considerar que, ao desgarrar a formação continuada 

da análise da educação em seus aspectos históricos e sociais, por exemplo, 

afasta-se os profissionais das decisões referentes às suas áreas de atuação e 

denota o que se chama de “neotecnicismo”. Nessa perspectiva, os profissionais 

da educação ficam limitados a serem meros executores de ideias 

apresentadas, sem possibilidade de um posicionamento crítico frente à essas 

ideias e aos demais elementos da realidade escolar (FREITAS, 2011). 

Coomonte (2008, p. 67) refuta o neotecnicismo e destaca três atitudes 

básicas que precisam ser fomentadas no sistema escolar para a promoção da 

qualidade educativa e para o posicionamento crítico: capacidade de análise, 

capacidade de crítica e capacidade de síntese, para que se formem cidadãos 

que “aprendam a estar no mundo e frente ao mundo”. Vasconcelos (2014, p. 

182) destaca que o posicionamento crítico e a promoção da qualidade 
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educativa para a construção de um projeto de sociedade exigem que a 

formação dos profissionais da educação contemplem os conteúdos conceituais 

relativos às informações, fatos, conceitos e imagens; quanto os procedimentais 

relativos às habilidades, hábitos, aptidões e procedimentos e os conteúdos 

atitudinais relativos às disposições, sentimentos, interesses, posturas e 

atitudes. O autor ainda complementa que se faz necessário reconhecer a 

nossa condição como sujeitos históricos que têm limites, mas também 

possibilidades e responsabilidades com o que fazem destas possibilidades. 

Assumir-se como sujeito histórico significa, de acordo com Vasconcelos (2014), 

assumir o compromisso com a transformação e a consequente organização e 

ação de intervenção na realidade. 

Ainda no âmbito do Subtema 2.4, “Um projeto de construção da 

sociedade como núcleo na formação continuada em serviço”, pode-se 

considerar que as ações formativas ocasionam desenvolvimento na sociedade 

porque, “[...] quando o docente se aprimora, ele amplia as suas possibilidades 

de atuação, ressignificando o espaço escolar”, segundo palavras do supervisor 

pedagógico S21.  

Os Supervisores Pedagógicos têm, de acordo com a legislação, a 

incumbência de desenvolver a formação dos professores16 nas reuniões 

semanais propostas pelo sistema de ensino (reuniões identificadas na rede de 

ensino pesquisada como módulo II). Essa tarefa foi citada, por uma parcela dos 

supervisores pesquisados, como uma das ações prioritárias desenvolvidas e 

elencadas por eles no questionário:  

“1-Formação própria e da equipe com a qual atua, 2- Monitorar a 
aprendizagem, 3- Busca da melhor metodologia de ensino, 4- Planejamento e 5 
- Relação família e escola.” (S1) 
 
“1-Planejamento; 2- Atendimento das práticas pedagógicas; 3- Apoio (suporte) 
aos professores; 4- Formação de estudos e práticas pedagógicas e 5-
Desenvolvimento da aprendizagem do aluno.” (S3)  
 
“1- Monitorar a aprendizagem; 2- Avaliar o material pedagógico; 3- 
Acompanhar a aprendizagem dos alunos; 4- Coordenar os estudos dos 
professores e 5- Coordenar o planejamento pedagógico.” (S4) 
 

 
16 A alínea “e” do Artigo 14, da Lei n. 11738, do Município Pesquisado, apresenta uma das atribuições 
do supervisor pedagógico: Coordenar, no âmbito da escola, as atividades de planejamento, avaliação 
e desenvolvimento profissional. Nesta pesquisa, o desenvolvimento profissional é concebido como a 
formação contínua em serviço. 



104 
 

“1- Formação continuada; 2- troca de experiência; 3- Análise de resultados; 4- 
Planejamento e 5- Oficinas.” (S6) 
 
“1- Estudo; 2- Orientação para um bom planejamento do professor, 3-instigar; 
4- Motivar e 5- Dar assistência nas janelas do professor.” (S14) 
 
“1- Organização dos tempos na escola; 2- Formação dos professores; 3- 
Intercâmbio com família e professor; 4- Organização dos serviços burocráticos 
que são inúmeros e 5- Preparação das formações.” (S15) 
 
“1-Formação do professor.2- Organização dos tempos da escola. Organização 
do trabalho burocrático que são muitos. 3-Intercâmbio professor famílias. 4- 
Desenvolvimento das demandas e 5- Emergências da escola.” (S16) 
 
“1- Acompanhamento do processo avaliativo; 2- Acompanhamento do 
planejamento diário e da prática aplicada em sala de aula (ou fora dela); 3- 
Sugestão de atividades relacionadas à prática de leitura em sala de aula; 4- 
Estudo de diversos assuntos nos momentos de encontro com os professores.” 
(S20) 
 
“1- Acompanhamento e assistência ao professor; 2- Estudo e planejamento 
junto com o professor; 3- Organização dos módulos II, 4- Assistência aos 
alunos (interação com os alunos) e encaminhamentos aos serviços de apoio ao 
aluno 5- Atendimento às famílias.” (S22) 
 
“1)Coordenar os interesses pedagógicos  e liderar a construção do Projeto 
Político-Pedagógico; 2- Verificar e buscar garantir a viabilização dos recursos 
necessários para aulas e reuniões;3- Assessorar as atividades relativas ao 
funcionamento pedagógico da unidade escolar, além de promover debates 
para que haja construção coletiva de ideia e planejamentos para promover uma 
educação de qualidade; 4- Coordenar prática pedagógica afim de garantir que 
ela aconteça efetivamente e buscar auxilio para promover ações que visem  
solucionar problemas; 5- Desenvolver a formação continuada dos professores, 
para mantê-los sempre atualizados e alinhados com a metodologia que a 
escola segue.” (S25) 

 
 

A formação continuada dos professores, sob a responsabilidade dos 

supervisores pedagógicos, está relacionada aos princípios da educação 

nacional, em especial, no que se refere ao pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas que precisam ser analisadas e discutidas pela 

equipe, para que possam ocorrer ações visando à garantia do padrão de 

qualidade do ensino. Pensar sobre a formação continuada dos professores em 

serviço, nesse enfoque, é pensar sobre as intencionalidades pedagógicas que, 

se bem articuladas, podem se tornar condições propícias para o 

desenvolvimento do ensino, da qualidade da educação e do desenvolvimento 

da sociedade a partir da realidade escolar.  
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Alguns professores e diretores escolares também registraram, em suas 

respostas, que, entre as ações prioritárias do serviço de supervisão 

pedagógica, está a formação contínua dos professores: 

“1- Suporte ao trabalho dos professores; 2- Orientação no que se refere às 
normas e atitudes legais; 3- Disposição de horários; 4- Grupos de estudo 
relacionados à sala de aula e 5- Apoio aos pais e alunos nas questões 
escolares.” (P1) 
 

“1- Orientação pedagógica aos professores; 2- Parceria nos planejamentos; 3- 
Atitudes de estudo e 4- Interação com a comunidade e 5- Comprometimento 
com a aprendizagem dos alunos.” (P12) 
 

“1- Módulos de estudo; 2- Orientação referente às atividades que serão 
aplicadas em sala de aula; 3- Conselhos de classe; 4- Orientação em relação à 
parte burocrática (entrega de notas, datas, cursos, calendário escolar etc.) e 5- 
Auxílio a professores em conversas com os familiares quando necessário.” 
(P14) 
 

“1- Orientação; 2- Mediação ao professor; 3- Apoio pedagógico; 4- Estudos em 
torno do currículo escolar e 5- Visita às salas de aula.” (P18) 
 

“1- Articular o projeto político-pedagógico com o planejamento dos 
professores;2- Orientar os professores na escolha da metodologia para garantir 
os processos de ensino; 3- Assessorar o professor na elaboração de um 
planejamento eficiente; 4- Coordenar as reuniões de módulos de estudo e 5- 
Organizar os conselhos de classes e reuniões de pais.” (P22) 
 

“1- Diálogo; 2- Análise de dados, 3- Formações; 4- Reuniões, atendimentos às 
famílias.” (D5) 
 

“1- Intervenção pedagógica, 2- Orientação pedagógica à equipe de trabalho; 3- 
Formação; 4- Análise dos planejamentos e 5- Resolução de conflitos.” (D11) 

 

As respostas apresentadas pelos diretores escolares reforçam que a 

formação dos professores é uma das necessidades objetivas da escola. O 

serviço de supervisão pedagógica incide sobre o desenvolvimento da equipe 

docente, por meio de contribuições, aproximações e especificações 

contextualizadas sobre a realidade escolar e as renovações conceituais. 

 Verifica-se, ainda, pelas respostas dos participantes da pesquisa, que a 

questão da formação pode estar subentendida em algumas outras proposições 

apresentadas com relação às ações prioritárias do Supervisor Pedagógico 

como, por exemplo, quando os pesquisados se referiram a: repensar, refletir, 

inserir novas formas de pensar, assessorar pedagogicamente, compartilhar 

informações, propor atividades e sugestões para o aprimoramento profissional, 

realizar o módulo coletivo com o grupo de professores e o módulo individual 

com o professor. Para melhor compreensão, são apresentados excertos de 

falas dos pesquisados que retratam essa observação: 
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“1-Coordenar; 2-Unir; 3-Direcionar; 4-Repensar e 5-Refazer.” (S7)  
 
“1- Planejamento; 2- Organização; 3- Registros; 4- Diálogo e 5- Reflexão.” 
(S23) 
 
“1- Auxílio direto ao professor em sua prática; 2- Incentivar o trabalho em 
grupo; 3- Inserir novas formas de pensar as práticas escolares; 4- Avaliar o 
processo ensino aprendizagem e 5- Garantir boa relação interpessoal do 
grupo.” (S19) 
 
“1-Projetos a serem desenvolvidos; 2- Calendários avaliativos; 3- Conversar 
para ajudar na preparação das avaliações; 4- Estudo de dados para melhorar a 
aprendizagem.” (D3) 
 
“1- Orientação de professores; 2- Acompanhamento de alunos; 3- Atendimento 
aos pais e responsáveis; 3- Acompanhamento de atividades pedagógicas 
enviadas pelos professores; 4- Apoio ao gestor escolar em reuniões e 5- Visitas 
escolares e etc.” (D7) 
 
“1-Acompanhamento do rendimento escolar; 2- Monitoramento dos resultados 
das avaliações aplicadas na escola em âmbito municipal e federal; 3- 
Desempenho dos professores em relação às aulas ministradas e 4- 
Assessoramento aos professores.” (D10) 
 
“1- "Apagar incêndios" (sempre está atuando em resolução de conflitos);2- 
Atendimento aos pais (orientação sobre comportamento do aluno);3-
Organização de eventos; 4-Repasse das orientações da SMEC; 4- Orientações 
pedagógicas.” (P3) 
 
“1- Diálogo; 2- Acompanhamento profissional; 3- Intervenção no ensino 
aprendizagem; 4- Atividades no aperfeiçoamento didático-pedagógico do 
professor e 5- Auxiliar o professor nas atividades propostas.” (P11) 
 
“1-Suporte nas atividades diárias; 2- Supervisão das atividades propostas; 3-
Acompanhamento do desenvolvimento dos alunos; 4-Intercâmbio entre os 
demais professores; 5-Compartilhar novas informações e processos 
necessários à aprendizagem.” (P17) 
 
“1- Normalmente, organiza os módulos II; 2- Transmite as diretrizes e metas 
vindas da Secretaria de Educação; 3- Observa e fiscaliza se os conteúdos 
propostos para cada segmento estão sendo efetivamente cumpridos; 4- 
Contribui com sugestões para que o professor atinja um melhor desempenho 
com sua turma e 5- Analisa todas as atividades e avaliações antes de serem 
aplicadas em sala de aula.” (P25) 
 
“1- Módulo semanal em grupo; 2- Módulo semanal individual; 3- Análise de 
planos de aula; 4- Análise de avaliações e trabalhos e 5- Análise do rendimento 
dos alunos.” (P31) 
 
“Acompanhamento com apoio e parceria ao professor, orientação quanto aos 
procedimentos do trabalho, promover a interação harmoniosa dentro do 
ambiente escolar, preocupar com a aprendizagem dos alunos num trabalho em 
equipe: professor/supervisor e família, incentivar e promover o ensino e 
aprendizagem.” (P38) 
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O desenvolvimento do diálogo, da autonomia intelectual e da 

disponibilidade para a investigação são necessidades pedagógicas para a 

compreensão da realidade. Nessa vertente, a supervisão pedagógica atua na 

proposição de ações mais intensificadas para a estruturação de projetos 

educativos e o estabelecimento de uma cultura profissional. 

De acordo com Nóvoa (2009), o conhecimento, a cultura profissional, o 

tato pedagógico, trabalho em equipe e o compromisso social são facetas que 

definem um bom professor e que podem subsidiar as formações de 

professores constituídas dentro da profissão. Nesta proposição, a valorização 

da componente práxica, da cultura profissional, das dimensões pessoais, das 

lógicas coletivas e da presença dos professores faz-se imprescindível para a 

reflexão sobre o processo histórico de constituição do conhecimento. 

Considerar as oportunidades formativas, promovê-las ou aproveitá-las 

requer que se reconheça que desafios também estão imbricados nesse 

processo e este é o próximo tema de análise, o Tema 3. 

5.3 TEMA 3: “DESAFIOS E IMPLICAÇÕES QUANTO AO PROCESSO 
FORMATIVO”  

 
Quando se fala de formação contínua em serviço ou mudança da prática 

para educadores, de acordo com Vasconcelos (2013), nem sempre há uma 

adesão imediata e observa-se, ao contrário, uma manifestação de resistência, 

de medo, de comentários que permitem inferir um certo nível de desânimo ou 

descrença, como se pode observar nas respostas de alguns participantes da 

pesquisa: 

“Sinto que os professores estão cansados de ouvir, pois já são professores há 
tanto tempo.” (S1) 
 

“Ainda existe uma resistência por parte de alguns profissionais que julgam ser 
desnecessários esses estudos. Já aprenderam o bastante quando estudavam.” 
(S3) 
 

“Nem todos os professores valorizam o horário de módulo, mesmo sabendo 
que é remunerado, ficam olhando no relógio e gesticulando de forma a 
evidenciar que não estão gostando. Há também muitas ausências.” (D3) 
 
“Avaliam o tempo do módulo como um horário obrigatório a ser cumprido e tem 
que cumprir.” (D9) 
 

“Os professores não valorizam o tempo do módulo e aparentam pouco 
interesse, julgando ter o conhecimento necessário.” (P35) 
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“Infelizmente, percebo que são poucos os professores que se preocupam com 
a sua formação continuada.” (P22) 

 

Placco e Silva (2015) apresentam que, além do desânimo, da 

descrença, da resistência e do medo, existe a questão da angústia. As 

referidas autoras refletem sobre o processo de formação contínua considerada 

como uma situação angustiante, tanto para os formadores quanto para os que 

serão formados.  

Na condição de formador, o supervisor pedagógico S11, por exemplo, 

registra que “ninguém gosta dos módulos, porque eles sempre representam 

processos burocráticos, cheios de informações e cronogramas para serem 

cumpridos”. Ainda complementa que “raramente há espaço para conversas 

mais livres, como debates e com autonomia das escolas”. Outro formador, o 

supervisor pedagógico S22, salientou que “os docentes se sentem 

desobrigados aos estudos e capacitações por causas das demandas 

obrigatórias do dia-a-dia que se apresentam como projetos e conteúdos”.  

Além da burocracia e projetos mencionados, o supervisor pedagógico S2 

evidencia que os professores “sempre estão cansados e com muitas atividades 

para fazer”. São angústias complementadas pelos professores P3 e P38 que, 

na condição de docentes em formação, destacam que “a carga horária 

dobrada”, visando a complementação financeira, faz com que o período do 

estudo tenha um “profissional sobrecarregado” e, assim, há um “desinteresse”. 

O diretor escolar D7 observa que os docentes “não valorizam o tempo devido 

ao cansaço mesmo”, já que o tempo de estudo, geralmente, “é no final do 

turno, muitas vezes teórico e não prático”. Já os diretores D2, D11 e D14 ainda 

complementam que “infelizmente, a maioria usa deste tempo para fazerem 

atividades que não se referem à escola”, “há muito tempo ocioso que não é 

bem aproveitado” e há o “descaso”. 

Consideradas estas situações angustiantes sob três diferentes ângulos 

de percepções (supervisores, professores regentes e diretores escolares), 

outras observações podem ser acrescentadas. A exemplo, de acordo com 

Placco e Silva (2015), se a formação continuada é organizada por instituições 

ou pessoas externas à escola e que não questionam o perfil do público 

participante e as suas necessidades, e/ou as propostas da formação são 
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apresentadas para que, posteriormente, sejam implementadas na escola, em 

consequência, tais formações são recebidas com resistências pelos 

participantes que não vislumbram em que medida o sistema educativo se 

beneficia das atividades formativas propiciadas.  

Além dos aspectos que envolvem o perfil dos participantes e as 

necessidades destes, Almeida (2015) comenta que, se a dimensão relacional 

entre formando e formador não fizer parte do processo formativo, a proposta de 

formação pode correr o risco de ser considerada como uma violação à 

experiência, ao conhecimento e ao desempenho do profissional e que, nesta 

lógica, pode ocorrer uma intimidação da identidade profissional ou um 

desalento no ato de aprender. Os supervisores pedagógicos S4 e S9 

comentam que “muitas vezes, os professores acham que o supervisor 

pedagógico está exagerando nos estudos” e que os professores “estão mais 

preocupados em cumprir o planejamento curricular”. Para Almeida (2015), o 

desalento é uma resistência, uma estratégia de defesa ou de oposição à 

mudança ou à ideia apresentada sem possibilidade de análise e discussão. 

Os momentos de convocação para os professores e profissionais do 

magistério concebidos como “formação obrigatória”, segundo Vasconcelos 

(2013), já trazem em si uma contradição nos próprios termos porque, para 

ocorrer a formação contínua é necessária uma decisão do sujeito, um desejo 

de construção de conhecimento, como bem explicita a epistemologia. Nessa 

direção, para melhor elucidação do Tema 3, foram apresentados subtemas 

referentes aos desafios e implicações da formação continuada. 

5.3.1 Subtema 3.1 “A negação da oportunidade formativa” 

 

Nesse subtema 3.1, considera-se que a formação continuada em serviço 

não dispensa as perspectivas da formação a nível pessoal que, segundo 

Vasconcelos (2014), implicam na disposição do profissional para rever as suas 

concepções e conhecimentos, para buscar novas aprendizagens, para fazer 

uma autocrítica e se comprometer com a superação dos limites encontrados. 

Todavia, se não houver uma construção de identidade pessoal e profissional, 

integrando o projeto pessoal com o educativo e o social, o profissional pode 
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não legitimar o tempo e o espaço para a formação continuada, como bem 

denotam os exemplos de respostas entre os pesquisados: 

“Considera-se que o professor já esteja preparado quando adquire uma 
habilitação.” (D11) 
 

“Nem sempre, pois não tenho tempo suficiente para estudos.” (S2). 
 

“Não necessito desses conhecimentos, já os possuo.” (P19). 
 

“Acredito que esse conhecimento está no cotidiano escolar, nas rotinas em sala 
de aula e o mesmo já está intrínseco no professor.” (P25). 
 

“Tem sempre aqueles que dizem já saber tudo e que não precisam estudar 
mais.” (P36) 

 
 

O desejável é que os profissionais participem das formações por opção, 

fundamentados num querer consciente, inteiro e crítico para que não vivenciem 

a situação formativa como algo sem importância, mas como algo que lhes 

permita atribuir significado. O supervisor pedagógico S6 registra que “há 

professores que sentem necessidade de aprender sempre, de trocar 

experiências e de expor seus anseios”. Construir a práxis autêntica (a união da 

ação e da reflexão) é permitir a teorização da própria prática para praticar a 

teoria (re) elaborada (VASCONCELOS, 2014). Aquela “curiosidade 

epistemológica” que cabe aos profissionais da educação despertar e fomentar 

nos alunos em sala de aula, eles devem ter não só em relação ao objeto de 

conhecimento com o qual trabalham, mas também consigo mesmos, para que 

superem a imagem secular daqueles que tudo sempre sabem, que não têm 

dúvidas ou que não podem errar (VASCONCELOS, 2013).  Nesse sentido, o 

supervisor pedagógico S12 referencia que “quando um tema é bem estudado e 

demonstrada a importância deste estudo e da análise deste na realidade, os 

docentes valorizam as formações”. 

As considerações de Nóvoa (2009) apontam que é impossível separar 

as dimensões pessoais e profissionais e que, nesta situação, faz-se necessário 

o preparo para o constante trabalho de autorreflexão e autoanálise, para que 

haja a melhor compreensão do ensino como profissão do humano e do 

relacional. 

Ao longo dos últimos anos, temos dito (e repetido) que o professor é 
a pessoa, e que pessoa é o professor. Que é impossível separar as 
dimensões pessoais e profissionais. Que ensinamos aquilo que 
somos e que, naquilo que somos, se encontra muito daquilo que 
ensinamos. Que importa, por isso, que os professores se preparem 
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para um trabalho sobre si próprios, para um trabalho de auto-reflexão 
e de auto-análise (NÓVOA, 2009, p. 6). 

 
A responsabilidade pelo desenvolvimento da formação continuada em 

serviço também deve ser compartilhada pelo profissional que participa da 

formação, ou seja, existe uma dependência do “querer” do participante 

(processo autoformativo). As respostas de alguns participantes exemplificam o 

reconhecimento da oportunidade autoformativa e as considerações sobre quem 

seria o responsável com relação ao provimento da formação continuada em 

serviço, expressas nos seguintes termos: 

“Primeiramente, do próprio profissional e, em segundo, do coordenado.” (S4) 
 

“Supervisor, juntamente com a SEMEC e do próprio professor.” (S13) 
 

“Nossa.” (S20) 
 

A procura de um conhecimento pertinente e que não seja uma mera 

aplicação de qualquer teoria, segundo Nóvoa (2009), exige um esforço de 

reelaboração, uma transformação deliberada pelo próprio docente, já que a sua 

atuação não se configura numa transposição de saberes, mas na 

transformação destes, respondendo a dilemas pessoais, sociais e culturais.  

5.3.2 Subtema 3.2 “A necessidade da formação continuada na jornada de 
trabalho” 

 
Uma articulação entre formação-transformação é necessária para 

estimar o peso das determinações e sentir a necessidade de uma teoria capaz 

de explicar a realidade (prática) e nela interferir (VASCONCELOS, 2014). Esse 

subtema 3.2, a necessidade da formação continuada na jornada de trabalho, 

traz a constatação de que a escola pode ser o locus privilegiado de formação, 

tendo como referência fundamental o reconhecimento do saber de seus 

profissionais. O supervisor pedagógico S18 apresenta, em suas considerações, 

que, em geral, é percebido que muitos professores “estão empenhados nos 

estudos e análises, contextualizando e apresentando a realidade escolar”.  

Nesta proposição, a inovação pode ser apresentada por este como um 

elemento que ganha centralidade no próprio processo de formação (NÓVOA, 

2009) e o reconhecimento dos saberes dos profissionais implica na apropriação 

das respectivas necessidades de formação e da crença de que todo 

conhecimento novo se dá a partir de um prévio, caso contrário, há o risco das 
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inovações se tornarem “pseudo-superações” (VASCONCELOS, 2014). O 

investimento na revisão da própria prática e na capacitação constante 

possibilita a conquista de melhores resultados e o ânimo para a mudança e 

transformação da prática educativa. O diretor escolar D12 destaca que, ao 

rever as próprias práticas, “os professores conseguem trocar experiências e 

informações em geral” e, então, “os módulos se tornam momentos 

valorizados”, tanto para os formadores, quanto para aqueles que estão sendo 

formados. 

 Em relação a ação formativa sob a responsabilidade do supervisor 

pedagógico, o professor P43 destaca que muitos professores “não reconhecem 

a formação continuada na jornada de trabalho e não valorizam os módulos de 

estudos, porque estudam pensando apenas em ter mais um diploma”. Em 

contrapartida, o supervisor pedagógico S14 evidencia que “alguns professores 

evoluem em suas aulas” após os estudos nos módulos, e o supervisor S23 

complementa que “diante das mudanças, o empenho nos estudos precisa ser 

cada vez maior” nesses encontros de formação continuada, garantidos na 

jornada de trabalho do docente.  

De acordo com Geglio (2009), a condição de agente de formação 

continuada dos professores em serviço é conferida ao cargo de coordenador 

ou supervisor pedagógico, já que tal cargo coloca-o na condição de formador, 

porque ocupa a posição de sujeito (elemento) articulador do processo de 

ensino – aprendizagem na escola, enquanto pessoa que está, ao mesmo 

tempo, dentro e fora do contexto imediato do ensino e possui uma visão ampla 

do conjunto do trabalho realizado no processo pedagógico da escola. Ainda, 

comenta que a ação formativa do coordenador (supervisor pedagógico) se 

efetiva na cumplicidade com os professores e é uma relação entre pares, de 

troca de informações e conhecimentos, da elaboração de acompanhamento 

conjunto de planejamentos e propostas de trabalho.   

Ainda referindo-se à formação continuada em serviço, os professores P9 

e P17 citam que o “tempo de estudo de qualidade é muito importante” e que 

“os encontros semanais podem ser ricos na troca de conhecimento, inclusive, 

sobre a realidade da escola”. Na percepção dos diretores escolares, a não 

valorização dos encontros de formação garantidos na jornada de trabalho pode 

ser advinda da “utilização do tempo para atividades que não se referem à 
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escola” (D2), “ao tempo ocioso” (D10), “ao descaso” (D11), ao fato desse 

espaço e tempo serem ocupados para relatarem “situações adversas da sala 

de aula” (D14),  ou a “obrigação da participação” ( D8).  

Apesar dos impasses já apresentados, conforme o professor P6, é “a 

possibilidade de fazer com que todos se empenhem para o melhor 

desenvolvimento dos alunos de acordo com as suas dificuldades e 

necessidades”, inclusive, primeiramente, trabalhando a “autoestima e a 

motivação do professor” para tal (P21), temática tratada a seguir. 

5.3.3 Subtema 3.3 “A necessidade da atuação conjunta na formação em 
serviço” 

 
Além do estabelecimento da formação continuada na jornada de 

trabalho, as considerações de Geglio (2009) corroboram com o subtema 3.3, 

que trata da necessidade de uma atuação conjunta na formação em serviço. 

Alguns supervisores pedagógicos participantes desta pesquisa 

reconhecem que  têm a incumbência do planejamento e direcionamento das 

reuniões de módulo II (duas horas semanais), que propiciam a formação 

continuada em serviço, mas registram que necessitam atuar em consonância 

com as diretrizes da escola, em  parceria  com o diretor escolar e com o 

sistema educacional (no caso, a secretaria municipal de Educação), conforme 

se pode observar nas respostas ao questionamento sobre de quem é a 

responsabilidade com relação à formação continuada: 

“Do Coordenador pedagógico, tendo em vista que é uma de suas funções, 
porém, se faz necessário a participação da gestão de cada escola.” (S3) 
 

“É um trabalho coordenado pela gestão administrativa e pedagógica da 
escola”. (S5) 
 

“Da Equipe Gestora (direção e especialistas), se o trabalho da escola for 
fragmentado não teremos um resultado satisfatório.” (S9) 
 

“Acredito que é de toda Equipe Pedagógica, porém, o coordenador pedagógico 
tem papel importante para conduzir e verificar as necessidades e prioridades 
de sua demanda.” (S19) 

 

Vasconcelos (2014) considera que o trabalho pedagógico é o campo de 

atuação por excelência dos profissionais da educação e que, se a tarefa 

educativa na escola corresponde a uma delegação social, faz-se necessário o 

estabelecimento de um pacto de competência e solidariedade, para que se 
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mobilizem esforços individuais e coletivos para o estabelecimento de espaços e 

tempos decisivos na formação permanente.  

As respostas de alguns dos participantes pesquisados evidenciam esta 

necessidade de atuação conjunta.  

 

“[...] quando surgem desafios, vamos em busca juntos.” (D6) 

 “Na maioria das vezes sim, dentro das possibilidades, me cabe [a formação]. 
Agora existe uma formação mais ampla que depende da Secretaria Municipal 
de Educação ou, até mesmo, da escola para a escola ou coordenadores 
[supervisores pedagógicos].” (S18) 
 

 

A complexidade do trabalho escolar, conforme anunciado por Nóvoa 

(2009), conclama o aprofundamento das equipes pedagógicas por meio da 

competência coletiva profissional, que tece modos coletivos de produção e de 

regulação do trabalho, integrando a cultura docente. Desta maneira, o referido 

autor ainda apresenta dois aspectos de importantes implicações para a 

formação de professores: 1 – A escola como locus da formação dos 

professores, da análise partilhada das práticas, da rotina sistemática de 

acompanhamento, de supervisão e de reflexão sobre o trabalho docente; 2 - A 

docência como coletivo no plano da ética e não tão somente no campo do 

conhecimento, assumindo uma ética profissional construída no diálogo com os 

colegas. 

Nessa perspectiva da formação de professores proposta por Nóvoa 

(2009), a colegialidade, a partilha e as culturas colaborativas não são impostas 

por vias administrativas ou de decisões superiores e, por esta razão, a 

formação de professores torna-se indispensável para a consolidação de 

parcerias no mundo profissional (interno ou externo). O sentimento de pertença 

e de identidade profissional possibilita aos professores que eles se apropriem 

dos processos de mudança e os transformem em práticas concretas de 

intervenção. 

Vasconcelos (2014), apesar de considerar que a mudança da prática 

educacional dependa de todos os envolvidos, adverte de que precisamos ser 

cautelosos para não sucumbirmos à crescente desresponsabilização social 

pela educação e formação dos professores, transferindo unicamente para a 
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escola questões que também envolvem outras dimensões da sociedade e que 

requerem ações conjuntas. 

Além desta questão, da “responsabilização da escola e dos seus 

profissionais”, apresentada por Vasconcelos (2014), um dos outros desafios 

que se coloca à formação continuada em serviço é a mudança de postura dos 

profissionais, para a construção de oportunidades formativas na jornada de 

trabalho, integrando esforços coletivos e assumindo a responsabilidade pela 

autoformação. Segundo o referido autor, o par complementar da participação é 

a corresponsabilização que implica em uma ação qualificada e intencional, não 

aleatória ou alienada, visto que, no próprio processo de formação contínua, 

proposta em serviço, há um currículo oculto. Assim,  

No universo das relações humanas, há um processo de indução 
psicológica: a responsabilidade como que puxa a responsabilidade 
(da mesma forma que a omissão ou transferência induz a novas 
omissões); quando um sujeito assume as consequências de seus 
atos, acaba tornando maior a probabilidade de os outros fazerem o 
mesmo, favorecendo a criação de um clima ético e de um progresso 
moral (elevação da responsabilização dos indivíduos) 
(VASCONCELOS, 2014). 

  

Um dos participantes da pesquisa, o supervisor pedagógico S1, registrou 

em suas considerações que a responsabilidade pela formação contínua dos 

professores é compartilhada pelo supervisor, pelo sistema educacional e pelo 

próprio professor:  

“Do supervisor/ coordenador pedagógico e da equipe da Secretaria de 
educação e do próprio professor. Supõe-se que nossa formação acadêmica 
(Supervisor/coordenador) tenha nos dado subsídios para fazê-la e que estamos 
sempre buscando mais conhecimento para poder transmitir, da Semec viriam 
reforços para as nossas ações e do próprio professor; pois, se este não buscar 
a formação, de nada valerá o empenho dos demais.” (S1) 

 
Reconhecer as responsabilidades e limitações dos problemas da 

formação continuada em serviço implica também compreender algumas 

categorias de pensamento e de ação: 

Criticidade: ir além da aparência, dos discursos, das intenções 
genéricas, das pseudo-superações, dos enviesamentos ideológicos; 
buscar resgatar o leque de complexidade, as possíveis redes causais 
das coisas, superando a manifestação imediata, o senso comum, 
buscando a essência dos processos, sejam naturais ou sociais. 
 
Totalidade: perceber a trama de nexos que envolve o problema, suas 
múltiplas e essenciais relações, procurar levar em conta os vários 
pontos de vista, buscar a visão de conjunto. O desafio da reflexão é 
captar o leque mais amplo possível de condicionantes e não apenas 
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um pequeno feixe (abordagem redutora: toma-se a decisão particular 
como se fosse universal). 
 
Historicidade: captar o dinamismo do real, seu constante vir-a-ser. A 
análise da gênese e desenvolvimento do problema é decisiva, visto 
que possibilita a localização no movimento da história: como se 
chegou até aqui (condicionantes sócio-político-econômico-culturais); 
como se pode sair disto. Toda a situação investigada está 
acontecendo num dado momento de um tempo histórico, 
correspondendo a um jogo de possibilidades e necessidades; 
dominar estas correlações de forças é decisivo, pois serão as bases 
para a transformação (VASCONCELOS, 2014, p. 120-121). 

 

A compreensão dessas categorias de pensamento e ação propostas por 

Vasconcelos (2014) pode desencadear o fluxo da consciência; da mesma 

forma que ações dissociadas ou desfocadas na formação contínua em serviço 

podem, além de dificultar o fluxo da consciência, criar o equívoco de se 

procurar o “culpado” pelos problemas e não o comprometimento com a 

mudança. O supervisor pedagógico S21 anuncia, em sua resposta, que a ação 

conjunta gera transformação e impacto no contexto escolar: 

“Formação continuada é o engajamento dos profissionais da educação em 
processos de aprimoramento, que lhes permite estar continuamente bem 
informados e atualizados sobre as novas tendências educacionais. Mais do que 
isso, permite que o educador agregue conhecimento que seja capaz de gerar 
transformação e impacto no contexto profissional e escolar. No âmbito 
profissional, a formação continuada permite que o educador se engaje em 
pesquisas, estudos, reflexões críticas e se aproxime das novas concepções, 
linguagens e tecnologias. No âmbito escolar, o profissional maduro e atualizado 
se torna um facilitador e não apenas um transmissor — enquadrado em uma 
forma única de traduzir o conhecimento. Por isso, a necessidade se faz com 
todos os envolvidos no ambiente escolar. Em conjunto, os profissionais de 
educação, Diretor, supervisor e coordenador devem promover as formações.” 
(S21) 

 

O comprometimento com a mudança, ainda de acordo com Vasconcelos 

(2013), é advindo de uma necessidade e a necessidade humana é sempre 

produto de uma interpretação, de uma possibilidade. E assim considerando, a 

atribuição de sentido é a grande busca humana e, quando esta falta, o 

sofrimento advindo de uma determinada situação que se está vivendo é ainda 

maior. Desta maneira, não basta ter o espaço e o horário para a formação 

contínua, é necessário legitimá-lo, bem utilizá-lo. Caso contrário, em pouco 

tempo, o espaço e o tempo destinado à formação contínua em serviço da 

equipe torna-se mais uma rotina burocrática e os professores começam a não 

querer participar ou a estar presente só fisicamente,  comportando-se de forma 
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similar aos estudantes, que tanto desaprovam em sala de aula, devido à falta 

de interesse ou apatia.  

A resposta do professor P7 que registra que “a maioria dos módulos são 

de apresentação de resultados ou de conselhos de classe” pode ser 

considerada como um indício de que as práticas de analisar resultados e a 

situação de cada aluno nos conselhos de classe, por exemplo, não se 

concretizam como oportunidade formativa na perspectiva dele(a). O professor 

P25, ao comentar que “falta estruturação, organização e orientação para o 

desenvolvimento da formação”, também evidencia esta não legitimação do 

momento da formação.  Ainda o supervisor S25 expõe a sua perspectiva de 

que a formação continuada dos professores sob sua responsabilidade “não é 

prioridade”. Esta situação pode ir ao encontro da reflexão do professor P22, 

quando este apresenta a ideia de que a rotina escolar e os imprevistos ocupam 

uma parcela muito grande do tempo de trabalho do supervisor pedagógico, e 

do professor P25 que evidencia que, para o desenvolvimento da formação 

continuada, há a necessidade de orientação e organização. 

“Embora tenha muita boa vontade, a supervisora tem que cumprir uma 
demanda particular da escola em relação a uma série de acontecimentos 
diários, assuntos que demandam uma enorme atenção, tanto dos professores, 
quanto da supervisão e direção da escola, portanto, o tempo para a formação 
continuada fica sempre interrompido pela demanda da escola.” (P22) 
 

“Acho que necessita-se de muita orientação e organização para que a essa 
formação ocorra de maneira efetiva.” (P25) 

 
 

 Christov (2009) complementa que a ação formadora dos coordenadores 

pedagógicos (neste estudo, identificados como supervisores pedagógicos) 

demanda cuidados que começam pelo reconhecimento do próprio supervisor 

sobre o seu papel como formador e a valorização desta atribuição.  

“[...] busco sempre aprimorar minha formação e ter novos conhecimentos para 
auxiliar o processo pedagógico que coordeno.” (S5) 
 

“[...] estudo e me preparo com responsabilidade, tendo em vista as 
necessidades da minha equipe.” (S7) 
 

“Preciso me preparar, estar sempre me informando.” (S16) 
 

“Como coordenador pedagógico gosto de buscar caminhos que favoreçam, 
orientem e facilitem o trabalho da minha equipe no seu dia-a-dia.” (S19) 
 

“Temos que estudar continuamente, nos envolver com os temas educacionais, 
sejam eles atuais ou não. É o que sempre procurei fazer.” (S20) 
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O assumir-se como um formador em constante processo de formação é 

uma característica profissional que os professores reconhecem como 

necessária, conforme alguns demonstram em apontamentos registrados na 

pesquisa: 

“[...] todo supervisor tem que ter conhecimento em sua bagagem para formar e 
capacitar os professores sob sua responsabilidade.” (P37) 
 

 “Supervisor pedagógico está sempre estudando e procurando novos caminhos 
para resolver os problemas.” (P1) 
 

“Supervisores pedagógicos [...] atuam de forma contínua na sua formação, se 
capacitando para poder auxiliar outras pessoas[...].” (P10) 
 

“Supervisor pedagógico é uma pessoa que está sempre estudando e nos 
passando conhecimento com muita clareza e embasamento.” (P12) 
 

“Supervisores pedagógicos estudam continuamente para o bom domínio da 
função.” (D4) 

 
 

A necessidade do constante processo autoformativo do supervisor 

pedagógico, para o desenvolvimento da formação continuada dos professores, 

pode ser uma das características necessárias para que estes possam ser 

reconhecidos com as características apresentadas pelos diretores escolares 

D8 e D5: 

“Supervisores pedagógicos são profissionais que mantém a motivação do 
corpo docente. São criativos e dinâmicos. Buscam constantemente serem 
transformadores, trabalhando em parceria, exercitando o trabalho em equipe.” 
(D8) 
 

“Supervisores pedagógicos estão o tempo todo se atualizando, seja por 
necessidade pessoal ou demanda da secretaria.” (D5) 

 

O supervisor pedagógico S2 assume que “não tem tempo suficiente para 

os estudos” e, ainda de acordo com Vasconcelos (2013), negar a oportunidade 

da formação continuada em serviço na escola é desperdiçar a cultura 

pedagógica e o “saber” e o “poder” do professor e de seus parceiros, 

reforçando a dualidade entre a teoria e a prática. 

Geglio (2009) destaca que, em algumas situações, o coordenador 

pedagógico (nesta pesquisa identificado como supervisor pedagógico) se vê 

executando múltiplas tarefas que lhe tiram ou “desviam a função”. Segundo o 

pesquisador, atribuições como acompanhamento pedagógico dos alunos, 

atendimentos aos professores e aos pais, preparação de reuniões 

pedagógicas, relatórios de atividades curriculares e análise de materiais 
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didáticos também são atribuições do supervisor, mas este não pode agregar 

para si apenas atribuições de caráter técnico-burocráticas que são também de 

outros profissionais.  

O supervisor pedagógico S2 registra que, devido ao acúmulo de outras 

funções, fica a desejar com relação à formação continuada dos professores em 

serviço. Alguns professores (P7, P5, P38), por exemplo, registraram que os 

supervisores pedagógicos “nem sempre atuam na formação”, “ficam a desejar 

com relação a esta”, “tem sempre a preocupação em preencher planilha” e 

“atuação fraquíssima”. O supervisor pedagógico S9 destacou que nem sempre 

se sente preparado para desenvolver a formação continuada dos professores 

sob sua responsabilidade, porque sempre “tem muitas informações novas e é 

difícil atender as necessidades diárias da escola e ainda acompanhar tantas 

mudanças”. 

Christov (2009) complementa que a orientação do processo de formação 

continuada da equipe é uma das funções principais dos coordenadores 

pedagógicos (supervisores) e que a própria função do coordenador (supervisor) 

deve tornar-se tema de reflexão com professores. O professor P37 apontou, 

em suas considerações, que “todo supervisor pedagógico tem que ter 

conhecimento na sua bagagem para formar e capacitar os professores sob sua 

responsabilidade”. Para isto, como explicitam os professores P39, P40 e P41, 

faz-se necessário “que o supervisor esteja em formação constante”, para 

“abordar informações atualizadas” e fazer com que “os módulos sejam 

interessantes e produtivos”. 

Vieira (2009) argumenta que, no processo de formação em serviço, o 

coordenador deve, intencionalmente, instigar e instalar mudanças e que 

diversos sentimentos estarão envolvidos nesse processo, porque refletir 

significa desconstruir, indagar, questionar, avaliar, gerar novas possibilidades. 

Alguns participantes da pesquisa, ao considerarem a responsabilidade da 

formação continuada, destacaram a importância do supervisor pedagógico na 

identificação de prioridades, necessidades e demandas para a formação em 

serviço. 

“Acredito que é de toda Equipe Pedagógica, porém, o coordenador pedagógico 
tem papel importante para conduzir e verificar as necessidades e prioridades 
de sua demanda.” (S19) 
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“[...] O Supervisor Pedagógico atua adequando e formulando proposta e 
projetos que correspondam à realidade do momento.” (P35)  
 
“Ele [supervisor pedagógico] deve atuar sempre nesse sentido. Conhecer a 
escola, sua clientela e, a partir disso, executar seu plano de trabalho.” (D11) 

 
 

As considerações de Placco (2009) reforçam que a formação continuada 

em serviço, como uma das ações prioritárias do supervisor pedagógico para o 

desenvolvimento profissional dos professores, deve incluir o estudo e a crítica 

da teoria, de forma que se possa também construir críticas à prática. Desta 

maneira, os estudos e críticas fomentem o aparecimento das contradições e 

sínteses provisórias e provocativas que geram movimentos da consciência. 

Os movimentos de consciência estariam nas ocasiões de formação e 

estudo oficialmente definidas (módulo II, por exemplo), mas, também, nos 

momentos do cotidiano da escola, quando é possível problematizar a atuação. 

Desta maneira, apropriando-se dos estudos de Vieira (2009), pode-se 

considerar que formar os profissionais em serviço implica em refletir sobre o 

cotidiano da escola, problematizar a atuação, redimensionar a busca por uma 

nova prática e buscar a construção de identidades profissionais que tenham 

valores, atitudes e concepções de ser humano e de sociedade. 

Problematizando sobre a própria função, um supervisor pedagógico 

opina que não reconhece como horário de formação continuada o tempo e 

espaço do módulo II semanal, porque não há emissão de certificação: 

“Na minha opinião, os cursos de formação continuada deveriam ser da 
responsabilidade da Secretaria Municipal ou Estadual de Educação; mas são 
da responsabilidade do coordenador pedagógico. Como não emitimos 
certificados, acho que não deveria ser chamado de “Cursos de Formação 
Continuada” as horas destinadas ao Módulo II.” (S24) 

 

A opinião do supervisor pedagógico S24, nesta perspectiva, remete ao 

tema 1 desta pesquisa, que é a formação externa à escola, que se caracteriza 

pelos cursos, capacitações, “reciclagens” que são promovidos por instituições 

ou pessoas que não estão, diretamente, envolvidas com a realidade da escola, 

muitas vezes, revelando práticas ocasionais e não específicas, porém, com 

emissão de certificação. 

Em suma, na percepção dos participantes deste estudo, supervisores 

pedagógicos, professores regentes de turmas do Ensino Fundamental I e 



121 
 

Diretores Escolares, conforme as temáticas que emergiram de suas respostas 

e análises efetuadas, a formação continuada docente pode ser autoformação, 

desenvolvida pelo próprio sistema educacional ou promovida por agentes 

externos. No entanto, apesar de ser relevante para os professores, o processo 

formativo é permeado por muitos desafios e implicações, que permitem 

reflexões sobre diferentes aspectos e por diferentes enfoques. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Investigar a formação continuada dos professores do ensino 

Fundamental I sob a responsabilidade dos supervisores pedagógicos, com foco 

na percepção dos pesquisados, possibilitou que se permeasse o histórico da 

constituição da identidade dos supervisores pedagógicos. De fiscalizadores e 

partícipes indiretos do processo pedagógico, adquiriram, ao longo da história, a 

condição de promotores desse processo e corresponsáveis diretos pela 

formação continuada dos professores, por meio da mediação para o 

desenvolvimento da práxis pedagógica na realidade escolar.  

Nesse percurso histórico, os supervisores pedagógicos adquiriram, além 

de uma função técnica, uma função precipuamente política, mesmo que nem 

sempre tenham ciência dessa situação e este é o desafio fundamental que se 

impõe à supervisão educacional. Isto porque extrapola a esfera 

especificadamente pedagógica e a projeta para a atuação na transformação 

das relações vigentes através do trabalho educativo, conforme postula Saviani 

(2015). Nessa perspectiva, a educação escolar traz implicações reflexivas aos 

seus profissionais, que necessitam se preocupar com o como e o porquê da 

situação em que se encontram. 

Observou-se, com este estudo, que os profissionais da educação 

sistemática escolar, além de refletirem sobre a contemporaneidade e o 

processo de constituição educacional, necessitam analisar e planejar as ações 

que desejam promover para alterá-la. A reflexão se faz necessária porque, 

conforme nos alerta Saviani (2013), a pedagogia se tornou um dos campos 

mais susceptíveis às novidades e os supervisores pedagógicos, ao 

desenvolverem a formação continuada dos professores nas escolas, podem 

exercitar o pensar analiticamente, para que a equipe não se renda aos 

“modismos pedagógicos”, que nem sempre maximizam as potencialidades de 

formação omnilateral dos indivíduos envolvidos na dinâmica escolar. 

Ao desenvolver esta pesquisa, inevitavelmente, aos pesquisados foi 

propiciada uma autorreflexão sobre a própria formação docente. Ao propor que 

refletissem sobre a formação continuada de professores em escolas públicas 

municipais estando diretamente envolvidos nesse processo, pode não ter sido 
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uma tarefa fácil. Para os pesquisados, analisar e responder as questões 

propostas, provavelmente, tenha lhes fomentado outros questionamentos. O 

envolvimento deles com a pesquisa constituiu-se, desta maneira, uma forma de 

experimentarem que os conhecimentos teóricos procedem de uma realidade 

prática e a ela retornam na possibilidade de uma práxis constante. 

Estruturar os dados coletados nos questionários em um quadro de 

temas permitiu conhecer e analisar as percepções dos pesquisados sobre a 

formação continuada dos professores no cotidiano escolar e as ações do 

supervisor pedagógico para desenvolver esse tipo de formação. No processo 

de formação continuada, por meio da autoformação ou proposta por agentes 

externos à escola ou ainda pelo sistema educacional, são claros os desafios e 

implicações.  

Uma situação observada foi que a formação realizada por pessoas que 

não estão diretamente envolvidas com os que estão sendo formados (agentes 

externos à escola), por um lado, agrada os docentes, devido à oferta de 

certificados e diplomas, por outro, a não sintonia desses formadores com a 

realidade vivenciada pelos docentes foi evidenciada como um atributo 

desfavorável. Essa percepção dos pesquisados vai ao encontro do que Nóvoa 

(2009) observa, que esse tipo de formação pode não incorrer em uma 

formação dentro da cultura profissional dos professores e minimizar o potencial 

de investigação destes sobre a própria profissão.    

Outro aspecto que pode ser trazido aqui é que, na percepção dos 

pesquisados, mesmo o sistema educacional não oferecendo capacitações, há 

a possibilidade de o próprio profissional providenciar a sua formação por meio 

de possibilidades formativas externas à escola e ao sistema educacional, a 

autoformação. No entanto, sob este prisma, a iniciativa de caráter individual 

fica restrita ao indivíduo e, se na própria escola não houver um momento para 

que o profissional realize o compartilhamento desse fluxo de contribuições e 

aproximações, é possível que o conhecimento construído fique restrito ao 

pessoal e não se projete no âmbito educativo e social. 

É possível que o sistema educacional também recorra aos agentes 

externos para desenvolver a formação continuada da equipe de professores. 

Sob esta possibilidade formativa, na percepção dos pesquisados, os encontros 

de formação deveriam ser realizados em consonância com as necessidades da 
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realidade vivenciada, de modo que se instaure vínculos reflexivos entre a teoria 

e a prática. Ainda foi destacado que delegar a formação às pessoas ou 

instituições não diretamente envolvidas com a realidade pode ocasionar que o 

conhecimento discutido e explorado não seja assumido nas escolas, no sentido 

de poder impactar a realidade escolar. 

Visando estabelecer um fluxo mais efetivo entre a formação continuada 

dos professores, a apropriação de conhecimento pedagógico e a vinculação 

com a realidade escolar, na concepção dos pesquisados. Em uma segunda 

situação, o próprio sistema educacional pode propor formações com diferentes 

enfoques, a destacar: a prática e a aplicabilidade, a melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem, a implementação de  políticas públicas e a construção 

de um projeto de sociedade. 

Condicionar a formação continuada à aplicabilidade, de modo restrito, 

revela-se como uma situação limitadora, porque os profissionais necessitam do 

aporte teórico para analisar e teorizar a própria prática. Essa reflexão sobre a 

própria prática não pode ser feita sem o contato com diferentes conhecimentos 

teóricos, pois é a teoria que possibilita outros ângulos analíticos. O 

conhecimento teórico, alicerçado às análises sobre a prática, provém de 

subsídios para que haja a constatação de que, em algumas situações, nas 

formações docentes disponibilizadas estão atreladas a implementação de 

políticas públicas. No entanto, destaca-se que um ponto de fragilidades nos 

cursos de formação continuada, que são pensados para subsidiar as políticas 

públicas, é que estes nem sempre possuem um plano de ação a longo prazo, 

com potencial, inclusive, para realizar a avaliação e execução da política 

pública almejada e sua própria implementação. 

Outro ponto a ser discutido é o desenvolvimento das melhorias no 

processo de ensino e aprendizagem, que também norteiam as formações 

propostas, com o intuito de promover aprendizagens significativas e possibilitar 

que a escola não se distancie de sua função na sociedade, proporcionar a todo 

cidadão que tenha acesso ao saber sistematizado e que se desenvolva de 

forma ommilateral, conforme prescreve Saviani (2008). As intencionalidades 

pedagógicas, desenvolvidas a partir da realidade escolar, fomentam o 

desenvolvimento do ensino, da qualidade da educação e, por consequência, da 

sociedade.  
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Ao salientar alguns focos pelos quais as formações propostas pelo 

sistema educacional podem se nortear, os pesquisados expuseram desafios e 

implicações no desenvolvimento de ações de formação continuada para 

professores, que vão desde a não existência de uma meta clara, com 

referenciais de planejamento, investimento, acompanhamento e avaliação, até 

movimentos de desânimo, descrença ou resistência. Nesse contexto, a 

negação do docente com relação à oportunidade formativa é a anulação da 

“curiosidade epistemológica”, do “desejo de aprender”, que subentende-se ser 

a essência do que os professores precisam desenvolver com os alunos em 

suas aulas. 

Há que se analisar ainda que a garantia da formação continuada em 

serviço pode ser vista como um entrave, quando os professores têm que se 

submeter a horas de estudo após cumprirem a carga horária na regência de 

aulas. Isto porque já se encontram, muitas vezes, exaustos e podem não 

conseguir o aproveitamento esperado dessa formação, podendo ocasionar 

uma perda, visto que a oferta dessa formação pode significar possibilidades de 

encontros dialógicos e reflexivos com os próprios pares, a revisão da própria 

prática pedagógica num contexto coletivo, com alicerce teórico, e a instauração 

de situações enriquecedoras, para estruturação dos planejamentos e propostas 

de trabalho pedagógico no ambiente escolar.  

Nessa perspectiva, ao garantir a oferta da formação continuada em 

serviço, faz-se primordial considerar que há a necessidade da atuação conjunta 

de todos os envolvidos numa propensão vertical ou horizontal de atuação 

profissional. Admitir essa possibilidade implica que o sistema educacional e 

seus atores mobilizem esforços para estabelecer espaços, tempos e uma 

cultura de formação permanente que possibilite alavancar transformações. 

Vale salientar ainda que, apesar da legislação que norteia a educação 

na rede municipal de ensino pesquisada garantir o tempo para a formação 

continuada dos professores, sob a responsabilidade do supervisor pedagógico, 

essa legislação nem sempre é legitimada, por diversas razões. Os pesquisados 

mencionaram alguns desses elementos impeditivos para a formação docente 

em serviço, quais sejam: resistência dos docentes às oportunidades formativas 

em serviço oferecidas, demandas extras de trabalho simultâneas ao horário de 

formação, destituição do tempo e espaço formativos com outras propostas de 
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trabalho, fragilidade no planejamento e execução dos encontros formativos, 

situação de exaustão do professor que trabalha dois turnos, módulos de 

formação geralmente ocorrerem no período noturno, após a regência de aulas.  

 Em consequência desses impeditivos, alguns docentes e supervisores 

pedagógicos pesquisados colocaram que não se sentem subsidiados no 

processo de formação continuada, nas unidades escolares em que atuam. Isto 

porque, apesar de cumprirem a jornada de trabalho estipulada para a 

formação, reconhecem que essa formação em serviço nem sempre é 

desenvolvida com vistas à mudança de posturas, por ambas as partes, no 

sentido de uma construção constante de oportunidades formativas. Em 

contrapartida, alguns dos pesquisados evidenciam que há iniciativas de 

formação práxicas em andamento na rede de ensino em que atuam, as quais 

fomentam posturas que propiciam a participação dos professores nos 

processos de definição dos rumos de sua formação educacional. 

Embora tenha conhecido as percepções dos participantes com relação à 

atuação dos supervisores pedagógicos na formação continuada dos 

professores do Ensino Fundamental I, este estudo não finda as possibilidades 

de investigação e coloca algumas questões que poderão nortear outras 

investigações e contribuir com a área educacional. Um dos questionamentos é 

se os supervisores pedagógicos não atuam, prioritariamente, como precursores 

do processo de formação continuada dos professores e não compreendem a 

dimensão dessa responsabilidade, porque na própria nomenclatura funcional 

dos profissionais do município pesquisado aparece o cargo de “supervisor 

pedagógico”, e não “coordenador pedagógico”, e isso pode desencadear uma 

concepção de função associada ao controle das atividades e à fiscalização dos 

agentes educativos e não à formação omnilateral dos indivíduos (SAVIANI, 

2008).  

Continuando as possibilidades de estudo, levanta-se um segundo 

questionamento, se os supervisores pedagógicos não estão em formação 

constante, para fundamentarem teoricamente as ações formativas docentes no 

ambiente escolar em que atuam, como poderiam desenvolver com êxito a 

formação dos professores, de modo a relacionarem a prática com a teoria? 

Um terceiro ponto a ser investigado poderia ser a não valorização do 

tempo previsto para o estudo e a análise da própria realidade, por parte do 
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corpo docente e dos supervisores pedagógicos das unidades escolares, o que 

prejudica o desenvolvimento do projeto educacional que deveria estar 

comprometido com a apropriação do saber sistematizado, da prática educativa 

questionadora e crítica, com fins de transformação social.  

Por último, parece promissor compreender, por meio de investigação, a 

precarização e intensificação do trabalho docente e dos demais profissionais 

da educação que, agregada à corresponsabilização dos mesmos por todos os 

êxitos ou insucessos, pode incidir sobre a perda da identidade profissional e a 

desmotivação do professor.  

Nessa perspectiva, a formação continuada dos professores em parceria 

com a atuação dos supervisores pedagógicos, almejando a efetividade do 

ensino e da aprendizagem, constitui condições sine qua non para um projeto 

de construção de uma sociedade na qual os indivíduos possam se identificar 

como construtores históricos da própria existência e das transformação das 

relações vigentes por meio do trabalho educativo. 
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APÊNDICE A 

 
QUESTIONÁRIO I (PERFIL) – Supervisores Pedagógicos 
 
Data de participação na pesquisa: 

1- Gênero: 

o Masculino 
o Feminino 
o Outros 

2- Idade: 

o 20-29 anos 
o 30-39 anos 
o 40-49 anos 
o 50-59 anos 
o 60 anos ou mais 

3- Situação do cargo de supervisor pedagógico em 2018: 

o Efetivo 
o Contratado 

4- Tempo de experiência na função de supervisor pedagógico: 

o Iniciante (primeira experiência) 
o Até 5 anos 
o De 6-15 anos 
o De 16-25 anos 
o Mais de 25 anos 

5- Jornada pessoal de trabalho na área educacional. Considerar outro cargo 
(s), se houver. 

o Até 24 horas semanais 
o De 25 até 48 horas semanais 
o Mais de 48 horas 

6- Como obteve a certificação para atuar como supervisor pedagógico? 

o Faculdade de pedagogia 
o Pós-graduação (especialização) 

6.1- Ano em que obteve essa certificação para atuar como supervisor 
pedagógico:__________ 

7- Maior titulação acadêmica já concluída: 

o Pós-doutorado 
o Doutorado 
o Mestrado 
o Pós-graduação (Latu Sensu) –Especialização 
o Graduação em nível superior 

8-Período em que obteve a maior titulação acadêmica: 
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o 2014-2018 
o 2009-2013 
o 2004-2008 
o 1999-2003 
o Anterior à 1999 

9-Está cursando alguma formação acadêmica no momento? 

o Sim 
o Não 

9.1- Em caso afirmativo na questão anterior, especificar se a formação é em 
nível de: 

o Pós-doutorado 
o Doutorado 
o Mestrado 
o Pós-graduação 
o Graduação 

9.2- Em caso afirmativo na questão 9, especificar o nome do curso de 
formação: 

10- Atualmente, quantos alunos estão sob a sua responsabilidade na 
supervisão pedagógica? 

o 50-100 alunos 
o 101-200 alunos 
o 201-300 alunos 
o 301-400 alunos 
o Mais de 400 alunos 

11- Atualmente, você também atua na regência de aulas? Tem outro cargo 
como professor? 

o Sim  
o Não 

11.1- Em caso afirmativo na questão anterior, em qual (is) segmento(s)? 

12- Tem experiência na regência de aulas no ensino fundamental I (1º ao 5º 
ano)? 

o Sim 
o Não 

12.1- Em caso afirmativo na questão anterior, quantos anos de experiência? 

13- No presente ano letivo, você teve acesso à formação continuada na área 
de coordenação pedagógica no próprio horário de trabalho? 

13.1- Em caso afirmativo na questão anterior, especificar. 

14- Com que periodicidade você lê/estuda/pesquisa sobre assuntos 
relacionados à sua área de atuação pedagógica? Considerar apenas os dias 
úteis (de segunda a sexta-feira) 

o Diariamente 
o De 2 a 3 vezes por semana 
o Uma vez por semana 
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o Eventualmente, sem uma frequência fixa. 
o Não leio, estudo ou pesquiso assuntos relacionados à coordenação 

pedagógica 

15- Você utiliza os finais de semana (sábado e domingo) para o 
desenvolvimento de leituras, estudos e pesquisas relacionadas à sua área de 
atuação pedagógica? 

o Sim, todo final de semana. 
o Sim, 2 a 3 finais de semana por mês. 
o Sim, eventualmente. 
o Não utilizo os finais de semana para estes fins. 

 
QUESTIONÁRIO II (PERCEPÇÃO) – Supervisores Pedagógicos sobre 
formação continuada de professores que atuam no Ensino Fundamental I (1º 
ao 5º ano) 
 

16- O que você considera como formação continuada? 

17-Registre as 05 ações prioritárias da sua atuação como supervisor 
pedagógico. 

18- Considerando as necessidades, demandas e contextualizações da própria 
escola, de quem é a responsabilidade pela formação continuada dos 
professores? Justifique. 

19- Você supervisor pedagógico se sente preparado para desenvolver a 
formação continuada dos professores sob sua responsabilidade? Justifique. 

20- Na formação continuada que você desenvolve com os professores, o que 
prevalece: teoria, prática, prática com alicerce teórico? Por quê? 

21- Você considera que os docentes valorizam o tempo destinado para o 
estudo e a análise das necessidades, demandas e contextualizações da 
própria realidade da escola? Justifique a sua resposta. 
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APÊNDICE B 

 
QUESTIONÁRIO I (PERFIL) – Professores regentes de turmas do Ensino 
Fundamental I (1º ao 5º ano) 
 
Data de participação na pesquisa: 

1- Gênero: 

o Masculino 
o Feminino 
o Outros 

2- Idade: 

o 20-29 anos 
o 30-39 anos 
o 40-49 anos 
o 50-59 anos 
o 60 anos ou mais 

3- Situação do cargo como professor PII (turmas do Ensino Fundamental I) em 
2018: 

o Efetivo 
o Contratado 

4- Tempo de experiência na função de professor regente de turma do Ensino 
Fundamental I (1º ao 5º ano) 

o Iniciante (primeira experiência) 
o Até 5 anos 
o De 6-15 anos 
o De 16-25 anos 
o Mais de 25 anos 

5- Jornada pessoal de trabalho na área educacional. Considerar outro cargo 
(s), se houver. 

o Até 24 horas semanais 
o De 25 até 48 horas semanais 
o Mais de 48 horas 

6- Você tem certificação para atuar como supervisor pedagógico? 

o Sim 
o Não 

6.1- Em caso afirmativo na questão anterior, como obteve essa certificação? 

o Curso de Pedagogia 
o Pós-graduação (especialização) 

6.2- Ano em que obteve essa certificação para atuar como supervisor 
pedagógico:______ 

7- Maior titulação acadêmica: 

o Pós-doutorado 
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o Doutorado 
o Mestrado 
o Pós-graduação (latu sensu) –Especialização 
o Graduação em nível superior 

8-Período em que obteve a maior certificação: 

o 2014-2018 
o 2009-2013 
o 2004-2008 
o 1999-2003 
o Anterior à 1999 

9-Está cursando alguma formação acadêmica no momento? 

o Sim 
o Não 

9.1- Em caso afirmativo na questão anterior, especificar se a formação é em 
nível de: 

o Pós-doutorado 
o Doutorado 
o Mestrado 
o Pós-graduação 
o Graduação 

9.2- Em caso afirmativo na questão 9, especificar o nome do curso de 
formação:__________ 

10- Atualmente, quantos alunos estão sob a responsabilidade do supervisor 
pedagógico que atua nas turmas de sua escola?  

o 50-100 alunos 
o 101-200 alunos 
o 201-300 alunos 
o 301-400 alunos 
o Mais de 400 alunos 

11- Atualmente, você também atua como supervisor pedagógico? Tem outro 
cargo com esta função? 

o Sim  
o Não 

11.1- Em caso afirmativo na questão anterior, em qual (is) segmento(s)? 

12- Tem experiência na coordenação/supervisão pedagógica de turmas do 
Ensino Fundamental I? 

o Sim 
o Não 

12.1- Em caso afirmativo na questão anterior, quantos anos de experiência? 

13- No presente ano letivo, você teve acesso à formação continuada no próprio 
horário de trabalho? 

13.1- Em caso afirmativo na questão anterior, especificar. 
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14- Com que periodicidade você lê/estuda/pesquisa sobre assuntos 
relacionados à sua área de atuação profissional? Considerar apenas os dias 
úteis (de segunda a sexta-feira) 

o Diariamente 
o De 2 a 3 vezes por semana 
o Uma vez por semana 
o Eventualmente, sem uma frequência fixa. 
o Não leio, estudo ou pesquiso assuntos relacionados à coordenação 

pedagógica 
 

15- Você precisa utilizar os finais de semana (sábado e domingo) para o 
desenvolvimento de leituras, estudos e pesquisas relacionadas à sua área de 
atuação profissional? 

o Sim, todo final de semana. 
o Sim, 2 a 3 finais de semana por mês. 
o Sim, eventualmente. 
o Não utilizo os finais de semana para estes fins. 

 
QUESTIONÁRIO II (PERCEPÇÃO) – Professores Regentes de Turmas do 
Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) sobre formação continuada de professores 
 

16- O que você considera como formação continuada? 

17- Quais são as cinco ações que você observa que o supervisor pedagógico 
mais desenvolve durante a rotina de trabalho na escola? 

18- O supervisor pedagógico do segmento em que você trabalha atua 
considerando as necessidades, demandas e contextualizações da própria 
escola? Justifique. 

19- Você considera que o supervisor pedagógico da escola ou do segmento em 
que você atua está preparado para desenvolver a formação continuada dos 
professores sob responsabilidade dele (a)? Justifique. 

20- Na formação continuada ofertada pelo supervisor pedagógico aos 
professores, o que o que prevalece: teoria, prática, prática com alicerce 
teórico? Por quê? 

25- Você considera que os docentes que formam a sua equipe de trabalho 
valorizam o tempo destinado para o estudo e a análise das necessidades, 
demandas e contextualizações da própria realidade da escola? Justifique a sua 
resposta. 
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APÊNDICE C 

QUESTIONÁRIO I (PERFIL)– GESTORES/DIRETORES ESCOLARES 
 

1- Gênero: 

o Masculino 
o Feminino 
o Outros 

2- Idade: 

o 20-29 anos 
o 30-39 anos 
o 40-49 anos 
o 50-59 anos 
o 60 anos ou mais 

3- Cargo (s) de origem (efetivo) 

o Professor PII 
o Professor PIII 
o Professor PIV 
o Supervisor pedagógico 
o Orientador Educacional 
o Professor e Supervisor pedagógico 
o Professor e Orientador educacional 

3.1 - Se o cargo de origem for professor PIII ou PIV citar a disciplina que foi 
aprovado em concurso (cargo efetivo) 

4- Tempo de experiência na função de gestor/diretor escolar:  

o Iniciante (primeira experiência) 
o Até 5 anos 
o De 6-15 anos 
o De 16-25 anos 
o Mais de 25 anos 

5- Jornada pessoal de trabalho na área educacional. Considerar outro cargo 
(s), se houver. 

o Até 40 horas semanais 
o Mais de 40 horas semanais (com outro cargo na rede estadual ou particular) 

6- Você tem certificação para atuar como supervisor pedagógico? 

o Sim 
o Não 

6.1- Em caso afirmativo na questão anterior, como obteve essa certificação? 

o Curso de Pedagogia 
o Pós-graduação (especialização) 

6.2- Ano em que obteve essa certificação para atuar como supervisor 
pedagógico: 

7- Maior titulação acadêmica já concluída: 
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o Pós-doutorado 
o Doutorado 
o Mestrado 
o Pós-graduação (latu sensu) –Especialização 
o Graduação em nível superior 

8-Período em que obteve a maior certificação: 

o 2014-2018 
o 2009-2013 
o 2004-2008 
o 1999-2003 
o Anterior à 1999 

9-Está cursando alguma formação acadêmica no momento? 

o Sim 
o Não 

9.1- Em caso afirmativo na questão anterior, especificar se a formação em nível 
de: 

o Pós-doutorado 
o Doutorado 
o Mestrado 
o Pós-graduação 
o Graduação 

9.2- Em caso afirmativo na questão 9, especificar o nome do curso de 
formação: 

10- Atualmente, quantos supervisores pedagógicos atuam nas turmas do 
ensino fundamental I da escola onde você realiza a gestão? 

11- Atualmente, você também atua como supervisor pedagógico? Tem outro 
cargo com esta função? 

o Sim  
o Não 

11.1- Em caso afirmativo na questão anterior, em qual (is) segmento(s)? 

12- Tem experiência na supervisão pedagógica de turmas do Ensino 
Fundamental I? 

o Sim 
o Não 

12.1- Em caso afirmativo na questão anterior, quantos anos de experiência? 

13- No presente ano letivo, você teve acesso à formação continuada no próprio 
horário de trabalho? 

13.1- Em caso afirmativo na questão anterior, especificar. 

14- Com que periodicidade você lê/estuda/pesquisa sobre assuntos 
relacionados à sua área de atuação profissional? Considerar apenas os dias 
úteis (de segunda a sexta-feira) 

o Diariamente 
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o De 2 a 3 vezes por semana 
o Uma vez por semana 
o Eventualmente, sem uma frequência fixa. 
o Não leio, estudo ou pesquiso assuntos relacionados à coordenação 

pedagógica 

15- Você precisa utilizar os finais de semana (sábado e domingo) para o 
desenvolvimento de leituras, estudos e pesquisas relacionadas à sua área de 
atuação profissional? 

o Sim, todo final de semana. 
o Sim, 2 a 3 finais de semana por mês. 
o Sim, eventualmente. 
o Não utilizo os finais de semana para estes fins. 

 
QUESTIONÁRIO II (PERCEPÇÃO) – Gestores/Diretores Escolares sobre 
formação continuada de professores que atuam no Ensino Fundamental I (1º a 
5º ano) 
 

16- O que você considera como formação continuada? 

17- Quais são as cinco ações que você observa que o supervisor pedagógico 
mais desenvolve durante a rotina de trabalho na escola? 

18- O supervisor pedagógico do segmento em que você trabalha atua 
considerando as necessidades, demandas e contextualizações da própria 
escola? Justifique. 

19- De acordo com suas observações, o supervisor pedagógico (s) da escola 
está preparado para desenvolver a formação continuada dos professores sob 
responsabilidade dele (a)? Justifique 

20- Na formação continuada ofertada pelo supervisor pedagógico aos 
professores, o que o que prevalece: teoria, prática, prática com alicerce 
teórico? Por quê? 

21- Você considera que os docentes do ensino fundamental I valorizam o 
tempo destinado para o estudo e a análise das necessidades, demandas e 
contextualizações da própria realidade da escola? Justifique a sua resposta. 
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