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Nesta sociedade de ritmo apressado, não há
realmente tempo para refletir. Só refletindo
poderemos questionar-nos e questionar a

realidade em que nos encontramos inseridos.
Será que existe essa oportunidade? Numa época
em que tudo nos é fornecido de uma forma mais
ou menos “digerida” e “questionada”, para quê

pensar? Para que refletir?

Isabel Alarcão

Se pudermos nos comunicar teremos cada
vez mais companheirismos, participação,
amizade e amor. Esse seria o caminho. A

questão real é: você percebe a
necessidade desse processo?

David Bohm
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RESUMO

Na perspectiva de analisar e refletir sobre a prática pedagógica do supervisor a partir
do trabalho que desenvolvem nas escolas municipais de Jardim de Piranhas-RN é
que nos propomos a realizar esta pesquisa. Partimos da nossa prática profissional e
do anseio em contribuir com a educação do Município de Jardim de Piranhas-RN, no
sentido de realçar aspectos advindos da prática pedagógica, principalmente aqueles
pautados nos princípios de uma formação de educadores, continuada e em serviço,
dialógica e reflexiva. Nesse sentido, somos instigados a responder a seguinte
questão: como tem se desenvolvido o trabalho do supervisor pedagógico na cidade
de Jardim de Piranhas/RN, e que elementos, se potencializados por uma ação
reflexiva e dialogada, podem ser constitutivos de uma formação continuada na
escola? Para tanto, realizamos estudos de fundamentação teórica com base em
Nóvoa (1995; 2001; 2003), quando enfatiza a importância de se considerar a própria
prática como fonte de estudo para a construção de uma nova prática docente; em
Alarcão (1999; 200; 2002; 2003), Schön (1995; 2000), Tardif (2003) e Perrenoud
(2002), Gomes (1998), Navarro (2005) e Oliveira (2006), entre outros, que fornecem
as bases para a discussão sobre o papel da reflexão e do diálogo na escola e na
sala de aula. Enfatizamos, ainda, as idéias do educador Paulo Freire (1981; 1992;
1996; 2001; 2002), que consideramos coerentes com a proposta de ação e
formação reflexiva. Metodologicamente, optamos por uma pesquisa qualitativa e de
campo, com a intenção de observar as estratégias emergentes na prática
pedagógica do supervisor que possam contribuir para a formação dos professores.
Elencamos 03 dimensões como estruturantes e potencializadoras do trabalho do
supervisor pedagógico: a conceptual, a estratégica e a transformadora.

Palavras chave: Diálogo e reflexão.

Supervisão pedagógica.

Formação continuada e Prática pedagógica
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BATISTA, Aline Cleide. The mediation of dialogue and reflection on the practice
of teaching supervisor in the city of Jardim de Piranhas/RN. 2008. 150 f.
Dissertação (Mestrado em Educação) Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
Natal, 2008.

ABSTRACT

In preparation for reviewing and reflect about the pedagogical practice of teaching
supervisor, noting instances of continuing education in service, dialogue-based,
reflective and shared as propelling in the construction of theoretical and practical
knowledge is that we propose to undertake this research. Based in our professional
practice and stimulated by the desire to contribute with the education in the city of
Jardim de Piranhas-RN our intention was to highlight issues which arising from
practice teaching, especially those guided in the principles of a continuing, dialogic
and reflexive teachers training. In that sense we are encouraged to answer the
following question. How has been developed the work of teaching supervisor in the
city of Jardim de Piranhas and what kind of elements should be constituted by a
continuing education in school if those elements are enhanced by a reflexive action
and dialogue-based? Thus, we performed studies of theoretical foundation based in
Nóvoa (1995, 2001, 2003), where he emphasizes the importance of take in account
the practice itself as a source for the study in the construction of a new teaching
practice process, in Alarcão (1999; 2001; 2002; 2003), Schön (1995, 2000), Tardif
(2003) and Perrenoud (2002), Gomes (1998), Navarro (2005) and Oliveira (2006),
among others, provided the basis to discuss the role of reflection and dialogue in the
school and classroom. We still emphasize the ideas of Paulo Freire (1981; 1992;
1996; 2001; 2002), which is consistent with the proposal for a reflexive action and
training. For this we adopted a methodology based in the qualitative research with
field note, intending to observe the strategies which emerge in the educational
supervisor practice. This practice should contribute to the training of teachers. In this
process we chose three dimensions that provide structure and power in their work.
So, we can describe as conceptual, strategic and changeable.

Key words: Dialogue and reflection,
Teaching supervisor,
Continued training and educational practice
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CONVERSAS PRELIMINARES: CONVITE AO DIÁLOGO

O que eu vi, sempre, é que toda ação principia
mesmo é por uma palavra pensada. Palavra

pegante, dada ou guardada, que vai
rompendo rumo.
Guimarães Rosa

Hoje vivenciamos uma crescente busca do desenvolvimento profissional

em educação, tendo em vista os desafios postos pela sociedade. A convivência

cotidiana com a falta de certezas e divergências tem impulsionado a busca pela

formação, pela teorização dos saberes práticos, ou por uma nova práxis. Neste

contexto, a reflexão, a participação e o diálogo são tomados como requisitos

essenciais na formação e ação dos professores, discutindo-se a complexidade da

ação docente como um processo contínuo de mudanças. Esta perspectiva amplia a

discussão através de eixos que indicam, além da formação, o compromisso e a

autonomia do educador.

Nesta pesquisa, tomamos por referência os trabalhos desenvolvidos por

Nóvoa (1995; 2001; 2003) quando enfatiza a importância de se considerar a ação

pedagógica como fonte de estudo para a construção de uma nova prática docente.

Teóricos como Alarcão (1999; 2001; 2002; 2003), Schön (1995; 2000), Tardif (2003),

Perrenoud (2002), Gomes (1998), Navarro (2005) e Oliveira (2006) entre outros,

forneceram as bases para a discussão sobre o papel da reflexão e do diálogo na

escola e na sala de aula, enquanto processo de construção do conhecimento da/na

ação. Enfatizaremos, ainda, as idéias do educador Paulo Freire (1981, 1992, 1996,

2001) que consideramos coerentes com a proposta de ação e formação reflexiva,

aqui assumida.

O nosso principal pressuposto, neste trabalho, é o de que existem alguns

espaços/situações no interior da escola que, se potencializados, possibilitam a

formação continuada de seus professores, configurando-se em formação continuada

em serviço. Associado a isso, acreditamos que o supervisor pode ser o profissional

do quadro da escola que articula e organiza esta formação, de forma colaborativa e

participativa, com base no diálogo e na reflexão.
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Esclarecemos que a designação de Supervisor Pedagógico é utilizada

aqui por ser a forma como são contratados os profissionais que exercem a função

de coordenador pedagógico na cidade de Jardim de Piranhas, locus da pesquisa.

Neste particular, observamos como tem se desenvolvido sua prática

pedagógica e em que medida pode se constituir como formação continuada em

serviço.

Nessa perspectiva, observamos as escolas do município de Jardim de

Piranhas/RN situadas na zona urbana da cidade. Esta escolha ocorreu por

acreditarmos que a escola é um espaço privilegiado de formação coletiva e também

por ser nessa cidade que exerço a função docente. Isso nos motiva a contribuir com

a educação no município, ao destacar as ações dos supervisores pedagógicos,

principalmente aquelas que identificamos como promovedoras de formação

continuada em serviço nas escolas.

Definimos por objetivo geral a análise e a reflexão sobre a prática

pedagógica do supervisor a partir do trabalho que desenvolvem nas escolas

municipais de Jardim de Piranhas-RN.

Como objetivos específicos, refletimos sobre a importância da formação

continuada em serviço e suas implicações para o desenvolvimento profissional do

professor; analisamos o papel do supervisor pedagógico enquanto

colaborador/mediador da formação dos docentes; estabelecemos relação entre as

concepções de reflexão e de diálogo; apresentamos situações e/ou espaços do

ambiente escolar promovedores de conhecimento e importantes para a ação

pedagógica e para o desenvolvimento profissional.

Metodologicamente, optamos por uma abordagem qualitativa, cujos

dados só fazem sentido através do detalhamento lógico desencadeado pelo

pesquisador, colocando-o em contato direto com a situação investigada. Essa

abordagem, nas ciências sociais e humanas, trata a realidade como não

quantificável, embora considere aspectos quantitativos como suporte para os dados

qualitativos. Neste sentido Bogdan & Biklen (1994) ressaltam que:

(...) A investigação qualitativa é um termo genérico que agrupa
diversas estratégias que partilham determinadas características. Os
dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa
ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e
conversas e de complexo tratamento estatístico. (BOGDAN &
BIKLEN, 1994, p. 6).
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Acentuamos, aqui, a importância da pesquisa qualitativa por permitir

trabalhar com um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e

atitudes que correspondem a um espaço mais profundo das relações, dos processos

e dos fenômenos, não se reduzindo à operacionalização de variáveis. Nesse

sentido, são constituintes desse tipo de pesquisa as concepções teóricas de

abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a compreensão da realidade e,

também, o potencial criativo do pesquisador.

Entendemos que esse potencial criativo envolve a maturidade intelectual,

o rigor e a capacidade de produção científica, a capacidade lógica, crítica e o

envolvimento efetivo/afetivo do pesquisador com o objeto e/ou sujeitos. Assim,

podemos considerar que “se a teoria e as técnicas são indispensáveis para a

investigação social, a capacidade e a experiência do pesquisador jogam também um

papel importante” (MINAYO, 1999, p. 23).

Nesse sentido, somos conduzidos e estimulados pela nossa experiência

profissional, que teve início no ano de 1998. A primeira função desempenhada foi

como professora de sala de vídeo, sendo muito enriquecedora e gratificante. Nesta

função, interagíamos com todas as turmas, desde a Educação Infantil até a quarta

série do Ensino Fundamental, para aulas com o uso do vídeo cassete e televisão.

Organizávamos as aulas de acordo com o perfil da turma, exigindo constante

diálogo com os demais professores. Nestes momentos, buscávamos o apoio da

supervisão pedagógica para articular melhor as atividades desenvolvidas na sala de

aula e na sala de vídeo. Percebíamos que os nossos trabalhos se complementavam,

uma vez que tentávamos dar suporte aos professores, quanto ao enriquecimento de

suas aulas, pretendendo torná-las mais atrativas e integrando as novas tecnologias

à educação.

Esta vivência, como orientadora de aprendizagem1, facilitava uma

interação com os professores e alunos da escola, proporcionando um início de

diálogo e reflexão e permitindo conhecer a dinâmica de trabalho desenvolvida em

todo o contexto escolar do qual fazia parte.

A partir desse trabalho, acreditamos ter surgido o interesse pelos

assuntos que versam sobre o trabalho do professor e de sua formação; do trabalho

colaborativo e do apoio do supervisor pedagógico para o desenvolvimento de uma

1 Nomenclatura usada para denominar o professor que trabalha na sala de vídeo – tem a função de
gravar e organizar o acervo de fitas de vídeo; divulgando e favorecendo o seu uso.
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prática qualitativa e significativa para toda a escola. Posteriormente, vivenciamos a

experiência de atuar na função de supervisão escolar e, assim, passamos a refletir

melhor sobre a realidade na qual estávamos inseridos. Assim, pensar numa

formação reflexiva, dialógica e continuada em serviço parece ser um caminho para

ajudar no trabalho pedagógico dos professores e dos supervisores.

Destacamos e justificamos o interesse pessoal e profissional pelo

desenvolvimento desta pesquisa, tendo em vista o fato de termos exercido a função

de supervisão pedagógica em uma das escolas públicas municipais de Jardim de

Piranhas, e, ao mesmo tempo, exercemos a função de professora do Curso Superior

de Formação Acadêmica para professores de Ensino fundamental.

Reconhecemos a necessidade de imputarmos responsabilidade nesse

processo, entendendo ser crucial a seguinte compreensão: que o “processo de

produção do conhecimento é um processo de interferência do homem sobre o real e

do real sobre o homem. Isto é, um processo de interação que envolve o sujeito e o

mundo” (LEITE, 1994, p. 14).

Neste contexto, o espaço acadêmico é um lócus privilegiado para maturar

a construção do conhecimento científico. De acordo com Santos (1999):

A pesquisa acadêmica é, pois, uma atividade pedagógica que visa
despertar o espírito de busca intelectual autônoma. É necessário
que se aprendam as formas de problematizar necessidades,
solucionar problemas, indicar respostas adequadas (...) o resultado
mais importante não é a oferta de uma resposta salvadora para a
humanidade, mas a aquisição do espírito e método para a
indagação intencional. (SANTOS, 1999, p. 24).

Ao desenvolver a função de supervisão pedagógica, fomos instigados a

refletir sobre o papel deste profissional no acompanhamento do trabalho dos

professores, passando a entender que sua ação pode ser motivadora e mediadora

de uma formação continuada em serviço na escola, principalmente se tomarmos por

princípio o diálogo e a reflexão.

No ano de 2004, desenvolvemos uma pesquisa sobre o papel da reflexão

na formação dos professores, delineando uma proposta de trabalho pedagógico que

tivesse por base a reflexão na escola, como atividade final do Curso de

Especialização em Processos Educacionais. (AZEVEDO, 2004).
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Nesta trajetória vamos construindo/reconstruindo o nosso objeto de

pesquisa, ao analisarmos como a ação do supervisor pedagógico junto ao professor

pode se constituir em situações de formação e construção de conhecimento no

interior da escola.

Compreendemos que o processo de formação e o contexto de atuação do

supervisor pedagógico estão intrinsecamente ligados às discussões que versam

sobre a formação de professores, uma vez que este profissional, atuante na função

de supervisão, é também um professor, conforme a LDB 9394/96. A referida lei, ao

tratar da formação destes profissionais, afirma em seu art. 64, que:

A formação de profissionais de educação para administração,
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia
ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino,
garantida, nesta formação, a base comum nacional. (BRASIL, 1996).

Deste modo, a formação exigida é a mesma que a do professor das

séries iniciais do Ensino Fundamental.

As discussões sobre a formação dos professores cresceram

significativamente nos últimos anos, associada à busca por uma melhor qualidade

na educação e no processo de ensino-aprendizagem.

Neste sentido, a atuação dos professores no contexto educativo não se

esgota na simples transmissão de conteúdos. Assim, conhecer os conteúdos de

certa disciplina não lhes garante que consigam exercer o seu papel com sucesso.

Na atualidade, as tantas fontes de informações, aparentemente, disputam espaço

com o professor. Ao se referir a esse tema Ferreira (2003) afirma que:

na sociedade atual o conhecimento assume posição central,
sobretudo na produção, e pode ser obtido em inúmeras fontes e
situações, dado que as informações estão acessíveis em toda parte
– sociedade do conhecimento – e não mais adstritas à escola,
conclui-se que a função transmissora deixa de ser exclusiva e
peculiar da escola, à qual impõe-se redefinir o seu papel.
(FERREIRA, 2003, p. 174).

Outro fator preponderante na prática pedagógica se releva quando

lidamos diretamente com a construção do conhecimento, o que torna necessário

“definir a especificidade da ação docente como ação formativa intencional e
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sistematizada, para não banalizá-la com base na constatação verdadeira, porém

parcial, de que todas as relações sociais e produtivas são pedagógicas, com o que

todos são professores (...).” (KUENZER, 1999, p. 7).

Neste aspecto, uma boa formação inicial que proporcione sólidos

conhecimentos com a apropriação do que socialmente e historicamente foi

construído, é essencial no trabalho do professor. Isto porque a nova sociedade do

conhecimento exige deste profissional uma consistente formação geral e o domínio

de recursos tecnológicos avançados que proporcione um competente

acompanhamento do desempenho dos alunos. Nesse sentido, Arelaro (2000, p.107)

acrescenta:

(...) nossas pesquisas demonstravam que a variável principal para o
bom rendimento dos alunos era (e é!) a sólida formação profissional
do professor. Como tal, além de curso de formação de boa
qualidade, recomendava-se, como estratégia necessária para
garantia da qualidade educacional, processo de formação
permanente e em serviço, de toda a equipe escolar. (ARELARO,
2000, p. 107).

As duas etapas da formação do professor, a formação inicial e a

continuada em serviço constituem um mesmo processo de aprendizagem,

profissionalização e atualização no ofício docente. Da mesma forma, os saberes das

disciplinas (o que se ensina) e o saberes pedagógicos (o como se ensina) são

necessários, complementares e inseparáveis para um bom ensino.

No processo de mudança e interatividade da sociedade atual, a formação

continuada em serviço se faz necessária pela própria natureza do saber e do fazer

humano, como práticas que se transformam constantemente. Se a realidade é

mutável (e é), o saber que construímos sobre ela também precisa ser revisto e

ampliado sempre. Portanto, “a formação não se faz antes da mudança, faz-se

durante, produz-se nesse esforço de inovação e de procura aqui e agora dos

melhores percursos para a transformação da escola”. (NÓVOA, 2002, p. 60).

É fundamental salientar que não estamos falando de treinamentos que

enfatizam os aspectos pragmáticos do ensino-aprendizagem como aprender para

aplicar ou ensinar a alguém a cumprir uma tarefa, visto que “essa visão de formação

está muito aquém da formação necessária ao professor, para que ele possa
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enfrentar as novas mudanças e os novos desafios requeridos pela prática educativa”

(CABRAL NETO & CASTRO 2000, p.114).

É necessário romper e desmistificar a imagem do professor, enquanto um

“dador de aulas”, um “tomador de conta de crianças”, ou um iluminado que tem o

dom de ensinar. É preciso concebê-lo como um sujeito que está inserido no

processo de humanização que por meio de sua ação, enquanto educador,

proporciona a apropriação crítica, criativa e significativa, promovendo a

transformação da informação em conhecimento significativo.

Sob esse olhar, a função do professor torna-se tanto essencial quanto

desafiadora; visto que “(...) formar é muito mais que puramente treinar o educando

no desempenho de destrezas” (FREIRE, 1996 p.15).

Na perspectiva de apresentarmos nossos argumentos e nossa pesquisa,

organizamos nossos estudos em cinco partes. Na primeira parte, discutimos o

conceito, papéis e funções do supervisor pedagógico e desenvolvemos aspectos

relacionados ao processo de formação dos professores, observando propostas e

políticas, o contexto educacional e o seu desenvolvimento profissional.

Na segunda parte, tratamos o conceito de reflexão e suas implicações no

processo de formação dos professores, apresentando o supervisor como mediador e

parceiro desses profissionais na escola.

Destacamos, na terceira parte, alguns elementos metodológicos que

compõem nossa pesquisa empírica, como nos aproximamos do objeto e as

estratégias de ação que utilizamos na construção e análise dos dados.

Ao analisarmos os dados coletados/construídos no desenvolver desta

pesquisa, na quarta parte deste trabalho, apontamos para as dimensões do trabalho

do supervisor pedagógico nas escolas municipais de Jardim de Piranhas.

Por fim, na quinta parte do nosso trabalho, apresentamos algumas

reflexões sobre os nossos diálogos nas escolas, das estratégias de ação

desenvolvidas pelos supervisores das escolas em Jardim de Piranhas que

potencializam as possibilidades do desenvolvimento de uma prática pedagógica

colaborativa, mediada pela reflexão e diálogo.
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CAPÍTULO I

O SUPERVISOR PEDAGÓGICO NO CONTEXTO DAS
PROPOSTAS DE TRABALHO E FORMAÇÃO DE
PROFESSORES

Você muda o mundo, e porque muda o
mundo, você se muda, você se transforma.

Contudo, para você transformar o mundo, tem
que iniciar um pouco a transformação de você

mesmo. Trata-se de um compromisso de
múltipla transformação – a gente, a do mundo,

a mundo e a da gente.
Paulo Freire

As mudanças quanto às exigências na ação e, conseqüentemente, na

formação dos professores, não ocorrem de forma isolada, desvinculada da

sociedade, seja na política ou na economia, já que este sujeito está inserido em uma

instituição e esta, por sua vez, não se desvincula deste contexto, estando integrada

a uma política educacional que lhe oferece direções. Articulam-se, assim, as

problemáticas da mudança e da formação de professores.

Entendemos que o Supervisor Pedagógico é um professor que

desempenha uma função específica na escola e não há distinção entre o processo

de formação de um e de outro. Assim, a compreensão do contexto político-histórico,

no qual se insere o professor e as propostas de formação e atuação, é fundamental

para a proposição de uma formação continuada e em serviço na escola.

1.1. Traços de uma função: do olhar ‘sobre’ ao olhar ‘com’

Cada época nos impõe desafios diante dos quais nos sentimos, muitas

vezes, despreparados. Constatamos, a todo instante, indícios de mudança nos

diferentes campos do conhecimento, nas organizações sociais e nas diferentes

culturas e sociedades. Elas chegam à escola, com questionamentos que demandam

reflexões sobre as quais necessitamos nos debruçar, buscando nos situar no cerne

das questões que impulsionam alterações na postura do professor,

conseqüentemente, da sua atuação como supervisor pedagógico.
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Neste sentido, a investigação sobre a função do supervisor no contexto

educacional ultrapassa as discussões sobre as funções que lhes são atribuídas.

Falamos em discutirmos a ação do supervisor pedagógico na escola como mediador

de compartilhamento de saberes, em um processo de colaboração, diálogo e

reflexão que resulta em formação continuada e em serviço de educadores. Instiga-

nos situá-la em sua essência, no processo de sua produção/constituição enquanto

função/trabalho educativo.

A palavra supervisão é formada pelos vocábulos super (sobre) e visão

(ação de ver). O que indica uma visão mais apurada, apontando para a necessidade

de olhar sobre a ação com maior clareza. Ao discutir sobre a origem da palavra

supervisão, Andrade (1976) esclarece:

É um processo pelo qual uma pessoa possuidora de conhecimentos
e experiência, assume a responsabilidade de fazer com que outras
pessoas que possuem menos recursos, executem determinado
trabalho. É portanto, um serviço técnico, de caráter especializado,
que supõe habilidades de um individuo, que visa à obtenção de
resultados satisfatórios na atividade de outros indivíduos que estão
sob o seu controle ou responsabilidade profissional. (ANDRADE,
1976, p. 9).

No entanto, ao olharmos a origem da função do supervisor, vemos que

são explicitadas as vinculações dessa função ao espaço das formações sociais

capitalistas. É no interior do processo produtivo que surge a referida função,

constituindo-se em resultado das transformações tecnológicas e sociais do modo de

produção capitalista. No decorrer de sua trajetória, essa função exerce o controle

hierárquico da produção. Ou seja, em sua gênese, a supervisão era concebida como

atitude de vigilância das autoridades tradutoras do ideário das classes de poder.

Constituía-se em função exercida e delegada aos responsáveis pela vigilância dos

costumes, pelo controle da educação dos jovens e pela fiscalização das escolas.

Antes de ser incorporada à discussão educacional, no sentido de se

buscar um melhor desempenho do sistema educativo, a idéia da supervisão já havia

surgido e bastante utilizada em função das relações de trabalho próprias do período

da industrialização. Tinha-se em vista, a melhoria quantitativa e qualitativa da

produção e enfatizava-se a disciplina e a vigilância, como forma de redução de

custos. Assim, conforme Marx (1980):
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À medida que a cooperação amplia sua escala, esse despotismo
assume formas peculiares. (...) Com o desenvolvimento, o capitalista
se desfaz da função de supervisão direta e contínua dos
trabalhadores, entregando-a a um tipo especial de assalariados (...)
que, durante o processo de trabalho, comandam em nome do
capital. O trabalho de supervisão torna-se sua função exclusiva.
(MARX, 1980, p. 381).

Esta ação, no contexto educacional, denominada inicialmente de

“inspeção escolar”, priorizou o julgamento da execução das tarefas pedagógicas.

Esse julgamento estava mais voltado para atividades do professor, para o ensino a

ser ministrado, ficando o desempenho profissional do professor na dependência da

apreciação do inspetor. Esta situação revela uma espécie de controle do supervisor

sobre o trabalho do professor, assim como acontecia com a gerência na fábrica

quando “o controle do processo de trabalho deve passar às mãos da gerência”.

(BRAVERMAN, 1977, p. 94).

A figura do inspetor era a de um indivíduo devidamente preparado para

exercer a função de vigiar a atividade docente e fomentar o progresso da educação.

Przybylski (1985) situa o surgimento do inspetor escolar, chegando ao contexto em

que aparece a figura do supervisor no Brasil:

Foi, portanto, em 1892, que pela primeira vez aparece oficialmente a
figura do inspetor escolar no Brasil. A implantação dessa atividade
definiu como suas atribuições básicas as de examinar e investigar o
trabalho nas escolas. Era uma ação de simples fiscalização,
assinalando faltas e erros, tomando por base as leis e os
regulamentos. Até fins de 1961, quando foi promulgada a lei 4.024
(...), a inspeção escolar era necessária no seu ato de vigiar o
cumprimento da lei. Porém a partir daí, as escolas passam a ter
liberdade de organizar currículos diversificados, partindo de um
núcleo comum estabelecido, pela legislação. A inspeção teria que
tomar uma feição diversa, pois agora era preciso não só
inspecionar, como também orientar as escolas dentro da nova
liberdade estabelecida quanto à organização de programas de
trabalho. Surgiu então, uma outra figura na área educacional, a do
Supervisor Escolar, com características e atribuições diversas das
do inspetor escolar. (PRZYBYLSKI, 1985, p. 50 – 51).

No Século XX, o inspetor passou a buscar eficiência no trabalho do

magistério assumindo um caráter mais tecnológico por influência do Taylorismo.

Com o Taylorismo surge a divisão do trabalho escolar, separando as atividades

intelectuais das manuais, passando-se a uma postura mais técnica. A supervisão

passa a se apresentar, em primeiro lugar, como um treinamento em serviço,
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devendo suprir as deficiências da formação técnico-pedagógica do professor, bem

como proporcionar meios de uma atualização constante. (ANDRADE, 1976).

Segundo Braverman (1977), Taylor eleva o conceito de controle. Ao

propor um tipo de gerência que controlasse todo o processo do trabalho, desde o

seu planejamento até a sua execução. Neste sentido, o controle pela gerência não

fica limitado ao estabelecimento de tarefas, mas interfere diretamente na maneira

como elas são executadas, não permitindo ao trabalhador qualquer tipo de decisão

sobre o trabalho. Dessa forma a gerência deveria efetuar o “controle do modo

concreto de execução de toda atividade no trabalho, desde a mais simples a mais

complicada” (BRAVERMAN, 1977, p.86).

Braverman (1977) sugere que a origem da separação entre pensar o

trabalho e executá-lo, encontra-se nas idéias de Taylor: no processo de divisão de

trabalho em busca de maiores produções, e, conseqüentemente maior lucro, passa

a trabalhar com o conceito de gerência científica, visando controlar a força de

trabalho do trabalhador.

Essa separação entre concepção e execução do trabalho vai se constituir

em um dos princípios para essa forma de gerência. Nesse sentido, Braverman

(1977) esclarece:

(...) Essa desumanização do processo de trabalho, na qual os
trabalhadores ficam reduzidos quase que ao nível de trabalho em
sua forma animal, (...) poderia ser chamado o princípio da
separação de concepção e execução, melhor que seu nome mais
comum de princípio da separação de trabalho mental e manual
(embora semelhante ao último e, na prática, quase sempre idêntico).
Isso porque o trabalho principal do cérebro, é também suscetível de
separação de concepção e execução (...). (BRAVERMAN, 1977, p.
104).

Foi neste contexto de separação e remodelagem do trabalho que se

distinguiu o administrador e o técnico, dando condição ao surgimento, no cenário

educacional, da figura do supervisor, que tinha em vista, a racionalização do

trabalho educativo.

De acordo com Ferreira (2006), no Brasil, com a reforma Francisco

Campos – Decreto Lei 19.890 de 1931 - a supervisão apresenta-se sob forma de

inspeção especializada, como assistência técnica. Porém, a mesma não frutificou

por ausência de condições. Outro fator importante a ser pontuado, no âmbito dessa
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reforma, trata-se da criação do curso de Pedagogia, “com a incumbência de formar

professores das disciplinas especificas do Curso Normal bem como os ‘técnicos de

educação’. (...) O significado de ‘técnico da educação’ coincidia, então, com o

‘pedagogo generalista’”. (FERREIRA, 2006, p. 28 – 29).

Em 1950, ressurgiu, no cenário da educação brasileira, a figura do

inspetor como fruto de uma política de alianças com os Estados Unidos. Sob a

denominação de “supervisão escolar”, esse profissional tinha o papel de garantir a

efetivação de uma política desenvolvimentista, com vista a modernização do ensino

e a transformação social. Para tanto, recebiam uma formação que seguia o modelo

da educação americana. Como nos apresenta Rangel (2001):

Essa supervisão se inicia no Brasil mediante cursos promovidos
pelo Programa Americano-Brasileiro de Assistência ao Ensino
Elementar (PABAEE), que formou a primeira leva de supervisores
escolares para atuar no ensino elementar (primário) brasileiro, com
vistas à modernização do ensino e ao preparo do professor leigo. A
formação de tais supervisores se deu segundo o modelo de
educação americano, que enfatizava os meios (métodos e técnicas)
de ensino. O PABAEE expandiu-se no Brasil durante o período de
1957 a 1963 (...). (RANGEL, 2001 p. 71).

Desta forma, professores brasileiros foram enviados a Indiana (Estados

Unidos) com o fim de se especializarem e posteriormente organizarem cursos de

formação de novos supervisores a serem espalhados por todo o Brasil.

Segundo Nogueira (1989), a existência e alargamento da função do

supervisor no contexto educacional são justificados pelos objetivos do Programa

Americano-Brasileiro de Assistência ao Ensino Elementar (PABAEE), ao enfatizarem

a necessidade de capacitação de recursos humanos para a educação elementar e a

divulgação do conhecimento técnico, como meio de desenvolvimento. Nesse

contexto, destaca o primeiro, dentre os três objetivos do PABAEE, qual seja:

introduzir e demonstrar, para os educadores brasileiros, métodos e técnicas

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

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

por meio do estímulo à iniciativa dos professores. Desta forma, Nogueira (1989)

destaca que o supracitado objetivo faz inferir que:
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1- do surgimento do profissional supervisor;
2- da criação dos centros de treinamento do magistério

encarregados de ministrar cursos de Formação de Supervisores;
3- da ênfase dada ao como ensinar ou seja, o cunho

essencialmente metodológico dos cursos de Formação de
Supervisores;

4- de o Supervisor ter-se destacado como perito em métodos e
técnicas de ensino;

5- do direcionamento dado a priori para a atuação do supervisor no
ensino primário;

6- do cunho paternalista e fiscal da ação supervisora (...)
(NOGUEIRA, 1989, p. 38).

Compreendemos que a origem da supervisão do contexto educacional

brasileiro dar-se em um contexto político-histórico imbuído de tensões e de fortes

influências e assistência técnica americana. A supervisão eclode associada a uma

função reprodutivista dos modelos hegemônicos, destacando-se em sua ação o

controle e a fiscalização do trabalho docente. Desta forma, “a supervisão foi imposta

à educação brasileira como necessidade de ‘modernização’ e de ‘assistência

técnica’, a fim de garantir a ‘qualidade do ensino’, mas também, para assegurar a

hegemonia da classe dominante (...)”. (RANGEL, 2001, p. 76).

Com a LDB 4.024/61, que fixou as Diretrizes e Bases para o ensino de 1º

e 2º graus, tratando da necessidade de implantação de novo currículo, a supervisão

passa a ser vista como útil e relevante. “As secretarias de educação passaram a

organizar equipes de supervisores de ensino para auxiliar as escolas em suas

tarefas”. (PRZYBYLSKI, 1985, p. 51). Contudo, é a reforma universitária com a Lei

5.540/68 que será responsável pela legalização da habilitação em supervisão

escolar e pelo mercado de trabalho desse profissional.

Os serviços da supervisão nos sistemas educacionais de ensino têm inicio

entre 1960 a 1973. É neste período que esta função passa a ser implantada na

Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Rio Grande do Norte; mais

precisamente, nos anos de 1960. Porém, somente em 1971, a supervisão escolar

chega as instituições de ensino de 1º e 2º graus do estado do Rio Grande do Norte.

(VASCONCELOS, 1996)

Com o parecer CFE nº. 252 de 1969, o curso de Pedagogia foi

reformulado, visando especializar o educador numa função particular, ao invés das

várias funções que se propunha para o “técnico em educação”, que se
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apresentavam, até então, de forma obscura e indefinida. O aspecto técnico desta

função atendia a concepção de educação desta época, qual seja:

A concepção oficial da educação via na escola, a um só tempo, de
preparação de mão-de-obra e de quadros técnicos para um Brasil
moderno e de adequação política da população – no sentido da
difusão de valores afinados com o regime. (FARAH, 1995, p.32)

Tal parecer constituiu-se na forma mais evidente de se profissionalizar a

função de supervisão. Ao abolir a distinção entre bacharelado e licenciatura, o curso

de Pedagogia passa a ter uma nova estrutura, assim como nos apresenta Scheibe &

Aguiar (1999):

(...) assumindo apenas uma feição diversa: o curso foi dividido em
dois blocos distintos e autônomos, desta feita, colocando de um lado
as disciplinas dos chamados fundamentos da educação e, de outro,
as disciplinas das habilitações específicas. O curso de pedagogia
passou então a ser predominantemente formador dos denominados
"especialistas" em educação (supervisor escolar, orientador
educacional, administrador escolar, inspetor escolar, etc.),
continuando a ofertar, agora na forma de habilitação, a licenciatura
‘Ensino das disciplinas e atividades práticas dos cursos normais’,
com possibilidade ainda de uma formação alternativa para a
docência nos primeiros anos do ensino fundamental. (SCHEIBE &
AGUIAR, 1999, p. 3-4):

O curso de Pedagogia, a partir de então, irá se organizar em forma de

habilitações atendendo ao que determinava a Lei nº 5540/68; apesar de

conservarem-se concepções dicotômicas presentes no modelo anterior. A

reformulação no curso de Pedagogia apresentava, para o contexto educacional, um

novo quadro de profissionais que estavam habilitados para atuarem em suas

respectivas funções. Neste sentido, buscamos em Ferreira (2006), a caracterização

da ação/função do supervisor enquanto profissão:

A nova estrutura do curso de Pedagogia decorrente do Parecer nº
252/69 abria, pois, claramente a perspectiva de profissionalização
da supervisão educacional na esteira da orientação educacional,
cuja profissão já havia sido regulamentada por meio da Lei 5564, de
21 de dezembro de 1968 (...). Com efeito, estavam preenchidos dois
requisitos básicos para se constituir uma atividade com o status de
profissão: a necessidade social, isto é, um mercado de trabalho
permanente (...); e a especificação das características da profissão
ordenadas em torno de um mecanismo, também permanente (...).
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Entretanto, há um outro fundamental requisito, pressuposto dos dois
acima referidos, para se caracterizar uma atividade como profissão.
Trata-se de uma identidade própria, isto é, um conjunto de
características exclusivas delas e que a distingue das demais
atividades profissionais. (FERREIRA, 2006, p. 31).

Ferreira (2006) continua enfatizando que este último ponto foi, e é, objeto

de controvérsia, comprometendo uma melhor definição do trabalho do supervisor

enquanto profissão.

Segundo Brzezinski (2004), em 1983, é enfatizado que a docência é a

base da identidade do profissional a ser formado no curso de Pedagogia. A docência

passa a ser compreendida como a base comum de formação de todo educador.

Esta maneira de conceber o curso de Pedagogia vai de encontro à que prioriza a

formação do especialista. Neste mesmo ano também é evidenciada a teoria e a

prática como unidades indissociáveis e como núcleo integrador da formação do

pedagogo.

O ano de 1990 é destacado como sendo um momento importante para a

consolidação das discussões sobre a formação dos profissionais da educação. É

neste ano que é criada a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de

Educação/ANFOP e também “são aclaradas e reafirmadas todas as tendências de

reformulações curriculares”. (BRZEZINSKI, 2004, p. 194).

Contudo, Vasconcelos (1996) refere-se à década de 90, como sendo um

momento de possível extinção da função de supervisão nas instituições de ensino

no Rio Grande do Norte, bem como em outros Estados. Aponta, como um dos

agravantes dessa “crise”, a indefinição do seu papel.

Ao discutir os vários elementos que contribuem para tal desqualificação,

Vasconcelos (1996) afirma não ser unicamente uma questão de formação

acadêmica, levando em consideração outros elementos sócio-históricos que

permeiam essa relação, apontando, ainda, para a forma como muitos dos atuais

supervisores foram admitidos para exercerem esta função ao longo do tempo.

Ferreira (2006) aponta para a indefinição do trabalho do supervisor,

principalmente, no que diz respeito ao seu aspecto político. Acrescenta que:
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(...) as habilitações pedagógicas careciam de especificidades tanto
em termos teóricos como em termos práticos. Em termos teóricos
porque não dispunham de um corpo próprio de conceitos, sendo,
por exemplo, a chamada teoria da supervisão, um conceito que
integravam as áreas básicas (...). Em termos práticos essa falta de
especificidade se traduzia na reversibilidade com que os diferentes
‘profissionais’ ocupavam os postos da burocracia educacional,
independentemente do tipo de habilitação constante em seus
diplomas. (FERREIRA, 2006, p. 33).

É neste panorama de discussão que entram em cheque as habilitações do

curso de Pedagogia. Para assumir a função de supervisor, bastava a graduação em

Pedagogia e não a habilitação em si. Esta situação fazia com que pedagogos

habilitados em administração escolar exercessem a função de supervisão e vice-

versa. Chegou-se a conclusão de que “a profissão, isto é, a atividade socialmente

requerida, seria uma só: a educação; e o profissional apto a desempenhá-la seria,

igualmente, apenas um: o educador ou pedagogo”. (FERREIRA, 2006, p. 33).

Não obstante, a estrutura curricular do curso de Pedagogia na

Universidade Federal do Rio Grande do Norte passa por diversas reformulações

entre os anos de 1972-1984. Com os encadeamentos das avaliações do curso de

Pedagogia, a saber: em 1988 e 1992 é efetivada a reformulação do seu currículo na

perspectiva da formação docente em uma visão de integração da gestão

administrativa e pedagógica das instituições de ensino, extinguindo-se assim as

habilitações em Supervisão, Orientação e Administração. Deste modo, o currículo

004/94, até hoje em vigor, foi implantado no ano de 1995 habilitando os seus

concluintes para o Magistério das disciplinas pedagógicas do Ensino Médio e

Magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental.

O curso de Pedagogia passa a se constituir de uma formação geral, ou

Núcleo Comum, que Integra disciplinas obrigatórias que discutem os fundamentos

das ciências da educação destinados à compreensão e explicação do fenômeno

educativo em suas relações históricas com a sociedade, seguida de um Núcleo

Temático que Integram disciplinas complementares, postos à escolha dos alunos,

segundo seus interesses de atuação profissional ou de complementação e/ou

verticalização dos estudos e pesquisas, quais sejam: coordenação pedagógica,

educação infantil, educação de jovens e adultos, Arte e Literatura, Educação

Especial, Tecnologia Educacional. Há, também, uma ampliação no período de

formação deste profissional, que passa de quatro, para quatro anos e meio.
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As discussões sobre a formação do educador no curso de Pedagogia são

permeadas por posições conflituosas. Neste contexto, Segundo Scheibe e Aguiar

(1999), a Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia da SESU/MEC, com o

intuito de mediar este processo, propõe que:

o curso de pedagogia destina-se à formação de um ‘profissional
habilitado a atuar no ensino, na organização e na gestão de
sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e difusão
do conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a docência
como base obrigatória de sua formação e identidade profissional’.
Assim, esse pedagogo poderá atuar na docência na educação
infantil, nas séries iniciais do ensino fundamental e nas disciplinas
de formação pedagógica do nível médio. E ainda na organização de
sistemas, unidades, projetos e experiências educacionais escolares
e não-escolares; na produção e difusão do conhecimento científico e
tecnológico do campo educacional; nas áreas emergentes do campo
educacional (SCHEIBE & AGUIAR, 1999, p. 9).

Observamos que o profissional formado no curso de Pedagogia tem como

centro de sua formação o trabalho pedagógico, seja no interior da escola ou fora

dela. Embora tenha a docência como essência, sua prática não se esgota nela.

Desta forma, o pedagogo é um educador que sabendo ser professor, também “sabe

ser coordenador do trabalho pedagógico, entendido como o conjunto da dinâmica da

instituição educativa, que inclui o ensino, a coordenação pedagógica do currículo e a

administração.” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008)

Dada essa formação geral do professor, consideramos salutar que a

escolha dos profissionais que vão atuar em funções administrativas e pedagógicas

seja feita com base em alguns critérios, a serem definidos no Projeto Político

Pedagógico da instituição.

A despeito dessa formação geral, ainda existe uma indefinição quanto a

atuação do supervisor pedagógico na escola, sendo-lhes apresentadas várias

perspectivas de trabalho, que são: o responsável pela formação continuada dos

educadores nas escolas; o responsável pelo acompanhamento burocrático dos

trabalhos nas escolas (distribuição de horários, computação de notas, elaboração de

calendários, elaboração dos diários etc.); o técnico redator (elaborador de projetos,

redator de ofícios, atas, memoriais, requerimento, etc.); o mediador da relação

família-escola (responsável pelas reuniões e comunicação entre escola e família); e
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ainda o técnico protótipo (aquele que fornece os modelos de atividades para que os

professores “apliquem” em suas salas de aula), etc.

É neste panorama de indefinições e de múltiplas ações a serem

desenvolvidas que atua o supervisor pedagógico. O que nos leva a concordarmos

com Geglio (2005, p. 115) ao afirmar que: “enquanto o professor, o diretor e os

demais funcionários da escola possuem atividades específicas, o coordenador

pedagógico se vê efetuando múltiplas tarefas que, objetivamente, não lhe dizem

respeito”.

No emaranhado de tais perspectivas de trabalho, buscamos respaldo na

LDB nº. 9394/96, que enfatiza a necessidade de uma formação que aconteça na

escola e que tenha relação teoria-prática. Neste sentido, enfatizamos a nossa

aposta na possibilidade de o supervisor ser o profissional, do quadro de funcionários

da escola, que articula e organiza a formação continuada no interior da escola, de

forma colaborativa e participativa, sendo ele mesmo, o mediador deste processo.

Corroboramos com o pensamento de Ferreira (2006) ao afirmar que o

principal papel do supervisor pedagógico deve ser o de “oferecer orientação e

assistência aos professores nas dificuldades que enfrentam no seu cotidiano

escolar, mantendo com eles um relacionamento próximo num ambiente de

colaboração e respeito mútuo”. (FERREIRA, 2006, p.171).

Concordamos que o supervisor é um professor que, estando atuando na

função de supervisão pedagógica, deve assumir o processo de formação continuada

em serviço no interior da escola. Desta forma, ele é um parceiro! Alguém com quem

o professor, que atua em sala de aula, pode contar para vencer os desafios

encontrados em sua prática pedagógica. Assim, reconhecemos o supervisor como o

profissional de apoio pedagógico na escola.

Ao assumir o seu papel enquanto profissional comprometido, este

educador precisa permanecer em processo de formação que envolve o

reconhecimento dos conhecimentos que foram construídos na prática, na troca de

saberes e experiências, em grupos de estudos, cursos, palestras, seminários e

oficinas, sempre observando a sua prática como elemento de análise e reflexão.

Nesta trajetória de controlador a mediador, percebemos que o supervisor

pedagógico é um ator que, inserido em um palco, tenta demarcar o seu papel,

enquanto profissional da educação. E que, entrelaçado a esse enredo, está um

contexto político histórico e econômico bem mais amplo do que o seu fazer
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pedagógico. Estamos pensando em uma prática de formação continuada que

enfatize a reflexão e o diálogo enquanto propulsores de conhecimentos.

1.2. Possíveis caminhos para a formação dos professores/supervisores:
propostas e indícios

A formação dos professores vem sendo abordada por diferentes autores

(ALARCÃO, 2001 e 2003; NÓVOA, 1995; PERRENOUD, 2000 e 2002, GÓMEZ

2000; SCHÖN, 2000 e TARDIF, 2003). Como ressalta Nóvoa (2003, p.25), os

professores estão na mira de todos os discursos, sendo o alvo mais fácil de ser

abatido. Em contrapartida, afirma que ser professor é o mais impossível e o mais

necessário de todos os ofícios.

As transformações histórico-sociais exigem da escola novas posturas e

ações que resultem na formação de sujeitos aptos a atuarem nessa sociedade.

Percebe-se que a cada tempo histórico são traçados novos parâmetros de ação

para “a escola, instituição social, pólo do binômio interativo escola-sociedade”

(ALARCÃO, 2001, p.13). Se muda a escola, conseqüentemente, são apontadas

novas propostas para ação e formação dos professores, que decorrem de um

contexto tanto global (a sociedade em suas várias dimensões), quanto local (a

própria escola). Alarcão (2001, p. 23), acrescenta: “importa assumir que a

profissionalidade docente envolve dimensões que ultrapassam a mera dimensão

pedagógica”.

Ao investigarmos sobre a história da formação do professor, percebemos

que a mesma está associada às relações de trabalho e ao modo de produção

capitalista. Com a crise do modelo taylorista e fordista, atribuiu-se à educação o

papel de desenvolver a qualificação para o trabalho que atendesse ao modelo

emergente, caracterizado por processos produtivos flexíveis, com a adaptação do

mercado e alterações na produção. Com o novo modelo são redefinidas as

necessidades quanto à mão de obra, visto que, não bastaria a execução de tarefas

repetitivas e padronizadas. Assim, são apontadas as exigências, ou, o perfil do

trabalhador nesse novo modelo: deveriam ser capazes de tomar decisões, de se

adaptar a mudanças e ainda de serem dotados de autonomia na condução do

trabalho. Neste sentido, fez-se necessário o domínio de um novo tipo de habilidade
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que incluía o pensamento analítico, o domínio da linguagem, o conhecimento das

ciências e, principalmente, a capacidade de continuar aprendendo. (FARAH, 1995).

Tais mudanças trouxeram novos desafios para a sociedade em geral e

para a educação em particular, exigindo amplas reformas neste campo, para atender

às novas demandas sociais e do mundo do trabalho.

A memorização de procedimentos necessária a um bom
desempenho em processos produtivos rígidos passa a ser
substituída pela capacidade de usar o conhecimento científico de
todas as áreas para resolver problemas novos de modo original, o
que implica domínio não só de conteúdos, mas dos caminhos
metodológicos e das formas de trabalho intelectual multidisciplinar, o
que exige educação inicial e continuada rigorosa, em níveis
crescentes de complexidade. (KUENZER, 1999, p. 6).

As reformas educativas, delineadas a partir dos anos de 1990, em

desenvolvimento no Brasil, são partes integrantes de um novo projeto de sociedade,

pautado nos princípios do neoliberalismo. A educação é transferida para a esfera do

mercado, passando da compreensão, enquanto direito, à concepção de prestação

de serviço.

Como atos de governo, as reformas se constituem em ações pelas quais

o Estado estabelece elementos para orientar as políticas da educação, sendo

resultado de um processo complexo no qual intervém componentes internos e

externos da realidade social e educativa do país. “As reformas delineadas, na

década de 1990, para a área de educação fazem parte das estratégias definidas no

âmbito do ajuste estrutural, que forneceram as bases para a reforma do Estado no

plano político-institucional e no plano econômico-administrativo” (CABRAL NETO &

CASTRO, 2000, p. 95).

Desta forma, a educação é colocada como motor para impulsionar o

desenvolvimento dos países, sendo também responsável pela inserção dos mesmos

no mundo globalizado. O que aponta para novos modelos de formação, mais ágeis e

flexíveis. Para tanto,

(...) a proposta atual do BM para o recrutamento e a formação
docentes é: (a) garantir um ensino secundário de boa qualidade; (b)
complementar a educação geral com uma curta formação inicial
centralizada nos aspectos pedagógicos; e (c) contratar os
professores tomando por base conhecimentos e competências
comprovadas (...) (TORRES, 1996, P. 165).
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A formação dos professores, no cenário das reformas educacionais,

evidencia-se enquanto condição de renovação e elevação da qualidade da

educação escolar, ao mesmo tempo em que aparece na pauta das agendas

internacionais e nacionais para a educação. Assim, “a formação dos professores é

considerada pelos organismos internacionais como uma dimensão basilar das

reformas educacionais” (CABRAL NETO & CASTRO, 2000, p. 110).

O professor é apontado como um dos principais agentes do processo

educativo, intervindo diretamente na operacionalização da reforma no contexto

educacional, ao mesmo tempo em que intervém diretamente nos novos papéis que a

escola, no novo contexto além, de suas funções normais, é convocada a atender. É

chamado a se relacionar com a comunidade, a gerir e organizar recursos e

informações educativas, projetos, ampliando, portanto, seu leque de atuações.

Nesse sentido, Ludke (1999 p. 3) afirma que, por mais atrativa que “seja a idéia de

uma certa distância dos professores (que gostaríamos de chamar de resistência...)

em relação às reformas, na verdade estas vão se insinuando na realidade escolar,

nas normas e nos regulamentos que regem a formação dos professores.”

Segundo Torres (1996), o tema docente parece incomodar aqueles que

gerem o Banco Mundial, um dos principais atores nas definições políticas do cenário

das reformas educacionais. Seus gestores apresentam uma visão do professor

como gerador de problemas antes que produtor de alternativas. O professor, nesta

visão, é necessário, porém dispendioso, complexo e difícil de lidar. Reconhecem que

o conhecimento (priorizando o conhecimento específico da disciplina em detrimento

do conhecimento pedagógico) do professor está fortemente associado ao

rendimento dos alunos (qualidade da educação). Contudo, a formação docente,

sendo vista de forma isolada, continua ocupando um lugar pouco privilegiado, e,

consequentemente, um investimento marginal entre as prioridades e estratégias

propostas pelo Banco Mundial aos países em desenvolvimento.

Para ratificarmos estas afirmações, apresentamos, em ordem de

prioridades, os fatores que o Banco Mundial considera preponderantes para uma

melhor qualidade educativa, que é compreendida como:
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(...) o resultado da presença de determinados “insumos” que intervêm
na escolaridade. Para o caso da escola de primeiro grau, consideram-
se nove fatores como determinantes de um aprendizado efetivo, nesta
ordem de prioridades, segundo a percentagem de estudos que
revelariam uma correção e um efeito positivo (BM, 1995: 51); (1)
bibliotecas; (2) tempo de instrução; (3) tarefas de casa; (4) livros
didáticos; (5) conhecimentos do professor; (6) experiência do
professor; (7) laboratórios; (8) salário do professor; (9) tamanho da
classe. Desses pontos, deriva o BM suas conclusões e
recomendações aos países em desenvolvimento sobre os insumos a
priorizar em termos de políticas e alocação de recursos. (TORRES,
1996, p. 134).

Contudo, apenas alguns desses elementos são priorizados: o tempo de

instrução, os livros didáticos e o conhecimento dos professores. Privilegiando, ainda,

no aspecto da formação de professores, a capacitação em serviço, estimulando a

modalidade de educação à distância, “que o Banco considera como avenida

promissora, em detrimento da formação inicial, que, por ser longa e dispendiosa, é

considerada um beco sem saída”. (CABRAL NETO & CASTRO, 2000, p. 101).

Percebemos certa ambigüidade na visão/concepção do professor e do

seu papel, pois ao mesmo tempo em que é visto como profissional pouco

competente e pouco qualificado, carrega a maior parte das esperanças de

mudanças sociais e culturais. Isto torna-se um paradoxo naquilo que se propõe para

este profissional. Como pode ser ao mesmo tempo, responsável por uma mudança

no contexto educacional, proporcionando desenvolvimento, e também ser concebido

como um agente secundário nas ações e propostas políticas que enfatizam

melhores condições educativas?

Dessa forma, os professores são colocados em verdadeiro “beco sem

saída”: são os atores principais no palco das mudanças, porém, na montagem do

cenário lhes são negados os atributos/ferramentas necessárias para desenvolverem

suas ações. A elaboração do roteiro (políticas e propostas educativas), por sua vez,

fica por conta de agentes externos.

Neste panorama de discussões e compreensões políticas e de reforma no

contexto educacional, são emanadas propostas para atuação, formação e

organização da escola, enquanto instituição, e de seus profissionais enquanto

agentes de transformação.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com



43

No ensejo das discussões, compreende-se que a formação do professor

está intrinsecamente ligada a um contexto mais amplo que Luckesi (1994)

denominou de “educação” e a prática do professor, como uma prática social.

Não há, portanto, “um” ou “o” modelo de formação de professores que

seja hegemônico. O que há, na verdade, são modelos que se diferenciam segundo

as concepções de educação e de sociedade que germinam no interior das forças

produtivas, nas quais se confrontam finalidades e interesses. Segundo Luckesi

(1994), esta relação educação e sociedade aponta para as tendências filosófico-

políticas que interpretam o papel da educação enquanto redentora, reprodutora, ou

transformadora da sociedade. Essas, por sua vez, desembocam em concepções

pedagógicas propriamente ditas, as quais Luckesi (1994, p. 54) apresenta: 1.

Pedagogia Liberal, 1.1 tradicional, 1.2 renovada progressista, 1.3 renovada não

diretiva; 2. Pedagogia Progressista, 2.1 libertadora, crítico social dos conteúdos.2

Em cada concepção é definido um ideal de aluno, o papel do professor,

dos conteúdos, bem como o objetivo e a função da escola. Ou seja, para que serve

a educação escolar. No bojo de cada tendência é traçado um perfil de professor, a

este é dada a incumbência de situar-se teoricamente sobre suas opções, como

forma de se autodefinir.

Em 1990, a Conferência realizada em Jomtien, na Tailândia, estabeleceu

o compromisso mundial para garantir a todas as pessoas os conhecimentos

necessários a uma vida digna, desencadeando discussão e “comprometimento” em

torno de uma Política de Educação para Todos por parte dos países signatários.

Neste contexto, o Brasil, em virtude do atraso evidenciado por estatísticas

educacionais, passa a ser pressionado pelos organismos internacionais – o Banco

Mundial, o Unicef e a Unesco; os quais lhe propõem comprometer-se a priorizar a

melhoria do desempenho educacional. A adesão à proposta de educação para todos

se constituía, neste momento, em critério para recebimento de empréstimos

internacionais. (ARELARO, 2000).

Em 1991, a discussão da Conferência levou a elaboração de um Relatório

com proposta de uma educação para o século XXI, ressaltando alguns princípios

2 Não temos pretensão de aprofundar as concepções e propostas elencadas nesta parte do texto,
apenas fazer uma alusão ao contexto no qual se insere o professor frente às mudanças e
perspectivas de trabalho que chegam a escola. Para melhor conhecê-las consulte as fontes citadas
quando mencionamos tais propostas.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com



44

gerais que devem orientar a formação de todos os indivíduos ao longo de suas

vidas.

Tais princípios são conhecidos como os pilares da educação: Aprender a

conhecer, que corresponde a adquirir os instrumentos da compreensão; Aprender

a fazer, para agir sobre o meio envolvente; Aprender a viver juntos, para participar

e cooperar com os outros; e Aprender a ser, esse princípio engloba os três

precedentes. De acordo com esse documento o professor deve pautar a sua

formação e a formação de seus alunos dentro destas quatro aprendizagens de

forma a favorecer o desenvolvimento do “ser integral”, alcançando sua plenitude, ou

seja, a realização da pessoa que na sua totalidade, aprende a ser. (DELORS, 2003).

Quando abordamos as questões da educação frente à sociedade de

transição paradigmática, recorremos às reflexões de Morin (2007), quando este

critica a fragmentação do saber, considerando que o saber científico não é só

provisório, mas, também, desemboca em profundos mistérios referentes ao

universo, a vida e ao nascimento do ser humano. Assim sendo, aponta sete saberes

fundamentais que a educação do futuro deve assumir e tratar: 1. Saber conhecer o

que é conhecer; 2. princípios do conhecimento pertinente; 3. Ensinar a condição

humana; 4. Ensinar a identidade terrena; 5. Enfrentar as incertezas; 6. Ensinar a

compreensão; 7. Ética do gênero humano.

Esses saberes, propostos por Morin (2007), não estão postos de forma

linear e metódica. Cada um comporta uma vasta discussão sobre “a condição

humana, a compreensão e a ética, entendendo a era planetária em que vivemos e

saber que o conhecimento, qualquer que seja ele, está sujeito ao erro e à ilusão.”

(MORIN, 2003, p.20).

Ao mesmo tempo, a proposta e análise sobre a formação profissional do

professor e a educação apresentados por Perrenoud, bastante propagada no Brasil,

está pautada em competências e é definida como “uma capacidade de mobilizar

diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situação” (PERRENOUD

2000, p.15). Este teórico divulga o que é imprescindível saber para ensinar bem em

uma sociedade em que o conhecimento está cada vez mais acessível, destacando

aspectos das competências a serem desenvolvidos na formação dos professores.

Competências de referência, tais como: 1. organizar e dirigir situações de

aprendizagem; 2. administrar a progressão das aprendizagens; 3. conceber e fazer

evoluir os dispositivos de diferenciação; 4. envolver os alunos em sua aprendizagem
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e em seu trabalho; 5. trabalhar em equipe; 6. participar da administração da escola;

7. informar e envolver os pais; 8. utilizar novas tecnologias; 9. enfrentar os deveres e

os dilemas éticos da profissão; 10. administrar sua própria formação contínua.

(PERRENOUD, 2000)

Ao observar as indicações acima, temos a impressão de que o autor está

propondo uma resolução instantânea de problemas através da aplicação de cada

competência. Basta seguir, passo a passo, as indicações dadas para que o

professor se torne um profissional competente e eficaz. No entanto, sabe-se que

Perrenoud (2000) não propõe uma formação linear e nem estática. Assim como ele,

compreendemos que o professor é um ser ativo na educação e não mero técnico

que se reduz à execução de normas e receitas ou à aplicação de teorias exteriores

ao seu próprio Eu.

Concordamos que não se pode resumir a proposta de competências

apresentadas por Perrenoud a uma simples listagem de ações a serem aplicadas. A

esse respeito, Alarcão (2003), ao observar o conceito apresentado por Perrenoud,

afirma que a competência não existe sem os conhecimentos, sendo necessário

aprender a utilizar os seus saberes para atuar. Ter competência é saber mobilizar os

saberes. Esta noção não restringe as competências às ações práticas de natureza

simples e linear, embora tenha uma natureza prática e exija a mobilização de

múltiplos conhecimentos. Ainda, segundo a autora, a noção de competência já havia

sido usada na educação sob outras denominações como destrezas e saber-fazer.

Neste sentido, Nóvoa (2003) enfatiza que não basta uma lista de

competências. É necessário estar atento para uma formação inicial sólida, que dê

aos professores um bom repertório teórico e metodológico; para que haja um

acompanhamento aos jovens professores, permitindo-lhes um tempo de

transição de aprendizagem do ethos e das rotinas da profissão; e para a

imprescindibilidade de uma integração em um grupo docente que, no quadro de

projetos de escola, promova uma atitude de formação, de reflexão e de inovação.

Assim, vai se construindo a imagem do novo professor. Este processo

ocorre sobre sutis padrões de mudança, muitas vezes, não acompanhados pelos

próprios professores, privilegiando os sistemas de valores do pesquisador e da

ciência3, para não dizer, de sujeitos/organismos externos. Seria então, nas palavras

3 Não estamos negando estas atribuições ao professor
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de Kuenzer (1999, p.2), essa ausência de clareza e sentimento de pertinência que

explicita,
(...), em parte, a cena inusitada, para não dizer dramática, vivida
pelos professores e suas organizações nos últimos dois anos, que
protagonizaram um desordenado processo de construção de
propostas, uns aderindo, outros resistindo, outros deixando-se usar
ou sendo usados, por inércia ou ingenuidade, que culminou com a
aprovação de um modelo que em nenhum momento esteve presente
nos debates. (KUENZER, 1999, P. 2).

Tentando alcançar um “modelo ideal”, os professores parecem perdidos

em suas práticas. Sem rumo, procuram se sustentar no poder da autoridade, ou

ainda, sem identidade e auto-reconhecimento. Amesquinham sua postura ao ser

mais um, em sala de aula, como se sua função fosse a de se colocar submisso às

vontades de seus alunos, obedecendo a todos os seus desejos. Submergidos,

tomam atitudes sem saber o porquê, tentam seguir instruções sem compreendê-las

e tão pouco acreditam em seus sucessos. Ocultam práticas nas quais acreditam,

para não receberem críticas.

Superando esse contexto de indefinições, delineia-se o perfil do

professor; conforme indica Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 96), no que se

pretende que,

(...) o professor do século XXI é um educador, um agente ativo da
educação dentro da comunidade, capacitado a dialogar com outros
espaços de produção de saberes e da educação, com os diferentes
mecanismos de produção desses saberes (RAMALHO; NUÑEZ;
GAUTHIER, 2003, p.138).

Consideramos ser necessário reconhecer a importância do professor

como ator essencial no processo de desenvolvimento da educação, conduzindo a

percepção do seu processo de formação e de condições de trabalho, pautado e

ratificado em políticas públicas de educação que norteiem e propiciem um contexto

menos obscuro, no qual, os educadores possam se desenvolver enquanto

profissionais comprometidos com o melhoramento cultural, intelectual, afetivo e

humano. Nesse sentido, afirma Torres:
“não é possível continuar afirmando, em definitivo, que se pode
melhorar a qualidade da educação sem melhorar substancialmente
a qualidade dos docentes, o que por sua vez leva a reconhecer o
quanto é inseparável a qualidade profissional da qualidade de vida.”
(TORRES, 1996, P.167).
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Para tanto, não basta aos professores serem colecionadores de

certificados de participação em cursos ou treinamentos. Por sua vez, um processo

complexo, vai se materializar em múltiplos espaços nos quais deve se estimular a

busca de outros saberes e uma profunda inquietação com o já conhecido, motivando

viver a docência com abertura ao novo, frente às situações imprevistas constituintes

desta profissão. No entanto, Zabalza (2004) afirma que:

Fazer um curso (e menos ainda, apenas freqüentá-lo) não implica
um docente melhor, mas dá armas para alcançar isso. Somado a
isso, é freqüente constatar que os professores que mais procuram a
formação são justamente aqueles que mais formação tiveram, o que
depõe a favor desses cursos: incentivam o desejo de formação,
tornam os professores mais conscientes de suas necessidades e
das possibilidades que têm para enfrentar em melhores condições a
grande complexidade da docência (...). (ZABALZA 2004, P.151)

De fato, o grau de instrução ou currículo do professor pode não

representar um check-up do seu desenvolvimento enquanto profissional, mas com

certeza amplia as perspectivas de uma ação que, nas palavras de Freire (1996), se

distanciaria da consciência ingênua e o aproximaria de uma consciência crítica.

Assim, concordamos com Kuenzer (1999) quando enfatiza a necessidade da

formação dos professores em nível de graduação. Visto que,

Em face da complexidade da ação docente, ele precisará ser um
profundo conhecedor da sociedade de seu tempo, das relações entre
educação, economia e sociedade, dos conteúdos específicos, das
formas de ensinar, e daquele que é a razão do seu trabalho: o aluno.
E mais: graduação universitária, em face da necessária interface
entre as diferentes áreas do conhecimento, ou seja, da necessária
formação interdisciplinar que só uma universidade pode propiciar.
(KUENZER, 1999, P. 8).

Contudo, o aprender contínuo é essencial nesta profissão. Sendo

encarado como um processo permanente e integrado no dia-a-dia dos professores.

A formação contínua se estende por toda a carreira dos professores e deve

concentrar-se em suas necessidades e vivências. Neste aspecto, no exercício da

profissão docente, torna-se imprescindível “uma sólida formação, não apenas nos

conteúdos científicos próprios da disciplina, como também nos aspectos

correspondentes a sua didática a ao encaminhamento das diversas variáveis que

caracterizam a docência.” (ZABALZA, 2004, p. 145).
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Assim, compreendemos ser necessário que a formação esteja vinculada a

todo o ciclo vital das pessoas e que a idéia de formação transcenda aquela que se

refere à etapa escolar e aos conteúdos convencionais da formação acadêmica,

constituindo-se em um processo intimamente ligado à realização pessoal e

profissional dos indivíduos.

1.3. A formação continuada e o desenvolvimento profissional do
professor/supervisor: algumas compreensões

Conforme temos abordado neste trabalho, o discurso educacional está

mediado pelas questões que versam em torno da formação dos professores, sendo

essa questão antiga e, ao mesmo tempo, atual. Antiga porque está inerente à

gênese da escola, já que o professor esteve sempre presente na história da

educação escolar. Atual, por se constituir um foco das discussões na área da

educação, frente à complexidade exigida nesta profissão. A esse respeito, Zabalza

(2004, p. 53) comenta: “todos discutem a formação, mas nem sempre é feita uma

reflexão adequada sobre o seu verdadeiro significado”.

Em meio à competitividade do mercado de trabalho que exige um

currículo mais rico e uma formação mais sólida, os professores, muitas vezes,

obrigados pela necessidade do emprego ou para se manterem atualizados,

colecionam cursos e mais cursos, sem sensibilidade ou reflixão sobre suas práticas,

instituindo a sua formação e a profissão como mais um fardo a ser carregado.

Concordamos com Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), ao afirmarem que

a construção da formação e profissionalização não se constitui somente de um

acúmulo de cursos, ou do domínio de métodos e técnicas, sobremaneira, elas se

dão através de um trabalho competente e crítico sobre as práticas e nas práticas de

(re) construção permanente de uma identidade pessoal e profissional do professor.

Os autores ressaltam ainda que, ao tomarem por referência as dimensões coletivas,

as práticas de formação, seguramente, contribuirão para a emancipação profissional

e para a consolidação de uma profissão que seja autônoma na produção dos seus

saberes e dos seus valores, conectada aos contextos institucionais onde o professor

exerce sua atividade profissional.
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Ao trazer para o centro da discussão a formação continuada, Zabalza

(2004, p. 54) remete-se a Longworth para enfatizar a aprendizagem contínua que

media esse processo e, assim, define-a como:

O desenvolvimento do potencial humano através de um processo de
apoio constante que estimule e capacite os sujeitos a adquirir os
conhecimentos, os valores, as habilidades e a compreensão das
coisas que vão necessitar para saber aplicá-los com confiança,
criatividade e prazer em quantos papéis, circunstâncias e ambientes
vejam-se envolvidos durante toda a vida. (LONGWORTH apud
ZABALZA 2004, p.54).

Concordamos que esse apoio, no processo de construção do

conhecimento, é muito importante, viabilizando a efetivação da troca entre saberes

no processo de reflexão e diálogo. Porém, questionamos-nos acerca daquilo que o

autor apresenta como aplicação visto que, para nós, os momentos de aprendizagem

não se separam da ação. Os sujeitos usam seus saberes na prática construindo, já,

novos saberes; e esse processo não tem fim.

Deste modo, a necessidade de se aperfeiçoar é cada vez mais

emergente. Em meio às tantas mudanças que assolam o mundo, quem trabalha com

o conhecimento precisa estar atento ao que constantemente acontece em sua volta,

pois informar-se dos fatos não é suficiente. É necessário compreendê-los. Houve

tempo em que se acreditava que uma vez graduado estaria eternamente formado,

apto para exercer sua profissão. Hoje, concluir o magistério ou a licenciatura é

apenas uma das etapas do longo processo de formação que o professor deve

abraçar. Ele necessita ter instrumentos para compreender o mundo em que vive e

seus alunos para, a partir daí, produzir conhecimento. Neste processo, Freire (1996)

ressalta que, enquanto seres inacabados, a curiosidade é o que mobiliza a

transformação, visto que:

A inconclusão que se reconhece a si mesma, implica
necessariamente a inserção do sujeito inacabado num permanente
processo social de busca. Histórico-sócio-culturais, mulheres e
homens nos tornamos seres em quem a curiosidade, ultrapassando
os limites que lhe são peculiares no domínio vital, se torna fundante
da produção do conhecimento. Mais ainda, a curiosidade é já
conhecimento. (FREIRE, 1996, p.61).
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Com a intensa evolução da ciência e da tecnologia, o conhecimento e a

forma de tratá-lo exigem uma nova visão. Diante da mudança de paradigma, já não

se consideram as descobertas científicas como verdades imutáveis. O conhecimento

científico é inacabado e está sempre em transformação, em construção. Segundo

Morin (1999), a crença de que o conhecimento científico é o espelho do real,

impossibilita o pensar. Não é próprio da cientificidade traduzir o real, mas traduzi-lo

em teorias mutáveis e refutáveis. Daí, ele mesmo define: “As teorias científicas são

mortais e são mortais por serem científicas”. (MORIN, 1999, p. 22).

É sob o princípio do inacabamento que trata-se aqui a questão da

formação, sabendo que ninguém jamais estará pronto, porque o pronto e o acabado

não existem. Freire (1996, p.55): “Na verdade o inacabamento do ser ou sua

inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento”. Por

isso, a importância de se estar em formação permanente, sobretudo se este

indivíduo está lidando diretamente com o conhecimento e a formação de outros,

como é o caso do professor. Conscientes por serem incompletos, os professores

entram em um processo incessante de busca, de modo a reanimar a essência

humana enquanto eterno aprendiz. “Este é um saber fundante da nossa prática

educativa, da formação docente, o da nossa inconclusão assumida.” (FREIRE, 1996,

p. 65).

Portanto, a formação inicial4 não é uma fase completa na vida do

professor e sim, uma primeira etapa, como bem diz o nome. Para Tardif (2003, p.

288) “a formação inicial visa a habituar os alunos – os futuros professores – à pratica

profissional dos professores de profissão e a fazer deles práticos ‘reflexivos’ ”.

Apesar de não ser suficiente, esse período é muito importante na profissão dos

professores, principalmente para o início da profissão, o que influencia grande parte

da carreira.

Segundo Garcia (1995), tanto a formação inicial quanto a continuada

emanam de uma sintonia no que se refere a alguns princípios éticos, didáticos e

pedagógicos. É importante acrescentar que a forma como o professor concebe o

ensino influencia a sua maneira de ensinar. Dada uma preparação adequada, os

professores são capazes de utilizar, nas suas aulas, qualquer tipo de informação.

Além disso, a flexibilidade de pensamento os ajuda a aprender novas destrezas e a

4 Compreendida como sendo a etapa de formação no curso de graduação
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incorporá-las no seu repertório pessoal. O desenvolvimento profissional não é

predeterminado pelo lugar e tempo em que este se desenvolve. Em suma, é

necessário ultrapassar as práticas que se firmam, muito mais na intuição e na

experiência, do que no conhecimento científico disponível.

No cerne da discussão sobre a profissão docente se faz necessária a

ruptura da concepção mítica que reconhece a ação do professor em uma

perspectiva inatista, ou seja, este profissional é concebido como um pré-destinado

que traz consigo dotes próprios, tornando-se naturalmente, professor. Sob esta

perspectiva, a atuação desse sujeito se assemelharia ao sacerdócio.

As concepções acima citadas distanciam a função do professor do

conceito de profissão que Popkewitz (1995, p. 39) apresenta, a fim de defini-la: “a

autonomia dos profissionais, o conhecimento técnico, o controlo da profissão sobre

remunerações usufruídas e ainda uma nobre ética do trabalho são características

que servem para definir uma profissão”.

Nesse discorrer, Perrenoud (2002, p. 11) afirma que um “profissional

nunca parte do nada, tenta não reinventar a roda”, reconhecendo os conhecimentos

já construídos. A autonomia é apontada como pré-requisito, sendo fundamental para

que se enfrente os limites do trabalho.

Para tornarem-se profissionais de forma integral, os professores teriam de

construir e atualizar as competências necessárias para o exercício pessoal e

coletivo, da autonomia e da responsabilidade, sendo necessário, para esse objetivo,

refletir em e sobre a sua ação. Uma prática reflexiva não alude apenas ao interesse

dos professores, mas é uma expressão da consciência profissional. Ademais, a

“profissionalização no ofício do professor pode parecer um slogan inócuo se os

professores recusarem a autonomia e as responsabilidades ligadas a ela.”

(PERRENOUD, 2002 p. 53).

Para tanto, a liberdade, a ética e a autonomia, apresentadas aqui,

enquanto elementos constitutivos à profissionalização, precisam ser construídas na

vivência de suas práticas, uma vez que, segundo Freire (1996), não se encontram

em manuais; tão pouco, são deferidas por terceiros, implicando em um processo de

conquista. Ninguém é autônomo primeiro, para depois decidir! É na experiência de

várias decisões tomadas que a autonomia vai se constituindo. Por isso, dizer que é

na autonomia penosamente construída que a liberdade vai substituindo a

dependência. É na decisão, na avaliação, na liberdade, na ruptura, na opção que se
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instaura a necessidade da ética e se impõe a responsabilidade, havendo uma

implicação da primeira pela segunda e vice-versa.

Em se tratando da competência, enquanto elemento estruturante no

desenvolvimento da profissionalização docente, Ramalho; Nuñes e Gauthier, (2003.

p. 70) a definem como sendo:

a capacidade manifestada na ação, para fazer com saber, com
consciência, responsabilidade, ética, que possibilita resolver com
eficácia eficiência situações-problemas da profissão. A competência
envolve saberes, habilidades, atitudes, valores, responsabilidades
pelos resultados, orientada por uma ética compartilhada. Ser
competente significa mobilizar todos os recursos disponíveis, em
sinergia, para o trabalho profissional. (RAMALHO; NUÑES E
GAUTHIER, 2003. P. 70).

Estes autores propõem, ainda, que a discussão sobre a profissionalização

não pode se dar isolada à de competência, que é uma categoria básica para unir

operativamente teoria e prática.

Ademais, essa questão traz à tona a epistemologia da prática profissional.

Tardif (2003) alerta para a diferença existente entre uma profissão e/ou outras

ocupações e afirma que o que as define é a natureza dos conhecimentos postos em

ação. Neste sentido, os profissionais devem se apoiar em conhecimentos

especializados e formalizados, através de uma longa formação de alto nível e

sancionada por um diploma. O autor afirma, ainda, que os conhecimentos

profissionais são essencialmente pragmáticos e que só os profissionais, em

oposição aos leigos e aos charlatões, possuem a competência e o direito para usá-

los. Isto é o que os torna, exclusivamente, capazes de avaliar em plena consciência,

o trabalho de seus pares.

No entanto, os conhecimentos profissionais não são estáticos e

imutáveis. Exigem uma parcela de improvisação e de adaptação a situações novas e

únicas que cobram do profissional reflexão e discernimento para que possa não só

compreender o problema como organizar, esclarecer os objetivos almejados e os

meios a serem usados para atingi-los. Tais conhecimentos evolutivos e progressivos

necessitam, por conseguinte, de uma formação continuada. Quanto à autonomia e

a competência requeridas aos profissionais têm, como contrapeso, a sua

imputabilidade e responsabilidade. A discussão sobre a profissionalização, quando

trazida para o contexto educacional “pode ser definida, em grande parte, como uma
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tentativa de reformular e renovar os fundamentos epistemológicos do ofício de

professor e de educador, assim como da formação para o magistério”. (TARDIF,

2003, p. 250)

Compreendemos que o reconhecimento da profissão de professor

necessita, a priori, ocorrer entre os próprios envolvidos. É preciso um auto-

reconhecimento, enquanto sujeito que envolvido em um espaço de sinergias se

relaciona consigo mesmo e com os outros, com um espírito de responsabilidade,

ética, compromisso e liberdade, fundamentado em uma formação que lhe dê

sustentação e autonomia.

No entanto, sabemos que esse não é um processo natural e está ligado a

um contexto, muitas vezes, marcado pela precariedade no campo de atuação

desses profissionais que se encontram desgastados e desmotivados frente aos

desafios e desvalorização, assumindo sem entusiasmo a sua função. Concordamos

com Ramalho; Nuñez e Gauthier (2003) quando afirmam que,

o processo de construção da identidade profissional não é um
processo natural, mas um processo histórico dado pela ação do
grupo que deseja a profissionalização, assim como pelo contexto que
oferecem as condições necessárias a esse processo. É certo que os
professores como parte de sua profissionalização, devem lutar por
essas condições, que não serão dadas de forma espontânea ou
imposta e fora das contradições e dos diferentes interesses e
relações de saber. (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003, p.64).

Por isso é crucial entender que a profissionalização não pode ser

outorgada, mas conhecida e re-conhecida pelos que a constituem e deve ser

construída de forma competente, dando à docência a dignidade merecida. Sobre

este processo de construção Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003, p. 185)

acrescentam:

A profissionalização da docência não se constitui um ‘estado’ pré-
estabelecido ao qual os professores devem chegar sob
indicação/obrigação legais, e sim um processo de construção, de
apropriação progressiva dos próprios docentes inseridos nos projetos
individuais e coletivos nos contextos específicos. (RAMALHO,
NUÑEZ E GAUTHIER 2003, p. 185).

O debate da profissionalização docente é indissociável da formação. Sem

ela esse fazer torna-se vazio e por si só não se configura em profissão. Só o
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profissional pode ser responsável por sua formação. Esse é um processo pessoal

que não pode ser interrompido.

Nóvoa (1995) afirma que é na formação dos professores que se produz a

profissão docente. Ultrapassando a concepção de aquisição de técnicas e de

conhecimento, a formação do professor é o momento chave da socialização e da

configuração profissional. Essa formação deve ser vista como um processo

permanente e integrado no dia-a-dia dos professores, atendendo ao

desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional.

Nessa perspectiva, para Nóvoa (1995), o aprender é essencial na

profissão de professor. Ele deve se concentrar em dois pilares: a própria pessoa do

professor como agente e a escola como lugar de crescimento profissional. Portanto,

é importante que a escola possa ser vista não somente como lugar que se ensina,

mas, sobretudo, onde se aprende. Por outro lado, precisa-se conceber que a

formação pertence ao próprio sujeito, implicando em investimento pessoal.

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003) confirmam que o desenvolvimento

profissional do professor ocorre em uma dialética constante entre duas dimensões:

social e individual. A primeira acontece como resultado das mudanças do próprio

campo profissional, enquanto a segunda está ligada às condições do professor,

enquanto pessoa portadora de subjetividades e objetividades próprias. “É nessa

dialética das duas dimensões (social e individual) do desenvolvimento profissional

que situa-se a relação homogeneidade/heterogeneidade (diversidade) na formação

contínua de professores.” (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2003 p. 87).

Assim, entendemos que a formação é um processo contínuo, pessoal e

coletivo. Pessoal por abranger o sentimento do desejo e da busca, envolvendo a

subjetividade do indivíduo humano, pois “ninguém educa ninguém”. É coletivo, por

envolver vários sujeitos, pois “ninguém educa a si mesmo”, que de forma direta ou

indireta interfere na sua formação. O Homem, por si só, é um ser social, que nas

várias relações estabelecidas consigo mesmo, com o outro e com o seu meio, forma

e se forma ao formar, pois, “os homens se educam entre si, mediatizados pelo

mundo”. (FREIRE, 1981, p. 78)

Para tanto, é necessário um compromisso com a prática que envolva a

busca e o desejo de acertar, vislumbrando novas práticas, desgrudando do que está

dado, alçando vôos em busca de novos horizontes. Na vida do professor, não pode

faltar a formação e sua profissionalização.
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É importante acrescentar que, embora esse processo de formação

continuada na vida do professor seja deliberado por ato de desejo e investimento

pessoal, exige desse profissional disponibilidade de tempo e condições de trabalho,

“o que implica, no mínimo, reformulação das jornadas de trabalho de professores e

especialistas de ensino, vigentes no país, prevendo-se horas de trabalho

pedagógico para além das horas-aula de trabalho docente com alunos”. (ARELARO,

2OOO, p. 107). Nesta perspectiva, enfatizamos a efetivação da formação continuada

em serviço na escola como sendo essencial na profissionalização dos professores.

Tendo apontado algumas concepções de formação, compreendemos que

a cada tipo de formação subjaz uma visão de aluno, de professor, de ensino, entre

outras. Sendo, assim, aportes de ancoragem para as orientações no processo de

formação dos professores.
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CAPÍTULO II

O PROCESSO REFLEXIVO E DIALÓGICO NA ESCOLA: O
SUPERVISOR PEDAGÓGICO COMO MEDIADOR

A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência
da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir
virando blablablá e a prática, ativismo. (Paulo Freire)

A escola, na sociedade moderna, é um lugar privilegiado para o encontro

de idéias, projetos e hipóteses dos que pensam e fazem a educação. Cada um dos

professores traz para o seio da escola a concepção do que acredita ser a melhor

maneira de transmitir, construir e reconstruir conhecimentos.

Para exercer com qualidade sua função social, a escola necessita de

educadores que estejam em contínua formação, acompanhando a sua dinâmica e

refletindo sobre suas práticas. Oferecer condições para que os educadores se

desenvolvam é fundamental em uma perspectiva de melhoria do sistema público de

ensino e dos resultados na aprendizagem dos alunos.

Alarcão (2002, p. 46) afirma que o professor, sozinho, “tem influência

apenas sobre suas turmas, mas quando pensamos no coletivo desses educadores,

chegamos a uma metáfora, a da escola reflexiva. Quando falamos sobre a escola,

pensamos num edifício, mas ela é um conjunto de pessoas”, uma comunidade

escolar, um grupo social constituído por alunos, professores, funcionários, pais e

outros sujeitos da comunidade externa que, de forma direta ou indireta, interagem

com essa instituição, como no caso dos representantes dos poderes judiciário,

legislativo e executivo.

Nesta perspectiva, concebemos a escola como um contexto que está além

da relação entre quem ensina e quem aprende. Vemos a escola não como prédio,

mas como organismo vivo que, enquanto formada por gente, se humaniza e ganha

vida. Assim concebida, é um todo e não simplesmente um aglomerado de pessoas,

que, para ganhar autenticidade, exige uma organização. Ao pensar continuamente

na sua missão social de educar e na sua estrutura organizacional, a escola está

sempre em movimento e desenvolvimento. É aprendente e ensinante.
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Alarcão (2003) faz referência à sua experiência, além da sala de aula, que

lhe proporcionou uma visão mais ampla do que seja escola, ao fazer menção ao

projeto da escola como expressão concreta do trabalho coletivo, enquanto

possibilitador de organização e dinamização e como um instrumento viabilizador da

construção da escola reflexiva e emancipadora. Acrescenta ela:

A minha concepção de escola reflexiva como escola inteligente que
decide o que deve fazer em cada situação específica e registra o seu
pensamento no projecto educativo que pensa para si. (...) A
construção do projecto é um processo de implicações, de diálogo
clarificador do pensamento e preparador de decisões. Deste
processo resulta, como produto, o documento chamado “Projecto
educativo da escola” que, uma vez aprovado, tem de passar a
constituir-se como referência para a acção. (ALARCÃO, 2003 pp. 90-
91)

O projeto pedagógico é um instrumento de desenvolvimento que deve

nascer do diálogo. Para que seja propulsor de uma reflexão na escola, fomenta-se o

envolvimento de todos, partindo das necessidades, concepções e metas daqueles

que a constituem com o intuito de que, de fato, expresse a escola nas suas várias

dimensões e seja o fio condutor das ações ali desenvolvidas. Não como uma lei

imposta, mas como um percurso que foi projetado conjuntamente. Daí a importância

de ser construído no coletivo. Além da escola ganhar por sua autenticidade, instiga o

compromisso de todos.

O projeto político-pedagógico da escola acompanha as discussões em

consonância com aquilo a que se propõe, tomando por referência princípios que

norteiam o seu trabalho, objetivando as concepções de ensino, aprendizagem,

aluno, professor, entre outros. A escola reflexiva se constrói à medida que se

transforma, portanto, não se aceita como definida e acabada.

Sob esta concepção de escola, percebemos a formação do educador

como um processo continuado, dialogado e reflexivo, conduzindo-o a complexidade

de sua ação. Nesse sentido, pode-se dizer que a formação e a ação educativa se

complementam e se entrelaçam. Quando nos referimos a uma formação reflexiva,

pensamos em uma formação que tome como pressuposto a aprendizagem da

prática, para a prática e a partir da prática.

A esse respeito Pimenta e Anastasiou (2002) afirmam que:
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Pesquisar a própria prática na sala de aula é ação realizada com
intencionalidade que revela a profissionalidade do docente: rever a
própria prática, debruçar-se e refletir sobre ela é necessário a toda
profissão. A formação voltada para a prática não pretende ficar restrita
ao que já se tem pronto, ao contrário, enquanto formação, a pesquisa
da prática apresenta-se como caminho para a transformação das
mesmas. (PIMENTA & ANASTASIOU 2002, p. 196).

2.1. A reflexão como proposta de trabalho

O simples ato de fazer e executar uma ação não corresponde a uma

prática, pois é muito mais que o fazer perceptível, uma vez que, a subjetividade do

que se pensa, sente, deseja e acredita está imbuída na própria ação. O

reconhecimento da prática como foco da formação vai muito além do mero ativismo.

“Assim como não é possível identificar teoria com verbalismo, tampouco o é

identificar prática com ativismo. Ao verbalismo falta a ação; ao ativismo, a reflexão

crítica sobre a ação” (FREIRE, 2001, p.19).

Ao concebermos a relação teoria-prática como propulsora de formação

significativa, buscamos, em Pimenta e Anastasiou (2002, p.179), um esclarecimento

sobre o papel da teoria no processo de formação:

Nesse processo, o papel das teorias é o de iluminar e oferecer
instrumentos e esquemas para análise e investigação, que permitam
questionar as práticas e, ao mesmo tempo, pôr as próprias teorias
em questionamento, uma vez que são explicações sempre
provisórias da realidade. (PIMENTA & ANASTASIOU, 2002, P.179),

Entendemos que toda reflexão é acompanhada de uma ação e essa é a

razão pela qual optamos pelo termo “prática reflexiva”, concebendo que a prática é

pré-requisito da reflexão, como sugere Freire (2001 p. 60): “Toda tentativa de

desenvolver um tal reconhecimento fora da práxis, fora da ação e da reflexão, nos

pode conduzir a puro idealismo. (...) O ato de conhecer envolve um movimento

dialético que vai da ação à reflexão sobre ela e desta a uma nova ação”.

Dessa forma, enfatizamos a importância da reflexão. Freire (1979) diz que

a reflexão sobre as relações que o homem estabelece com o mundo é o que

caracteriza suas relações. É por sua capacidade de se afastar, de se distanciar do

contexto para com ele ficar, buscando transformá-lo ao mesmo tempo em que é
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transformado é que o homem é um ser de práxis5. “Assim como não há homem sem

mundo, nem mundo sem homem, não pode haver reflexão e ação fora da relação

homem-realidade. (...) É, portanto, através de sua experiência nestas relações que o

homem desenvolve sua ação-reflexão.” (FREIRE, 1979, p.17-18).

O conceito de prática reflexiva surge como uma perspectiva possível dos

professores interrogarem as suas práticas de ensino. A reflexão proporciona

oportunidades de voltar atrás e rever acontecimentos e práticas. Portanto, não se

trata da prática pela prática, e sim, tomá-la como potencializadora de reflexão e

construção de novas ações/saberes.

Apesar do lugar comum de que ensinar se aprende com a prática e
de que ‘a experiência vale um diploma’, sabe-se bem que a prática,
por si mesma, não resulta em aprendizagens claras. Muitas
experiências no exercício profissional não costumam redundar, ao
menos não de maneira unívoca e direta, em uma maior qualidade
dessa prática. (...) as novas modalidades de formação foram girando
em torno dos eixos básicos: a idéia da reflexão sobre a prática (...)
(ZABALZA, 2004, p. 166).

Antes de nos determos na reflexão como possibilidade de formação dos

educadores, é importante observarmos o que Gómez (1995), citando Kemmis, fala a

respeito da natureza da reflexão:

1. A reflexão não é determinada biológica ou psicologicamente, nem
é pensamento puro, antes expressa uma orientação para a ação e
refere às relações entre o pensamento e ação nas situações
históricas em que nos encontramos.
2. A reflexão não é uma forma individualista de trabalho mental, quer
seja mecânica ou especulativa, antes pressupõe e prefigura
relações sociais.
3. A reflexão não é nem independe dos valores, nem neutral, antes
expressa e serve interesses humanos, políticos, culturais e sociais
particulares.
4. A reflexão não é indiferente nem passiva perante a ordem social,
nem propaga meramente valores sociais consensuais, antes
reproduz ou transforma activamente as práticas ideológicas que
estão na base da ordem social.
5. A reflexão não é um processo mecânico, nem simplesmente um
exercício criativo de construção de novas idéias, antes é uma prática
que exprime o nosso poder para reconstruir a vida social, ao
participar na comunicação, na tomada de decisões e na ação social.
(KEMIS apud GÓMEZ, 1995, p. 103)

5 Freire (1979, p. 21) denomina a práxis como sendo a ação e reflexão sobre a realidade.
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Tão importante quanto a natureza da reflexão, são as formas como ela

pode ocorrer, visto que, não é um processo meramente biológico, mecânico e

espontâneo, estando ligado entre o pensamento e ação em um contexto social e

particular. Desta forma, a reflexão deve ser cultivada e requer condições para sua

efetivação. Para tanto, Garcia (1995) apresenta quatro formas de reflexão e sua

efetivação na formação dos professores.

A primeira diz respeito à introspecção que implica em uma reflexão

interiorizada. Esta forma de reflexão, segundo o autor, pode ser aprendida através

de entrevistas em profundidade ou biográfica; diários ou construtos pessoais.

Uma segunda forma é o exame, implicando ao professor tomar como

referência acontecimentos ou ações ocorridas ou que possam vir a ocorrer. Aqui, os

conhecimentos dos professores expostos através de diários, de entrevistas ou da

observação participativa, constituem um exemplo deste tipo de reflexão; podendo a

atividade reflexiva desenvolver-se nas discussões de grupo realizadas pelos

professores.

A Indagação é a terceira forma de reflexão apresentada; a qual permite

aos professores que analisem suas práticas, identificando estratégias para melhorá-

las.

A quarta e última forma de reflexão apresentada diz respeito à

espontaneidade, a qual se reporta aos pensamentos dos professores durante o ato

de ensino, permitindo-lhes que improvisem, resolvam problemas, tomem decisões e

lidem com situações de incerteza e instabilidade, sendo assim, a forma de reflexão

que se encontra mais próxima da prática.

Em uma perspectiva reflexiva, o ensino é concebido como uma atividade

complexa, mutante, incerta e constituída de conflitos, de valores e aptidões que

precisam de posicionamentos éticos e políticos. Ainda, segundo Garcia (1995), o

ensino reflexivo apresenta três atitudes como pré-requisitos básicos de seu

desenvolvimento: mentalidade aberta, responsabilidade e entusiasmo.

Parafraseando Tardif (2003), tecemos a relação entre teoria e prática na

formação dos supervisores, observando que se o trabalho dos educadores exige

conhecimentos específicos à sua profissão, faz jus que a sua formação, em boa

parte, deva basear-se nesses conhecimentos. Os educadores, ao concluírem o

curso, começarão a trabalhar sozinhos, aprendendo na prática a sua profissão,
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constatando, na maioria das vezes que os conhecimentos adquiridos em sua

formação não se aplicam bem na ação cotidiana.

A prática de aplicação direta dos conhecimentos é denominada por Schön

(2000 p. 15) de racionalidade técnica, derivada da filosofia positivista,

A racionalidade técnica diz que os profissionais são aqueles que
solucionam problemas instrumentais, selecionando os meios
técnicos mais apropriados para propósitos específicos. Profissionais
rigorosos solucionam problemas instrumentais claros, através da
aplicação da teoria e da técnica derivadas de conhecimento
sistemático, de preferência científico. (SCHÖN, 2000, p. 15).

Seguindo a aplicação de técnicas científicas para solucionar problemas, o

professor seria um técnico que aplica, de forma rigorosa, as regras que derivam do

conhecimento científico. Neste cenário, há uma separação entre o pessoal e o

institucional, entre a teoria e a prática, sendo hierarquicamente compreendidas:

primeiro se aprende, para só depois se aplicar. A prática é concebida apenas como

um campo de aplicação de modelos técnicos, sustentados em conhecimentos

rigorosamente científicos. Nessa relação, não há espaço para a reflexão. “A lógica

da racionalidade técnica opõe-se sempre ao desenvolvimento de uma práxis

reflexiva”. (NÓVOA, 1995, p 27).

Em se tratando da idéia de aplicação, estabelecemos uma relação entre a

racionalidade técnica e a educação bancária, denunciada por Paulo Freire, tendo em

vista que nesse tipo de educação, o educador é considerado simples transmissor de

conhecimentos, enquanto o educando é um mero receptor e a aprendizagem é

concebida como um processo acumulativo.

Segundo Freire (2001), a educação, ao contrário da bancária, deve

problematizar as situações vividas pelos educandos, promovendo a passagem da

consciência ingênua para a consciência crítica. Este processo não se dá através de

um trabalho intelectualista, mas na práxis – ação e reflexão.

A passagem da consciência ingênua para a consciência crítica ocorre

através de um processo de reflexão, no qual o pensar crítico supera o pensar

ingênuo. “O que se precisa é possibilitar que, voltando-se sobre si mesma, através

da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá

tornando crítica” (FREIRE, 1996 p.43).
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Percebemos que Freire (1996) usa o termo “curiosidade” ao invés de

“consciência”. Distinguindo a curiosidade ingênua como sendo aquela que

caracteriza o senso comum, o saber de pura experiência. Essa curiosidade quando

passa pela criticidade, vai se superando, passando à curiosidade epistemológica,

ou, curiosidade crítica.

Assim compreendida, a curiosidade é o motor das novas descobertas, é a

inquietação indagadora que conduz à busca de novas respostas, o que, com

certeza, gerará novas perguntas. É neste movimento reflexivo que o homem, não se

contentando com a curiosidade ingênua, se criticiza e se supera, construindo e

reconstruindo sua existência histórico-social. “(...) a promoção da ingenuidade para a

criticidade não se dá automaticamente, uma das tarefas precípuas da prática

educativo-progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica,

insatisfeita, indócil.” (FREIRE, 1996, p. 35-36).

A mudança de postura se dá mediante a observação de forma curiosa e

questionadora. Assim, Freire (1996) enfatiza a importância da reflexão, não como

algo ideário, e sim na busca do pensar certo que implica em colocar sempre em

cheque o que pode ser considerado imutável para os que, na ingenuidade, se

conformam com a superficialidade do pronto e acabado.

Segundo Garcia (1995), dizer que o educador deve se envolver na

reflexão sobre a sua prática não é novo. O autor aponta que encontramos em John

Dewey uma das primeiras e mais significativas propostas em favor do ensino como

atividade prática, defendendo a importância do pensamento reflexivo. Tal

pensamento tem subjacente uma avaliação contínua de crenças, de princípios e de

hipóteses em face de um conjunto de dados e de possíveis interpretações desses

dados.

A reflexão implica abertura de espírito, responsabilidade e empenho. A

verdadeira prática reflexiva ocorre quando uma pessoa tem um problema real para

resolver e, neste caso, investiga no sentido de procurar a solução. Sendo assim, de

acordo com Garcia (1995),
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Ainda que se nos apresente como uma questão recente, as origens
desta perspectiva ao nível da formação de professores remontam a
Dewey, o qual em 1933 defendia que no ensino reflexivo se levava a
cabo ‘o exame activo, persistente e cuidadoso de todas as crenças
ou supostas formas de conhecimento, à luz dos fundamentos que
sustentam e das conclusões para que tendem’ (1989, p. 25). Daqui
deriva a necessidade de formar professores que venham a reflectir
sobre a sua própria prática, na expectativa de que a reflexão será
um instrumento do desenvolvimento do pensamento e da acção.
(GARCIA, 1995 p. 60)

A idéia de reflexão surge associada ao modo como se lida com problemas

da prática profissional, ou seja, associada à possibilidade da pessoa aceitar um

estado de incerteza e estar aberta a novas hipóteses, dando assim, forma a esses

problemas, descobrindo novos caminhos, construindo e concretizando soluções.

Para Schön (2000), a reflexão pode ocorrer em três momentos: na ação,

sobre a ação e sobre a reflexão na ação. A reflexão na ação acompanha a ação em

curso e pressupõe uma conversa com ela, incide em um período de tempo variável

com o contexto, durante o qual ainda se pode interferir na situação em

desenvolvimento; servindo para dar nova forma ao que estamos fazendo enquanto

ainda fazemos. Refletir na ação consiste em se perguntar o que está acontecendo

ou que o vai acontecer.

A reflexão-na-ação tem uma função crítica, questionando a estrutura
de pressupostos do ato de conhecer-na-ação. Pensamos criticamente
sobre o pensamento que nos levou a essa situação, (...) e podemos
neste processo reestruturar as estratégias de ação. (SCHÖN, 2000 p.
33).

Os educadores vão desenvolvendo a própria ação, mantendo um

constante ir e vir entre o que sabem e o que não sabem, entre o que têm de fazer e

o que podem fazer, entre o que experimentaram anteriormente e a necessidade de

introduzir inovações no momento atual, entre o que haviam previsto realizar e o que

as condições de cada momento parecem aconselhar.

No caso da reflexão sobre a ação, toma-se a própria ação como objeto de

reflexão. É ao refletir sobre a ação que se conscientiza do conhecimento tácito, que

se procura crenças errôneas e que se reformula o pensamento. A reflexão sobre a

ação é um componente essencial na formação dos educadores. O ato de refletir

sobre a ação proporciona uma aproximação entre prática e teoria, pois, ao refletir
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sobre a ação, pensa-se retrospectivamente sobre o que se faz, questionando-se a

respeito da ação, como afirma Alarcão (1999):

Quando reflectimos sobre uma acção, uma atitude, um fenômeno,
temos como objeto de reflexão a acção, a atitude, o fenômeno e
queremos compreende-los. Mas para os compreendermos
precisamos analisar à luz de referentes que lhes dêem sentido.
Estes referentes são os saberes que já possuímos, frutos da
experiência ou da informação, ou os saberes à procura dos quais
nos lançamos por imposição da necessidade de compreender a
situação em estudo (...). É nesta interacção que reside para mim a
essência da relação teoria-prática no mundo profissional dos
professores. (ALARCÃO, 1999 p.179).

A reflexão sobre a reflexão na ação é aquela que ajuda o profissional a

progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua forma pessoal de conhecer.

Trata-se de olhar retrospectivamente para a ação e refletir sobre o momento da

reflexão na ação, isto é, sobre o que aconteceu, o que o profissional observou, que

significado atribui e que outros significados pode atribuir ao que aconteceu. Esta

reflexão visa orientar a ação futura. “É possível olhar retrospectivamente e refletir

sobre a reflexão-na-acção. (...) Refletir sobre a reflexão-na-ação é uma acção, uma

observação e uma descrição, que exige o uso de palavras.” (SCHÖN, 1995 p. 83).

Segundo Gómez (2000) são esses três processos da reflexão que

compõem o pensamento prático do professor ao defrontarem-se com as situações

divergentes da prática. Nenhum desses processos pode ser considerado

independente, tampouco, suficiente para garantir uma intervenção eficaz. Ao

contrário, se exigem e se completam.

No processo reflexivo ocorre um vai-e-vem permanente, entre o acontecer

e o compreender na procura de significar as experiências vividas. É possível afirmar

que a reflexão contribui para a conscientização dos educadores e das suas teorias

pessoais que orientam sua ação.

Para Alarcão (2003), a noção de educador reflexivo baseia-se na

consciência da capacidade de pensamento e reflexão, que caracteriza o ser humano

como ser criativo e não enquanto mero repetidor de práticas exteriores. Em tal

concepção, é fundamental a noção do profissional como uma pessoa que, nas

situações incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e flexível. O conceito de

educador reflexivo não se esgota no imediato da sua ação docente. Ser educador
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implica saber-se quem é, as razões pelas quais se faz o que faz, conscientizando-se

do lugar que ocupa na vida dos seus alunos, na escola e na sociedade.

O educador reflexivo busca o equilíbrio entre a ação e o pensamento.

Pensa no que faz, é comprometido com a profissão e se sente autônomo, capaz de

tomar decisões e ter opiniões. “A primeira condição para que um ser possa assumir

um ato de comprometimento está em ser capaz de agir e refletir” (FREIRE, 1979,

p.16). Uma nova prática implica sempre numa reflexão sobre a sua experiência,

crenças e valores.

Uma abordagem reflexiva valoriza a construção pessoal do conhecimento

e legitima o valor epistemológico da prática profissional, elucidando-se, assim, a

prática como elemento de análise e de reflexão do educador.

A reflexão não é um simples pensamento. É preciso passar do nível

meramente descritivo ou narrativo, exigindo um diálogo consigo próprio, com os

outros e com a própria situação. É no desenvolvimento desse diálogo com a própria

prática e com ele mesmo que o educador vai se tornando reflexivo.

Desta maneira, o diálogo em Freire (1981) não é simplesmente um

espaço de encontro das subjetividades em comunicação que se encontram para

pronunciar o mundo. A palavra revelada no diálogo não pode ser somente ação, o

que resultaria em ativismo; nem somente reflexão, demonstrando puro verbalismo.

Ela é a ação-reflexão que caracteriza a práxis. Conseqüentemente, é impossível

pensar na desvinculação teoria-prática. Trata-se de ação-reflexão, intencional do

sujeito sobre si e sobre o mundo, visando transformação a da realidade.

Portanto, são atributos do diálogo, o amor e a humildade, como

qualidades pessoais; fé e confiança nos homens, como valores, o que corrobora

uma construção coletiva. O diálogo é, portanto, “este encontro dos homens,

mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto na relação

eu-tu.” (FREIRE, 2005, P.91).

Segundo David Bohm, (2005) o diálogo é a busca de entendimento. É a

suspensão de pressupostos. Suspender nossos pressupostos significa escutar e

assistir, observar, dar atenção ao processo real do pensamento e a ordem na qual

ele ocorre, tentando perceber as suas incoerências e equívocos.

Logo, não basta pensar e refletir! O crucial é fazer com que a reflexão

conduza à ação transformadora, construindo uma prática na qual haja abertura para

o diálogo, para os desejos e sonhos, tendo para com esses, um compromisso
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demasiado, assim, o querer faz-se ser. A formação se faz constantemente na ação!

Só se forma se estiver em formação: “só somos porque estamos sendo. Estar é a

condição, entre nós para ser” (FREIRE, 1996, p. 36).

2.2. A formação na escola: supervisor pedagógico e professor

Entendemos que a reflexão é um instrumento essencial ao

desenvolvimento do pensamento e da ação docente. Esta é a razão pela qual

indicamos a necessidade de formar educadores que reflitam sobre a sua própria

prática.

Schön (1995) enfatiza a importância da prática para o desenvolvimento do

conhecimento profissional do educador, por basear-se em noções de pesquisa e de

experimentação na prática, reconhecendo que, na ação, em determinadas situações

únicas, incertas e de conflito, esses profissionais apresentam competências ainda

não reveladas.

O conhecimento que emerge nestas situações de modo espontâneo6 e

que não se é capaz de explicar verbalmente pode ser descrito, em alguns casos, por

observação e reflexão sobre as ações. Garcia (1995), citando Schön, destaca uma

característica essencial do ensino: “é uma profissão em que a própria prática conduz

necessariamente à criação de um conhecimento específico e ligado a acção, que só

pode ser adquirido através do contato com a prática (...)” (GARCIA, 1995, p.60).

Assim, cria significados para o enfrentamento das situações singulares do

seu cotidiano e compõe as teorias implícitas que constituem suas crenças

epistemológicas.

A relação entre essas concepções, que direcionam suas práticas, vem à

tona nas situações de problematizações entre supervisor e professor, partindo da

própria ação em busca de compreendê-las. Neste contexto, observa-se a ação

problematizando-a a partir de alguns questionamentos, a saber: Qual o percurso da

ação? Qual a reação dos educandos e do educador diante da ação? Que

concepções orientaram a ação? Desse modo, a prática vai se revelando em uma

teoria, partindo de uma reflexão que envolve abertura ao risco do novo, do

desconhecido ou de revelação do que está escondido.

6 Este conhecimento é denominado por Schön (2000) de conhecimento tácito.
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Neste processo reflexivo, segundo Alarcão (1999), o supervisor é

considerado um facilitador, contribuindo com a tomada de consciência dos

professores em sua atuação, ajudando-os a identificar problemas e a traçarem

estratégias de resolução dos mesmos. Isso com um espírito de parceria que envolve

o professor como pessoa capaz de tomar decisões no desenvolvimento de sua

prática profissional. Contudo, os supervisores devem contribuir com os professores

no desenvolvimento de “capacidades de reflexão sobre a sua prática a fim de a

melhorarem, responsabilizando-se pelo seu próprio desenvolvimento profissional”.

(ALARCÃO, 1999, P. 99).

É importante ressaltar que teoria e prática sempre andam juntas, mesmo

que não se tenha muita clareza sobre as teorias que estão influenciando essa

prática. No exercício da função docente, os professores são portadores de teorias

(teoria práticas, implícitas, de ação) sobre o que é o ensino. E são essas teorias que

influenciam a forma como pensam e atuam em sala de aula. Muitas vezes os

professores não têm consciência delas, ou no mínimo, são pouco articuladas

internamente. (GARCIA, 1995).

A reflexão sobre a própria prática e a ampliação do conhecimento nas

buscas individuais e coletivas possibilitam a formação continuada, pois os

educadores precisam não só de uma formação sólida, mas, também, de dispositivos

de acompanhamento. Nesse sentido, a formação se constrói como resultado de um

trabalho de reflexibilidade crítica sobre as práticas, com espaço para a troca de

saberes. Essa formação deve ser vista como um processo permanente e integrado

no dia-a-dia dos educadores, como parte do seu desenvolvimento pessoal,

profissional e organizacional (NÓVOA, 1995).

Estar em formação vai muito além do acúmulo de informações. Buscar a

informação é importante, porém não é suficiente. Assim como o aluno, o educador

deve ser construtor de conhecimentos, ao invés de mero receptor e reprodutor.

Desse modo, a formação é concebida como um processo implícito à própria vida

profissional do educador, expressa pelo desejo de uma aprendizagem contínua.

Acreditamos que o diálogo e a reflexão podem e devem tomar papel de destaque

nesse momento, conforme indica Freire (1996):
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A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos,
narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto. O
fundamental é que o professor e alunos saibam que a postura deles,
do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e
não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é
que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos.
(FREIRE, 1996 p. 96).

O diálogo deve partir das situações vividas na sua comunidade escolar,

aprofundando e problematizando essas situações, permitindo se alcançar uma visão

crítica.

O fato do homem ter condições de conferir significado à sua ação e agir

de forma histórica, faz com que ele se eduque, através da mediação do mundo, em

comunhão com outros homens. Para Freire (1996):

Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e
historicamente, nos tornamos capazes de apreender. Por isso,
somos os únicos em quem aprender é uma aventura criadora, algo,
por isso mesmo, muito mais rico do que meramente repetir a lição
dada. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para
mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do
espírito. (FREIRE, 1996, P. 69)

A aventura, aqui, longe de significar irresponsabilidade é sinal de

compromisso com a liberdade e ousadia do aprender. Ensinar não é transferir

conhecimento e, por isso, no processo de formação deve existir uma abertura do

educador e educando para indagações, curiosidades e inibições.

A reflexão sobre a prática educativa em sua totalidade não deve estar

centrada nem no educador, nem no educando, nem no conteúdo e nem nos

métodos, mas situar-se nas relações estabelecidas entre estes vários componentes.

O essencial é “saber quem escolhe os conteúdos, a favor de quem e de que estará o

seu ensino, contra quem, a favor de que, contra que.” (FREIRE 1992, p. 110).

É no desenvolvimento de sua prática que o educador é compelido a

vivenciar situações de tomada de posição, de ruptura. Decisão ! O fundamental é

que a informação seja precedida e associada à problematização do objeto. É no

questionamento e no diálogo que encontramos o cerne da aventura do

conhecimento.

Neste processo, compreendemos que nenhuma formação ocorre de

forma isolada, tampouco definitiva em um espaço de diferenças, “quem forma se
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forma e se re-forma ao formar” (FREIRE, 1996, p.25). Nesse contexto, não só os

indivíduos se formam entre si, mas também se formam a partir da própria prática,

desde que reflitam sobre a mesma, reconhecendo que subjaz à ela uma teoria, uma

visão de mundo, um ideário, uma crença. Sem uma reflexão crítica sobre a prática,

corremos o risco de transformarmos a teoria em verbalismo e a prática em ativismo.

É na formação permanente dos professores que a reflexão crítica sobre a prática

torna-se fundamental. “É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que

se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 43 - 44).

Por conseguinte, na complexa tarefa do ensinar e do aprender, os

educadores não podem ficar sozinhos; o isolamento não propicia a construção da

profissão. Sobre esta questão Ferreira indica:

A despeito das dificuldades conceituais, é importante estabelecer o
significado último do trabalho de supervisão, qual seja, oferecer
orientação e assistência aos professores nas dificuldades que
enfrentam no seu cotidiano escolar, mantendo com eles um
relacionamento próximo num ambiente de colaboração e respeito
mútuo. (FERREIRA, 2006, p.171).

Desencadear o processo de formação continuada na própria escola, com

o supervisor assumindo as funções de mediador e motivador, estimulando toda a

equipe pedagógica participar, inclusive ele próprio, mostra ao educador a percepção

de que a proposta transformadora faz parte projeto escolar. Isto propiciará condições

para que o professor faça de sua prática objeto de reflexão e pesquisa, habituando-

se a problematizar seu cotidiano, a interrogá-lo e a transformá-lo, modificando a

comunidade escolar e a si próprio. É uma construção que se faz e desfaz dentro de

determinado tempo e espaço na reflexão teórico-prática. É, nesse sentido, que a

ação pedagógica efetivada se afasta da reprodução e admite a transformação e a

libertação.

O próprio trabalho desenvolvido pela equipe pedagógica pode ser um bom

começo para que se desenvolva uma prática compartilhada, através de projetos

interdisciplinares na escola. Insistir na produção de um saber profissional,

emergente da prática e de uma reflexão sobre ela, é almejar ter, naturalmente, uma

produção conjunta. (NÓVOA, 2001).

Segundo Gómez (1995), a concepção de formação dentro de uma

perspectiva prática apresenta algumas características afins, a saber: a prática deve
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ser entendida como eixo central do currículo da formação de professores, o que

nega a separação entre a teoria e a prática no âmbito profissional. O conhecimento

que se mobiliza para enfrentar as situações divergentes da prática é construído

lentamente pelo profissional no seu trabalho diário e na sua reflexão na e sobre a

ação. O processo de formação dos professores deve começar pelo estudo e análise

do ato de ensinar. O conhecimento na ação só é pertinente se for flexível e se apoiar

na reflexão na e sobre a ação; a prática é mais um processo de investigação do que

um contexto de aplicação. O pensamento prático do professor é uma complexa

competência de caráter holístico, que não pode ser ensinado, mas pode ser

aprendido, graças a uma reflexão conjunta (e recíproca). O supervisor ou tutor,

responsável pela formação prática do futuro professor, deve ser capaz de atuar e de

refletir sobre a sua própria ação, como formador. É necessário, ainda, que se

promova a integração dos problemas da prática com os conhecimentos derivados

das ciências básicas e das ciências aplicadas, proporcionando espaços de

investigação sobre a vida complexa na sala de aula, o que envolve: o pensamento

prático do professor, seu conhecimento-na-ação, seu saber fazer, sua reflexão-na-

ação e a sua reflexão sobre a ação.

Assim, a formação na escola, como resultado de estudos coletivos entre

professores e supervisor pedagógico, pode possibilitar a reflexão/ação/reflexão,

partindo das situações reais vividas por esses atores, sendo problematizadas e

analisadas à luz de teorias, o que proporciona uma melhor compreensão da ação,

promovendo uma nova ação.

Infere-se daí a importância da formação dos educadores no próprio
local de trabalho, a partir da consciência crítica da sua prática. Existe
hoje consenso entre os autores sobre a necessidade de considerar a
prática docente uma fonte de conhecimento que, bem trabalhada e
refletida criticamente, pode contribuir para o processo de formação
continuada dos professores. Tal reflexão, via de regra, produz
melhores resultados quando estimulada e conduzida por alguém
reconhecidamente experiente, capaz de transformar o processo de
reflexão individual em um processo coletivo (...). A ação supervisora,
muitas vezes entendida como assessoria (interna ou externa),
constitui a melhor solução para esse trabalho, assumindo a
responsabilidade pela formação continuada dos professores.
(FERREIRA, 2006, p. 177).

Para tanto, a confiança entre seus pares, a abertura, o respeito, e o

diálogo são elementos imprescindíveis para que se construa esse espaço de
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formação. “Viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em vez, de acordo

com o momento, tomar a própria prática de abertura ao outro como objeto da

reflexão crítica deveria fazer parte da aventura docente” (FREIRE, 1996, p.153).

Nesse processo, o supervisor pedagógico pode assumir o papel de

coordenar a sua formação e a dos outros educadores dentro da própria escola.

Ferreira (2006, p.170) ao comentar a função do supervisor pedagógico diz que:

“esse profissional – na verdade um professor – fica na escola e realiza a ‘supervisão’

pedagógica junto aos professores, recebendo o nome de coordenador, orientador,

assistente pedagógico ou equivalente”.

O acompanhamento junto aos professores se constitui em um processo de

partilha, muito mais que respostas prontas ou receitas a serem seguidas. O

supervisor deve ser um questionador, problematizador, acompanhado de um espírito

de investigador, sem substituir o professor em seu processo de reflexão. O diálogo

permeia esta interação, cabendo ao supervisor, sobretudo, participar dos conflitos

através da observação, da escuta e da ação.

Para tanto, cabe ao supervisor pedagógico no cotidiano de sua prática

pedagógica desenvolver:

sua ação no acompanhamento das atividades dos professores em
sala de aula, pois isto lhe dá oportunidade de discutir e analisar os
problemas decorrentes desse contexto, com uma perspectiva
diferenciada e abrangente. É ele quem, num espírito de parceria e
coletividade, conduz o processo, participa, discute, ouve, orienta,
propõe, informa, assume e partilha responsabilidades com os
professores, indica ações, enfim, exerce uma posição natural de
liderança, de autoridade. (GEGLIO, 2005, P. 118).

O supervisor pedagógico, na sua atuação, pode ajudar no melhoramento

da prática pedagógica desenvolvida na escola, por assim dizer, “pelo que é e pelo

que faz, pelo que diz e pelo que sabe.” (ALARCÃO, 2003, p.66) Ao assumir este

papel, ele não só exerce uma posição de liderança, mas principalmente uma função

de apoio pedagógico aos professores. Para tanto, a confiança e o respeito mútuo

são elementos indispensáveis para que o supervisor conquiste a aceitação e

reconhecimento por parte dos professores como sendo um de seus pares.
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CAPÍTULO III

DESVELANDO O PROCESSO DA PESQUISA: UMA
PROPOSTA DIALÓGICA EM CONSTRUÇÃO

Para os seres humanos, como seres da práxis,
transformar o mundo, processo em que se transformam

também, significa impregná-lo de sua presença
criadora, deixando nele as marcas de seu trabalho

.(Paulo Freire).

Acreditamos e defendemos que o humano é um ser de ação e decisão, e

são essas decisões que vão lhe constituindo enquanto sujeito. Nesse sentido,

atribuímos significados aos fenômenos e construímos - ou simplesmente

absorvemos – nossa visão de mundo, nossas compreensões, nossas opções.

Desta forma, ao desenvolvermos nossa pesquisa, fomos traçando

viagens, definindo trilhas, encontrando companheiros e pousos e consolidando

desejos!

Abrimos esta terceira parte em nosso trabalho com o fim de comunicar o

nosso processo de pousos e decolagens vivenciados no decorrer da pesquisa.

3.1. O Contexto da ação

Este trabalho encontra-se situado no contexto educacional do município

de Jardim de Piranhas – RN. Em particular, delimitamos nosso foco nas quatro

escolas do Ensino Fundamental I (1ª ao 5º ano), da rede municipal de ensino; visto

que, apesar das especificidades próprias de cada escola, as semelhanças e seu

pequeno porte possibilitaram a realização desta pesquisa.

Jardim de Piranhas localiza-se na Mesorregião do Oeste Potiguar e na

Microrregião do Seridó Ocidental e dista 315 Km da capital do Estado do Rio Grande

do Norte. Tem uma população de 11.991 habitantes7, dos quais, 75% vivem na zona

urbana e 25% na zona rural.

7Censo 2000 IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Fonte: Relatório, Prefeitura
Municipal de Jardim de Piranhas, 2001.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com



73

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura direciona e coordena o

sistema educacional por 04 (quatro) escolas, no meio urbano, que atendem o ensino

fundamental I (1ª ao 5º ano); Educação Infantil e Educação de Jovens e Adultos –

EJA. No meio rural, funcionam 19 escolas do mesmo segmento, sendo a maioria

com salas unidocentes8. No meio urbano, o Estado é responsável por três escolas:

duas do ensino fundamental I (ciclos de alfabetização e sistematização) e uma

escola do Ensino Médio. Uma única escola pública, vinculada à rede municipal,

atende a todo o ensino fundamental II (6º ao 9º ano). Há também 02 (duas) escolas

privadas que atendem ao Ensino Fundamental I e II.

Seguindo o quadro I do anexo A, a primeira escola está localizada mais

distante do centro da cidade e atende basicamente a alunos do próprio bairro;

considerado o mais pobre da cidade. É a escola que atende ao maior número de

alunos e a única que, em seu quadro de funcionários, dispõe de um vice-diretor.

Quanto às escolas ‘2’ e ‘3’, apresentam uma estrutura física semelhante,

com pouquíssima área de circulação ou pátio; ficando resumidas, praticamente, a

cômodos fechados, o que dificulta bastante qualquer atividade recreativa. A

estrutura física da escola ‘3’ ainda fica mais comprometida por apresentar salas de

aula bem pequenas. É a escola que tem o menor número de alunos.

Por fim, a escola ‘4’ fica no bairro mais próximo do centro da cidade e

atende a alunos de diferentes bairros. Esta escola limita-se a leste com o prédio da

Prefeitura Municipal e a oeste com a Secretaria Municipal de Educação e é

considerada a escola de melhor infra-estrutura.

As escolas municipais em foco atendem de 121 a 367 alunos cada, tendo

o seguinte quadro técnico-pedagógico:

• 01 diretor;

• 01 coordenador administrativo - uma espécie de vice-diretor;

• 01 supervisor-pedagógico (as escolas que têm maior número de

alunos dispõem de dois supervisores);

• Professores, sendo uma média de 10 a 21 professores por escola,

incluindo os da sala de vídeo e Educação Infantil.

Deste grupo, grande parte já concluiu licenciatura em Pedagogia ou estão

cursando. Este fato está associado aos convênios que a prefeitura vem mantendo

88 São salas onde funciona mais de uma série ao mesmo tempo sob docência de um só professor.
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com Universidades/Faculdades. Conforme o quadro II do anexo B, todos os

supervisores são licenciados em Pedagogia, sendo quatro destes com pós-

graduação em nível de especialização.

Quando iniciamos a pesquisa, esse grupo era constituído por seis

supervisoras, e durante o processo, uma professora da escola ‘2’ passou a

desempenhar esta função. Destas, quatro fizeram concurso para o cargo e três são

professoras que estão desempenhando a função.

O Projeto Político Pedagógico das escolas foi elaborado/reformulado por

ocasião do FORMAGESTE – Curso de Formação de Gestores, realizado no final de

2002, para todas as escolas estaduais e municipais, cujo desenvolvimento foi

coordenado pela 10ª DIRED – Diretoria Regional de Educação, Cultura e Desportos.

3.2. Aproximações e pegadas no caminho

Reconhecemos a importância da experiência de professora e supervisora

pedagógica em escolas municipais na cidade de Jardim de Piranhas que nos

permitiu algumas escolhas, tais como poder dialogar com as supervisoras e observar

momentos de organização de seus trabalhos, sendo reconhecida por elas como um

de seus pares. Este fato favoreceu a abertura e aceitação, conduzindo à melhor

colaboração e compreensão daquilo que está sendo dito e vivido, uma vez que o

pesquisador conhece seu campo de pesquisa. Nesse sentido, a supervisora

Trovinha destaca que esse fato parece proporcionar uma explicitação mais sincera.

Não adianta eu dizer que foi tudo as mil maravilhas, como pode
muito supervisor criar, dizer foi feito isso... não adianta você dizer
que fez se você não fez, não é? Porque você sabe a realidade,
porque você já trabalhou, não adianta enfeitar, eu tô dizendo o que
aconteceu. (TROVINHA).

Gomes (1998) sugere que o diálogo pode se constituir em poderosa

ferramenta metodológica para melhor entender, desvelar crenças e ampliar

significados, pois, por meio do diálogo, podemos observar como o pensamento está

operando.

Na organização desse referencial metodológico, algumas dificuldades

foram vivenciadas, principalmente, quando buscamos conceitos que explicassem as
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ações desenvolvidas. Percebemos que, mais que conceituar, esse seria um

momento no qual precisávamos construir estratégias que respondessem às

questões desse trabalho. Assim, tomamos por princípio norteador, a crença de que o

diálogo e a reflexão podem possibilitar o desvelamento/clareamento da organização

do pensamento, principalmente se buscarmos o exercício da suspensão de crenças

para compreendermos a fala do outro, o trabalho colaborativo, o respeito mútuo, a

confiança e aceitação.

Conseqüentemente, buscamos apoio no diálogo, segundo a proposição

de Bohm sistematizada por Navarro (2005), para analisarmos os diálogos

construídos no processo de pesquisa. Navarro (2005), ao refletir teoricamente sobre

tal proposição, acaba por defini-la como sendo:

Uma busca de entendimento, e suspender nossas idéias significa
escutar e assistir, observar sem julgamento, dar atenção ao processo
real do pensamento e a ordem na qual ele ocorre, tentando perceber
a sua incoerência, seus equívocos e suas conseqüências, sem a
preocupação de concordar ou discordar, de estar certo ou errado. Ao
compartilhar crenças, idéias e opiniões, observamos que a
consciência é essencialmente comum a todos. (NAVARRO, 2005, p.
50).

Ou seja, é através da análise e reflexão sobre os dados, que

pretendemos encontrar algumas pistas para as questões colocadas, procurando

perceber na formação continuada com a mediação do supervisor pedagógico,

elementos que possam impulsionar e potencializar o desenvolvimento desta

formação no interior da escola. Mostramos que situações de suas práticas

pedagógicas podem ser propulsoras de construção de conhecimento, tendo em vista

uma potencialização pela prática do diálogo, da ação coletiva e da reflexão,

enquanto estratégias de formação.

Os principais envolvidos na pesquisa são seis supervisoras das escolas

municipais do nível fundamental localizadas em Jardim de Piranhas. É importante

informar que não divulgaremos seus nomes verdadeiros. Optamos por usar nomes

de professoras e/ou supervisoras pedagógicas do município de Jardim Piranhas que

se destacaram na década de 80 e deixaram seus ‘registros’ em nosso processo de

formação na Educação Básica.

A opção por trabalhar com as quatro escolas - totalidade de escolas

municipais da Zona Urbana que oferece o Ensino Fundamental I - se deu por
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concluirmos que as escolas são de pequeno porte, comportando poucos

profissionais, principalmente supervisores pedagógicos, em cada instituição,

conforme observamos no quadro I do anexo A.

Outros fatores que nos fizeram optar pelas quatro escolas foram:

• O município de Jardim de Piranhas ser pequeno. Tem, em média,

13 mil habitantes e a cidade se organiza em uma área em que os

bairros não ficam muito distantes, quase não apresentando

diferenças culturais em seu interior;

• Os supervisores pedagógicos trabalham praticamente com uma

mesma perspectiva, chegando a se reunirem, em alguns

momentos, para troca de experiência;

• O fato de todos estarem vinculados a uma mesma secretaria indica

que atendem a alguns princípios norteadores, como, por exemplo,

quando cursos de capacitação são oferecidosos, professores

participam todos juntos, não se separando por escola, acontecendo

também com a semana pedagógica que antecede o início de cada

ano letivo.

Quanto aos procedimentos de coleta de dados, entendemos que a

entrevista e a observação são imprescindíveis. As entrevistas são importantes

porque através delas, os sujeitos entrevistados externam os seus afetos,

experiências, vivências, reações, emoções, crenças, frustrações e construções

pessoais. Há um outro aspecto relevante na entrevista que não pode ser esquecido

pelo pesquisador, como apontam Ludke e André (1986) ao ressaltarem,

Há toda uma gama de gestos, expressões, entonações, sinais não
verbais, hesitações, alterações de ritmo, enfim, toda uma
comunicação não-verbal cuja captação é muito importante para a
compreensão e a validação do que foi efetivamente dito. Não é
possível aceitar plena e simplesmente o discurso verbalizado como
expressão da verdade ou mesmo do que pensa ou sente o
entrevistado. (LUDKE & ANDRÉ, 1986, p. 36).

Usamos entrevistas com questões abertas, possibilitando ao entrevistador

alterar esta ordem, conforme a necessidade de melhor esclarecimento das

respostas dos entrevistados. A sua flexibilidade possibilita “um contato mais íntimo
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entre o entrevistador e o entrevistado, favorecendo assim a exploração em

profundidade de seus saberes, bem como de suas representações, de suas crenças,

de seus valores” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 189).

Inicialmente, realizamos entrevistas com os supervisores, constituindo-se

em uma tentativa de diálogo, no qual a abertura ao novo está sempre presente. No

entanto, sabemos que este momento não deve acontecer no vazio, simples

improviso, visto que, temos uma questão que nos acompanha desde o surgimento

deste objeto de pesquisa: como tem se desenvolvido o trabalho pedagógico (relação

supervisor pedagógico e professor) na cidade de Jardim de Piranhas, e em que

medida tem contribuído para que se desenvolva a ação reflexiva e dialogada,

enquanto potencializadora de uma formação continuada em serviço na escola?

Portanto, as conversas com os supervisores foram orientadas pelos

seguintes pontos:

• A prática/fazer do supervisor no cotidiano das escolas em Jardim

de Piranhas (o que faz?);

• A concepção sobre o que seja, de fato, o papel do supervisor

pedagógico;

• A aproximação ou distanciamento entre o que faz e o que acredita

ser necessário fazer.

Como pano de fundo a essas questões, estamos pensando a formação e

o acompanhamento aos professores, a relação interpessoal professor e supervisor

pedagógico e o planejamento na escola.

Para tanto, no decorrer da pesquisa, era exigida uma mudança na nossa

postura como pesquisadora, uma vez que tínhamos um objetivo:

perceber/compreender o trabalho do supervisor pedagógico de acordo com o seu

próprio olhar. Passamos, assim, a pensar como realizar o nosso diálogo com os

supervisores, tendo em vista que, enquanto pesquisa, tínhamos um objetivo prévio,

mas não queríamos fechar uma agenda/roteiro que determinasse os temas a serem

abordados no decorrer das entrevistas.

Numa primeira tentativa, preparamos um roteiro que, depois de analisado

e refletido, percebemos que não atendia ao que desejávamos naquele momento.

Embora o considerássemos fechado, sabíamos que este momento da pesquisa não

deveria acontecer no simples improviso. Dialogamos e refletimos acerca dos nossos

objetivos e concluímos que nossa conversa com os supervisores não deveria ser
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pautada por um roteiro de perguntas. Teríamos que considerar três pontos

importantes que eram as concepções dos supervisores sobre o papel deste

profissional, as ações desenvolvidas em seu cotidiano e o que faziam para melhorar

o seu trabalho; na tentativa de aproximar o que planejavam/desejavam, da prática

desenvolvida.

Sabíamos, neste momento, que tais pontos deveriam ser considerados

em nossa conversa com os supervisores, porém, o diálogo deveria fluir o mais livre

possível, para que outros elementos surgissem naturalmente. Afinal, se

quiséssemos atingir nosso objetivo, precisávamos deixar os sujeitos desta pesquisa

muito à vontade e livres para expor suas conclusões, e, a partir destas, organizar

outras estratégias metodológicas no decorrer da abordagem. Essas conversas foram

gravadas em aparelho de MP3 e transcritas na íntegra.

Quanto a nossa postura durante os diálogos, precisávamos ouvir o outro

tentando compartilhar significados e deixando que falassem sem serem

interrompidos; afrouxando nossas crenças, sem negá-las. Esta forma de ouvir para

Bohm (2005) deve ocorrer livremente, onde o erro de percepção da fala do outro

pode possibilitar a produção de algo novo; o surgimento de novos significados.

Nesta perspectiva, o referido autor propõe que este ouvir esteja livre de preconceitos

e sem que se tente influenciar-se mutuamente. Por isso, devemos estar atentos ao

receio sutil e às sensações que bloqueiam nossa capacidade de ouvir com

liberdade.

Desta forma, ficamos atentos à reflexão, a colaboração e ao diálogo como

estratégias para construção dos dados. Destacamos isso por compreendermos que

eles não estão colocados a priori, como prontos e estáveis. As experiências estão

sendo vivenciadas, mas o olhar sobre elas envolve nossa subjetividade e faz com

que aquilo que percebemos já seja uma representação da realidade. Nunca ela

pura! Pressupondo uma construção-reconstrução da organização do pensamento.

Bohm (2005) considera o diálogo um processo multifacetado que vai além

das
[...] noções típicas do linguajar e do intercâmbio coloquiais. É um
método que examina um âmbito extraordinariamente amplo da
experiência humana: nossos valores mais intimamente arraigados; a
natureza e a intensidade das emoções; os padrões de nossos
pensamentos; a função da memória; a importância dos mitos
culturais herdados; e por fim a maneira segundo a qual nossa

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com



79

neurofisiologia estrutura a experiência do aqui-e-agora. (BOHM,
2005, p. 8).

Bohm (2005) refere-se à compreensão de como a realidade e a

consciência se relacionam. Afirma que o pensamento é dinâmico e dialético,

possibilitando novas descobertas, guiando o nosso modo de ver, de agir em

determinadas situações. Alerta para que fiquemos atentos aos nossos pensamentos

e, dessa forma, identificaremos os movimentos próprios do pensamento como a

incoerência, a fragmentação e o jogo livre/falso da mente. Para tanto, recomenda o

diálogo para examinar e compreender a visão fragmentada que temos do mundo,

expressa em nossos discursos e ações.

Quanto às observações desenvolvidas pelo pesquisador no campo

empírico da pesquisa, usaremos a observação semi-estruturada, não procurando um

comportamento específico, mas registrando os diferentes acontecimentos, sem uma

busca quantificável. Vianna (2003) esclarece:

Aceito pelo grupo, o observador passa a registrar suas observações,
que devem se revestir de elementos característicos a serem
combinados em um diário de campo: i) o que é importante para os
observados ii) o que parece importante para o próprio observador.
Essas observações devem assim refletir os elementos observados e
aquilo que o observador compreende dos eventos estudados.
(VIANNA, 2003, p. 31).

Optamos, também, pela observação nas escolas. Identificamos os

momentos de reuniões pedagógicas e os dias de estudo, como importantes.

Focalizamos nosso olhar na relação entre o que foi colocado pelos supervisores em

nossos diálogos e a prática instituída.

A princípio, direcionamos nossa atenção para os momentos de

planejamento na escola, vendo como ocorriam. Observamos aspectos como:

horários, pauta, relações interpessoais, organização e as possíveis relações de

troca. Nesse contexto, desejamos que apareçam os possíveis atributos, dos quais a

escola seja portadora, favorecendo uma formação continuada em serviço no

desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional dos professores.

Desta forma, enfatizamos que as relações em um processo de reflexão é

importante porque o homem é um ser de relações. Freire (1979) diz que a reflexão

sobre as relações que o homem estabelece com o mundo, é o que caracteriza essas
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relações. É por sua capacidade de sair do seu contexto, de se distanciar para com

ele ficar, buscando transformá-lo ao mesmo tempo em que é transformado, que o

homem é um ser de Práxis9, à qual está associada a sua capacidade de refletir.

“Assim como não há homem sem mundo, nem mundo sem homem, não pode haver

reflexão e ação fora da relação homem-realidade. (...) É, portanto, através de sua

experiência nestas relações que o homem desenvolve sua ação-reflexão.” (FREIRE,

1979, p.17-18).

Averiguamos, também, através da observação e entrevistas, como os

supervisores vêm acompanhando o trabalho dos professores; que situações estão

sendo criadas para que professor e supervisor possam dialogar e refletir suas

práticas.

3.2.1 Chegando às escolas...

Durante o mês de dezembro de 2006, realizamos as primeiras visitas às

escolas que pretendíamos investigar, para um primeiro contato com os supervisores

e diretores. Este momento foi dificultado pela proximidade do período de férias,

mesmo estando previsto no calendário escolar que o ano letivo deveria durar até dia

29 de dezembro.

Nossos primeiros encontros aconteceram com os diretores das escolas,

para os quais expusemos nossas intenções, solicitando permissão para a realização

da pesquisa e explicitando a natureza do trabalho. Apresentamos justificativas sobre

a nossa presença na escola e o interesse em estabelecer contato com os

profissionais daquele estabelecimento de ensino.

A primeira visita foi realizada na Escola ‘4’; ocasião que encontramos

alguns colegas que, de imediato, fizeram questionamentos sobre nossa vida pessoal

e profissional com relação ao mestrado em curso, pelo fato de havermos

anteriormente trabalhado naquela instituição e estabelecido vínculos afetivos com a

comunidade escolar.

Procuramos não nos deter muito nas questões do mestrado, apesar do

interesse que alguns demonstravam. Essa grande curiosidade também é resultado

do distanciamento/desconhecimento que os profissionais da educação do município

9 Freire (1979, p. 21) denomina a práxis como sendo a ação e reflexão sobre a realidade.
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de Jardim de Piranhas têm em relação à pós-graduação em nível de mestrado e

doutorado. Em todo o quadro de funcionários, não há nenhum que tenha esta

formação. Esta é a razão do interesse em compreenderem esse processo de

formação: se é pago; quais as disciplinas; e como se realiza o processo de seleção

e desenvolvimento da pesquisa.

Neste dia, estava presente a supervisora Margarida, a qual fazia parte do

quadro de profissionais da escola há apenas quatro meses, estando, segundo ela,

em fase de conhecimento da realidade da escola. Expusemos o interesse em

dialogarmos sobre o trabalho de supervisão na escola. Não sentimos nenhuma

resistência. Somente, a supervisora Margarida, interrogou sobre os objetivos da

pesquisa.

Nesta visita, ouvimos alguns relatos sobre o ano letivo e as dificuldades

em trabalharem com alguns alunos e professores. Após esse primeiro contato,

agendamos a volta à escola para uma conversa com a supervisora Trovinha, a qual

já havia sido comunicada pela diretora sobre nossa presença na escola e o interesse

em conversarmos com os supervisores em momentos individualizados.

No dia 18 de dezembro, à tarde, fomos à Escola ‘1’, tomando os mesmos

procedimentos da visita anterior. A diretora ‘A’ mostrou-se muito atenciosa,

colocando-se à disposição para fornecer qualquer informação ou outras

necessidades. Neste horário, estava presente uma das duas supervisoras, a Dilzete;

alguns professores e outros funcionários da escola.

Conforme ocorreu na escola ‘4’, também na escola ‘1’ ficou evidente a

mesma curiosidade quanto ao mestrado. Solucionadas algumas dúvidas,

direcionamos a conversa para as questões relacionadas a realidade da escola.

Conversamos sobre aspectos relacionados à administração da escola, pois uma

nova diretora estava assumindo a gestão e todos estavam em processo de

adaptação. O ano letivo de 2006 estava finalizando e a equipe pedagógica

mostrava-se bastante preocupada com o alto índice de reprovação, problemas de

indisciplina envolvendo os alunos, bem como a omissão das famílias no

acompanhamento da vida escolar de seus filhos.

Combinamos o retorno à escola para o dia seguinte para conversarmos

com a outra supervisora que no momento não estava presente. Feito isso, ficamos

sabendo pela diretora que a supervisora Otília, ao saber da nossa visita e de que

retornaríamos para conversarmos com ela, omitiu-se a comparecer à escola naquele
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dia e horário, que por sinal era seu horário de trabalho, adiando seu

comparecimento para o dia e horário em que havíamos marcado com a sua colega

de trabalho, a supervisora Dilzete. Neste sentido, confirmou que somente

conversaria conosco na companhia dessa outra supervisora. Assim, retornamos à

escola, somente no dia que já havíamos agendado com a supervisora Dilzete.

No dia 20 de dezembro visitamos a Escola ‘3’. A supervisora não estava

presente. Encontramos apenas a diretora e alguns professores, que realizavam o

processo final das avaliações com os alunos.

Conversamos com a diretora ‘C’ sobre os nossos objetivos e a

possibilidade de voltarmos à escola para acompanharmos o trabalho de supervisão

pedagógica. Ela perguntou se queríamos entrevistá-la e prontificou-se para qualquer

contribuição.

Esta escola é bem pequena, conta com quatro salas de aula, com uma

funcionando com educação infantil. A diretora ‘C’ falou das dificuldades enfrentadas

quanto a sua clientela, considerada de baixo poder aquisitivo, destacando-se a

desestruturação familiar dessas crianças.

Uma questão que não foi levantada como problema, mas que chamou a

nossa atenção, diz respeito aos professores da escola. A maioria deles fixa

residência em outras cidades e precisam se deslocar/viajar todos os dias. A

supervisora mora na sede do município, mas toda semana viaja para um município

da Paraíba, para assumir outra carga horária de trabalho, estando na escola

somente nas segundas e quartas feiras.

Sendo assim, ficamos de retornar à escola no dia em que se realizaria o

primeiro encontro do ano de 2007, que aconteceria o planejamento anual da escola.

Por fim, nesse mesmo dia, à tarde, fomos até a Escola ‘2’. Aconteceu o

mesmo fato da Escola ‘3’; a supervisora não compareceu nenhum dia da semana. A

diretora ‘B’, muito prestativa, disse que telefonaria, caso ela aparecesse, mas como

ela é de outra cidade, acreditava-se, só voltaria no início do ano letivo de 2007.

Permanecemos na escola e conversamos com alguns profissionais que

estavam presentes. A coordenadora administrativa (que atua como se fosse uma

vice-diretora), a diretora e alguns professores. Nesta conversa, ficamos sabendo que

uma das grandes dificuldades encontradas no acompanhamento do trabalho

pedagógico, diz respeito aos horários disponíveis: a supervisora está na escola nas
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segundas e terças-feiras o dia todo, mas este tempo, parece não suprir as

necessidades da instituição.

A escola ‘2’ se destaca, segundo alguns funcionários e as nossas próprias

impressões, pela boa atuação da diretora que está na gestão há quatro anos. “Ela é

muito presente!”, destaca uma das professoras. Uma das grandes dificuldades da

escola é com relação ao espaço físico, uma vez que as salas são pequenas e quase

não dispõe de área no pátio. O espaço físico disponível é insuficiente para as

crianças se reunirem para lanchar na hora do intervalo. Mesmo assim, ao contrário

das demais; “a escola não tem perdido aluno, tem mesmo é crescido em matrícula”.

Elas comemoram!

Outro ponto a ressaltar é que, apesar do espaço físico da escola não ser

suficiente nem favorável ao desenvolvimento das atividades recreativas e didático-

pedagógicas, a escola optou por separar uma sala, embora bem pequena, para a

supervisão desenvolver seu trabalho. Isso demonstra a importância que é dada a

essa função nessa escola. É a única das escolas pesquisadas a dispor desse

espaço. A supervisora fala da importância desse ambiente:

Porque a gente também precisa ler, de buscar acolá naquele material
que a gente tem lá na escola. Essa sala é bom assim, individual,
porque quando é pra falar com os pais dos alunos é muito bom,
porque aquela sala é só pra gente sabe. (ROSILDA).

Quanto à conversa com a supervisora da escola, optamos por adiar o

nosso encontro para o período da Semana Pedagógica, que aconteceria no mês de

fevereiro de 2007. Este seria, para nós, um bom momento de estarmos inseridos,

uma vez que teríamos a oportunidade de interagir com todo o grupo que constitui a

rede municipal da educação em Jardim de Piranhas. Todos estariam lá!

3.2.2 Conversando com os supervisores

Prosseguindo nossas ações, já tendo realizado as primeiras visitas e

conversas nas escolas pesquisadas, passamos a observar como os profissionais da

educação de Jardim de Piranhas desenvolvem a função de supervisão pedagógica

nas escolas.
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A nossa primeira entrevistas/conversa aconteceu com as supervisoras da

escola ‘1’; em suas dependências físicas. Este momento realizou-se na ‘sala dos

professores’ - é uma sala de tamanho médio, onde eles costumam se reunir nos

intervalos ou em outros encontros. Foi uma solicitação das supervisoras para que a

nossa conversa ocorresse ali mesmo, justificando que sentiam-se mais à vontade.

Quando chegamos à escola, as duas supervisoras já se encontravam no local,

fazendo perceber que já falavam sobre a conversa que teríamos.

A supervisora Otília confessou que não se sentia à vontade para

conversar individualmente conosco, somente participaria da conversa se fosse

juntamente com sua colega de função na escola, a supervisora Trovinha.

Argumentou que não se sentia supervisora, considerando-se mais uma auxiliar de

supervisão. Esse fato nos chamou atenção, uma vez que já exerce esta função há

três anos, estando anteriormente atuando na gestão de outra escola.

Acreditamos que isso pode ser resultado de questões administrativas pelo

fato de que, no município, alguns profissionais que atuam na supervisão prestaram

concurso para a função de supervisão, enquanto outros atuam nesta função, mas

foram concursados e contratados como professores. Nesta escola, as duas

supervisoras têm a mesma situação funcional, ou seja, são concursadas e

contratadas para o cargo de professor e assumem, no momento, a função de

supervisoras pedagógicas.

Na medida em que conversávamos, percebíamos na fala de Otília, quando

afirmava considerar-se auxiliar, a importância do fato da supervisora Dilzete exercer

há mais tempo essa função na escola. Sabe-se que o tempo de função associa-se a

competência, o que valoriza os saberes da experiência. Neste sentido afirma:

Desde que eu comecei na supervisão, eu tenho me sentido uma
auxiliar de Céu, eu dizia muito a ela eu não sou supervisora eu
apenas sou ajudante de supervisor. E sempre quando eu viajo...
assim, que eu converso com as pessoas eu digo: olhe eu sou
ajudante de supervisor! Tem uma lá que é mais experiente. Porque,
na verdade quando a gente começou era assim (OTÍLIA).

Diante desta nova situação, combinamos conversar em grupo de três. No

início nos deparamos com um pouco de dificuldade, uma vez que a supervisora

Otília demonstrava maior interesse em conhecer o Programa de Pós-Graduação da

UFRN do que falar sobre o trabalho de supervisão na escola. Não negligenciamos o
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seu interesse. Transitamos por algumas questões que diziam respeito à organização

e ao processo de seleção deste Programa, considerando que, ao evidenciar o

desejo pelo assunto, revelou que este se constituía em um sonho para o seu próprio

processo de formação. Nesta perspectiva afirmou: “eu considero você uma pessoa

de muita sorte, porque todas nós desejaríamos fazer um mestrado, mas é muito

difícil, é tudo muito distante” (ÓTILIA).

Tendo contemplado esses pontos, passamos então a enfocar o trabalho

de supervisão na escola. A conversa fluiu bem. Elas falaram do cotidiano da escola

e do trabalho de supervisão, ficando bem mais evidente a fala da supervisora

Dilzete, uma vez que a supervisora Ótilia falou pouco, e quando falava usava um

tom de voz muito baixo quase inaudível. Acreditamos que essa sua postura está

relacionada com a forma como ela própria tem se concebido no processo: uma

auxiliar!

Não aconteceram interrupções. Somente no início ocorreu um pouco de

barulho; resultado das conversas dos professores que, ao concluírem suas

atividades em sala de aula, passavam pelo local.

No dia 21 de dezembro de 2006, conforme havíamos combinado,

realizamos na escola ‘4’ a conversa com a supervisora Trovinha, que foi bastante

tranqüila, agindo com naturalidade e sem nenhuma interrupção. Ficamos muito à

vontade na sala da direção; é nesse local que o supervisor costuma ficar durante

seu expediente nesta escola.

A única questão a destacar é que, como desempenhamos no ano de 2005

a função de supervisão juntamente com a supervisora Trovinha, ela, repetidas vezes

afirmava: “você sabe como é!” Este pressuposto de que, a priori, já conhecíamos o

seu trabalho, fez com que, em sua narrativa fosse omitindo alguns fatos; e quando

perguntávamos: mas, como é que isso acontece? Ela apresentava uma expressão

de estranhamento, como se estivesse dizendo: “você tá com amnésia ou é o quê?”

A entrevista com a outra supervisora da escola ‘4’ aconteceu durante a

semana pedagógica de 2007, enquanto os professores estavam assistindo a uma

palestra. A supervisora Margarida nos chamou e disse: “Aline, vamos logo conversar

comigo, desde aquele dia na escola que você falou que queria uma conversa

individual comigo que estou esperando!”. Nesse dia a programação da semana

pedagógica estava acontecendo no salão do Centro Social e Pastoral Padre João

Maria. Saímos para um corredor - que era mais isolado - e lá conversamos. Não
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aconteceram interrupções, a não ser alguns professores que passavam pelo local e

nos cumprimentavam, o que não comprometeu o ritmo da conversa.

Na primeira visita à escola ‘4’ já havíamos conversado bastante com a

supervisora Margarida. Na ocasião, percebemos que um dos grandes problemas do

trabalho de supervisão é que os professores esperam receitas mágicas, como se o

supervisor tivesse em uma caixinha a solução para todos os problemas; Margarida

acrescentou: “enquanto não forem eles a buscarem as saídas, não vai funcionar!”

Percebemos que, na segunda conversa com a mesma supervisora, a qual

foi gravada, ela ficou menos espontânea, parecia estar preocupada, medindo todas

as palavras antes de falar, apresentando um pouco de receio.

A conversa com a supervisora da escola ‘2’ também aconteceu durante a

semana pedagógica, que neste dia estava sendo realizada nas dependências da

Escola Estadual Machado de Assis. Como os professores estavam assistindo a uma

palestra no pátio, fomos para uma sala de aula vazia e lá conversamos, sem

nenhuma interrupção. O fato da conversa ser gravada, de início, fez com que a

supervisora Rosilda se mostrasse um pouco tensa, temerosa; mas, no decorrer da

conversa foi sendo superado.

Nesta conversa harmoniosa, sentimos que as respostas eram mais

precisas; a supervisora Rosilda ia expondo, de forma sucinta e esclarecedora, como

o trabalho de supervisão pedagógica funcionava em sua escola.

Consideramos este momento muito rico. Apesar de se colocar de forma

breve, a supervisora Rosilda não apresentou resistências, deixando aparecer muita

sensibilidade e transparência. De todas as entrevistas, esta foi a que deixou mais

evidente seus dilemas e angústias; concluímos que, além de suas ações práticas, a

supervisora Rosilda abordou, mesmo de forma sucinta, alguns sentimentos que

permeiam esta função.

Conforme havíamos combinado, fomos à escola ‘3’ no dia em que

acontecia o primeiro encontro com os funcionários da escola, comumente conhecido

como o dia do planejamento anual. Chegamos logo no início do encontro e

aproveitamos para observá-lo, permanecendo até o seu término; quando

conversamos com a supervisora Maria Edite na sala dos professores.

Ao contrário do que aconteceu durante entrevistas anteriormente

realizadas e as conversas até então tidas, nos deparamos com duas situações de

interferências: a primeira, de um aluno que entrou neste local querendo saber quem
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nós éramos e o que estávamos fazendo ali na escola. A segunda interferência foi

quando a diretora ‘C’ entrou na sala, e um pouco ‘curiosa’ ficou ouvindo, chegando a

intervir em alguns momentos. Parecia que, apesar de gostar do trabalho da

supervisora, esta não daria conta de revelar todas as “qualidades” da escola. Esta

situação ocasionou certo constrangimento, pois já havíamos falado para diretora ‘C’

que, neste momento o nosso interesse era conversar particularmente com os

supervisores a respeito do trabalho desenvolvido por eles nesta função. Porém, no

decorrer da conversa a diretora ‘C’ argumentou: “a gente trabalha juntas, eu gosto

do trabalho de supervisão e sempre tô combinando tudo com ‘Maria Edite’, estou em

todos os planejamentos”. Justificando assim, a sua interferência.

Um ponto em comum no relato das supervisoras das quatro escolas é que,

para elas, a mais importante de suas atribuições/papel é realizar o planejamento na

escola, fato que nenhuma deixou de mencionar. Muito embora demonstrem que

essa questão não está bem resolvida, parecendo ser um grande problema no

trabalho do supervisor em Jardim de Piranhas.

A disponibilidade, aceitação e colaboração demonstradas pelas

supervisoras e diretoras durante nossa permanência nas escolas foram

imprescindíveis para a realização do nosso objetivo. Foi com alegria e satisfação

que vivenciamos este momento da pesquisa nas escolas municipais de Jardim de

Piranhas.

3.3 Crenças que provocaram e guiaram passos: as estratégias de ação e de
pensamento na construção da pesquisa

Desde o início do nosso trabalho temos afirmado a nossa convicção de

que a escola pode ser um espaço de formação do educador e que o supervisor

pedagógico, compreendido aqui como um mediador/articulador e colaborador do

trabalho pedagógico, é a peça chave dessa engrenagem.

Destacamos que não temos pretensão de avaliar10 o trabalho

desenvolvido pelos supervisores nas escolas municipais de Jardim de Piranhas, mas

sim perceber/compreender as estratégias de ação que constituem a sua prática

10 Avaliar no sentido de atribuir valores, como sendo certo ou errado.
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pedagógica cotidiana, no sentido de identificar possibilidades de uma formação nos

moldes aqui propostos.

Expondo estas considerações e, ainda, acreditando no diálogo como

possibilitador de construção de significados e produtor de algo novo, o tomamos

como principal estratégia metodológica na construção desta pesquisa.

Esse processo não é algo dado. Quando o vivenciamos, não estamos

‘aplicando’ simplesmente uma técnica. Trata-se de um exercício do pensamento, na

medida em que tentamos construir estratégias que possibilitem compreender o

pensamento do outro, sem o colocarmos fazendo avaliações.

Estas conclusões conduziram o nosso processo de pesquisa, nas

conversas com os supervisores, nos momentos de observação nas escolas e nas

estratégias encontradas/construídas para análise dos dados. Optamos por fazer a

transcrição, na íntegra, de todas as gravações das conversas com as supervisoras.

Demos ênfase a essa opção, pois já se tratava de uma estratégia de análise; uma

vez que, neste momento, íamos fazendo algumas inferências. Utilizamos notas de

rodapé para registrar sentimentos que afloravam naquele momento, das

compreensões que íamos tendo ao recordarmos os gestos, insinuações, cortes nas

falas, quando iniciavam a narrativa de uma questão e logo interrompiam evitando

algumas questões conflituosas. Para elucidarmos, apresentamos este momento da

entrevista – observem a nota de rodapé nº 11 - que demonstra uma dessas

anotações que fazíamos no momento da transcrição:

(...) eles avaliaram o trabalho da gente, do supervisor; o que foi
positivo e o negativo durante o ano que passou o que bom e o que
foi ruim. Muita gente colocou inclusive eu, a presença da supervisora
Margarida na escola, que foi uma aquisição boa. Aí o que foi ruim, aí
eles se soltaram mesmo... quer dizer, mas, o trabalho de supervisão
até que não foi muito criticado não, sempre tem né, mas... o que foi
bom e o que foi ruim11... aí depois... aí a gente pegou esse texto, aí a
gente continuou. Eu disse: supervisora Margarida, nós vamos
continuar com leitura e escrita. (TROVINHA, grifo nosso).

Percebíamos assim, situações de negação, quando, em busca de conforto

e segurança se foge de situações consideradas como estranhas e que podem nos

11 Essa nota é exemplificadora das notas que fazíamos durante a transcrição: achamos que
poderíamos ter perguntado quais pontos foram colocados enquanto positivos e/ou negativos, mas
não quisemos pressionar: não sabemos se agimos corretamente assim. Ela parecia não querer tocar
nestes pontos, e aí imediatamente pula para outro assunto.
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causar dor. Quando surgem determinados assuntos somos acometidos por

sensações de medo que nos impedem de refletirmos sobre eles. Ao mesmo tempo,

há sensações de prazer que atraem outros pensamentos e nos conduzem a outros

assuntos. Navarro (2005) argumenta que, infelizmente temos escolhido resistir e

negar, em lugar de enfrentar e aprender.

Após esta transcrição, tentamos perceber as opiniões e pressupostos

norteadores das falas, identificando elementos estruturantes das narrativas,

tentando entender sobre o que falavam.

Passamos, então, a fazer agrupamentos, juntando, uma a uma, as falas

das supervisoras, em grupos semelhantes – temas comuns; relendo as narrativas e

as primeiras impressões, já registradas, seja pelas notas de rodapé ou pelas

anotações realizadas durante as leituras das falas transcritas/digitadas e impressas.

Continuávamos registrando as observações e significados que iam surgindo.

Comparávamos com proposições de alguns teóricos que tratam dos referidos temas

e acrescentávamos algumas considerações.

Quanto a estes agrupamentos, percebíamos que havia temas mais gerais

e que, dentro destes surgiam algumas especificidades. Assim, formamos subgrupos

dos significados que considerávamos serem os mais aproximados. Ressaltamos que

nossa estratégia não era perceber as diferenças e sim as semelhanças.

Depois de juntar e, consequentemente, separar as falas, encontramos os

principais temas abordados pelos supervisores. Vale salientar que, até este

momento, não deixamos de lado nenhuma das narrativas, buscando

encontrar/compartilhar significados em cada uma delas. Assim, encontramos e

demos significados aos seguintes grupos de falas:

1. PLANEJAMENTO
Concepções e perspectivas de planejamento
Justificativa da não existência do planejamento
O tempo (horário disponível) como fator fundamental
A organização do planejamento e sua efetivação
Importância dos saberes da experiência

2. DIA DE ESTUDO
Como se organiza o dia de estudo
Quando tem uma organização seqüenciada – roteiro de estudo
Quando parte da realidade – das necessidades apresentadas pelo grupo de
professores
Desejo e aceitação dos professores pelo estudo
Enquanto promotor do encontro de todos os profissionais da escola
O administrativo dentro destes encontros
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Os desafios
3. FORMAÇÃO

Formação enquanto possibilitador de mudança/conceito/desafios
Formação enquanto certificação e melhores salários/negligência no processo
Formação de professores
Formação do aluno
Formação associada à formação universitária
Formação dos supervisores
As antigas habilitações do curso de Pedagogia
Desafios

4. ACOMPANHAMENTO
Quando associado ao planejamento

5. RELACIONAMENTO E SOLICITAÇÕES DOS PROFESSORES
Como os supervisores estão se concebendo frente ao seu fazer
As cobranças/desejos dos professores para com os supervisores
O que os supervisores esperam dos professores
Do relacionamento com o diretor
A amizade
Compartilhamento/relacionamento entre os supervisores

6. QUESTÕES PESSOAIS
Desejos/necessidades de sentir-se valorizados
O desânimo na profissão

7. SITUAÇÕES DE CRISE E BUSCA DE SUPERAÇÃO
8. CONCEPÇÕES SOBRE SUPERVISÃO (EDUCADOR, REFLEXÃO)

A nomenclatura
Histórico da supervisão em Jardim Piranhas e questões políticas

9 APROXIMAÇÕES: PENSAR E FAZER
10. ESPAÇOS DE TRABALHO E OUTROS FAZERES NA ESCOLA/ROTINA

Aula de reforço
Pastas de sugestões
Projetos/datas comemorativas (eventos) e sugestões de atividades
Ajudar na elaboração das avaliações
Rotina
Testes de leitura
Trabalhar diretamente com o aluno e com a família

11. O ESPAÇO FÍSICO QUE OCUPA NO DESENVOLVER DO COTIDIANO DA
FUNÇÃO
12. POTENCIAL DA ESCOLA E AS IMPLICAÇÕES/DESAFIOS PARA MUDAR
13. CRENÇAS / PRESSUPOSTOS: POSSIBILITADORES DE MUDANÇAS

Importância da organização da escola e do trabalho coletivo
14. A ACEITAÇÃO DISPONIBILIDADE E VALORIZAÇÃO DADA A ESTA
PESQUISA
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Após realizarmos estes primeiros agrupamentos, retomamos às falas, que

já não eram de um supervisor em particular ou de uma determinada escola, mas

constituíam a narrativa do grupo de supervisores da cidade de Jardim de Piranhas.

Assim concebidas, passamos para um outro momento de leitura e análise, tentando

agora, identificar o que orientava e como se organizavam estas falas; que tinham

como tema central, o trabalho do supervisor.

Nesta fase, retomamos à organização do pensamento que havia orientado

a nossa conversa com as supervisoras, momento em que pretendíamos perceber

como elas estavam concebendo o seu fazer – a função de supervisor - e a

efetivação desta tarefa no cotidiano de suas práticas pedagógicas; com a pretensão

de identificarmos as aproximações entre o seu pensar, fazer e as possibilidades já

existentes de alguma mudança em suas ações, erigindo uma formação continuada,

pautada no diálogo, na colaboração e reflexão. É assim que retomamos estas falas

e passamos a reagrupá-las. Com os temas já identificados, queríamos perceber sob

que dimensão/perspectiva eles estavam sendo abordados.

Este novo reagrupamento vai organiza-se em três grupos:

1. Quando tratam as questões segundo a ordem das concepções – o

pensar sobre o fazer. Apontando para as concepções dos supervisores, refletindo

acerca de seus desejos, frustrações e principalmente buscando compreender suas

crenças, buscando compartilhar significados.

2. Pontos que dizem respeito às ações propriamente ditas, da ordem do

próprio fazer em desenvolvimento. Referindo-se às estratégias desenvolvidas pelos

supervisores pedagógicos nas escolas municipais em Jardim de Piranhas, bem

como os espaços e relações interpessoais estabelecidas no cotidiano de suas

práticas.

3. Quando apontam para a possibilidade da efetivação da formação

contínua, dialógica e reflexiva. Dizem respeito às mudanças propostas pelos

supervisores dentro do seu próprio contexto de trabalho; as ações que têm

desenvolvido e que percebem, embora em alguns momentos não tenham ciência,

que proporcionam espaços de diálogo, colaboração, e reflexão. Neste momento é

mais forte o nosso olhar, buscando perceber esses elementos e apresentando

nossas compreensões daquilo que consideramos como sendo impulsionador de

mudanças.
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Vale salientar que estes agrupamentos, que serão apresentados e

minudenciados no próximo capítulo, se constituem em uma estratégia que utilizamos

para melhor observarmos as dimensões do trabalho do supervisor Em nenhum

momento eles se separam, encontram-se entrecruzados, tanto em suas narrativas,

como em suas práticas.

Percebemos que as análises realizadas durante o processo de pesquisa

não se limitam a estes grupos aqui apresentados. Na verdade, eles representam

uma tentativa de síntese, de um processo iniciado desde o momento que elegemos

nossos objetivos e ferramentas para que chegássemos até aqui.

Outro ponto a se destacar é que, conforme fomos percebendo os

principais elementos contidos nas falas dos supervisores no que se referia às

estratégias de ação desenvolvidas em sua prática pedagógica, optamos por

observar aquelas que, para nós, se apresentavam como mais efetivas e

significativas enquanto possibilitadoras de formação continuada para os professores

e eles próprios, tais como, a semana pedagógica, momentos de planejamento ou

reuniões pedagógicas e os dias de estudo. Isso, para que pudéssemos compreender

melhor as suas narrativas, quando se remetiam a estas situações de trabalho.

Assim, tomamos como fio condutor, durante a construção deste trabalho, as

conversas/diálogos efetivadas com os supervisores das escolas municipais de

Jardim de Piranhas/RN.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com



93

CAPÍTULO IV

DIÁLOGOS EM DIÁLOGO: DIMENSÕES DO TRABALHO DO
SUPERVISOR PEDAGÓGICO

Aqueles que falam de modo democrático
precisam silenciar-se para permitir que a voz

daqueles que devem ser ouvidos emirja.
Paulo Freire

Conforme citamos no capítulo anterior, esta parte do nosso trabalho

contém as entrevistas e diálogos realizados com as supervisoras das escolas

públicas municipais do Ensino Fundamental I, da cidade de Jardim de Piranhas/RN.

Todo o seu conteúdo será apresentado e analisado à luz de um referencial teórico.

Sabemos que cada uma dessas pessoas fala do ‘seu lugar’, com suas

particularidades pessoais e profissionais com relação ao seu trabalho e sua função.

Embora os diálogos apareçam organizados em três eixos de discussão,

se entrecruzam, se complementam e acontecem de forma simultânea, visto que as

estratégias de ação que os supervisores desenvolvem em suas práticas muito têm a

ver com suas crenças.

Construímos nosso trabalho, pautados na aposta de que o supervisor

pode ser um mediador de formação continuada na escola e que esse processo seria

potencializado com o desenvolvimento do diálogo e da reflexão enquanto elementos

constitutivos de sua prática pedagógica. É nesse sentido, que tentamos

compreender como o supervisor pedagógico se percebe no desenvolvimento dessa

função e em que medida suas estratégicas podem ser provocadoras do

desenvolvimento da formação continuada em serviço com os professores. Eles

pensam, desejam, idealizam e fazem! Porém isso não acontece de forma linear nem

harmoniosa.

4.1. Olhando com quem olha: dimensões conceptuais

Discutimos aspectos referentes às concepções dos supervisores,

refletindo seus desejos, frustrações e principalmente compreendendo suas crenças,
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e compartilhando significados. Embora apresentemos algumas considerações sobre

as posturas apresentadas pelos sujeitos envolvidos, não temos pretensão de

confrontar opiniões, apresentando argumentos que convençam. Ao optarmos pelo

diálogo, na proposição de David Bohm como estratégia de análise, nosso objetivo foi

que pudéssemos compartilhar de diversos argumentos numa constante construção

de sentidos. “Dialogar é compartilhar significados e não disputa de ‘verdades’.”

(NAVARRO, 2005, p. 49).

Assim, apresentamos algumas falas dos supervisores que expressam sua

visão sobre:

• O que é formação;

• O papel do supervisor e como tem se desenvolvido a função no

município de Jardim de Piranhas;

• Como se vêem neste processo junto ao aluno, ao professor e aos

outros colegas de função.

Não são ainda as estratégias de ações no desenvolver de suas práticas

pedagógicas, ficando mais no plano da idéias, das concepções, da ordem do desejo,

da representação, do que acham que deve ser. Desta forma, falaremos um pouco de

suas expectativas pessoais e profissionais.

Em nossas explanações anteriores, apontamos para uma formação dos

professores, de forma contínua, no interior da escola que esteja diretamente

vinculada à realidade cotidiana. Isto porque, para nós, a escola é uma unidade de

mudanças. É a vivência pedagógica no dia-a-dia que aponta experiências positivas,

negativas e possíveis correções do que não funcionou bem, conforme o planejado.

A formação não acontece de forma estática e linear. Assim como

educador e educando vivenciam constantemente situações de rupturas e conflitos, a

formação desenvolve-se em um processo de mudança, marcado pelo desejo de

superação, de respostas a “novos” e “velhos” questionamentos, indo e vindo,

avançando e recuando. Deste modo, acreditamos ser muito importante observar a

própria prática dos professores, suas experiências, como elemento propulsor de

reflexões.

Logo, Nóvoa (2002, p.57) propõe e justifica uma formação alicerçada na

experiência profissional. Ao mesmo tempo, esclarece que:
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Não se trata de mobilizar a experiência apenas numa dimensão
pedagógica, mas também num quadro conceptual de produção de
saberes. Por isso falar de formação contínua de professores é falar
de criação de redes de (auto) formação participada, que permitam a
globalidade do sujeito, assumindo a formação como processo
interativo e dinâmico. (NÓVOA, 2002, p. 57-58).

Neste processo é de fundamental importância que a formação e o

trabalho da escola estejam centrados na pessoa do professor e na sua experiência,

uma vez que, nos períodos de crise e de mudanças, serão estruturantes na

construção/reconstrução de identidades, pois na efetivação de mudanças e

inovações se requer um tempo para acomodá-las.

As supervisoras falam da importância dos saberes, da experiência no

fazer e refazer da profissão. O aprender com a prática, na prática e para a prática.

Assim reconhecem que com a experiência, o trabalho vai se solidificando, ganhando

autenticidade, conforme observamos nos relatos a seguir:

Nesse ano de 2006 é assim eu gostei mais do que os outros anos,
2005... Eu tô gostando mais do que nos anos passados. Eu acho
que a gente tem aprendido mais. (OTÍLIA).

É o que eu tenho comprovado, durante todos esses anos; se vai na
família... Eu não sei não meu Deus, mas eu nunca me arrependi de
sair de casa pra ir na casa de um aluno pra não ter resultado, sempre
tem, e como, resultados positivos! . (MARGARIDA).

A gente tá pensando em fazer coisas melhores né, a experiência
aqui já tem mais tempo. Até porque Aline, você sabe, que não faz
muito tempo que aqui em Jardim começou a supervisão. E a gente
chegou pra mudar toda uma estrutura que eles não tinham. Você
sabe disso! (TROVINHA).

Neste último registro, percebemos que o processo de mudança não ocorre

de imediato, instantaneamente! Percebe-se quando a supervisora Trovinha chama a

atenção para as transformações que seu cargo sofreu em Jardim de Piranhas com o

passar dos tempos:

Foi em dois mil, o primeiro concurso aqui. Inclusive, ainda hoje, tem
professor que ainda diz que supervisão é um cargo de confiança; não
é, supervisão não é cargo de confiança! Cargo de confiança é aquele
que é remunerado e que é mais... ah, outro dia uma menina disse
aqui, uma menina de Caicó disse que era um cargo de confiança. Eu
digo, não é cargo de confiança! Tem no plano daqui... meu contra-
cheque... não é cargo de confiança não. A gente tá aberto e livre pra
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fazer o que quiser; criticar e dar... agora o pior é que, você sabe,
ficam essas mudanças; quando muda de prefeito, muda a gente, que
não era pra mudar também, porque se supervisor quisesse ele lutava
pra ficar naquela escola. Sabia? Por que, não é cargo de confiança!
Você sabe disso, dessa realidade, mais do que eu... é por aí, as
dificuldades são grandes, mas a gente vai engatinhando e um dia
lutar por uma educação de qualidade. (TROVINHA).

Em 2000, realizou-se um concurso público com vagas para a função de

Supervisão Pedagógica, sendo o único até então. Porém, no ano de 1998, foi

realizado o primeiro concurso público em Jardim de Piranhas, contemplando todos

os setores da administração municipal. Nessa época, o município apresentava um

quadro de funcionários que não correspondia às suas necessidades. Os

profissionais que atuavam na área de educação, até aquele momento, eram

contratados provisoriamente, salvo aqueles que foram contratados com carteira

assinada, até o ano de 1988, por indicação política12. Com a Constituição Federal de

1988, as contratações dos profissionais para assumirem cargos públicos passaram a

ser exclusivamente por concurso público; o que corrobora a Lei de Diretrizes e

Bases da Educação nº 9193/96 quando prevê em seu art. 67 item I, que os

profissionais da educação terão ingresso exclusivamente “através de concurso

público de provas e títulos.”

Neste concurso, realizado em 1998, foram oferecidas vagas para

professores de nível superior, e magistério em nível de 2º grau. O que aconteceu?

Os professores com formação em magistério foram colocados para atuarem nas

salas de aula da Educação Infantil e primeiras séries do Ensino Fundamental. Já os

com licenciatura em Pedagogia passaram a atuar nas últimas séries deste mesmo

nível de ensino, lecionando disciplinas como Geografia, História, Língua Portuguesa,

entre outras. O concurso não foi realizado por área e sim por grau de formação. Tal

fato gerou reivindicações por parte daqueles que tinham formação nas áreas

específicas. Isto porque os oito primeiros colocados foram justamente os habilitados

em Pedagogia. Na primeira chamada convocaram apenas dez dos aprovados,

contemplando-se apenas dois aprovados de áreas específicas. Os demais

aprovados com habilitação em áreas específicas recorreram à justiça para serem

convocados a assumir as suas respectivas disciplinas, conforme suas habilitações

obtendo resultado favorável. Assim, no final de 1998, as disciplinas das últimas

12 Esta época é popularmente conhecida, como a época do trem da alegria.
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séries do Ensino Fundamental passaram a ser lecionadas pelos professores de

áreas específicas.

Por todos estes fatos, os oito pedagogos contratados foram colocados em

readaptação de função, assumindo o lugar de supervisores pedagógicos nas cinco

escolas da rede municipal de ensino.

Por isso, em Jardim de Piranhas, os supervisores pedagógicos passaram

a constituir o quadro de funcionários das escolas da rede municipal de ensino.

Outro fator importante, apontado no relato da supervisora Trovinha, diz

respeito à forma como os supervisores pedagógicos são vistos pelos professores:

cargo de confiança dos políticos. Isso porque não há critérios para a seleção dos

professores para atuarem na função de supervisão. Fica a cargo da Secretaria de

Educação fazer esta locação.

Desta forma são emanadas questões paradoxais para este profissional.

Há a concepção de que esta função é um “cargo político-partidário”, sendo

profissional concebido como um “indivíduo apadrinhado” em vez de um sujeito

“profissionalizado”. Existem indefinições sobre seu papel, as quais deixam abertas

às especificidades com relação à função além de ocasionar de conflito.

Observando-se o depoimento da supervisora Trovinha, e o contexto local,

percebe-se que este problema é muito sério no município, e só prejudica o

desenvolvimento do trabalho desse profissional. A cada mudança de gestão

(prefeitos e secretários), mudam-se os quadros de funcionários das escolas;

inviabilizando a construção de uma proposta de trabalho que considere a

autenticidade e particularidades das instituições. Não defendemos que os

profissionais exerçam permanentemente suas funções, sem flexibilidades, mas que

tenham estabilidade para desenvolver um trabalho sério e comprometido,

possibilitando o desenvolvimento da escola em sua cultura e identidade.

Além da discussão sobre o próprio fazer, bem como a formação e

conjunturas funcionais próprias da função, evidenciamos que é constante a

inquietação desses profissionais quanto ao uso da nomenclatura: “Supervisão

Pedagógica”, uma vez que nas abordagens teóricas que estão chegando às escolas,

o termo mais utilizado é: “Coordenador Pedagógico”. Assim, nos relatos demonstram

insatisfação com o atual termo utilizado para designar a função. Consideram-no

obsoleto e taxativo, dando margem a sentidos pejorativos. Nesta perspectiva

afirmam:
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Em primeiro lugar, Aline, muitas vezes, eu nem me vejo, assim, com
esse nome: supervisora, eu acho esse nome muito pesado, como se
esse nome, supervisora, viesse com muitas setas: fiscalizadora,
controladora. Eu quero me ver como, educadora. (MARIA EDITE).

No tempo atual, acho que passa pela questão da nomenclatura; no
sentido de que quando você passa a ser visto como um coordenador
pedagógico, aí tem um outro olhar, por que é uma coisa mais leve.
Porque coordenador é alguém que tá a par da situação da escola
como um todo; tá tentando ligar as ações. (OTÍLIA).

Em relação ao à nomenclatura: “supervisão pedagógica”; relatam que são

convidadas para participar de alguns trabalhos acadêmicos. Confusas, evidenciam

que a atual literatura trata desta função sob a denominação de “coordenador

pedagógico”. Assim, apresentam dúvidas quanto à legalização do termo, tanto nos

concursos quanto nas questões funcionais administrativas.

É interessante observar que, apesar de sugerirem a mudança do termo,

questionam a sua definição, distinguindo mais como uma atribuição dada ao

supervisor pedagógico. Sobre esta questão acrescentam:

A menina de Caicó falou que não se chama mais supervisor tá se
chamando mais coordenador pedagógico. Eu disse a ela: aí vem a
questão dos concursos. É uma novidade pra Jardim! Porque aqui em
Jardim, desde que assumi e fiquei na função, é supervisão. Assim, o
nome coordenador pedagógico é como se fosse já uma atribuição do
supervisor. Elas, lá já estão estudando as coisas que falam sobre
coordenação. Pelo menos é o que eu entendi. A nomenclatura... o
caminho é que vai ser mudado. Futuramente serão coordenadores
pedagógicos, como já estão sendo chamados em algumas regiões
do país. (OTÍLIA).

Inclusive, uma menina de Caicó veio fazer uma entrevista de como
era a realidade, o que era que significava coordenação pedagógica,
porque ela disse que criaram nas escolas coordenação pedagógica e
todas... Eu disse: não, ninguém tá fazendo nada de diferente. O
coordenador pedagógico é mais uma responsabilidade, porque tudo
o que acontece vai para o coordenador pedagógico, aí o
coordenador pedagógico tem que organizar as reuniões, tem que
reunir os supervisores... e termina fazendo tudo do supervisor. ainda
não definiram! Então como é o apoio pedagógico da escola, porque é
o apoio pedagógico da escola, que é pra integrar supervisão,
coordenação e direção. (TROVINHA).

Evidencia-se a incerteza dos supervisores sobre essa nomenclatura. Em

alguns momentos concebem como sendo a mesma coisa, em outros como mais

uma responsabilidade atribuída ao supervisor. Compreendemos que não se trata de
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uma simples mudança de termos, e sim de uma reflexão acerca do seu papel no

sentido de “planejar e acompanhar a execução de todo o processo didático-

pedagógico da instituição”. (GEGLIO, 2005, p. 115).

Refletindo sobre essa questão, a supervisora Trovinha nos direciona para

uma definição que parece aproximar os termos, coordenador e supervisor,

denominando-os enquanto apoio pedagógico da escola. Nesta mesma direção,

Oliveira (2006) concebe este profissional como um articulador/mediador de

estratégias de ação que permitam reflexão e a reflexão sobre essa ação,

compreendendo-o, como apoio pedagógico na escola. Neste sentido contribui e

mobiliza a formação de seus profissionais.

Compreendemos que a formação continuada em serviço no espaço

escolar favorece a construção da profissionalização docente. É no desempenhar da

função que desenvolvem e aprendem as competências básicas da docência. Os

princípios organizacionais da escola, ao serem vivenciados, se refletem nas ações

dos professores, nas maneiras de ser e estar na profissão.

Compartilhando este mesmo pensamento, a supervisora Margarida vê a

necessidade dessa formação acontecer de forma continuada, porque os seus efeitos

não são instantâneos nem estanques, envolvendo momentos de rupturas. Em sua

narrativa, ela expressa a sua crença na formação enquanto mobilizadora de

mudança, uma vez que acredita ser,

pela formação, eu acho que isso precisa ser amadurecido, porque a
gente precisa muito mais de formação, porque é devagar, é através
da formação, e é muito devagar o seu efeito. Essa mudança de
mentalidade é muito devagar; nem se garante, nem se garante
100%. Agora, sem a formação, eu creio que isso é impossível.
Embora que a formação [...] envolve uma mudança de procedimento,
e muitas vezes têm que destruir o que a gente aprendeu.
(MARGARIDA).

Concordamos com esta afirmativa, ao destacar a importância da formação

e suas implicações. É necessária a abertura e o desejo daqueles que vivenciam

esse processo, uma vez que se trata de reflexões sobre seu pensar e seu fazer, o

que vai viabilizar mudanças. E isso não se faz por decreto! A formação, como

estamos abordando, exige envolvimento e investimento pessoal.

Neste sentido, nossos debates e reflexões apresentados até agora sobre

o papel do supervisor pedagógico não é mostrá-lo como um profissional que deva
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ter privilégios. Sabe-se que, é através da prática, do estudo, da pesquisa e da troca

de experiências que qualquer profissional cresce e exerce sua função com

dignidade, satisfação e autonomia.

Compreendemos que é objetivo da educação tornar as pessoas mais

livres e menos dependentes. A liberdade, da qual falamos, também está associada à

autoridade. Assim, concordamos com Freire (2000), quando alerta para o fato de

que a autoridade rigorosa põe fortes obstáculos ao aprendizado da decisão, da

escolha, da ruptura. Da mesma forma que a liberdade não favorece a democracia,

compreendida como “fazendo-se o que se quer”, negando vontades “outras”; uma

vez que a prática democrática é vivenciada somente pro sujeitos que compreendem

e assumem seus limites. “É vivendo com lucidez a tensa relação entre autoridade e

liberdade que ambas descobrem não serem necessariamente antagônicas uma da

outra.” (FREIRE, 2000, P.35).

Quando discute a especificidade de ser professor, a supervisora Maria

Edite destaca alguns acontecimentos, nos quais aquele profissional deve se portar

como um formador. Enfatiza a vivência da liberdade e autoridade ao mesmo tempo

em que pondera as exigências para o exercício da profissão.

O aluno é botado pra fora de sala; é botado pra fora pelo professor,
aos gritos, aos escândalos. [...] nós não tivemos, esses professores
atuais não tiveram uma formação humana, eles não têm uma
preocupação com o social, com essa capacidade que eles têm de
interferir na realidade, de transformar pessoas agentes, a
contribuição que eles têm em orientar o aluno pra vida; agora vai
depender de que maneira; se eu alimento picuinhas, briga acirrada
eu e meu aluno... o que é que falta acontecer dentro de uma sala de
aula? O que é que o aluno tem pra aprender? Ele tá vindo aprender,
simplesmente, conteúdos decorativos de um livro. (MARGARIDA).

A gente tem que saber que a gente é professor; professor é
professor! ele não pode se dar ao luxo de tá respondendo ao aluno
com a mesma agressividade que ele é agredido. Eu acho que a
gente tem que ser ainda um formador![...]. É uma profissão que
requer muito pouco pra qualquer um ser e exige muito de nós.
(MARGARIDA).

A última frase do depoimento acima se refere justamente aos saberes

necessários ao desenvolvimento da formação docente. Já discutimos sobre essa

questão na primeira parte deste trabalho, mas voltamos a enfatizar o que Tardif

(2003) coloca como sendo necessário para que a docência possa ser concebida
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enquanto profissão: da necessidade de um conhecimento especializado obtido

através de longa formação. A competência e o direito de uso destes conhecimentos,

a capacidade de avaliar em plena consciência o trabalho de seus pares, de refletir e

discernir diante de situações inusitadas, compreendendo problemas, esclarecendo e

buscando meios de atingir seus objetivos. Por isso, a necessidade de uma formação

continuada, com autonomia e competência que lhe exigem o compromisso e a

responsabilidade.

Daí concordarmos com Freire (2008), que, ao discutir sobre o papel do

professor e sua postura diante do aprendiz e do conhecimento a ser construído

evidencia a busca pela formação como uma responsabilidade ética e política:

O fato, porém, de ensinar o ensinante a ensinar um certo conteúdo
não deve significar, de modo algum, que o ensinante se aventure a
ensinar sem competência para fazê-lo. Não o autoriza a ensinar o
que não sabe. A responsabilidade ética, política e profissional do
ensinante lhe coloca o dever de se preparar, de se capacitar, de se
formar antes mesmo de iniciar sua atividade docente. Esta atividade
exige que sua preparação, sua capacitação, sua formação se tornem
processos permanentes. Sua experiência docente, se bem percebida
e bem vivida, vai deixando claro que ele requer uma formação
permanente do ensinante. Formação que se funda na análise crítica
de sua prática. (FREIRE, 2005, p. 28).

Ainda discutindo sobre as perspectivas de formação para estes

profissionais, destacamos a importância que tem a formação universitária, enquanto

veiculadora de instrumentalização para o exercício da docência. Portanto, avaliam

os resultados dos encontros nas escolas tomando por base de análise as aulas

assistidas na universidade.
Tem dias aqui, que eles saem daqui maravilhados. Minha nossa
senhora, parece até que eu tava em uma aula da faculdade: Eles
dizem! Tava lá na faculdade. Eu resumo assim, que era muito bom...
Você13 até disse a mim, assim: você tá notando, como essas
meninas; ela tá diferente, ela já tá vendo, já tá notando, já ta
despertando; ela chega aqui comenta um fato. Ela já tá diferente,
bastou começar a fazer faculdade, já despertou pra isso! Coisas que
a gente falava aqui, falava, e elas colocavam barreiras. (DIRETORA
‘C’).

Porque assim... a maioria desses professores, eles são formados,
eles são pedagogos; e isso também ajuda, né. Eles já têm
conhecimento, eles são bem participativos, no dia do encontro eles
ajudam! (DILZETE).

13 Se dirigindo a supervisora da escola onde trabalha.
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Percebemos, que nos trechos acima, as falas ratificam a valorização e

reconhecimento da Universidade, enquanto instituição transmissora do “saber

valorado”. É muito expressiva, quando conclui, que, ao parecer com uma aula da

universidade, o encontro pode ser considerado como de sucesso e principalmente

propulsor de formação. Em outra narrativa, percebemos que a supervisora Trovinha

associa a formação, principalmente a acadêmica, à possibilidade de serem

reconhecidas e valorizadas. Assim, expressa o seu desejo: “Espero que esses

jovens que estão na faculdade, que estão fazendo pedagogia reconheçam mais

esse trabalho”. Nestes termos, quanto mais elevada a formação, melhor será a

percepção da importância do trabalho do supervisor pedagógico na escola.

Ao refletirmos sobre o papel e importância da formação, tanto

universitária quanto a continuada, no contexto escolar, reconhecemos que uma não

substitui a outra. Com isso, os supervisores compreendem que a formação

universitária impulsiona o desejo dos professores pelo estudo. Devemos, também,

considerar a valorização e o reconhecimento social que a formação universitária

representa em nossa sociedade, possibilitando aos professores se reconhecerem

como ‘habilitados/diplomados’ a participarem das discussões, pois são portadores

de um conhecimento reconhecido como ‘teórico/cientifico’.

Em nossos estudos temos considerado que o cerne da formação contínua

não é o professor isolado, uma vez que defendemos uma formação que seja

colaboradora e compartilhada pelo diálogo e reflexão. Assim, corroboramos com o

pensamento de Nóvoa (2002), ao defender que o desenvolvimento profissional,

embora pessoal, se dá em um processo que envolve a própria pessoa do professor

que inserido em um corpo profissional e em uma organização escolar vai se

constituindo e redefinindo a profissão docente, no sentido de que a formação

contínua contribua para a mudança educacional. Portanto, é pessoal, é profissional

e é organizacional!

Neste discorrer, consideramos que a supervisora Maria Edite, ao discutir

acerca do papel do supervisor pedagógico, aponta para a possibilidade deste

profissional ser um articulador da formação continuada na escola, conforme

discutimos neste trabalho. Para tanto afirma que,
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o supervisor seria, assim, como aquele mediador, aquele articulador,
aquele que procura unir; busca esse conjunto, aquele que procura
tornar realidade os ideais pedagógicos de uma escola; tornar idéias e
princípios em realidade, através, de que, de atividades planejadas
coletivamente. Ele é aquela pessoa, que, tudo o que ele faz, tem que
estar preocupada com a aprendizagem, e para isso, ele trabalha com
os pais... tudo isso, em prol da melhoria do filho, da formação do
filho; com o aluno, e muito mais, com o professor; a questão da
organização deste ensino-aprendizagem, dessa aula, desse ensinar,
desse aprender, dessa vivência pedagógica que o aluno tem. Então,
eu acho a figura do supervisor, uma figura muito, muito importante,
uma peça muito importante na escola. Ele vai ter que tá sendo
revestido, como isso, como articulador. Digamos, quando se trabalha
com projetos, é preciso que se tenha essa pessoa pra articular;
porque, eu posso tá trabalhando muito bem na minha 4ª série, pode
você tá trabalhando melhor, em uma 3ª, cada um seguindo a sua
linha, e não ter ninguém nessa escola, buscando uma única...
buscando uma unidade. Porque, um pode tá desmanchando o que o
outro faz, né? Eu não vejo a escola funcionando, melhor, sem essa
pessoa lá. (MARIA EDITE).

Constatamos que as supervisoras reconhecem o seu papel como

formadoras de professores necessitando proporcionar espaços e estratégias no

contexto escolar que favoreçam o desenvolvimento profissional dos seus

integrantes. Maria Edite é enfática em sua narrativa, quando reconhece que esta

formação continuada na escola deve ser refletida nas ações desenvolvidas em sala

de aula e na escola, em geral, uma vez que a aprendizagem dos alunos estaria

diretamente correlacionada ao tipo de trabalho desenvolvido na escola. Assim, não

só se assumem como responsáveis pelo bom desenvolvimento do trabalho

pedagógico dos professores, como também pelos resultados deles advindos, o que

valoriza e potencializa a inter-relação ensino/aprendizagem. Nesta mesma direção

ainda acrescentam:

Eu digo assim, o supervisor aqui é como um mediador. Ele tá ali,
sempre buscando melhoria para uma educação de qualidade. é um
elo, na escola. (DILZETE).

Acho que é um apoio de formação para o professor, também.
(OTÍLIA).

Eu acho que o supervisor é para trabalhar mesmo, com o professor.
O dia a dia, ter um acompanhamento, buscar coisas diferentes... eu
acho que o papel do supervisor é esse mesmo. É trabalhar com o
professor! Ele tá lá como um suporte, uma ajuda pro professor...
buscar uma ajuda, alguma maneira diferente. É esse assim, que
procura todas as maneiras de reunir, de trabalhar com eles o dia a
dia, o bimestral. E tudo a gente faz! (ROSILDA).
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Neste cenário, a má formação do aluno está associada à formação do

professor, resultando em uma educação sem qualidade e, conseqüentemente, uma

escola que não atende a seu princípio de instituição formadora:

A maior carência do aluno não é tanto no afetivo. Talvez essa
carência seja igual à carência de formação mesmo; como o aluno
está indo pra aula aprender conteúdos soltos, isolados da vida deles;
como está acontecendo uma cegueira, eu não sei nem dizer que
cegueira é essa [...] esse professor não tá conseguindo ver; ver as
necessidades pessoais do aluno, das necessidades coletivas que
eles ainda não encontraram. Ele não tá vendo nada que ele possa
fazer para interferir no ambiente que o aluno vive, pra mudar a vida
dele na família, quer dizer. Isso ta muito nos livros, mas tá muito
longe das salas de aula, das escolas que eu tenho passado, da
escola pública. O aluno tem muita necessidade de alguém que se
preocupe com ele com a vida dele, que oriente, porque com certeza
ele não tá tendo na família. E é muita carência, é carência do
professor e é carência do aluno... eu não estou acusando as outras
pessoas, porque eu acho que isso é um ciclo vicioso; o professor não
tem, o professor não recebe, o professor não dá! O aluno não tem
em casa, não recebe em casa, não recebe na escola, e não vai
transmitir pra ninguém. (MARGARIDA).

Por que é que o aluno não quer mais vir à escola? Porque na escola
tá faltando atrativo na escola. E a gente sente assim... O que é que
a gente vai fazer, pra que o aluno goste mais da escola. Também
assim, a gente sabe que aqui é uma escola muito carente... então,
quer dizer, essas questões que também interferem na aprendizagem
do aluno. Aí assim, a gente enquanto apoio pedagógico, a gente se
preocupa. (DILZETE).

Consideramos a exposição acima uma fala muito significativa, na medida

em que a supervisora Dilzete reconhece, enquanto dimensão do seu trabalho, a

aprendizagem do aluno. Refletindo a concepção de que mesmo sem estar

trabalhando diretamente com o aluno, é também responsável por sua aprendizagem.

Nestes termos, o compromisso salutar do trabalho do supervisor pedagógico seria o

de viabilizar estratégias de ações pedagógicas na escola, possibilitadoras de

aprendizagens para os alunos, as quais estão relacionadas com o processo de

formação dos professores.

Dessa forma, a articulação entre professor e supervisor é primordial para

que aconteça uma formação continuada, de forma contextualizada e significativa,

considerando os conflitos e as necessidades concretas vivenciadas no cotidiano

escolar. O supervisor pedagógico tem um papel preponderante como articulador da
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formação continuada e de promotor de momentos de reflexões que permitam

mudanças significativas no fazer educacional.

Para tanto, as entrevistas apontam como principal objetivo do seu

trabalho, o apoio ao professor. Ao conceituarem o papel do supervisor, assinalam

para uma perspectiva de formação e mediação. Ao evocar suas ações enfatizam

que são de ajuda ao professor. O que elas esclarecem é que estão na escola para

colaborar e não para fiscalizar. Dessa forma, gostariam de ser reconhecidas pelos

professores enquanto parceiras da função educativa. A alusão ao fato de serem

percebidas como fiscalizadoras é recorrente do contexto histórico no qual esta

função foi construída, já abordado na primeira parte deste trabalho. No

desenvolvimento de suas práticas, as supervisoras buscam romper com este

estigma e assim se colocam;

Esse é o objetivo: é ajudar, pra que o trabalho caminhe, pra que dê
certo! Se não der; porque a gente é falho, também. (MARIA EDITE).

Então a gente faz um trabalho procurando deixar sempre claro pra o
professor que a gente não tá aqui pra fiscalizar, mas pra ajudar.
Realmente quando o supervisor chega na escola é assim é mal
visto[...] na verdade a gente deixou bem claro; olhe eu estou aqui, é
porque eu vim pra ajudar vocês, pra orientar. A gente tá aqui pra
trocar idéias, experiências, porque ninguém sabe tudo, nem ninguém
não sabe nada. (DILZETE).

Porque eu estou aqui pra isso, pra ajudar o meu professor. Não pra
fiscalizar meu professor, nem dizer que ele não tá fazendo, mas pra
ajudar a ele naquilo que ele pode fazer. E aquilo que ele não pode,
também a gente fazer juntos. (MARIA EDITE).

Estas afirmações são concernentes com o pensamento de Geglio (2005)

Fusari (2006), Garrido (2006) e Ferreira (2006), ao compreenderem e sugerirem que

cabe ao coordenador/supervisor pedagógico a responsabilidade da formação

permanente do grupo de professores no cotidiano escolar.

Neste panorama, é importante considerar que o supervisor pedagógico

não é o único profissional que pode ou que tem a competência para assumir este

papel dentro da escola. O que favorece e assinala para que este profissional

assuma tal papel são as suas próprias condições de trabalho, como Ferreira (2006)

expõe:
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A liderança poderá ser exercida por qualquer pessoa, um professor
talvez, porém, dado que o trabalho requer disponibilidade de tempo e
capacidade de organização e articulação, provavelmente deverá
recair em pessoas com maior liberdade de movimentação e poder de
negociação. O supervisor, até por conta de sua posição estratégica e
de não estar atrelado diretamente à hierarquia da escola, poderá ser
o elemento adequado para realizar esse trabalho, comprometendo-
se desse modo com a ‘mudança na escola e da escola’. (FERREIRA,
2006, p. 175).

Compreendendo o supervisor como este profissional que, por sua própria

“situação” dentro da escola, dispõe de “mais tempo” para estudar e para se inter-

relacionar com todos os que a compõem, a supervisora Trovinha declara:

A gente tem condições, porque a gente tem mais condições de
leitura do que eles, não são condições remuneradas, é condições...
tempo que a gente tem de mais leitura, tá entendendo.
(TROVINHA).

Concordando com este ponto de vista, também compreendemos a escola

como uma organização formadora e educativa, uma vez que se transmitem e se

interiorizam práticas culturais, modos de valorar e de agir. Portanto um espaço que

as pessoas aprendem coisas, um lugar de aprendizagem tanto para os alunos, para

professores, e para todos aqueles que a compõem enquanto organismo vivo14.

Assim, as formas de organização da escola são pedagógicas, elas educam.

Porque eu acho que a escola, ela só tem progresso se for o conjunto
todo. A gente só caminha se der as mãos mesmo! (DILZETE).

Até as meninas, porque o primeiro momento foi com todo mundo;
tava as meninas da portaria... eles participam de igual com a gente,
participam nas dinâmicas, entra, faz tudo. O que a gente participa
eles participam. (MARIA EDITE).

Neste momento, a supervisora Maria Edite enfatiza que esse bom

relacionamento e a participação de outros profissionais da escola nos encontros de

formação é resultado de um trabalho que vem acontecendo. Ou seja, esta relação

de parceria na escola não é algo dado, é construído!

Conforme já falamos, apostamos na possibilidade do supervisor ser o

profissional do quadro da escola que articula e organiza a formação continuada na

14 Expressão usada por Alarcão (2003)
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escola, de forma colaborativa e participativa, sendo ele mesmo o mediador deste

processo.

Portanto, ao conferir os relatos das supervisoras Otília e Maria Edite, nos

questionarmos sobre os desafios encontrados no cotidiano de suas práticas, quando

sua formação e experiências antecedentes não foram favoráveis para este tipo de

ação na escola. Assim, acreditamos que este profissional, muitas vezes se sente

sozinho, desamparado no exercício da função.

É um desafio muito grande. Porque, como se diz, a gente busca
onde não tem. A gente tem o apoio da direção; agora, o que a gente
não tem é formação continuada! Digamos: o professor tem muita
necessidade do apoio pedagógico; e ao mesmo tempo o apoio
pedagógico tem muita necessidade de formação continuada.
(OTÍLIA).

Estou tentando, da minha forma. Até porque a gente faz um curso, a
gente faz um curso, Aline, em uma universidade e a gente vem cheia
de sonhos, e quando depara com a realidade, é muito diferente
daquilo que a gente aprendeu na universidade, e a gente tem, como
diz aquela música, que rebolar, pra ver a teoria que a gente
aprendeu, com a prática que nós temos que fazer. Eu apanhei muito,
quando cheguei a primeira vez, porque eu era simplesmente uma
professora. Como professora eu sabia atuar, mas como supervisora?
Eu tinha que agora, supervisionar um grupo de profissionais, de
professoras, como eu. Professora! Então, isso foi muito difícil!
(MARIA EDITE).

Percebemos que as supervisoras sentem falta de uma formação que lhes

oriente em suas ações. Os conhecimentos adquiridos durante a formação

acadêmica não lhes dão as respostas necessárias para o “fazer” do cotidiano,

principalmente no que concerne à função de supervisão. Por isso e por outros

fatores, elas expressam o desejo de um embasamento teórico que contribua com

suas ações, de forma mais consistente, uma vez que se classificam como

formadoras e necessitam, também, de formação:

Porque nunca tem uma capacitação específica pra o supervisor.
(DILZETE).

É que até assim, capacitação né... não contempla o supervisor a
gente vai assim... quando tem para os professores a gente vai ... de
qualquer forma é conhecimento. (DILZETE).

Aí então, por isso que no início eu lhe perguntei se você já tinha uma
bibliografia. Por que eu, particularmente, sinto necessidade de me
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basear, por exemplo, em alguma concepção teórica que me apoiar
[...] pra fazer um trabalho como esse, a gente sente que é necessário
também ter um embasamento teórico... que eu pretendo um dia, pelo
menos comprar um livro, porque eu não tenho nenhum. Pelo menos
um livro que fale noções. Não adianta eu dizer que tenho... eu ia
dizer, Aline traga uns livros pra gente ver. (OTÍLIA).

É salutar que o supervisor, enquanto profissional da educação, reconheça

que o espaço de formação continuada na escola é, também para ele, uma

possibilidade de desenvolvimento profissional na qual está constantemente a se

formar. Na medida em que promove o diálogo e reflexão, acerca do

desenvolvimento educacional, juntamente com os professores, constroem e

reconstroem conhecimentos, uma vez que compartilham significados e buscam

coletivamente a superação das crises/problemas.

É muito importante que o supervisor tenha consciência do seu papel para

que possa desenvolver sua função da melhor maneira possível. Ao que parece, em

Jardim de Piranhas isto não está ocorrendo. Diante de vários problemas que surgem

no dia-a-dia, as supervisoras se sentem sobrecarregadas e alertam sobre os

“desvios de função” e de algumas atividades que servem apenas para ocupar o

tempo, uma espécie de “tapa buraco”. Por isso, reclamam do acúmulo de tarefas

que lhes e desabafam:

O trabalho tem sido muito, que depende de cada um de nós, não é
nada planejado; o que tem acontecido, é que, vai acontecendo os
problemas e o supervisor vai intervindo, vai agindo, mesmo sem
haver planejado. O que tem de planejado para o supervisor, o
esperado é realizar os planejamentos; é elaborar os projetos com os
professores; é articular os momentos de confraternizações, datas
comemorativas, festas que a escola promove; essa parte de eventos,
né? se eu fosse, se eu não conhecesse o meu papel, eu ia ta dando
aula de reforço, mas eu não dou não! Não me convocaram, não, mas
eu vejo colegas dando, lá. Supervisores dando aula de reforço aos
alunos; o que não impede, é claro se eu por livre e espontânea
vontade quiser ajudar a um aluno. Mas, não ser a pessoa indicada
pra dar aula de reforço, não é o trabalho da gente! Né não? porque
eu acho que só quem tá se sentindo muito omissa. Quem tiver
omisso, procure, que encontra outro espaço que dê mais
resultado.(MARGARIDA).

Porque parece que o supervisor da escola, tudo vem pra ele. [...] É, a
gente trabalha, muito, em cima das necessidades. (DILZETE).

É, do momento! (OTÍLIA).
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E é o mesmo problema de sempre: supervisão em uma escola, ele
não faz o que é pra fazer porque, ele tá cuidando da parte da
disciplina, ele tá dando aula de reforço. Muitas vezes eu tô fazendo
uma coisa aí sou desviada pra outra... aí aquele ali, já vai sendo
esquecido (TROVINHA)

A supervisora Margarida enfatiza e reconhece que o trabalho do

supervisor pedagógico em Jardim de Piranhas não é sistematizado, não está muito

claro qual o seu papel, embora afirme que o que se espera dele é que realize os

planejamentos. Leva-nos a entender que, o que se espera que o supervisor

pedagógico faça, não está sendo feito! E assim, estes profissionais buscam em

outros espaços ou situações, possibilidades de atuação. Neste sentido, supervisora

justifica que não dá para ficar mobilizado, pois na escola, sempre haverá espaços ou

situações nas quais desenvolva sua ação.

Para uma melhor atuação e compreensão do seu papel junto aos

professores, consideramos ser necessário que instituam situações onde possam

refletir discutir e avaliar a sua atuação como um profissional que tem o papel de

colaborar/apoiar com os professores em suas atividades pedagógicas.

Contudo, é interessante observar que este profissional encontra-se

institucional e profissionalmente integrado à escola e a Secretária de Educação

enquanto organizador/sistematizador de ações intencionais de ensino-

aprendizagem. Vale ressaltar a importância e papel do supervisor, como profissional

que ocupa um cargo/função no ambiente institucional e organizacional na educação

escolar. Observamos que em Jardim de Piranhas, em seus pareceres legais e

documentais, inexistem registros que apontem para esta questão. As escolas não

contemplam, em seu projeto político pedagógico, encaminhamentos para o

profissional que exerce a função de supervisão. Tal fato parece deixar a função

muito em aberto, chegando até a se questionar a necessidade deste profissional no

quadro de funcionários da escola.
Por mais que se diga que não vai mais precisar de supervisor, vai
sim! Não gosto de ficar omissa, porque dentro de uma escola de
primeira a quarta, eu via professor dizendo: não é possível que não
tenha o que o supervisor fazer.(MARGARIDA).

Aqui em Jardim, temos, acho que, só seis supervisores concursados
em supervisão. O resto... aí os professores acham que porque a
gente não está na sala de aula com o aluno; eles acham que é muita
moleza, é ótimo tá na supervisão! E quando ele depara... Como já
saiu muitos professores da sala de aula pra atuar na supervisão, ele
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vê que quanto mais a gente faz mais eles acham que a gente não tá
fazendo. (ROSILDA).

No cotidiano das escolas de Jardim de Piranhas é comum esta

reclamação dos professores. Em alguns casos parece existir uma disputa dos

professores para com os supervisores. São ruídos que conflituam estas relações.

Em alguns momentos o professor diz: “o supervisor vive sentado, não faz nada, é

mamada!” Os supervisores rebatem reclamando que: “os professores não querem

mudar, não se dispõem a inovar, querem tudo pronto!” Parece depender muito da

boa vontade do supervisor. Ele precisa ser sensível às necessidades que surgem no

ambiente escolar, o que requer um estado de alerta permanente. Porém, esta

percepção tem a ver com sua formação profissional, pessoal e experiência. Suas

crenças também jogam a favor ou contra.

Embora sem uma proposta organizada a supervisora Margarida consegue

verbalizar, muito rapidamente, o que se espera de um supervisor pedagógico em

Jardim de Piranhas:

O que tem de planejado para o supervisor, o esperado é realizar os
planejamentos; é elaborar os projetos com os professores; é articular
os momentos de confraternizações, datas comemorativas, festas que
a escola promove; essa parte de eventos, né? (MARGARIDA).

Semelhante a um organizador, o supervisor realiza os planejamentos,

elabora os projetos com os professores e articula/organiza os eventos escolares.

Este entendimento é compartilhado com as outras supervisoras, quando todas

apontam para o planejamento, como atividade do supervisor pedagógico, o qual

implica em construir estratégias para que se desenvolva.

Desta forma, o desafio é organizar o planejamento de maneira que

proporcione encaminhamentos o desenvolvimento de uma prática pedagógica que

possibilite mudanças e potencializem as ações educativas, resultando em

construção e consolidação de conhecimentos significativos e culturalmente

construídos e promovendo a consolidação do papel da escola.

É importante atentar para a organização e efetivação deste planejamento,

pois não basta projetá-lo. É salutar que seja efetivado/vivenciado. É neste cenário

que evidenciamos a importância do acompanhamento, que não deve ser visto como

momento separado, mas como complemento. Do contrário, essa prática na escola
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pode se tornar puro cumprimento de horário e mais um critério burocrático, conforme

constatamos abaixo:

O que eu tenho visto, é que o planejamento é algo muito importante,
nós conhecemos a importância, agora falta o professor [...] os
professores não levam a sério, ou não conseguem transformar o
planejamento em realidade na sala de aula, eles não conseguem.
Aquilo que a equipe pedagógica pensa, discute, planeja, fica à nível
de planejamento, lá dentro da sala é outra história; é como se a sala
de aula fosse uma caixa preta onde acontece algo que é sigiloso, e a
gente não tem acesso, e as coisas não estão revertendo. Eu não sei
onde está o ruído nesses comunicadores; não está conseguindo
chegar na sala de aula, que é o lugar ideal de chegar.
(MARGARIDA).

A última parte desta frase chama a atenção para a importância de uma

formação reflexiva, bem como da necessidade do diálogo, na perspectiva do

compartilhamento de significados. É fundamental que o planejamento se realize.

Porém a própria supervisora se preocupa com o seu resultado, na medida em que

percebe sua não efetivação em sala de aula, fazendo com que se distanciem o

planejamento e a ação.

Esta percepção tem inquietado os supervisores, pois reconhecem que se

não acontecer uma mudança nas ações desenvolvidas por eles mesmos e pelos

professores no sentido de um maior empenho em compartilharem e refletirem suas

práticas para que estas possam ser transformadas, o momento de planejamento

perde o seu significado enquanto espaço de formação.

Em se tratando do acompanhamento aos professores, a supervisora

Trovinha ressalta que a maneira como se estabeleceu os relacionamentos

interpessoais entre professores e supervisores é que se define se esse

acompanhamento é favorável ou não.

Seria, se a gente fosse bem aceita pelo professor, aí seria; Porque
ele iria procurar mais a gente, eu teria condições de dar um
atendimento melhor a ele, tá entendendo? Eu acho que é isso, não
adianta nem dizer como seria esse acompanhamento, é o
relacionamento, é o relacionamento professor e supervisor que ainda
está distante, se o professor se relacionasse melhor, vice-versa,
então seria melhor o acompanhamento. (TROVINHA).

Na medida em que não existe confiança e aceitação mútua, este

acompanhamento torna-se inviável, pois seu principal elemento se dá pela abertura
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ao outro. Compreendemos que esse processo está associado à aventura criadora

apontada por Freire (2004).

Para que o compartilhamento das práticas aconteça no espaço escolar,

tornam-se imprescindíveis situações que instiguem o diálogo. Quando existem

dificuldades nos relacionamentos inter-pessoais, como a não aceitação do outro, a

indiferença, a desconfiança e a competição, dificilmente haverá espaço para que a

prática reflexiva e compartilhada venha a efetivar-se.

Ao ser indagada sobre possíveis estratégias que pudessem possibilitar um

relacionamento mais próximo e de maior confiança entre os professores e destes

para com os supervisores, no sentido de possibilitar alguma interação entre esses

pares, viabilizando a abertura ao compartilhamento de suas práticas em busca da

construção de novas estratégias de ação e, conseqüentemente, melhores resultados

em suas práticas pedagógicas; a supervisora Rosilda demonstrou desânimo e

transferiu essa dificuldade para os professores. Ficou evidente uma atitude de

negação, de sua participação enquanto propulsora, mediadora de um possível

diálogo:

Não, porque isso é a consciência deles. Uns são mais abertos, mas
tem outros que dizem; eu faço em casa, eu não preciso... não
valorizam o trabalho da gente [...]. (ROSILDA).

Aqui, retomamos o diálogo na proposição de Bohm (2005), que é

considerado um exercício, pelo qual vamos nos distanciando de nossas crenças.

Muitas vezes, aquilo que defendemos torna-se verdade absoluta e a opinião dos

outros, simplesmente equívocos ou erros. Não se trata de suprimir nossa história de

vida, nossos desejos; reprimindo o que somos. Nesta perspectiva, estaríamos

igualmente operando pela negação.

Navarro (2005) alerta para o fato de que geralmente damos preferência às

sensações de harmonia e segurança, evitando, por conseguinte, situações

perturbadoras. Acabamos por nos prender àquilo que tomamos por verdadeiro.

Negligenciando a postura do outro, negligenciando a forma de se comportar

perceptivamente e atenta, passando a ver o erro somente no outro.

Encontramos semelhança com a forma como os supervisores estão se

posicionando quando lamentam, alegando de que os professores deveriam procurá-

los mais, solicitando sua colaboração. Afirmam que isso contribuiria, e muito, para
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um melhor acompanhamento de suas práticas pedagógicas. Acabam por transferir

para o professor a ‘culpa’ pela fragilidade em suas relações.

Só que a gente não é questionada, a gente não é muito procurada.
Os professores não tem muito o costume de procurar, a gente têm
que ir atrás. Eu acho que a gente tem que ser mais procurada... Eu
tenho essa dificuldade, eu procuro me relacionar bem. Só que o
professor (ela bate no birô como que dizendo nesta escola) ta muito
distante, não quer procurar o supervisor. Se a gente, se ele
procurasse organizar as avaliações... vamos sentar, vamos organizar
as avaliações. teria melhor aprendizagem(...) Muitas vezes a gente
vê aberrações mas, eu, pelo menos, tenho até vergonha de me
aproximar.(MARLENE, grifo nosso).

O professor ainda não quer; é aquela coisa fechada, ele não se abre
com o supervisor... o trabalho, aquele dia a dia; aquela sugestão se
ele fizesse; se não desse certo ele viesse procurar, e se desse certo
viesse elogiar... a gente não tem isso.(ROSILDA)

Ao buscar uma possibilidade para efetivação do acompanhamento do

trabalho pedagógico dos professores, a supervisora Trovinha aponta para os

encontros de planejamento como sendo uma estratégia de ação que pode tornar

possível esse acompanhamento. Reconhecendo tal possibilidade, demonstra

tristeza ao evidenciar que, apesar de importante, o acompanhamento não tem sido

feito. Acreditamos que nesse momento do nosso diálogo vivenciamos uma situação

de tomada de ciência/dá-se conta do que está acontecendo; Este reconhecimento

não é trivial, é necessária a abertura ao novo, a confiança no outro e ao mesmo

tempo uma liberdade de expressão, uma vez que é falando livremente sobre sua

experiência que ela dá significado ao que está pensando e assim percebe novas

possibilidades.

Eu acho que poderia, no planejamento, né, o supervisor acompanhar
mais de perto, acompanhar o trabalho do dia a dia do professor, que
a gente ta deixando de lado, realmente! (TROVINHA)

Ao descrever sobre como organizam os encontros de planejamento na

escola, as supervisoras contestam a maneira como os professores estão

concebendo o planejamento e argumentam que os professores receitas/modelos

prontos ou simplesmente elencar a lista de conteúdos à serem trabalhos naquele

período letivo. Assim, a supervisora Margarida compreende que os professores

estão tendo uma visão equivocada do que seria o verdadeiro papel do planejamento,
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e acrescenta que este deve ser um momento de discussão troca e reflexão da

realidade.

Ainda, por mais que a gente mostre. Até a nível de ensino médio,
vamos planejar, planejar pra eles é preparar o plano anual. É a
coisa... ah não tem o planejamento... o negócio, é eles saberem o
que vão ensinar, é isso? É! Então, ali, eles ensinam de todo jeito,
quer saber que ta ensinando de acordo com o plano, tem um plano a
cumprir, e tão tendo o plano de tudo. o planejamento é bom! Ta
sendo de muitas discussões, porque eu só acredito em um
planejamento que discuta a realidade da escola, e tão sendo bons!
Tão sendo bons, avaliando o meu trabalho, tão falando, já realizei
questionário. O meu trabalho, mesmo, lá no na escola ‘4’ é pouco,
não vou dizer que é feito, não sei, só sei, que a gente ta começando
assim mesmo. (MARGARIDA, grifo nosso)

O meu desejo mesmo é que eu tivesse bastante, como se diz,
bastante condições de fazer um acompanhamento mais consistente
ao professor, com mais... porque o professor parece que ele quer,
parece não, você sabe que ele quer fórmulas prontas. Então eu
gostaria de ter em mão essas fórmulas prontas para eles, porque
eles querem fórmulas prontas. Eles querem muitas sugestões, se por
exemplo... a gente tem idéias, mais como é que eu vou fazer, porque
a escola não tem o material. vamos supor se eu quiser organizar um
joguinho desse para o aluno; será que a escola ia ter condições? Ta
entendendo, então é isso material concreto, eu queria ter em mão
material concreto pra dar àquele professor. (TROVINHA)

Ao falar sobre as não solicitações dos professores, a supervisora

Trovinha enfatiza a necessidade de acompanhar o trabalho deles. Porém, sugere

que o supervisor tenha uma prática que se assemelha a de um salva-vidas, um

mágico, uma muleta. Compreendemos que essa concepção inviabiliza uma ação de

colaboração, reflexão e diálogo.

Apesar de sua importância, e contribuição no processo de formação

continuada em serviço na escola, o supervisor pedagógico não tem a solução de

todos os problemas. Não vai superar todas as dificuldades do processo ensino

aprendizagem. Percebemos que supervisora Trovinha, ao justificar que a falta de

material impede que realize um bom trabalho, transfere a responsabilidade para

outro setor, revelando o fenômeno da “culpabilidade”.

No entanto, percebemos que estas supervisoras estão preocupadas com

o apoio que podem oferecer aos seus professores. Reconhecem que estão na

escola para colaborar e que o exercício desta função está diretamente ligado ao

processo ensino-aprendizagem. Este fato para nós é relevante, uma vez que não
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negligenciam suas responsabilidades e se percebem formadoras em processo de

formação.

4.2. Uma função em ação: Dimensões estratégicas

Ao conhecer um pouco da realidade que cerca os supervisores

pedagógicos da cidade de Jardim de Piranhas, constatamos que são muitos os

desafios e proposições de trabalho que aqueles profissionais enfrentam.

Entendemos, ainda, que a presença deles gera muitas expectativas e que o seu

contexto histórico é cercado de questionamentos, de ordem pedagógica e

funcional/administrativa.

Observando esta proposição, apresentamos os aspectos referentes às

estratégias desenvolvidas pelos supervisores pedagógicos nas escolas municipais

em Jardim de Piranhas; os espaços de trabalho e as relações interpessoais

estabelecidas no cotidiano de suas práticas.

Conforme abordamos anteriormente, a prática pedagógica do supervisor

está muito associada à organização de encontros pedagógicos para os professores;

que se constituem e se denominam principalmente em encontros para

planejamentos e dias de estudos. As supervisoras relatam, de forma bem

expressiva, como estes momentos de planejamento se estruturam e com que

freqüência eles ocorrem.

Percebemos que nas quatro escolas pesquisadas, os elementos

constituintes destas ações são semelhantes. No início do ano letivo acontece a

Semana Pedagógica do Município, que é realizada com todo o pessoal das equipes

administrativa e pedagógica da rede municipal de ensino, inclusive os das escolas

estaduais; sendo organizada pela equipe de ‘técnicos’ da Secretaria Municipal de

Educação Cultura e Desportos - SEMECD. Logo após é realizado, por escola, o

primeiro encontro pedagógico onde, também, são discutidas questões de ordem

administrativa, com informes de números de alunos distribuição de turmas, horários,

dentre outros.

Quanto às questões de ‘ordem’ mais administrativas dentro dos encontros

de planejamento ou de estudo, percebemos que os supervisores buscam mediar
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alguns conflitos criados nestes espaços; uma vez que toma tempo e causa agitação.

Nesse sentido, a supervisora Dilzete afirma:

É geralmente assim, quando é o dia do planejamento ou dia de
encontro pedagógico, sempre tem um espaço pra parte
administrativa. Que afinal até que eu nem gosto muito. Porque,
assim, quando parte pra administração, os problemas, os
professores... então assim, eles, todo mundo começa a falar. A gente
diz assim, deixe a gente terminar a parte pedagógica. Porque, pra
não interferir. Quando terminar, aí, a gente deixa um espaço... aí
certo. Quando termina... pronto aí... porque às vezes dentro das
questões pedagógicas surge problemas que é mais da parte
administrativa. (DILZETE).

Segundo a supervisora Otília, algumas das questões tratadas nesses

encontros são os repasses da Secretaria de Educação, o cumprimento de

calendários, horários de aula, de avaliação e outras informações que dizem respeito

à organização institucional.

Nestas circunstâncias, o termo “pedagógico” parece se condensar no

administrativo, fazendo-se necessário reorganizar e resgatar os objetivos dessas

reuniões. É comum a sua divisão em três momentos: primeiro os avisos, discussão

sobre os problemas e dificuldades e, por fim, as questões pedagógicas. Sabemos

que estas questões são imprescindíveis no processo de desenvolvimento

profissional, visto que é também institucional.

O que sugerimos é que na organização destes encontros de planejamento

e de estudos não deixem como final de pauta as questões da prática pedagógica.

Que estes espaços possibilitem aos professores se encontrarem, que possam expor

suas expectativas e que a todos seja dada a oportunidade de falar, sugerir e

questionar, de modo que torne a reunião pedagógica um espaço efetivo para a

formação continuada, tanto dos professores como dos supervisores.

Nas observações realizadas, percebemos que geralmente os encontros

iniciam com uma dinâmica15, seguidas da leitura de um texto o qual denominam

como sendo reflexivos16 e de um momento de oração. Em seguida, são tratadas as

questões mais de ordem administrativas e, por fim, os professores se organizam por

ano - nível da turma - para efetuarem a seleção dos conteúdos que serão trabalhos

durante o ano letivo. Este encontro é denominado como o dia do planejamento

15 Estas dinâmicas, geralmente são técnicas de relaxamento ou de descontração do grupo.
16 São textos de auto-ajuda ou que tratam de questões afetivas como auto-estima entre outras
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anual. Para melhor esclarecimento, apresentamos algumas opiniões das

supervisoras quando descrevem os momentos de planejamentos, seja o anual, o

bimestral ou quinzenal:

Sempre tem uma acolhida, é a minha rotina, tem sempre uma
acolhida, a oração, a leitura, uma boa leitura compartilhada, depois
se conversa, se lê, se compartilha a leitura. Tem leitura que a gente
traz, que o professor diz, ah, meu Deus, deu certinho pra mim! Tem
uma dinâmica, que venha a despertar. A dinâmica de hoje, por
exemplo, eu acredito que despertou muita coisa boa. Aí a gente vai,
aí tem o plano de curso, o plano anual da escola. A gente num dividiu
esse plano anual, em bimestres, em semanas, em quinzenas, né?
Então a gente, nesse planejamento pode selecionar o da quinzena.
Ah, mas, não deu tempo pra terminar aquele! Então, não tem
problema, volte aquele, e acrescente, pelo menos mais um, tá
entendendo? a gente tem feito um trabalho, da seguinte forma, tem
dividido em dias de planejamento. Planejamento quinzenal, de
quinze em quinze dias. A gente divide: educação infantil, educação
fundamental, faz um trabalho de planejamento. Revendo, avaliando o
que a criança deixou de aprender, o que a gente pode fazer pra ela
aprender realmente, sair daqui com uma determinada aprendizagem.
Trabalhamos através de projetos, planejamento normal, roteiro de
conteúdos, mas acima de tudo a gente tem procurado fazer um
trabalho, aqui nesta escola, é, humanizando essas crianças. (MARIA
EDITE).

A gente tava planejando o bimestral, que trabalhava o que era que
tava dando certo e o que não tava... Conteúdos que ia se trabalhar
no primeiro bimestre; então a gente parava era um dia de estudo.
Trabalhava assim... e quinzenal era o planejamento, o dia a dia da
sala de aula. Porque o plano de aula feito... Porque a gente já
procura planejar o dia a dia dentro da escola; porque lá tem livros,
tem em que se fundamentar, e a gente discutir. Até mesmo a gente
gosta de planejar assim, uma série só junta. Como, duas turmas de
primeira série, planejar juntas. Porque acolá eles conseguem tirar as
dúvidas, uns com os outros. (ROSILDA).

Era, encontro pedagógico que a gente chamava. Aí tinha o
planejamento que era quinzenal, que é aquele que a gente
acompanha, assim... horários opostos e eles ficavam de 09:00 às
11:00 h, né... Duas horas eles ficavam com a gente... a de manhã...
Só que depois a direção achou melhor que... Alguns professores não
vinham pra o planejamento. Era a maneira que... Mas, assim, a
direção achou melhor deixar só os encontros pedagógicos, e que
esses encontros fossem mensais... Até assim, eu resisti um pouco,
porque, assim, eu acho que quinzenal você acompanha melhor,
sabe? (DILZETE).

Estas falas são representativas da forma como o planejamento vem sendo

organizado, mas também são exemplificadoras das concepções que se tem sobre
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planejamento. É interessante perceber que as supervisoras, ao apresentarem a

organização do planejamento, explicitam que a seleção de conteúdos se constitui

em uma estratégia desenvolvida nos momentos que o estão realizando. No entanto,

transferem para os professores a ‘responsabilidade’ dessa ação. Ou seja, é uma

estratégia de planejamento, o qual elas se assumem como responsáveis pela

organização, porém negam a prática instituída!

Dentro do planejamento, como é que fica? Ele fica... cada um fica lá
querendo selecionar conteúdos... Que não é mais seleção de
conteúdo... Que eu achava que fosse troca de experiência, mas eles
ficam bitolados, preocupados mesmo em selecionar conteúdos... No
planejamento... E se reunir com outros colegas que tem mais
experiência, e o supervisor... Não a gente vai ficar aqui fazendo
tarefa. (TROVINHA).

Eles fazem o planejamento. A gente fazia né, os estudos... Aí vamos
dizer assim, na parte da tarde reunia, assim, por série e eles iam
planejar. Por exemplo: eles gostam muito de listar os conteúdos que
vão trabalhar na quinzena, no caso o mês, como passou a ser
mensal. Então eles gostam de listar, sabe Aline? (DILZETE).

Neste panorama, percebemos que há uma contradição entre o que as

supervisoras concebem como sendo o papel dos encontros de planejamento e a

forma como estes estão se concretizando. Afirmam que o planejamento deve ser um

espaço de troca de experiência, de reflexão, de construção e colaboração.

Reconhecem, no entanto, que esses momentos têm ficado muito restritos a listagem

de conteúdos, e apontam esta estratégia como sendo uma opção dos professores.

Daí seria necessário que as supervisoras pudessem refletir suas

concepções do que seja o planejamento escolar e, assim, construírem e efetivarem

estratégias a serem assumidas com autenticidade e responsabilidade. Contudo, é

importante que as decisões sejam tomadas coletivamente, a partir de reflexões

permanentes do trabalho que se efetua num processo de colaboração e contínuo de

ação-reflexão-decisão-nova ação.

Nesse sentido, os momentos de planejamentos são de suma importância

para que os professores e supervisores possam pensar juntos sobre o seu fazer,

buscando estratégias de ações e colaboração entre os pares.

No planejamento, a gente deixa amarrado algumas coisas; se eu
precisar, a senhora pode fazer? Tá entendo? A senhora pode?
Posso! [...] Então a gente deixa já amarrado! Ah, eu gostaria tanto de
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ouvir uma historia dramatizada, por exemplo, e eu adoro contar
historia esse meu lado eu não deixo morrer, entende? Por exemplo,
vamos planejar aqui a semana da criança, aí a gente bota... Se for
preciso me vestir de palhaço, eu me visto também! e a gente, juntos,
sem criticar, mas ajudando. (MARIA EDITE).

Então a gente faz um trabalho assim é... Vai discutir, a gente faz tipo
uma reunião e eles vão dizendo, assim, os problemas na
aprendizagem dos alunos, e a gente discute aqueles problemas na
aprendizagem dos alunos e aí eu e Otília... A gente vai procurar
encontrar soluções naqueles problemas e dá sugestões de
atividades pra o melhoramento na aprendizagem do aluno e assim a
gente vai caminhando. Então a gente faz um trabalho procurando
deixar sempre claro pra o professor que a gente não tá aqui pra
fiscalizar, mas pra ajudar. (DILZETE).

Tava fazendo também dinâmicas para o professor trabalhar em sala
de aula, a gente fazia dominó, fazia as famílias silábicas, fazia tipo
um cartaz e deixava lá na sala de supervisão... e mostrava, no dia do
planejamento a gente mostrava aquele material que a gente tinha
confeccionado, sabe? (ROSILDA).

Muitas vezes a gente traz as coisas, nem sabe que ta ajudando e
termina ajudando aquela pessoa a se re-erguer. Então, o nosso
planejamento, ele tem essa parte de refletir, se for um texto de boas
maneiras, se for um texto de alto-estima, se for um texto como esse,
didático, não é? Que vai levando a um tema de estudo. (MARIA
EDITE).

A supervisora Maria Edite, ao falar sobre o dia de planejamento, como

acontece e como se constitui, enfatiza a importância da reflexão neste momento.

Deste modo, além de elemento para a formação, ao proporcionar momentos de

estudo, é também um instrumento de auto-conhecimento e auto-ajuda quando

minimiza as angústias, as inquietações do cotidiano e mobiliza para o

enfrentamento de tais questões.

Observando-se o apoio e o suporte que o supervisor pedagógico dá ao

trabalho do professor, percebemos que vai além dos dias de planejamento. Uma vez

que, no momento de execução daquilo que foi planejado, o professor, às vezes,

procura ajuda do supervisor, pois nem tudo o que foi sugerido e orientado nos

encontros de planejamento ele consegue desenvolver. Parece existir algo além da

compreensão do que é planejado. Algo que mediaria entre o projetado e a sua

vivência. Parece se tratar de habilidades que o professor necessita ter para

desenvolver o que foi planejado. Nestas situações, Maria Edite se coloca como
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interlocutora do professor. Demonstra que possui esta habilidade. Portanto, vai lá e

faz com ele!

A gente orienta o que o professor tá fazendo, aí, tem aquilo que o
professor acha que não sabe fazer, mas ele sabe! Mas, ele sente
que não é daquele jeito. Aí ele pede a ajuda da gente. A gente não
vai entrar, assim, hãããum, sem ser convidado pelo professor, porque
até tá tirando a autonomia dele na sala. Não! Professora eu tenho
esse trabalho aqui, dá pra senhora dar uma ajuda, e a gente fazer.
Por exemplo, um projeto de poesia, então o professor Onaldo, dona
Geralda a senhora pode fazer isso assim, assim, declamar uma
poesia, mostrar como é que é feito a declamação de uma poesia,
uma música. Aquilo que ele acha que ele diz nas palavras, mas não
faz na ação, aí ele convida, e eu vou fazer esse trabalho com ele.
(MARIA EDITE).

Seria isso mesmo? Será que o professor não conseguiria fazer, ou, será

que dada sua a facilidade, prefere ela mesma fazer. Um questionamento nos

inquieta: não seria melhor montar uma oficina com os professores sobre contação

de histórias, por exemplo? Compartilhar esse saber para que, na medida do

possível, os próprios professores possam desenvolver essas práticas?

No entanto, a supervisora Maria Edite acrescenta:

A gente orienta, não é? Observa se tá sendo feito, se não tiver, a
gente também, não vai brigar. A gente vai re-orientar, fazer o
trabalho novamente! É como ter um filho, você orienta pra ele fazer
assim, assim, assim... você não vai tá onde ele está, pra ver se ele
está fazendo daquele jeito, mas você sabe que não tá daquele jeito,
pela ação. Então a gente vai refazer, vai fazer estudos que envolva o
professor. Eu não gosto muito de dizer, assim, você não tá fazendo
isso, não! Eu gosto de trazer um estudo pra ele ir criando, assim,
uma consciência - não é bem essa palavra que eu queria dizer-, um
conceito, pra ele ir criando um conceito do que é ser um educador,
de como praticar, de como fazer seu trabalho melhorar. É melhor do
que dizer, assim, assim não tá não! Não é desse jeito! Assim é uma
parte agressiva da supervisão. (MARIA EDITE).

Esse processo de formação na escola, apontado pela supervisora Maria

Edite, é condizente com o que Rêgo (2006) apresenta como sendo um processo

contínuo de aprendizagem, que é diferenciado. Possibilita que os sujeitos adquiram

autonomia e atuem, ainda que em níveis diferentes. Possibilita que, a partir de suas

próprias referências, avancem e progridam em relação ao período inicial.
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Dando continuidade, a supervisora Maria Edite esclarece como se

concretiza o acompanhamento aos professores. Neste momento, a sensibilidade e a

atenção destacam-se como sendo estratégias necessárias a serem desenvolvidas

pelos supervisores:

A gente acompanha e é acompanhado! Porque, na medida em que a
gente vai acompanhando o professor, ele também vai
acompanhando o meu trabalho; um é luz do outro! Então, além do
planejamento, no acompanhamento no planejamento, que a gente vê
que a gente faz aquela direção do trabalho, a gente tem o
acompanhamento do dia-a-dia. Eu fico observando, será que, o que
a gente falou no planejamento, o professor tá batendo, ta ali [...].
Quando o professor não está fazendo... eu escuto muito, eu acho
que eu tenho o ouvido muito aguçado. Não precisa a gente está lá na
sala de aula, pra eu ver que o professor ta dando, ou não, aquilo que
a gente se propôs no currículo da escola. [...] então eu não chego,
hããmmm, você não tá fazendo não professor, nem no dia do
planejamento eu vou dizer: ei, você não fez não. é como eu já disse,
eu trago um texto, um estudo, que vá trabalhando [...] Aí o professor
tem gerado um conceito, de que seria bom, e ele vai começar a
fazer. (MARIA EDITE).

Ratificamos que a organização do planejamento é abordada pelas

supervisoras como sendo a principal estratégia de ação desenvolvida em sua prática

pedagógica. No entanto, planejar não é suficiente. É necessário que se acompanhe

a vivência deste planejamento no cotidiano da escola, ou seja, aquilo que foi

discutido ou apresentado como proposta de trabalho, nem sempre são colocados

em prática. Não são efetivados. Portanto, é importante que o supervisor possa estar

em constante estado de alerta para o cotidiano da escola, percebendo os possíveis

entraves encontrados para que as ações planejadas sejam vivenciadas.

Neste contexto, o diálogo e a reflexão são estratégias fundamentais a

serem usadas no processo de observação e acompanhamento do trabalho do

professor. Não compete ao supervisor pedagógico “impor” esta ou aquela atividade,

esta ou aquela maneira de avaliar, esta ou aquela atitude pedagógica, quando, por

uma decisão coletiva, mediada pelo diálogo e reflexão a equipe de professores

juntamente com o supervisor pedagógico constrói sua proposta de trabalho e esta

por sua vez, não se efetiva nas práticas pedagógicas desses profissionais. É

necessário que a discussão seja retomada com o propósito de analisar os

empecilhos e dificuldades que surgirem.
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Observamos que, ao refletirmos acerca do processo de construção do

trabalho pedagógico, encontramos os aspectos da formação que abordamos na

primeira e segunda parte deste trabalho, quando enfatizamos que, no processo de

formação docente é necessário não apenas conteúdos científicos próprios da

disciplina, como também aqueles referentes à sua didática e outras variáveis que

caracterizam a docência. Isto porque, o desenvolvimento da prática pedagógica do

professor e do supervisor será balizada por seus desejos e suas crenças naquilo

que acreditam ser ou não necessário fazer. O que consideram relevante ou não, no

processo de formação dos alunos, suas compreensões acerca do que possibilitaria

uma melhor aprendizagem, ou mesmo, suas concepções do que seria ensinar e

aprender. Nesta perspectiva, concordamos com Nóvoa (2002), quando afirma que o

conhecimento profissional colocado em voga nas ações dos professores não é de

fácil definição. Ele apresenta uma “dimensão teórica, mas não é só teórico. Tem

uma dimensão prática, mas não é apenas prático; tem uma dimensão experiencial,

mas não é unicamente produto da experiência. [...] ponho como hipótese de trabalho

que ele depende de uma reflexão prática e deliberativa”. (Nóvoa 2002, p. 27).

Logo, é imprescindível que os supervisores, ao mediarem a construção

das propostas de trabalho que serão desenvolvidas pelos professores, favoreçam

espaços de reflexão e diálogo que possibilitem o ‘tomar para si’ o significado de

cada ação e, assim, possam compreender o que fazem e por que o fazem desta

forma e não de outra. Assim, considerarmos que a estratégia utilizada pela

supervisora Maria Edite, ao estudar sobre um determinado assunto, para que os

professores possam construir seus conceitos, está sendo condizente com uma

proposta de trabalho mediada pela reflexão.

Nesta trajetória, vamos percebendo que as supervisoras reconhecem a

importância da formação no interior da escola, e que procuram desenvolver algumas

estratégias de ações que viabilizem tal proposta. No entanto, para que este tipo de

proposta venha a se desenvolver, não implica somente em aceitação ou desejo,

visto que está inserida em um contexto escolar – instituição sistematizada. Esta

discussão precisa ser contemplada no Projeto Político Pedagógica da escola.

No desenvolver suas práticas pedagógicas, muitas vezes estes

profissionais são barrados por questões burocráticas e/ou, institucionais. Neste

sentido, as supervisoras apontam a necessidade de ‘permissão’ tanto dos seus

diretores como da Secretaria de Educação para que possam desenvolver algumas
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ações. É notório que para que estes momentos aconteçam, tanto o planejamento

como o dia de estudo, é necessário que estes profissionais disponham de

tempo/espaço para sua vivência.

Nesse sentido, um dos grandes desafios na organização dessas

atividades diz respeito ao tempo (ou falta de tempo), enquanto questão estruturante.

Vejamos como estas supervisoras estão lidando com este problema:

E também assim, no planejamento quinzenal a gente não tem tempo
pra estudar, porque só são duas horas. E eles se preocupam muito
com essa questão da listagem de conteúdos... aí... se tivesse o dia
de estudo seria melhor. Então, assim, a gente até pediu, assim, a
direção, assim, porque a direção dava... A outra diretora dava. Mas
quando entrou essa outra... Ela não aceita não! [...] então eu disse
assim: já que não vai ter os encontros vamos fazer o planejamento
quinzenal pra não ficar em aberto, aí a gente fez. Nesses últimos
dois meses a gente fez! (DILZETE).

Como é pouco esse tempo, só é de quinze em quinze dias, então
nesse dia a gente toma uma tarde inteira. Quem trabalha pela
manhã, vem à tarde, quem trabalha à tarde, vem pela manhã, tá
entendendo? E quando é aquele que trabalha de manhã e a tarde, a
gente procura um horário intermediário, um momento. Eu não vou
dizer que isso é bom, esse horário intermediário! Mas não deixa de
ser um encontro. E a gente pega aqueles pontos, que sejam mais
chave, mais cruciais que o professor tá passando, aquela sua
angústia de não tá atendendo aos objetivos, né? Ao que se propôs a
fazer, aí a gente pega esses momentos mais cruciais e trabalha
naquele encontro, que é uma hora, que é duas, mas o correto seria,
passar a de manhã inteira revendo, uma tarde inteira. Quando não é
possível, se passa uma hora, se passa duas horas, mas a gente tem.
(MARIA EDITE).

Então, como é difícil, não tem mais hora não! (ROSILDA).

A proposta da secretaria de educação é que, seja em horários
opostos. (OTÍLIA).

Nossa escola está um fracasso, um fracasso! A gente sabe, que está
um fracasso a escola pública, um fracasso. Pelo menos aqui, eu
acho um fracasso! Mas, se a gente não parar, se... a mas, um dia,
tira do aluno. Eu acho que, o que tem de proveito, num dia que
deixar o aluno em casa pra o professor estudar, é muito maior, do
que se ele nunca parar pra estudar, e aluno tiver as aulas todos os
dias. Se for pecado, eu ainda estou com este pecado, e vou
conduzir, eu acho, até a morte. O ensino público, do jeito que ele tá,
ele tem que valorizar, a formação na escola. Pra passar por cima das
barreiras que ele tem, uma delas, é parar, pelo menos, uma vez por
mês. Mas, sabe, a família era pra saber de tudo isso, e apoiar a
escola numa hora desta. Porque é demais, Aline, querer que o
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professor venha à noite, dar um outro expediente, de presente, ou
venha num dia de sábado ou domingo pra escola, estudar. É só o
querer, porque o realizar, é muito difícil mesmo. Mas a gente vai
fazer! A gente vai fazer os dias de encontro, mas, é sabendo que de
manhã vem uma parte e a tarde vem outra; os atores mudam (...). É
difícil um trabalho coletivo! São muitas barreiras que a gente tem que
enfrentar. Acho que, é sonhar mesmo! É agir onde for possível.
Infelizmente, está sendo assim. (MARGARIDA).

Destacamos, assim, a ausência de uma política, ou organização

institucional que possibilite espaço e tempo para os professores se encontrarem

para estudarem. Em suas últimas palavras, a supervisora Margarida destaca o

desejo que estas situações formativas venham a acontecer. Porém ressalta não ser

suficiente.

Mesmo com essas adversidades, afirma que vai fazer, que vai realizar os

encontros! Neste discorrer, cita as dificuldades e entraves encontrados na realização

dos encontros com os professores e aponta como uma possível solução a liberação

de um dia por semestre para realização de estudos e planejamento. Para tanto, o

aluno é dispensado de suas atividades o que compromete o cumprimento dos dias

letivos estabelecidos na Lei 9193/96, a qual determina que os alunos tenham

impreterivelmente os 200 dias letivos.

A supervisora Margarida ressalta, ainda, que mesmo quando têm

‘permissão’ para liberar os alunos, não consegue que os professores participem do

encontro o dia inteiro, conforme o desejado. Afirma que eles comparecem apenas no

horário que a priori, seria o de atividade em sala de aula com seus alunos. Por isto,

ocorre uma quebra/ruptura do que seria um momento de encontro com todos os

professores da escola, independente do seu horário de trabalho. Isso porque,

mesmo que dispensados de suas atividades naquele dia, naquela escola, poucos

professores podem permanecer na instituição, tendo em vista que, acumulam carga-

horária em outras escolas. Destarte, o que seria um dia de estudo, fica fragmentado

entre um grupo que participa no matutino e outro no vespertino, salvo aqueles que

não têm outra função possibilitando sua permanência na escola.

Neste particular, uma possibilidade seria que, aqueles profissionais que

têm duas matrículas na rede municipal de ensino pudessem concentrar suas

atividades em uma única escola, o que viabilizaria uma melhor integração, deste,

com a instituição. Garantir este tempo/espaço para que o professor estude na
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escola, é um elemento estruturador quando se propõe uma formação continuada em

serviço.

Para tanto, Fusari (2006) destaca que a estrutura e a gestão democrática

são essenciais para que o processo de formação continuada aconteça na escola,

porque enaltecem a participação e o envolvimento dos professores e equipe

pedagógico-administrativa. Nessa perspectiva, seria necessário que o calendário

escolar fosse organizado de forma a prever e garantir oportunidades/espaços de

encontro para os professores e assim possam analisar, problematizar, estabelecer

trocas, enfim, refletirem na e sobre a ação. Assim, a formação será considerada

como algo inerente ao trabalho educativo que a escola realiza; conjecturando-se,

também enquanto continuada e em serviço, visto que não ocorre de forma

esporádica, tão pouco usa o espaço escolar apenas para abrigar eventos ou cursos

da natureza.

Para além dos encontros e dos dias de estudos, as supervisoras no

desenvolver de suas práticas pedagógicas vão buscando outras estratégias que

possam contribuir no processo pedagógico da escola. Neste sentido, assinalam para

o acompanhamento do Projeto Político Pedagógico da escola, buscando efetivar

suas metas e ações, o apoio que oferecem aos professores quando chegam as

“novas propostas” na escola, ou na escolha de conteúdos a serem trabalhados em

cada ano/série ou, re-estruturação do currículo, das aulas de reforço que dão aos

alunos inclusive contando com a ajuda da direção:

O meu olhar está voltado para o projeto político pedagógico, dessa
escola, que já foi até revisto por estudantes, e reformulado de
alguma forma. Ver se realmente, o projeto político pedagógico, está,
a gente tá fazendo, pelo menos um pouco, do que está lá, né? Dos
objetivos, das metas. Outra coisa, o ano passado foi colocado em
nossas mãos, é, de nível quatro a 5º ano. A gente já notou que já
mudou a nomenclatura das séries, de séries pra anos, e agora,
mudando a nomenclatura, muda alguma coisa no currículo da
escola? Claro que mudou! Então aí, a gente vai ter que rever esse
ano, já amadureceu a idéia, do ano passado até agora, a gente viu
que foi difícil o professor, ir lá, que o primeiro ano seria trabalhado
como se fosse alfabetizando, então já teve que rever aí, esse lado.
Então já mudou o plano de curso. Essa é a função do supervisor,
ajudar o professor a não ficar tão perdido dentro dessas mudanças.
E agora... aí pronto, aí vai mudar, a gente tem que sentar e fazer um
novo plano de curso anual. Já que os livros não vêm esses nomes, a
gente vai ter que colocar os conteúdos que são pedidos na grade
curricular. (MARIA EDITE).
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Aqui a gente não tem um professor do reforço, a escola é muito
pequena, então eu converso com os pais destas crianças, peço pra
mandarem essas crianças em horário diferente. A professora já me
contou o problema, converso com os pais, olhe a sua criança está
com esse problema, e nós não gostaríamos que chegasse o final do
ano, e essa criança ser reprovada por esse problema; você tem
como mandar essa criança no horário x, uma hora por dia, três dias,
você pode? Aqui, eu e a nossa diretora, a gente fica nessa mesa
com essas crianças, também a gente faz esse trabalho. (MARIA
EDITE).

Ainda em relação ao trabalho desenvolvido com os alunos, a supervisora

Margarida ressalta que esta prática não é sistematizada, mas que encontra no

planejamento uma possibilidade de aproximar um acompanhamento sistemático

junto ao aluno ao professor. Da mesma forma, quando fala desta ação em outra

escola, sendo de muito sucesso, assinala a importância do planejamento e do

acompanhamento na efetivação das práticas pedagógicas desenvolvidas pelo

supervisor pedagógico e professor. Nesta fala, a supervisora Margarida também cita

o acompanhamento ao aluno e à família, associando-os ao acompanhamento com o

professor.

Quando a gente é comunicada de uma coisa, ou a gente ta
percebendo mesmo. Geralmente quem avisa é o professor, o
professor procura, a gente vai e procura resolver. Esse ano no
planejamento, a gente vai ver se a gente combina, porque em outras
escolas isso é organizado. Lá no Ginásio, os professores
comunicavam, o aluno que tava faltando, tava gazeando aula, o
aluno que não tava prestando atenção nas aulas; a gente chamava,
conversava [...] eles não querem que a família fique sabendo. Muitas
vezes, eu não sei se a gente age certo dessa forma, sei que resolve
muito. Quando a gente conversa, conversa, e não resolve, aí a gente
diz, pronto, agora, a partir de agora. a gente vai continuar pra tentar
resolver seu problema, então a gente agora vai chamar seus pais. Há
80% dos casos, ali, já muda... Se a gente deixa passar, eu acho que
faz a diferença sim! Se deixa passar, é o que eu tenho comprovado,
durante todos esses anos; se vai na família... eu não sei não meu
Deus, mas eu nunca me arrependi de sair de casa pra ir na casa de
um aluno pra não ter resultado, sempre tem, e como, resultados
positivos! (MARGARIDA).

Em algumas situações, o trabalho diretamente com o aluno reflete a

dificuldade que o supervisor tem em chegar ao professor. Nestas situações, o

atendimento ao aluno seria uma forma de ocupar o tempo, e justificar sua presença

na escola quando não tem realizado ações diretamente ligadas ao professor,

principalmente a organização dos planejamentos. A narrativa que segue é exemplo
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desta questão, quando a supervisora Trovinha reconhece que a supervisão se

encarrega de algumas atribuições que escapam a seu verdadeiro papel. O que ela

nomeia por atendimento individualizado, representa para nós uma tentativa de

argumentação frente às críticas e reclamações dos professores. Mesmo quando

enfatiza que ficava com o aluno, para mostrar que tinha uma ocupação, parece

reconhecer a não importância desta ação, sendo uma perda de tempo. Contudo

sempre repete: “mas, eu fiz”!

Só que pra eu ter realizado um trabalho melhor, mais consistente,
mais coerente; eu acho que eu deveria ter sido procurada. eu acho
assim, foram muitas críticas durante o ano. É o mesmo problema de
sempre: supervisão em uma escola, ele não faz o que é pra fazer
porque, ele ta cuidando da parte da disciplina, ele ta dando aula de
reforço. Pronto, eu dei aula de reforço, aqui, a menino. Eu dei aula de
reforço a menino de 4ª série! Só que ele não vinha (...) atendimento
ao aluno! Atendimento individualizado ao aluno... Tinha dia que eu
passava a tarde todinha com ele aqui, porque ele só fazia a prova
comigo; só que não era eu ensinando. Não tem menino que gosta do
atendimento individualizado, de ser acompanhado. Então ele ficava
aqui... ele queria ficar comigo, então eu perdia uma tarde todinha
com ele; tá entendendo?(TROVINHA).

As supervisoras citam uma pasta, contendo sugestões de atividades, que

fica na mesa da sala dos professores, para que estes possam utilizá-las em suas

aulas. Na maioria das vezes, os conteúdo destas pastas são cópias retiradas de

livros didáticos e principalmente de coleções como “O dia a dia do professor”,

“Alfabetização sem segredos”, “O real do construtivismo”, etc. consideradas

interessantes e inovadoras. Esta proposta de colocar uma pasta de sugestão na sala

dos professores se constitui em uma das estratégias que os supervisores têm

encontrado para colaborarem com o trabalho dos professores. É uma estratégia de

apoio, ou, podemos dizer de formação. Visa contribuir com o desenvolvimento da

ação pedagógica dos professores, quando efetivam essas atividades com seus

alunos em sala de aula. Em nossas conversas, percebemos que esta proposta foi

apresentada em um dos poucos encontros que tiveram entre supervisores durante o

ano de 2005. Querendo aderir à proposta, Otília diz: “até a gente pensa em colocar

uma pastinha de sugestões aqui”.

As supervisoras também relatam que organizam projetos para a serem

desenvolvidos em todas as séries, contendo algumas sugestões de atividades, e

geralmente são propostos de acordo com as datas comemorativas. Organizam
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eventos como o de comemoração ao “Dia das crianças”, “Dia das mães”, etc.

Confeccionam materiais a serem usados pelos professores em sala de aula;

resolvem problemas de indisciplina, geralmente com solicitação dos professores.

Fazem visitas às famílias dos alunos que apresentam problemas de evasão ou por

algum comportamento que considerem que a família precisa tomar conhecimento.

Procuram ajuda de outros profissionais, (no caso um psicólogo) quando percebem

algumas situações que a escola não tem recursos para enfrentar sozinha. Até

ajudam na hora do intervalo, quando os alunos vão merendar.

Tem as datas comemorativas, que tem uma pasta lá. Aqui acolá a
gente faz um projeto... quando tem uma data comemorativa: o dia da
criança... a semana da criança; trabalha essa semana, faz um
projeto, pra eles trabalharem aquele projeto... com várias sugestões.
A gente faz um projeto só, de primeira a quarta série, então eles
adaptam a série deles. (ROSILDA).

Por exemplo, no projeto da campanha da fraternidade, eu fiz (...)
Então eu pedi que eles trabalhassem, aí eu coloquei várias
sugestões relacionada com a páscoa17. Então, esse aí eu elaborei!
Esse ano eu não fiz todos os projetos, sabe? Mas aqueles;
campanha da fraternidade, dia das mães, projeto da copa... que teve
o projeto mesmo. E as outras datas comemorativas eram feitas
sugestões de atividades. (TROVINHA).

.
O dia-a-dia é assim, quando tem um aluno que é muito trabalhoso
vem pra gente conversar, quando tem um aluno faltoso; a gente vai
na casa da família, saber porque aquele aluno tá faltando (...) Então
a gente tá fazendo essa visitação. E quando tem aquele aluno mais
lento na aprendizagem... a gente tava pegando aquele aluno. Eu até
dizia; a gente ta adotando aquele menino, pra dar um reforçozinho...
Tava fazendo também dinâmicas para o professor trabalhar em sala
de aula, a gente fazia dominó, fazia as famílias silábicas, fazia tipo
um cartaz e deixava lá na sala de supervisão... e mostrava, no dia do
planejamento a gente mostrava aquele material que a gente tinha
confeccionado, sabe. Tudo que a gente pegava de Nova Escola, de
coleção... aqueles trabalhos, a gente confeccionava e deixava na
sala de supervisão pra que aquele professor... na sexta ele dava tipo
um reforço com aquele material. (ROSILDA).

E também gente, essas coisas mesmo de rotina que a gente detecta
e encaminha. Então a diretora... Tive de ir diretamente falar com a
psicóloga falar sobre um problema de um aluno, marcar com ela, e
ela atender a mãe e o menino. (TROVINHA).

Até mesmo na hora do recreio né, quando eles tão muito agitados e
brigam... e às vezes a direção chama: Dilzete venha aqui... muitas
vezes... pra ajudar com os alunos. E quando a gente chega lá...

17 Explicando como era a organização dos projetos
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porque eles já sabem que a gente vai conversar. Então a gente
chama... aí não... o que é que tá acontecendo, aí eles vão se
explicar... e só o fato da gente chegar lá, muitas vezes eles já se
acalmam. Acho que é o fato da gente fazer tempo que trabalha na
escola... aqui fora , aí eles têm um certo respeito. (DILZETE).

Ao relatar a rotina da escola, a supervisora Maria Edite fala da sua ação

enquanto organizadora do trabalho pedagógico da escola, sendo a pessoa que

veicula os projetos/orientações que circulam em outras instâncias, aquelas que não

têm origem no próprio interior da escola. Os programas, campanhas, mobilizações,

ou orientações dos órgãos aos qual a escola está vinculada – seja em nível

Municipal, Estadual ou Federal. Neste particular, ela relata os projetos que chegam

para serem executados, muitas vezes, com uma programação já posta, tendo a

escola que se adequar ao cronograma e às questões já delineadas.

A didática pedagógica da escola. Se precisar de um, digamos de
imediato vem... a vamos trabalhar a semana da cidadania. Aí vem
lá... e essa escola vai trabalhar de que forma?(...) Então eu tô aqui,
pronta pra desenvolver aqui. (MARIA EDITE).

Eu não deixei de lado, sabe? Agora assim, aquele planejamento
quinzenal... como tinham essas datas comemorativas uma atrás da
outra... a gente se reunia para elas, tá entendendo? Aí não dava
tempo fazer o planejamento. (TROVINHA).

Neste panorama, o supervisor tenta atender às várias solicitações que

lhes chegam. Percebemos que vai desenvolvendo sua ação, buscando apoiar os

professores em suas dificuldades. Para tanto, atua também com o aluno e com a

família. Dentre as solicitações dos professores citadas pelas supervisoras, esta nos

chamou bastante atenção:

Querem que a gente realize o teste de leitura pra mostrar o
resultado18. O ano passado eu fiz e deu resultado. Os alunos que eu
disse: esse aluno tem condições, esse, esse e esse têm condições, a
leitura... E a professora... O mesmo aval que a professora tinha dito.
(TROVINHA).

Consideramos esta solicitação dos professores de que os supervisores

façam testes de leitura com os alunos reflete a necessidade de se sentirem apoiados

em suas decisões e avaliações. Vêem no supervisor um parceiro que pode lhe dar

18 Outra função
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segurança, que pode contribuir! Isto demonstra abertura dos professores para com

os supervisores, quando solicitam que, juntamente com eles avaliem a qualidade do

ensino, expressando aceitação e reconhecendo-o enquanto parceiro mais

experiente, portador de conhecimentos reconhecidos como científicos. Talvez,

ainda, pela representação hierárquica que o supervisor assume dentro do quadro de

funcionários da escola. A supervisora Trovinha explicita que os professores querem

ver o resultado, como que, para corroborar ou confirmar os seus julgamentos.

São muitas as decisões que o professor tem que tomar em seu dia-a-dia,

as quais se sentem responsáveis e, muitas vezes, inseguros em assumí-las. Eles

necessitam tomar decisões constantemente! E deverão fazê-lo em um contexto em

que a decisão e a responsabilidades de tomar uma direção ou outra dependerão de

seus próprios critérios e de sua própria intuição.

No ensejo, propomos que o supervisor seja um parceiro, um colaborador,

um apoio ao professor nos dilemas encontrados no cotidiano, desenvolvendo suas

ações entre o que sabem e o que não sabem fazer. Entre o que têm que fazer e que

podem fazer. Entre as experiências anteriores e a necessidade de inovar.

Salientamos, no entanto, que esse processo colaborativo, não tem o propósito de

atenuar a autonomia do professor, mas que a escola seja, também para ele, espaço

de aprendizagem cooperativa, onde possa formar-se transversalmente no diálogo e

reflexão tendo os outros colegas e o supervisor como parceiros. Isto porque

concluímos que esta é uma profissão que não se faz sozinho, no isolamento. Exige

partilha!

Conceber esta possibilidade de ação, onde o supervisor pedagógico

possa intervir diretamente no processo decisório das práticas dos professores,

implica percebê-lo como:

Uma pessoa que está, ao mesmo tempo, dentro e fora do contexto
imediato do ensino, que possui uma visão ampla do processo
pedagógico da escola, do conjunto do trabalho realizado pelos
professores. Sua ação que se efetiva na cumplicidade com os
professores é uma relação entre pares, de troca de informações e
conhecimentos. (GEGLIO, 2005, P. 116; 118).

Enfatizamos que, nestas situações de intervenção direta nas atividades

dos professores, os supervisores precisam de sua autorização quando, por exemplo,

vão ajudar em uma atividade de sala de aula ou como nos propõe (Alacão, 2003)
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observar uma aula com um objetivo de depois refletirem, juntos, sobre a ação

desenvolvida. E, ainda quando ajudam na elaboração das avaliações; dentre outras.

Neste sentido as supervisoras dizem:

A gente faz um trabalho de visitação às salas; aquela que tem mais
problema, a gente vai procurar ajudar o professor, nesse lado, ele às
vezes se sente só, (...) Aí, daí, a gente vai, faz trabalho recreativo na
sala de aula, pra ver se chama a atenção do aluno; conta história,
brinca, pula. A gente não vai entrar, assim, hãããum, sem ser
convidado pelo professor, porque até tá tirando a autonomia dele na
sala. Claro que com a autorização do professor! (MARIA EDITE).

Porque assim, a gente só vai na sala... a não ser assim, eu tô
visitando! Por que assim eu não vou tá na sala direto né, porque
ninguém gosta né... Porque eu também fui professora e sei que não
é bom. Tem deles que não deixa a gente ir na sala.(DILZETE).

Portanto, a necessidade desta autorização do professor revela que para

que se exerça esta função de forma colaborativa requer que seja cultivado o

sentimento de confiança entre os pares, provocando a abertura criadora.

Concluímos que os momentos de diálogo e reflexão são propulsores para que aflore

tais sentimentos.

Neste sentido, embora consideremos a supervisão pedagógica como uma

função que proporciona apoio ao trabalho do professor, é necessário que seja

estabelecido um limite nesta intervenção, no sentido de observar a autonomia

necessária na profissão de professor.

Segundo a supervisora Trovinha, há certo receio dos professores quando

os supervisores se propõem a acompanhar o processo de elaboração de provas

(avaliação). Observamos que isto se dá em meio a conflitos e tensões, exigindo do

supervisor uma abertura à reflexão e ao diálogo para que a “intenção” que a priori

seria de apoio não se transforme em vigilância e imposição. Vejamos:

Outro dia tinha um professor elaborando uma prova, aí eu disse; quer
minha ajuda? Ele disse, não, tá dando pra fazer. Aí eu disse, ta bom
quando você precisar eu tô aqui pra ajudar! Porque às vezes uma
questão mal elaborada prejudica um aluno, você sabe disso né Aline.
Aí a gente, na semana pedagógica, já tá pensando em dizer a elas
que procure mais a gente pra... muitas vezes uma prova, não é
desconfiando da avaliação... a gente pediu que eles mostrassem a
avaliação a gente, mas nenhum professor mostrou... A gente pediu!
Até disseram que tem uma professora aqui que Lourdes também
pedia, e ela dizia que não precisava de mostrar; mas eu acho que
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deve, pra juntos a gente ver algumas coisinhas, porque até uma
vírgula de um questionamento, de uma avaliação, até uma vírgula de
uma parte da avaliação, se você errar, o aluno pode se prejudicar;
porque ele não vai entender aquela pergunta, não é Aline.
(TROVINHA).

Percebemos assim, que, apesar das vastas estratégias de ação

desenvolvidas pelos supervisores, a sua efetivação parece ser ainda muito sutil, sem

planejamento.

Consideramos este aspecto relevante no sentido de se refletir/construir no

ambiente escolar, e com o supervisor em particular, propostas de atuação

condizentes com uma atuação profissional. Não estamos defendendo ou sugerindo

que se criem regras de trabalho, mas que se projetem alguns princípios norteadores

para sua atuação.

É neste panorama que Placoo (2005, p. 47) enfatiza que no cotidiano de

suas práticas, os supervisores pedagógicos estão sempre envoltos em experiências

e eventos que “o levam, com freqüência, a uma atuação desordenada, ansiosa,

imediatista e reacional. Às vezes, até frenética.” Para não se submergir nessas

situações de imediatismo e agitação o supervisor pedagógico necessita investir em

sua própria formação reservando tempo para ler, estudar, pensar, criticar a prática

cotidiana e rever constantemente as suas intenções, enquanto mediador do

processo formativo na escola.

Em se tratando do desenvolvimento profissional, além da competência e

autonomia necessárias à profissionalização, outros fatores são preponderantes tais

como salários, estruturas, níveis de participação, condições de trabalho, as relações

com a sociedade e legislação trabalhista. Neste sentido, o desenvolvimento

profissional “faz parte de um projeto de desenvolvimento profissional da instituição

na qual ele desenvolve sua atividade profissional”. (RAMALHO; NUNES;

GAUTHIER, 2003, p. 65).

4.3 Fluindo algo novo: dimensões transformadoras

Nesta parte do trabalho, trataremos das mudanças percebidas pelos

supervisores dentro do seu próprio contexto de trabalho. As ações que têm

desenvolvido e que percebem estar proporcionando espaços de diálogo,
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colaboração, reflexão e como os supervisores pedagógicos das escolas municipais

de Jardim de Piranhas têm desenvolvido suas práticas, sabendo da sua importância

enquanto mediador, articulador e formador.

Assim, sinalizaremos para o que está sendo apontado para as mudanças,

aquilo que consideramos como sendo pontos positivos e que reforçamos, onde o

diálogo esteve mais presente, mesmo que em ações instintivas, não muito efetivas,

mas que foi uma tentativa (pegar os livros, as revistas, fazer os dias de estudos,

organizarem as datas comemorativas, se reunirem na secretaria compartilharem as

práticas...). São estratégias que os supervisores estão encontrando para orientar o

trabalho do professor.

O mais importante a ser visto não é o conteúdo da ação, mas a postura

que o supervisor tem ao propor atividades, com sugestões que o professor pode

modificar, pode melhorar e ampliar em sua sala de aula. Este é o foco!

Se ele só trabalhava com revista a “Nova Escola” é porque é essa a

revista que ele tinha acesso. Observamos que as limitações existem! Porém, as

tentativas também estão presentes. O que nos leva a enfocar que não havia o

abandono, como muitas vezes nas escolas maiores, que têm muitas informações,

muitos livros, internet, mas não usam.

Nesta perspectiva a supervisora Otília corrobora:

Então, o que é que a gente faz? Eu digo: Dilzete, nós vamos
trabalhar o que no planejamento?... aí nós duas chega, faz uma
pauta. Muitas vezes essa pauta é mudada, uma, duas, três vezes;
até no dia do planejamento. E aí a gente dá o que tem! Dilzete traz
uma revista Mundo jovem e diz: vamos escolher esse texto aqui; será
que dá pra gente falar sobre leitura? Eu trago a revista Nova Escola:
céu, isso aqui é bom pra gente falar sobre reunião com os pais.
(OTÍLIA).

Percebemos que, no cotidiano de suas práticas as supervisoras, ao

buscarem formação para os professores, estão também se formando.

Assemelhando-se ao que colocamos na primeira parte deste trabalho, quando

discutindo a profissionalização dos professores, afirmamos que este deve ser

pesquisador, vivenciando um processo contínuo de auto-formação.

Outro fator relevante é a maneira como as supervisoras vão

desenvolvendo as suas práticas pedagógicas de forma colaborativa, quando juntas

projetam os encontros com os professores, cada qual oferecendo o que tem de
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melhor para enriquecer estes momentos. Elas se rdãonhecem como parceiras; o

que possibilita que compartilhem saberes e experiências.

É realmente cada um é único, mas, tudo o que a gente vai fazer em
relação à coordenação; a gente faz... Os eventos... A gente faz
assim, em conjunto... as decisões...(DILZETE).

Neste sentido, é interessante a postura da supervisora Dilzete, quando

sua colega de função diz sentir-se sua auxiliar - conforme registramos

anteriormente. Ela afirma que não há quem sabe mais e outra que sabe menos; que

elas se complementam uma vez que tudo que vão realizar na escola é planejado

conjuntamente. Isso não significa dizer que pensam igualmente, que são portadoras

dos mesmos saberes ou que lançam mão de um mesmo cabedal de certificados e

títulos (currículo latu-sensu). Retrucando o posicionamento da colega afirma:

Olhe Otília já vai começar a discórdia! Porque a gente não faz um
trabalho assim; a gente faz um trabalho em parceria. Então a gente
senta, discute o que vai ser feito. (DILZETE).

Enfatizamos que uma formação reflexiva se dá em um constante vai-e-

vem entre o quilo que ‘sabem’ e o que ‘não sabem’, e o que ‘precisam saber’.

Portanto, torna-se imprescindível que a própria prática esteja sempre sendo vista e

revista em um processo reflexivo, mediado a este contexto as teorias servem para

iluminar e oferecer instrumentos que possibilitem construir, re-construir suas práticas

e também suas teorias.

Dentre as estratégias desenvolvidas pelos supervisores pedagógicos das

escolas municipais de Jardim de Piranhas, que podem propiciar estes momentos de

reflexão, uma se destaca: quando, por iniciativas próprias tomam a decisão de se

reunirem para compartilharem suas práticas e trocarem experiências que tenham

sido bem sucedidas. Além disso, cada um leva para o encontro um pouco de

referencial teórico seja uma revista, um livro, ou texto que sirva de embasamento

para o grupo. Assim, conforme Rêgo (2006), refletirem teoricamente.

Ao descrever esses encontros, a supervisora Rosilda enfatiza que foram

muito bons e que têm a expectativa de que continuem acontecendo, pois algumas

das sugestões dadas no grupo já foram, por ela, experienciadas:
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a gente se reuniu o ano passado, umas quatro vezes. Foi bom, eu
achei bom! O que eu mudei que elas estavam trabalhando... é uma
pasta de sugestão; coloca uma pasta... assim, quando tem uma data
comemorativa, porque eu notei que a gente fazia aqueles projetos...
uma semana pra eles trabalharem com aquele projeto... eles dobram
ali no caderno e acolá fica, eles não trabalham. Aí Terezinha disse
assim, não a gente agora tá fazendo assim, bota uma pasta de
sugestões. Como quando teve aqueles jogos do Brasil, a gente
botou, botei muita novidade que eu peguei da internet, de revistas; e
trouxe e botou... olhe gente eu to com esta pasta aqui só de
sugestão pra vocês trabalharem. (...) a gente ia se reunia, como era
que tava trabalhando, quem comprava... a gente comprava revistas
sobre projetos, sobre aqueles dois meses... tem até uma revista lá
em Caicó; é porque eu não tô lembrada o nome, é o dia a dia do
professor aí tem um nome em baixo; aí tem toda sugestão atualizada
que tá ocorrendo no Brasil. Então, a gente ia trabalhava aquilo... a
semana do folclore, tinha uma revista só com folclore. A gente ia
tirava xérox do que era interessante, levava pra escola e colocava na
pastinha de sugestão. o que ia trabalhar com o professor... mulher,
foi ótimo! A gente ia lá pra secretaria porque juntava com as meninas
da zona rural. Aí ia ver o que tava trabalhando... Teve até um dia que
a secretária de educação do município veio também repassar umas
coisas pra gente. É muito bom. Era Trovinha, eu, Dilzete, Maria
Edite, e as meninas da Zona Rural.

Ao refletir sobre o relato acima, percebemos que o interesse pelos

momentos de encontro entre os pares para troca de experiências ou estudo também

se reflete dentro da escola pela equipe de professores. Segundo as supervisoras,

eles cobram delas que os dias de estudo aconteçam bimestralmente, o que revela

um aspecto importantíssimo no favorecimento da formação continuada na escola e

do exercício do diálogo. Isto porque a opção individual pelo estudo é elemento

estruturador no desenvolvimento profissional do professor. Acreditamos que as

políticas e os programas de formação continuada são essenciais, porém, não são

suficientes para “um professor que não queira crescer, que não perceba o valor do

processo individual-coletivo de aperfeiçoamento pessoal-profissional”. (FUSSARI,

2006, p. 23).

É importante acrescentar que não estamos afirmando que os professores

e supervisores reconhecem esses momentos de planejamento, de dias de estudo e

demais encontros pedagógicos, como sendo formativos. Sobretudo, o que

destacamos é que, talvez mesmo sem terem essa percepção, eles estão desejando

e solicitando que os encontros aconteçam; o que indica que está sendo proveitoso

para um melhor desempenho em suas práticas.
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Em se tratando desta abertura dos professores para com os estudos, as

supervisoras Margarida e Dilzete relatam com ânimo:

Não há resistência! Acabou que, quando a gente não faz o dia de
estudo, eles mesmos já vêm reclamar: não vai ter não o dia de
estudo? Eles ficam o dia todinho, e a gente não vê eles reclamando,
pode trazer rios de trabalhos pra eles fazerem, aí é que eles fazem,
mas no começo não era assim não! E dali, a gente sai com ‘n’ idéias,
de coisas. É uma injeção de forças, eu tomo isso como mais um
subsídio para eles terem energias positivas para continuar, a gente
sabe que a nossa profissão, um tanto estressante. (MARGARIDA)

Eles se interessam, eles participam mesmo. Eles gostam! Quando a
gente atrasa; passa um dia, dois, eles cobram: hei, quando é o dia de
estudo hein? quer dizer, eles gostam. (DILZETE)

Outro aspecto substancial encontrado nestas narrativas se refere ao fato

da cultura organizacional, já mencionada neste trabalho, quando os professores,

mesmo sem nenhuma formalização da obrigatoriedade do dia de estudo, reivindicam

o seu acontecimento e os supervisores acabam por serem provocados a essa ação.

A supervisora Trovinha ao repetir que ‘conseguiu’ realizar um encontro de estudo

com os professores, revela que o desenvolvimento desta função é mediado por

desafios:

A gente conseguiu, eu consegui... Eu consegui! Eu consegui fazer
dia de estudo sem a presença de Margarida; Eu consegui fazer um
dia de estudo muito proveitoso sobre leitura e escrita, teve um
problema no vídeo, mas foi bom! Também eu consegui realizar com
Margarida, outro dia de estudo, inclusive a gente fez até relatório,
outro dia de estudo que também foi muito proveitoso. A gente fez uns
dois dias; gente conseguiu fazer! (TROVINHA).

A supervisora Trovinha demonstra muita satisfação em ter conseguido

realizar um dia de estudo com os professores sentindo-se vitoriosa! Isto para ela

parece ser a superação de um grande desafio. Neste particular, segundo as

observações e informações prévias, a parada para o dia de estudo, pelo menos a

cada semestre, é um elemento constitutivo do trabalho pedagógico desta escola. Por

isto, enfatizarmos a organização da escola, suas experiências antecedentes, o que

vai delineando o seu perfil. Mesmo com a mudança de alguns profissionais, entre

eles a equipe administrativa, a supervisão e até alguns professores, algumas

práticas parecem ser incorporadas na instiuição, o que mostra sua autenticidade e
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cultura organizacional. Este exemplo é bem pertinente, quando a supervisora

enfatiza: “eu consegui!”.

Nesse processo, no qual se vivencia mudanças e consolidações de

práticas, os supervisores, também, aprendem e apreendem sua função. A escola,

enquanto formadora, também, se forma.

Tratando-se do dia de estudo, destacamos a experiência vivenciada na

escola ‘3’, pela supervisora Maria Edite, quando aprofundam um tema seguindo

“uma linha de estudo” durante todo o ano.

Então todos os nossos planejamentos, ele tem um tema, e vai numa
linha. Este ano, esta linha é a motivação da aprendizagem. Então,
tudo o que eu for trazer para esses planejamentos, que nós vamos
ter até o final do ano, vai seguindo essa questão, é uma coisa
seqüenciada. Quando a gente quebra, a gente deixa de aprender,
deixa de fazer, e a gente tem visto, por exemplo, no ano passado, os
textos da gente, foi tudo em cima de avaliação, a gente trabalhou
muito, a questão avaliativa. Então a gente trazia textos, como avaliar,
quando avaliar, o que avaliar, o tipos de avaliação que nós temos,
então o professor vai criando um conceito. no primeiro estudo eu
trago tudo preparado, porque eu vou desapertar. O outro estudo, o
que é que vocês querem saber mais a respeito de avaliação, por
exemplo, né? Vocês querem saber mais, o que? Ah, nós queremos
uma ficha! Então vamos gerar; eu não vou trazer uma ficha pronta,
pra eles, mas, que a gente gere! A ficha da gente. Como eu estou
avaliando, por exemplo. Será que a maneira que eu estou avaliando,
eu estou sendo correta, eu não estou prejudicando? Ou, ajudando a
um, e outro não. então a gente vai trabalhando, e trazendo textos,
que envolva... Ele não termina o ano do jeito que ele entrou, pra
determinada área que a gente se propõe a trabalhar, porque a gente
não pode abraçar o todo, mas pode abraçar uma parte do todo.
(MARIA EDITE).

Encontramos na entrevista desta supervisora, um aspecto importante e

singular desenvolvido em sua prática que se destaca em relação às demais

realidades pesquisadas. Ela diz que é muito importante o grupo seguir uma linha de

estudo baseada em um tema definido com antecedência para se explorar no

decorrer do ano. Para tanto, busca juntos aos professores, perceber quais os temas

mais importantes a serem trazidos para a reflexão.

Consideramos relevante esta maneira de estruturar/programar os estudos

quando aprofunda, e, conforme enfatiza, constrói conceitos. No entanto, é

imprescindível que os temas estudados sejam resultado das aspirações do próprio

grupo, contemplando as problemáticas de suas práticas. Neste sentido, fazemos
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alusão aos trabalhos do GEPEM19 - Grupo de Estudos de Práticas Educativas e

Movimentos - que, ao tomarem por referência as idéias de Paulo Freire, propõem o

diálogo como instrumento de formação. Para tanto, sugerem que ao organizar uma

proposta de trabalho, programa de estudos/formação se estabeleça três momentos,

assim apresentados: conhecer a realidade, organizar o conhecimento e aplicar o

conhecimento20.

Esta perspectiva de organização de um roteiro, ou agenda de temas, tem

relação com a proposição de diálogo apresentada por Bohm. Para ele, os momentos

de diálogo não devem ter agenda prévia. No entanto, podemos tomar a suas idéias

no que concerne ao diálogo limitado, quando consideramos que na escola a

estratégia de roteiro de estudo e de definição de alguns objetivos é necessária no

desenvolvimento das práticas pedagógicas.

Segundo Navarro (2005), apesar da limitação, não tira o valor constituinte

nos momentos de diálogo, possibilitando a elucidação de questões despercebidas

nos diversos contextos onde for proposto. Embora limitado, este tipo de diálogo

pode ser uma ponte para uma compreensão da necessidade do diálogo, enquanto

forma coletiva de compartilhamento de julgamentos, opiniões e crenças.

O diálogo em Bohm pressupõe que não existam hierarquia, nem agendas

prévias. É não implicar em certezas nem caminhos; indo ao encontro a qualquer tipo

de rigidez. Se constituindo em um espaço livre de crenças ou preconceitos, onde

pode-se dizer qualquer tipo de coisa.

Ao trazermos para o seio da escola a proposta da vivência do diálogo,

nos ancoramos em Freire (1981), quando entende a formação enquanto um

processo de conscientização, constitui-se na passagem da consciência (transitiva),

ingênua, para uma consciência crítica, o que aumenta o poder de dialogação. Sendo

o diálogo possibilitador da concretização da consciência crítica.

Ao reconhecermos, o processo de mudança constantemente vivenciado

pela escola e da necessidade de objetivos comuns no desenvolvimento das práticas

pedagógicas no seu interior, de, coletivamente, almejarem a transformação de uma

realidade que para o grupo seja comum enquanto ideal de mudança; é que

19 Este grupo que faz parte do Núcleo de Estudos e Pesquisas em educação, Ciência e Tecnologia e
Linha: Estratégias de Pensamento e Produção do Conhecimento, do Programa de Pós-Graduação
em educação da UFRN,
20 Para melhor compreender esta metodologia ler os trabalhos de tese de Rêgo (2006) e Gouvêa da
Silva (2004).
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recorremos a Freire (1981), ao sugerir o diálogo entre semelhantes, nunca entre

antagônicos.

É pertinente que sempre recorremos ao diálogo e à reflexão enquanto

possibilitadores de formação continuada em serviço na escola. Considerarmos

essencial que o supervisor pedagógico, enquanto mediador deste processo seja

alguém que saiba ouvir, uma vez que no desenvolvimento da escuta, enquanto ele

fala, possibilita ao outro, mudança na forma de se perceber; desfazendo-se do medo

e ganhando identidade. Neste sentido o ato de ouvir é potencializador na tomada de

consciência de si e no reconhecimento enquanto sujeito.

Evidenciamos que o ouvir torna-se para os supervisores, uma estratégia

de ação a ser desenvolvida constantemente em suas práticas pedagógicas. Tendo a

pretensão de fortalecer o grupo pelo diálogo precisa ser ele, o primeiro, a saber

ouvir, evitando interromper a fala do outro, ou apresentando suas idéias como

verdades absolutas. Identificamos esta compreensão de diálogo enquanto

construção de resolução de problemas e na construção de algo novo; quando as

supervisoras afirmam instigar nos professores que ao falarem encontrem alternativas

de respostas às situações de incertezas:

Sempre é assim, a gente trabalha acompanhamento assim, ele vem
com uma dúvida, a gente pergunta assim: e o que é que você tem?
Qual a sua resposta sobre essa dúvida que você ta me perguntando?
Então eu espero que ele diga a opinião dele, como ele tá vendo, pra
depois eu disser a minha e aí chegar a uma decisão. (OTÍLIA).

Na hora do intervalo os professores comentam e a gente fica, assim,
ouvindo, hoje mesmo uma professora disse assim: o que você numa
determinada situação de uma aluna; quer dizer esse é o dia a dia da
gente é assim: é ouvir! (DILZETE).

Em relação aos momentos de conflito, é preciso observarmos os

depoimentos a seguir, quando a diretora ‘C’ e a supervisora Maria Edite reconhecem

que no cotidiano de suas práticas enfrentam freqüentes situações de conflito.

Destacam que são importantes, pois provocam mudanças necessárias ao

crescimento pessoal e coletivo. Implicam no avanço e melhora da prática educativa.

Sabemos que não é fácil conviver com a diferença, aceitando e aproveitando-a

como recurso:
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Eu gosto muito de trabalhar com Diretora ‘C’, a gente tem, assim, às
vezes diverge no pensamento, mas é bom isso, porque me tira da
minha área de acomodação. (MARIA EDITE)).

Entra em conflito! (DIRETORA ‘D’).

É! Tira ela da área de acomodação dela, e não tem rivalidade. Eu
pelo menos... tá do mesmo jeito, não tem esse negócio de tá de cara
feia, não! pra quê isso? Não existe isso. Se a gente é diferente, a
gente tem que viver a diferença; o que eu penso de uma coisa, não é
o mesmo que você pensa, nem é o mesmo que ela pensa. Então, vai
juntar o que eu penso com o que ela pensa, e o que você pensa, e
vai dar uma coisa. É isso que eu vejo. Educação é isso: é juntar
diversos pensamentos. (MARIA EDITE)

Neste discorrer, encontramos indícios do diálogo enquanto estratégia de

trabalho na escola, podendo ser potencializado se tomarmos por referência a

proposição de Bohm (2005), quando considera que no processo do diálogo, o outro

precisa ser ouvido até o fim daquilo que tem a dizer, sem que o interrompamos,

mesmo que seja para concordar com o que ele está falando. É muito importante

que, enquanto ouvimos, tomemos ciência do que sentimos e é necessário ficarmos

atentos às nossas reações, ao ouvirmos.

Esta atenção, enquanto ouvimos o que é dito pelo outro ou até mesmo o

seu silêncio, é primordial ao diálogo, pois quando conseguimos observar o que

sentimos implica que estamos dando atenção a como pensamos para procedermos

as nossas ações futuras.

Ainda, em relação ao trabalho da supervisora e diretora, acima

apresentadas, é interessante observar como acontece a parceria no trabalho de

gestão e supervisão pedagógica. Sabe-se que, este trabalho em equipe abrange a

totalidade da escola, estando interligado às questões administrativas, políticas

pedagógicas, entre outras. Como exemplo, constatamos na fala da supervisora

Margarida quando cita uma experiência de trabalho, junto ao aluno e professor,

tendo que recorrer à ‘autoridade’ concebida à diretora pela organização hierárquica

da escola, enquanto instituição legislada e sistematizada:

Inclusive nesse dia eu chamei a diretora e disse: isso não pode mais
acontecer! Vamos ver o que é que vamos fazer. Aí ela disse, vamos
conversar com a professora, e eu disse, muito bem! E a diretora falou
com a professora. Acabando a barreira. Com certeza, que a diretora
falou com ela, que ela viu que ela errava também, e que tinha coisa
que ela não devia fazer; sei que acabou! (MARGARIDA).
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As supervisoras enfatizam a importância da contribuição/parceria da

direção na efetivação das práticas pedagógicas na escola como um elemento

estruturador no processo de formação continuada em serviço.

A diretora senta comigo, e a gente vai ver, em cima do que a gente tá
trabalhando, da filosofia que a gente tá trabalhando. Ela participa dos
planejamentos. O que é que a gente vai querer trazer a gente
conversa, é assim, faz, é um trabalho de equipe, é uma escola
pequena, mas, eu sempre digo a minha diretora, essa escola é
ousada! é muito bom! , nós duas! Eu não vou dizer que eu sou
supervisora sozinha. (MARIA EDITE)

Toda vez que a gente se reune, Margarida quer a presença da
direção; eu acho que é certo, não é? Você que tá fazendo seu
mestrado você sabe que formação de professor é isso, é também
você trabalhar mais em equipe; e eu tenho muita humildade, eu
gosto muito de trabalhar em equipe. (TROVINHA).

É, a gente faz um trabalho assim, junto com a direção... Tudo assim,
é em acordo. Eles perguntam como trata esses alunos... o que é que
você acha disso? E assim a gente vai caminhando. (DILZETE).

A partir desta concepção, entendemos que, não só o envolvimento dos

diretores é importante como o de toda a comunidade escolar, visto que acreditamos

que um processo de colaboração e partilha, pressupõe o ‘espírito’ coletivo. No

entanto, a supervisora Maria Edite, ao relatar o bom relacionamento entre todos os

funcionários da escola e da participação de todos nos encontros de formação, diz

ser resultado de um investimento que a equipe administrativo-pedagógica (ela e a

diretora) têm realizado. Ou seja, não é algo dado, não é trivial, é construído!

Eles participam de igual com a gente, participam nas dinâmicas,
entra, faz tudo. O que a gente participa eles participam... porque a
gente já colocou; a gente colocou não! a gente já vem trabalhando
que educador não é só o professor, na escola. A gente já vem
dizendo isso a quase três anos. O educador é o fiscal de disciplina, o
educador é a menina que ta fazendo a merenda, é quem tá varrendo;
porque, eles estão em contato com a criança. Então a gente procura
trabalhar essa relação, aqui na escola. (MARIA EDITE).

Parafraseando Almeida (2006), considerarmos a escola enquanto espaço

no qual se trabalha e constrói conhecimento, e que as relações interpessoais, as
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relações eu-outro, estão enlaçadas neste processo, acreditamos que a escola deve

ter um olhar especial para o fortalecimento dessas relações.

Portanto, as supervisoras afirmam que a boa relação entre todos os

profissionais da escola, possibilita que olhem todo o contexto escolar. Assim,

compreendemos que, apesar de algumas dificuldades no desenvolvimento das

práticas pedagógicas como: quando percebem que alguns professores improvisam

suas aulas sem terem organizado previamente seu planejamento, mas não

encontram abertura para aproximar-se e discutir o problema; quando buscam

realizar os encontros de planejamento na escola, e alguns professores se negam a

participar, alegando que realizam sozinhos. Porém, não se trata de intrigas,

competitividade, ou picuinhas entre esses profissionais.

É um ciclo de amizade muito grande, integração. (DILZETE).

Disso aí a questão do acompanhamento. Porque a gente acaba
acompanhando o dia a dia da escola, não só de um setor; os
professores, mas, a escola como um todo. (OTÍLIA).

Assim, por exemplo, no caso... improvisar uma aula, né... ele chega
aqui sem ter nem uma aula preparada. eu não peço não, mais eu fico
observando e a gente sabe tudinho, sem nem eu pedir. Eu sei quem
prepara a aula e quem não prepara. (DILZETE).

É amizade! A gente é muito amigo, aqui, pelo menos nesse grupo. tá
aí a nossa diretora que sabe; a gente é bem amigo, sabe? é o mais
amigável. Não tem esse negócio de ficar com cara emburrada, se
alguém feriu, a gente é humilde pra pedir desculpas! Naquele
momento da raiva, você sabe que tem momento, onde tem um grupo
de pessoas, acontecem todas essa coisas; de discórdia... ah, é isso
mesmo! É um relacionamento muito gostoso; Eu pelo menos acho!
(MARIA EDITE).

É tudo assim... não em termos, trabalho. É tudo muito aberto com a
gente mas, quando a gente passa para o lado do trabalho. Porque
aquela escola é uma família! Graças a Deus não tem problema lá,
mas o trabalho é muito devagar, é muito assim, travado. (ROSILDA).

A narrativa de Rosilda exemplifica que além da amizade entre o grupo,

outras questões fazem parte do processo. Por exemplo, a falta de tempo para se

reunirem e realizarem os planejamentos, as dificuldades em organizarem espaços

formativos, seja pela inexistência de material, ou por lacunas na formação inicial dos

professores e supervisores; são elementos que dificultam a realização do apoio

pedagógico ao professor.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com



143

É interessante observar que, segundo a supervisora Trovinha, os

professores têm investido em sua formação. Compram material de apoio ao trabalho

pedagógico e buscam em varias fontes ferramentas que enriqueçam suas aulas.

Pelo fato de compreender que é seu papel oferecer as “melhores sugestões de

atividades” aos professores, faz com que se sinta desafiada. Como se os

professores não precisassem muito de sua ajuda, estando eles cima do que ela

propõe.

Até porque eles né... Não torna muito... Eles têm muito acesso aqui,
a escola, os professores têm muito acesso a livros, a coleções, tá
entendendo quando a gente vai dar uma sugestão, eles já têm!
(TROVINHA)

É primordial reconhecermos que, no processo de formação continuada em

serviço na escola, o mais importante não são os conteúdos, ou os conhecimentos

individuais de cada um. O que diferencia o papel do supervisor, enquanto mediador

é que no grupo e com o grupo sejam criadas e instigadas situações de diálogo e

reflexão que conduzam ao compartilhamento de sentidos e significados em suas

ações didático-pedagógicas, o que não se limita em aplicação de técnicas ou

modelos. Deste modo, consideramos que o interesse e cabedal de informações dos

professores, se trazidos para a reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação, só

tem a contribuir com o processo de formação continuada em serviço na escola.

Nesse sentido concordamos com Garrido (2006) quando afirma que:

Ao subsidiar e organizar a reflexão dos professores sobre as razões
que justificam suas opções pedagógicas e sobre as dificuldades que
encontram para desenvolver seu trabalho, o professor-coordenador
está favorecendo a tomada de consciência dos professores sobre
suas ações e o conhecimento sobre o contexto escolar em que
atuam. (GARRIDO, 2006, P. 9).

Quando falamos em reflexão, tema abordado na segunda parte deste

trabalho, estamos apontando para a necessidade da abertura de espírito no sentido

de lidar com possíveis alternativas e encarar o erro, a responsabilidade, que

possibilita ponderar acerca de conseqüências ocasionadas por determinadas ações

e o empenho, o qual se torna vital na mobilização de tais atitudes.

Em se tratando do cotidiano do grupo pesquisado, mesmo com tantas

adversidades enfrentadas, percebemos elementos que se potencializados são
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estruturantes em uma formação, dialógica, reflexiva, compartilhada, continuada em

serviço. Existe um clima de amizade no interior das escolas, os supervisores se

reconhecem como formadores e que o seu papel não é fiscalizar ou reprimir o

professor e sim ajudá-lo. Para isso têm buscado várias estratégias conforme

apresentamos anteriormente. Assumem-se em incompletude, da necessidade da

mudança e da transformação. Este reconhecimento é essencial, pois “este saber de

que é preciso mudar implica um saber para mim fundante, isto é que funda e

fundamenta a prática educativa”. (FREIRE, 2004, P. 148).

Aí eu tenho humildade demais pra reconhecer que eu não tô fazendo
meu trabalho como era pra ser e que eu to precisando de muito mais
ainda, tá entendendo? Eu tô precisando de muito mais, muito mais.
Quanto mais eu leio, quanto mais eu procuro, mais eu acho que eu
ainda tô pequena; eu quero mais, porque eu ainda acredito em uma
educação de qualidade. (TROVINHA).

Exatamente! É isso que disse agora, eu ia lhe perguntar, se você tem
uma bibliografia. Porque eu mesma não tenho nenhuma. Eu nunca
pude comprar. Não adianta eu dizer que tenho... eu ia dizer, Aline
traga uns livros pra gente ver. (OTÍLIA)

Enfatizamos que é necessidade de se conhecer uma realidade para poder

nela atuar. Assim, vamos encontrar no depoimento da supervisora Trovinha uma

situação de ‘desnudamento’ da verdade. Para de se defender e surgi uma

possibilidade de diálogo. Ela reclamava que os professores não aceitavam

sugestões e que não procuravam o supervisor. Porém, durante sua explanação

parece se dá conta de que não é uma questão de culpa, de raiva ou intriga, mas que

é necessário um relacionamento que possibilite conhecer o contexto do trabalho do

professor. Isso é muito importante, na medida em que toma ciência que não é uma

questão de simples aceitação ou má vontade do professor. Ao chamar atenção para

o fato de saber se ele tem condições de trabalhar uma determinada atividade ou

mesmo se ele deseja, ela deixa de se defender e busca compreender o outro. Assim

se expressa:

No próprio instante que você leva uma sugestão, ou uma leitura; eles
querem, eles aceitam, áentendendo. Aí também é o relacionamento,
você saber o que ele tá dando, tem que saber o que ele quer dar, se
ele tem condições. (TROVINHA)
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Neste panorama, ao se propor ajudar e colaborar com o professor é

necessário que o supervisor não só saiba falar, mas, sobretudo saiba ouvi-lo, pois

como assinala Freire (1996) somente escutando as pessoas é que aprendemos a

falar com elas; é escutando pacientemente e criticamente o outro que podemos falar

com ele, mesmo que, em certas condições, precise falar a ele. Não só a capacidade

de controlar a necessidade de dizer a sua palavra é importante, como o gosto

pessoal, profundamente respeitável, de expressá-la.

Portanto, evidenciamos que o supervisor pedagógico dentro de um grupo

de estudo precisa estar observando a rotina de trabalho dos seus professores; o que

Freire (1981) explica como sendo o processo de codificar e descodificar a realidade.

Sempre atento ao que está acontecendo e assim ir elencando questões que

correspondam à vivência do grupo. Por exemplo: o processo de avaliação,

agressividade, evasão, etc. Então investigar os conceitos subjacentes e as

compreensões a respeito dos mesmos. Nesse sentido poder-se-ia pegar um texto

que fundamentasse o assunto e ir refletindo teoricamente buscando significados

dentro de seu contexto.

É nesta perspectiva que, aqui, refletimos sobre a ação do supervisor

pedagógico no contexto de formação continuada na escola e pontuamos os dias de

estudo como espaços favorecedores de ‘reflexão teórica’; compreendida como um

estudo teórico, que toma a reflexão como estratégia na construção de

conhecimentos. Refletir sobre o que faz e buscar elementos teóricos que lhe

fundamente.

No ensejo, Almeida (2006) esclarece que o supervisor pedagógico além

da função formadora, tem uma função articuladora e outra transformadora; e

acrescenta que,

Como formador cabe-lhe oferecer orientação pedagógica pela via de
seus conhecimentos e pela procura de interlocutores qualificados
para os seus professores, dentro ou fora da escola, cuidando tanto
das relações interpessoais como das relações com o conhecimento.
Para que a formação seja transformadora em conhecimentos,
sentimentos e ações, é preciso que a proposta de formação tenha
referencia na atividade cotidiana do professor. (ALMEIDA 2006, P.
44).

De acordo com o que já abordamos, concluímos que não há momentos de

reflexão sem que esteja em voga o teórico e a ação. O que queremos enfatizar é
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que nestes momentos de estudo o teórico é planejado e sistematizado, constituindo-

se um diálogo com os estudiosos/teórico das temáticas que se propõe aprofundar.

Em razão disso, focalizamos a importância destes estudos no processo de

formação continuada na escola, tendo em vista que nos momentos de reflexão,

colaboração e de troca entre professores e supervisores não seja evidenciado

somente o fazer pelo fazer, tornando-as ações vazias ou pragmáticas. É necessário

que compreendam o que falam e o que fazem. E que, assim possam, conscientes

de seus saberes e fazeres, reconstruir e criticizar suas opções e ações, políticas,

ideológicas, filosóficas; na construção de suas práticas pedagógicas cotidianas.

Neste raciocínio, é necessário um aprofundamento teórico, quando

observamos que em algumas situações de planejamento os supervisores afirmam

que os professores solicitam uma leva de modelos/propostas de atividades para

serem “aplicadas” em sala de aula sem que se reflita sobre o como, e o porquê

daquela atividade ou conteúdo. Acreditamos que o professor não conseguirá aplicar

aquilo que o supervisor pensou. Ele pode, sim, a partir destas propostas, refletindo

teoricamente, construir um conhecimento que é dele, mas que foi antes refletido com

o grupo, e a partir daí, sabendo o que faz e o porquê do fazer, lhe atribuir

significado. Nesse sentido, Alarcão (1999) afirma ser necessário buscar no vivido,

aquilo que já sabe, e sobre isso construir algo novo, “tem de ser capaz de interpretar

o que vê fazer, de imitar sem copiar, de recriar, de transformar. Só o conseguirá se

reflectir sobre o que faz e sobre o que vê fazer.” (ALARCÃO, 1999, p. 18).

Não estamos pensando somente no fazer do professor, em suas

atividades práticas, mas também na sua postura enquanto profissional que atua não

só no contexto da sala de aula de uma forma isolada, mas também enquanto sujeito

que é constituído e constituinte de uma organização institucional.

Reconhecemos, no entanto, que ao desenvolver estas estratégias, o

supervisor está empenhado em contribuir com a formação do professor, porque

aponta elementos que constituirão suas ações em sala de aula. Ou seja, é

necessário que se pensem as estratégias para se ensinar os conteúdos, porém não

é suficiente.

Sabemos que, em se tratando de formação continuada, esta pode ser

concebida somente quando certificada e quantificada em carga-horária. Seriam os

cursos de capacitação, as jornadas pedagógicas, os já tão vivenciados cursos de

reciclagem; situações estas, que muitas vezes são de afastamento da escola para
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estudarem duas ou três semanas; tomarem posse de um cabedal de informações,

reconhecidas por um certificado, a serem consagradas em suas práticas.

Para concluir, ao falarmos e propormos a formação continuada, estamos

pensando em um processo que se desenvolva no interior da própria escola. Que

tenha como elementos constitutivos os momentos de diálogo e reflexão, os dias de

estudo, os momentos de planejamento pedagógico, ou outros encontros que sejam

de fins colaborativos e organizativos da escola, embasados em vivências de reflexão

e de diálogo que impulsionem a busca de estratégias refletidas teoricamente na

ação cotidiana, para a transformação dos sujeitos, particularmente, o professor e o

supervisor pedagógico.
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ALGUMAS REFLEXÔES E APOSTAS

Não há amanhã sem projeto, sem sonho, sem
utopia, sem esperança, sem o trabalho de

criação e desenvolvimento de possibilidades que
viabilizam a sua concretização.

Paulo Freire

Na sociedade contemporânea, as vertiginosas transformações no mundo

do trabalho e o avanço tecnológico, configurando a sociedade virtual e os meios de

comunicação, exercem demasiada influência nas relações sociais e em todas as

instituições de nossa sociedade, exigindo das pessoas um posicionamento e a

busca de um novo perfil frente aos desafios. Em decorrência disso, a atividade

docente vem se modificando para atender a essas transformações que atingem

crucialmente a escola, suas concepções e suas formas de construção do saber.

Conforme apresentamos neste trabalho, são muitas as propostas que

chegam à escola, as quais implicam em mudanças de postura de concepções e de

atuação daqueles que constituem esta instituição que é formadora. Os professores e

supervisores estão susceptíveis a estas mudanças, o que se configura em situações

de crises. Sentem-se desprovidos de fundamentação teórica e/ou aparatos que

venham a solidificar e potencializar suas práticas pedagógicas no desenvolvimento

de um processo ensino-aprendizagem mais significativo e eficaz. Assim,

evidenciamos a formação continuada como elemento potencializador da

profissionalização destes educadores, implicando em investimento pessoal e

organizacional – desenvolvimento profissional.

Com relação a esta questão, apostamos na possibilidade do supervisor

pedagógico ser o profissional do quadro de funcionários da escola, que articule e

organize a formação continuada em serviço na escola, de forma dialógica, reflexiva

e colaborativa.

A nossa primeira ação consistiu em uma pesquisa bibliográfica, na qual

utilizamos total ou parcialmente as fontes pesquisadas. Para discutirmos a prática da

reflexão e do diálogo, buscamos aparato teórico para estes dois conceitos situados

no contexto educacional. Realizamos, assim, uma breve revisão de literatura em

autores que pesquisam este assunto. Quanto a este ponto, fizemos relação com as

idéias do educador Paulo Freire por considerarmos pertinentes nesta perspectiva de
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discussão no contexto atual. Lançamos, ainda, um olhar sobre as concepções de

formação (dando ênfase à formação continuada na escola), e os saberes da prática

docente; bem como, o papel do supervisor pedagógico (trajetória de suas

atribuições).

Analisando nossas descobertas no processo da pesquisa, apresentamos

elementos que sejam potencializadores da ação do supervisor pedagógico enquanto

proporcionadora de formação continuada na escola. Destacamos como elementos

estruturantes de ação investir/estimular: o desejo, a vontade de trabalhar junto, a

boa relação inter-pessoal dos supervisores e professores. Percebemos que, embora

as dificuldades enfrentadas como: a falta de tempo para se reunirem, a ausência de

material e as instabilidades na organização instituição (quadro de pessoal); há um

consenso na escola sobre a importância dos encontros pedagógicos, bem como um

clima de amizade entre os supervisores e os professores, as supervisoras se

reconhecem como apoio pedagógico ao professor; observando-se a instituição

escolar como espaço de aprendizagem para os seus educadores. Evidencia-se,

assim, um investimento no trabalho coletivo e na formação concebendo-os como

possibilitadores de mudança. E isso é importante porque apostamos no diálogo, que

tem como requisito a confiança, o respeito à disponibilidade e a cooperação. E são

esses elementos, acima citados, que potencializam essa proposta de formação

dialógica e reflexiva no interior da escola.

Convém apresentar, como ilustração à abertura ao diálogo, as palavras da

supervisora Maria Edite, quando, ao concluirmos nossa conversa, expressa feliz:

E obrigada, também! E obrigada por nos fazer ver, o quanto a gente
tem tanta coisa boa, que a gente acha que não tem. E às vezes, a
gente vai descobrindo numa conversa como essa, coisas que
estavam dormindo, acalentou, deixou dormir, e aí ela vem à tona. Eu
não vou sair, daqui, esta tarde da mesma forma que eu cheguei.
Não! Eu vou repensar, agora, realmente qual vai ser o meu objetivo
pra educação do futuro. Eu não vou mas sair com esse pensamento
só do ano de 2007, né? Porque, educação é isso, é despertar, é
acordar, é sacolejar a gente! (MARIA EDITE).

Então, se já existe esta abertura, há uma possibilidade de organização de

espaços reflexivos e dialógicos, onde o supervisor atue como mediador oferecendo

material de aprofundamento (reflexão teórica) e, cada vez, mais estimule essa

relação que já existe; estimulando a troca e não a competitividade.
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Percebemos que há um espaço favorável à realização de um trabalho de

intervenção e colaboração junto a essas supervisoras pedagógicas, pois expressam

o desejo de conhecer mais sobre a função que desempenham, querem ajudar os

professores a enfrentar os desafios encontrados no desenvolvimento de suas

práticas pedagógicas e acreditam na formação continuada em serviço na escola

como um possível caminho de transformação da realidade.

Ressaltamos que em Jardim de Piranhas é conflituosa a discussão sobre

o papel do supervisor pedagógico, assim como, a maneira como estes profissionais

passam a ocupar essa função que é comparada a um cargo de confiança. A

ausência de propostas sistematizadas nos Projetos Político Pedagógico das escolas

e Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Município aludem para essa indefinição.

A própria maneira como foi instituída essa função nas escolas públicas municipais

nessa cidade reflete as crises que envolvem este profissional da educação em

Jardim de Piranhas.

Dessa forma, elencamos, como elemento estruturador para o

desenvolvimento profissional do educador que exerce a função de supervisão

pedagógica na escola, uma ‘discussão’ coletiva – em nível de rede - sobre o papel

do supervisor pedagógico na escola, contemplando os artefatos históricos e culturais

que cruzam essas indefinições e crises.

A concepção de supervisor pedagógico como sendo responsável por

trazer modelos de atividades para que os professores apliquem em suas salas de

aula, já citado neste trabalho como um técnico prototípico, tem se constituído em

uma situação limite para as supervisoras pedagógicas em Jardim de Piranhas.

Assim, reclamam que os professores querem atividades prontas para aplicar nas

aulas e que eles, os supervisores, não dão conta de atenderem a essa demanda;

pois “não possuem uma caixa mágica” que a cada semana possam retirar

“atividades interessantes” que atendam aos anseios dos professores, os quais

solicitam sempre “novidades” à serem aplicadas em suas salas de aulas.

No entanto, as supervisoras pedagógicas se reconhecem como

responsáveis pela organização das reuniões de planejamento nas escolas, ou seja,

se reconhecem como “planejadoras”, sendo que, não são portadoras das melhores

estratégias de trabalho a repassar aos professores.

Percebemos que procuram criar algumas estratégias diante desses

desafios. Por iniciativa própria, planejam se encontrar uma vez por bimestre para
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discutirem os desafios desta função com os colegas de outras escolas e, assim,

trocarem experiências e projetarem novas estratégias de trabalho. Estão buscando

outras formas de atuação na escola. Por exemplo, o acompanhamento individual a

alguns alunos (aula de reforço), dias de estudo nas escolas, visitas a algumas

famílias de alunos, organizam eventos, buscam ajuda de profissionais especialistas

em outras áreas como assistente social e psicólogo para acompanhamento de

alguns pais e alunos.

Parece que o grande desafio se remete a como organizar os

planejamentos de forma que impulsione a melhora no processo do ensino e da

aprendizagem desenvolvidos nestas escolas. A nossa aposta é que estes encontros

(planejamentos) possam ser potencializados pelo diálogo, reflexão e ação coletiva

através de práticas que viabilizem mudanças no pensamento e na ação destes

profissionais da educação.

Destarte, somos instigados com base nos depoimentos das supervisoras,

a nos questionarmos sobre a possibilidade deste profissional atuar seguindo tais

princípios; tendo em vista a sua história de vida, mais especificamente, a sua

formação inicial e experiência profissional. Assim, acreditamos que este profissional

precisa estar em constante estado de alerta, e ser sensível a percepção de

possíveis indicativos oriundos da prática cotidiana da escola. Com isso, não estamos

negando a necessidade de uma formação profissional de rigor acadêmico e

científico, mas apontando para a necessidade de um permanente processo de ação-

reflexão-ação/transformação.

No processo educacional, Freire (1996) destaca o diálogo, a

conscientização e a reflexão como propulsores de um processo educativo num

sentido político pedagógico. O diálogo é instrumento de transformação do mundo

por envolver o encontro de subjetividades e ação. Neste sentido, o diálogo tem a ver

com uma intencionalidade.

É interessante observar que o planejamento é recorrente nas falas das

supervisoras ao serem questionadas sobre o seu fazer/função desenvolvidas na

escola. Parecendo está muito claro que enquanto supervisoras pedagógicas das

escolas o que não pode faltar é a sua ação enquanto possibilitadoras/organizadoras

do planejamento escolar.

Em síntese, as supervisoras informam que a realização do planejamento

com os professores é a principal tarefa a ser desenvolvida pelo supervisor
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pedagógico na escola. No entanto, esta afirmação não é indicadora de que isso

esteja acontecendo, ou que aconteça de forma positiva/potencializada. O certo é

que reconhecem o trabalho de planejamento – sua organização e efetivação -

função salutar a ser desenvolvida pelo supervisor pedagógico, sendo aqui percebido

como o principal fazer/função do supervisor pedagógico.

Quanto questionadas sobre o trabalho de supervisão pedagógica nas

escolas, as supervisoras já iniciam falando do planejamento, como se fosse óbvio

que uma coisa está ligada à outra. Essa questão nos levou a pensar: “será que elas

estão vendo esta função somente com este propósito?” Ás vezes nos dão a

impressão de que, quando falam de outros fazeres, estes seriam secundários,

muitas vezes, para cobrir a “falha” em sua atuação enquanto planejadoras.

No entanto, percebemos que as supervisoras estão compreendendo o dia

de estudo como uma estratégia propulsora de mudança e melhora no processo

ensino-aprendizagem e na própria organização da escola. Neste sentido, o resultado

dos da formação na escola além de melhorar a prática pedagógica do professor com

seus alunos; possibilita uma mudança de postura, relacionada aos sentimentos e

crenças.

Assim, podemos afirmar que os dias de estudo e os momentos de

planejamento são reconhecidos como situações que se complementam. Essas

situações/espaços são imprescindíveis para que a formação continuada em serviço

aconteça na escola. Uma vez que são nesses momentos que os supervisores se

encontram com os professores para pensarem suas práticas pedagógicas.

Ao invés de se restringirem à listagem de conteúdos didáticos ou

reprodução de modelos de atividades, os supervisores e professores têm a

oportunidade de falar sobre suas práticas, seus desafios, seus sentimentos e

buscarem, de forma colaborativa construir possibilidades de trabalho. Sabemos que

no espaço de sala de aula, o professor vivencia constantes situações, que são

inusitadas e que lhes causam angústia. Não sabem como resolver!

Dessa forma, o momento do planejamento é um espaço privilegiado para

abordar questões pertinentes à educação, ao contexto escolar e às especificidades

de cada situação, permitindo que, pelo diálogo, questões da prática pedagógica do

professor venham à tona e que o grupo, em um processo de reflexão e diálogo,

perceba e compreenda os problemas, possibilitando, assim, a busca de soluções.
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Para tanto, além da reflexão sobre a ação vivenciada, é necessário que o

grupo possa refletir teoricamente dando consistência à sua prática pedagógica. Na

medida em que compreendem o que fazem e porque o fazem, os educadores

ganham autonomia, ficando menos solícitos a receitas ou modelos de atividades,

pois eles próprios as constroem. A troca de experiências nesse momento é de

fundamental importância porque possibilita aos educadores compartilharem saberes

e ampliarem suas conjecturas, permitindo a que a reflexão da prática ultrapasse as

suas próprias experiências.

Assim sendo, a formação vai acontecendo de forma continuada no interior

da escola. É importante salientar que esses conhecimentos construídos de forma

colaborativa, dialógica e reflexiva ganham significado para os professores e

supervisores. As teorias estudadas aludem suas vivências, seus desejos e

inquietações ultrapassando o que Freire (1996) critica como sendo mero bla, blá,

blá. Da mesma maneira, a prática refletida teoricamente é compreendida enquanto

ação planejada, elaborada, justificada pelo que faz, do como se faz e o porquê se

faz desse jeito e não de outro. Não é ativismo! Isso porque, “se a teoria e a prática

são algo indicotomizável, a reflexão sobre a ação ressalta a teoria, sem a qual a

ação (ou a prática) não é verdadeira.” (FREIRE, 2006, p. 40).

Acrescentamos que, para potencializar esses momentos, o supervisor

pedagógico precisa se colocar como um interlocutor dos professores provocando

situações de diálogo e reflexão, sugerindo leituras, questionando, acompanhando o

desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas, propondo e elaborando

projetos de trabalhos, participando, ouvindo, indicando ações e registrando de forma

reflexiva o andamento do grupo.

Consideramos que, embora o trabalho de supervisão pedagógica esteja

ligado ao que está acontecendo em todo o espaço escolar, faz-se necessário que

este profissional tenha acesso a um espaço físico definido para desempenhar sua

função, até como forma de se reconhecer como pertencente à escola enquanto

instituição formal e burocratizada, contribuindo para o melhoraria do processo

ensino-aprendizagem, principalmente no que diz respeito ao acompanhamento,

formação e prática pedagógica dos professores.

Assim como o professor, o diretor, a merendeira, secretários e outros

profissionais da escola necessitam do seu espaço específico de trabalho, não para

dividir ou fragmentar, mas para organizar e atender às singularidades do seu
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trabalho é salutar que o supervisor também possa se localizar/situar neste corpo

orgânico que é a escola; sendo ele um de seus membros.

No entanto, constatamos que as escolas no município de Jardim de

Piranhas não dispõem deste espaço, tendo o supervisor que ocupar ora a sala dos

professores, ora a secretaria, ou mesmo a sala da direção. Desta forma, suas ações

são dificultadas quando há necessidade de momentos de leitura, de conversas

particulares, e da própria identidade e referência espacial.

Quanto ao relacionamento com os professores, parece ser o momento do

planejamento, o ponto crucial. Aquele que mobiliza um relacionamento de trocas, de

reconhecimento do trabalho desenvolvido pela escola. A pressa do dia-a-dia e os

outros afazeres, inviabiliza a partilha dos desejos, apreensões, dúvidas e

experiências construídas no dia a dia; o que faz das reuniões de planejamento um

momento de encontro do vivido, ao mesmo tempo em que se constitui pela projeção

do que virá a ser. Parece ser o espaço onde pode germinar/fazer nascer um trabalho

reflexivo e dialógico na escola.

Percebemos que o relacionamento interpessoal, do supervisor

pedagógico com o professor é estruturante para que se pense em um processo de

acompanhamento do trabalho pedagógico entre estes pares. Na medida em que as

relações inter-pessoais forem de indiferença e, principalmente, de disputa não

haverá, em hipótese alguma, espaço para ação colaborativa e conseqüentemente,

de acompanhamento. Pode sim, existir vigilâncias e coesão dentro dos princípios da

educação bancária o que inviabiliza um processo de formação reflexiva e dialógica o

que, nas palavras de Freire (1981), impossibilita a passagem da consciência

ingênua para uma consciência crítica. Isto é muito mais que transmissão de

conteúdo. É construção e reconstrução de conhecimento, na constituição do ser

professor enquanto profissão e da escola enquanto instituição, sendo um lugar em

que o aprender se apreende. Enquanto organismo vivo, a escola se forma ao formar.

Desencadear o processo de formação continuada na própria escola, com

o supervisor assumindo as funções de mediador e motivador da formação

continuada de toda a equipe pedagógica, inclusive dele próprio, além de possibilitar

ao educador a percepção de que a proposta transformadora faz parte do projeto da

escola, propiciará condições para que o professor faça de sua prática objeto de

reflexão e pesquisa, habituando-se a problematizar seu cotidiano, a interrogá-lo e a

transformá-lo, transformando a escola e a si próprio. É uma construção que se faz e
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desfaz dentro de determinado tempo e espaço, na reflexão teórico-prática. É, nesse

sentido, que a ação pedagógica efetivada se afasta da reprodução e admite a

transformação e a libertação.

Sugerimos que os momentos de planejamento se constituam em um

espaço no qual se desenvolvam tais estratégias, tendo em vista a sua importância

enquanto suporte para o encaminhamento das mudanças necessárias, ajudando a

concretizar aquilo que se almeja e, em certa medida, criar possibilidades de inferir

na realidade.

Para além dos aspectos teórico-metodológicos, a formação continuada

deve proporcionar estratégias de seminários de observação mútua, espaços de

prática reflexiva, análises coletivas das práticas, na supervisão dialógica onde o

supervisor é um parceiro e interlocutor. Para tanto, é necessário um espaço público

de discussão, onde as opiniões singulares adquirem visibilidade e são submetidas à

opinião dos outros. A articulação entre teoria e prática só acontece se todos se

sentirem responsáveis por facilitar a relação entre as aprendizagens teóricas, as

vivências e observações práticas.

Acreditamos que as questões, aqui apresentadas, não se esgotam nesta

discussão, que os supervisores pedagógicos estão inseridos em um contexto amplo

e complexo o qual pode facilitar ou inviabilizar estratégias de ações formativas; que

na efetivação de proposta de formação continuada em serviço, pautada no diálogo e

na reflexão, faz-se necessário ouvir os professores; e que os supervisores, assim

como os professores, necessitam de apoio e colaboração no desenvolvimento de

uma prática pedagógico nos moldes aqui propostos.

Contudo, percebemos que, em Jardim de Piranhas, existem

situações/espaços que são os dias de estudos, os momentos de planejamento, os

encontros entre os supervisores, as reuniões de organização dos eventos que se

potencializados podem constituir-se enquanto formativos, na proposição dialógica,

reflexiva, e colaborativa. Para além desses espaços, reconhecemos que há o

desejo, a busca e o reconhecimento da importância desses momentos como sendo

possibilitadores de formação e mudança.

Constatamos que, apesar das dificuldades, os supervisores pedagógicos

não se acomodam diante dos desafios e buscam estratégias que possam contribuir

com uma melhor efetivação do processo ensino-aprendizagem, seja através do

trabalho com os alunos, na organização dos dias de estudo, nos momentos de
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planejamento, na visita às famílias, na elaboração de material de apoio ao professor

(projetos de sala de aula, pasta de sugestões, jogos...), no empenho dos próprios

professores em adquirirem material didático, na busca de apoio da direção para a

conquista destes espaços, na articulação junto aos colegas de profissão em busca

de troca de experiência e de aquisição de fundamentação teórica que contribua para

uma melhor prática pedagógica no interior da escola.

Desta forma, vai se delineando e efetivando o desenvolvimento das

atividades dos supervisores nas escolas municipais de Jardim de Piranhas há dez

anos compondo o quadro de funcionários dessas instituições de ensino.

Diante do que expusemos até o momento, consideramos que as escolas

públicas municipais de Jardim de Piranhas dispõem de espaços favoráveis a

efetivação de uma formação continuada em serviço. Consideramos que outros

elementos podem vir a surgir, quando junto a estes profissionais efetivarmos uma

ação interventiva que venha a colaborar com suas práticas, quando no

desenvolvimento do diálogo e da reflexão compartilharmos destas estratégias

enquanto veiculadoras de transformação. Para tanto, consideramos que a pesquisa

ora apresentada, em pretensões conclusivas, abre espaço para novas questões e/ou

ações investigativas.
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