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RESUMO

Numa perspectiva sociológica, este trabalho tem o objetivo de identificar o

perfil profissional do supervisor de ensino que atua na Secretaria de Estado da

Educação de São Paulo, verificando se sua atuação está voltada ao pedagógico ou

ao administrativo e qual o compromisso político e as concepções educacionais

destes profissionais. Apoiando-se em Tragtenberg, Silva Jr e Huert, entre outros

autores que abordam, especificamente, a supervisão de ensino, procurou-se fazer

uma analise histórica da legislação, de planilhas e dos dados que foram colhidos

através de depoimentos e entrevistas com supervisores de ensino efetivos de três

Diretorias de Ensino da Grande São Paulo. O resultado da pesquisa aponta para a

predominância de um perfil burocrático e de fiscalização na ação do supervisor de

ensino, bem como de executor das políticas públicas e não partícipe da sua

elaboração. O supervisor de ensino é um representante de um poder político que

favorece uma determinada ordem, mesmo que exista uma tentativa de superação de

uma representatividade unilateral dentro da supervisão de ensino.

Unitermos: Supervisor de ensino - Formação profissional, Políticas públicas,

Administração escolar supervisão de ensino.
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ABSTRACT

In a sociological perspective, this work aims to identify the profile of the

supervisor of education that serves the Secretary of State for Education of São

Paulo, checking that their actions are dedicated to teaching or administrative, and

what the political and educational concepts these professionals. Supporting up to

Tragtenberg, Silva Jr and Huert among other authors who deal specifically, the

supervision of teaching, it is making a historical review of the legislation,

spreadsheets and data that were collected through depositions and interviews with

supervisors, Effective teaching of three Diretorias of Education of Greater Sao Paulo.

The result of the research points to the predominance of a profile and bureaucratic

oversight in the action of the supervisor of education, as well as implementing public

policies and not partícipe their development. The supervisor of education is a

representative of a political power that favors a certain order, even if there is an

attempt to overrun a unilateral representation in the supervision of education.

Key words: supervision of education, professional, educational and administrative

action, representing public power, and partícipe implementing public policies.
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INTRODUÇÃO

O propósito deste trabalho é identificar o perfil profissional do supervisor de

ensino que atua hoje na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE/SP)

e seu compromisso político, verificar se sua atuação está voltada ao pedagógico ou

ao administrativo e, na medida do possível captar, por meio das entrevistas e de

depoimentos, a concepção de educação dos supervisores participantes da pesquisa.

A opção por este tema surgiu a partir de conflitos vivenciados na minha

atuação profissional, enquanto supervisora de ensino da Secretaria de Estado da

Educação. Embora o tema pudesse ser estudado sob outras configurações,

optamos por analisar a supervisão de ensino enquanto fenômeno social.

A opção pela utilização do termo “perfil” se deve ao fato de o mesmo ser

utilizado no Comunicado da Secretaria da Educação (SE), de 30 de julho de 2002,

que busca defini-lo no âmbito desta secretaria e pelo sindicato APASE1 (2002),

quando enfatiza a necessidade de contextualizar e definir politicamente a

perspectiva, as incumbências, o âmbito da atuação desse profissional e delinear

suas funções e competências. Desta maneira, compreendemos por perfil as

características das ações profissionais que estão presentes no cotidiano desses

agentes.

Pretendemos apresentar uma visão, que evidentemente não é a única, da

condição profissional que se encontra o indivíduo que atua neste campo na SEE/SP,

para que se tenha mais um instrumento para reflexão teórica. No entanto,

ressaltamos que as constatações apresentadas neste trabalho não devem ser

convertidas em um fatalismo de uma condição imutável.

Saviani (2000) defende a idéia que, para que haja uma teoria crítica, é

necessário superar o poder ilusório, como a impotência, colocando na mão dos

educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhes o exercício de um poder real

ainda que limitado. No entanto, para se ter uma arma de luta, faz-se necessário

deparar-se com a realidade, com suas contradições para, a partir delas, poder

1 Associação Paulista de Supervisores de Ensino.
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elaborar estratégias de ação. Neste sentido, este trabalho não tem a pretensão de

elaborar uma teoria acerca da supervisão de ensino, mas de apresentar, talvez, uma

parte da realidade em que se encontra esta classe de especialista.

Expectativas para o cargo

Após aproximadamente quatorze anos de magistério, atuando como

professora nos diversos níveis de ensino e em diversas redes, resolvi prestar um

concurso para o cargo de supervisor de ensino da Secretaria de Estado da

Educação de São Paulo. À época desta decisão, ano de 2002, trabalhava no

Departamento de Educação na rede SESI (Serviço Social da Indústria), e estava

afastada há nove anos da rede estadual. No sistema estadual paulista, trabalhei por

apenas cinco anos, entre 1988 e 1995, e não tive, neste período, um conhecimento

mais concreto acerca das atribuições do supervisor de ensino. O meu conhecimento

sobre a supervisão de ensino foi construído teoricamente durante o curso de

Habilitação em Supervisão Escolar para Exercício nas Escolas de Ensino

Fundamental e Médio, em 1999, onde a supervisão era discutida como elemento de

formação dos professores e diretores, através do acompanhamento das unidades

escolares e, principalmente, dos projetos pedagógicos desenvolvidos por elas. Ou

seja, era discutida, ao meu ver, com um caráter mais pedagógico.

Minha expectativa, quando realizei a inscrição no concurso, baseou-se no

Comunicado S.E., publicado em 30 de julho de 2002, após uma análise superficial, e

no estudo da bibliografia indicada, quando tomei contato com alguns autores que

defendiam a função pedagógica do supervisor de ensino.

Em 2004, ingressei em uma Diretoria de Ensino juntamente com outros doze

supervisores, dos quais apenas quatro tinham, anteriormente a este concurso,

experiência nesta função2.

2 Cabe ressaltar que esta Diretoria de Ensino comportava 14 cargos. Os dois cargos, que não tinham
ingressantes, porque ficaram vagos após a distribuição das vagas, permaneceram ocupados com os
diretores designados para a supervisão que já atuavam nessa condição há muitos anos.
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Aparentemente, minha expectativa quanto à supervisão de ensino não era

muito diferente da maioria dos ingressantes daquela D.E., o que me proporcionou

algumas experiências e discussões muito interessantes.

Por ser a grande maioria supervisores “novos”, reuniões de estudo eram

realizadas com freqüência e, nessas reuniões, além das atribuições dos

supervisores de ensino, questões educacionais também eram discutidas. Aspectos

pedagógicos e da política educacional ficavam em evidência.

Após aproximadamente seis meses do meu ingresso, fui designada para um

cargo vago numa Diretoria de Ensino em outra cidade, mais próxima da que resido,

quando tomei conhecimento de uma outra situação. O número de cargos naquela

D.E. era igual ao da anterior, no entanto, a maioria estava ocupada por supervisores

designados em caráter de substituição permanecendo, assim, as mesmas pessoas

que já estavam nessa função há muitos anos.

Pude notar, durante o período que lá estive, que as questões administrativas

eram de suma importância para a maioria dos supervisores. Ouvi, inclusive, que o

supervisor de ensino deveria se preocupar com três “Ps”: APM; patrimônio; e

pagamento, pois estes três “Ps” eram os responsáveis pelos “processos

administrativos”3. Ouvi também dizerem que ninguém era “processado” por questões

pedagógicas.

Finalmente, fui removida para a D.E. da cidade em que resido e me deparei

com uma nova situação, não menos interessante que as anteriores.

Nesta última D.E., o número de cargos era consideravelmente maior. Éramos

vinte, à época em que fui removida, mas após a Resolução SE nº 84, de 20 de

dezembro de 2006, mais um supervisor de ensino veio completar o quadro.

3 Processo administrativo: trata-se da verificação da responsabilidade de servidores públicos em atos
ilícitos, cuja punição pode variar de advertência à demissão a bem do serviço público, conforme Lei nº
10.261/68 alterada pela Lei Complementar nº 942/2003.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


14

Com as experiências que tive nas duas D.E. anteriores, pude notar a

existência de várias formas de olhar a supervisão de ensino, no entanto, na D.E. em

que estou atuando, por ter um número elevado de supervisores de ensino, no meu

entendimento, pude observar a coexistência desses vários olhares em um único

grupo. Este grupo é composto, como já mencionado, por vinte e um supervisores de

ensino. Atualmente, dezenove são efetivos nesta Diretoria e dois são designados

para substituição.

Entre esses supervisores, efetivos e designados, encontramos profissionais

que possuem muitos anos de experiência ocupando o cargo ou atuando na função

de supervisor de ensino4, bem como ingressantes desse último concurso, que até

então nunca tinham ocupado a função e, ainda, alguns nem sequer tiveram a

experiência na direção de uma escola5.

Por ter passado de professora a supervisora de ensino, várias vezes, ouvi de

outros supervisores que a experiência na direção da escola fazia diferença para a

atuação na supervisão, uma vez que o professor não tem o conhecimento

necessário em relação às questões administrativas, como se pressupõe que o

diretor e o vice-diretor o tenham. Esse discurso me levou a supor que o caráter

administrativo prevalece sobre o pedagógico na supervisão de ensino para esses

profissionais. Se o supervisor for considerado um agente técnico em uma posição

superior, devendo transmitir seus conhecimentos aos subalternos, a ausência de

experiências também estaria, de certa forma, comprometendo a hierarquia da

organização.

Na Diretoria de Ensino em que atuo, é possível observar, através de uma

verificação superficial, que existem, no mínimo, dois grupos e que, de certa forma,

4 Na rede estadual, o cargo é exercido por um servidor que foi aprovado em concurso público e foi
nomeado pelo Governador. A função é ocupada por um servidor que é afastado do seu cargo original
(diretor ou professor, por exemplo) sendo designado pelo Dirigente a exercer uma função, podendo
ocorrer sua cessação a qualquer momento.
5 A Lei Complementar nº 836 de 1997 permitiu que professores ingressassem no cargo de supervisor
de ensino, não sendo mais necessária à experiência na direção da escola. Esta alteração na
legislação trouxe para a Diretoria de Ensino uma outra discussão.
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se autodenominam “grupo dos velhos” e “grupo dos novos”6. É possível perceber

nitidamente a existência destes grupos, a partir da observação dos conflitos que

ocorrem entre eles.

Em uma reunião dos supervisores com a dirigente, devido a esses conflitos,

foi sugerido “pelos novos” que se discutisse a função da supervisão de ensino. No

entanto, um supervisor respondeu que a função do supervisor estava na legislação,

dando a entender que a discussão não era necessária. Posteriormente, um outro

supervisor presidiu uma reunião para apresentar a função do supervisor de ensino

“para os novos” e, utilizando a legislação, em especial a Resolução SE 28/1994,

enfatizou que a ação da supervisão é fiscalizadora7.

Após os dois episódios, sem ter a oportunidade de discutir a função da

Supervisão de Ensino, no âmbito da Diretoria de Ensino, procurei desempenhar a

função dentro das minhas concepções. Por entender que o pedagógico está em

qualquer função que se exerça no sistema educacional, ou seja, na direção da

escola ou na supervisão de ensino e, entendendo a ação pedagógica como o ato de

provocar a reflexão em uma relação dialógica, tentei realizar algumas atividades na

expectativa de provocar reflexões nos diretores das escolas por mim

supervisionadas, voltadas ao desenvolvimento dos trabalhos realizados na escola.

Acreditando, como Muramoto (1993), que o supervisor de ensino deveria

favorecer a horizontalidade, criando espaços de discussão para o desenvolvimento

do pensar criticamente, passei a proporcionar encontros entre a equipe gestora das

escolas8 do setor que supervisiono. Procurei discutir assuntos como a proposta

pedagógica, a gestão democrática, o conselho de classe e série com a participação

dos alunos, a progressão continuada, a indisciplina e outros assuntos que surgiram

6 Estes adjetivos são utilizados para identificar o grupo que já estava na supervisão antes do último
concurso, seja ocupando o cargo ou função, e os que passaram a atuar na área a partir do ingresso.
Cabe ressaltar que, um número considerável desses “novos” não passou pela Direção de Escola.
7 Entre as duas reuniões citadas houve um espaço de tempo prolongado e, em cada episódio, um
supervisor diferente foi o protagonista, mas em ambos ficou evidente a indisponibilidade para
discussão da função em si. No primeiro, o supervisor foi incisivo; no entanto, no segundo episódio, o
supervisor de ensino iniciou a reunião dizendo que aproveitaríamos aquele espaço para discutirmos a
função do supervisor de ensino, mas nada fora propício para discussão, demonstrando, de certa
forma, que não se tratava de discutir e sim de ensinar aos “novos” o que estava na legislação.
8 Considera-se equipe gestora da escola na rede estadual, o Diretor, o Vice-Diretor e o Professor
Coordenador Pedagógico.
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durante os próprios encontros. Em outros momentos, eu procurava participar das

reuniões de planejamento e HTPC (Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo) nas

escolas, juntamente com os professores, com a intenção de participar das

discussões.

Uma ação impetrada pela comunidade no Ministério Público contra uma das

escolas que eu supervisionava, no entanto, levou-me a repensar a função da

supervisão de ensino e as minhas próprias concepções em relação a esta função.

Embora entendida como supervisão pedagógica, o Supervisor responde, dentro de

suas atribuições, por questões administrativas, como APM, patrimônio público e

condições físicas do prédio. Estas questões, além de outras, foram objeto da ação

supracitada e isso fez com que eu me sentisse negligente em relação a elas.

Essas experiências me levaram a discutir o tema da ambivalência e a

radicalização de posições na supervisão de ensino, ciente agora que a cobrança de

desempenho do supervisor se dá via administrativo. Pelo que me lembro, na minha

trajetória como supervisora de ensino em três Diretorias distintas, não vivi situações

em que fossem cobradas do grupo de supervisores ações relacionadas ao

pedagógico.

A princípio, identificar a real função da supervisão de ensino foi a questão que

me intrigou. A tentativa desta identificação, ao longo do trabalho, construiu-se a

partir de duas vertentes: uma histórica e outra legalmente constituída.

Algumas Diretorias de Ensino, tentando organizar o trabalho do supervisor de

ensino, elaboraram planilhas com as respectivas funções, para direcionar as suas

ações. Nestas planilhas, podemos observar a predominância da verificação e análise

de documentos, demonstrando que prevalece, nesta organização, a burocracia.

Para este trabalho, optei por verificar o perfil profissional do supervisor que

atua neste contexto de contradições e ambivalências, uma vez que, a partir das

minhas próprias experiências, já relatadas nesta introdução, senti a necessidade de

fazer escolhas, o que me levou a acreditar que o posicionamento do supervisor de

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


17

ensino reflete-se nas suas ações e está associado às suas concepções

educacionais e de vida.

Diante do que foi exposto, no primeiro capítulo, opto por discutir os

significados das denominações da supervisão, as concepções quanto a sua origem

e traçando uma trajetória, com ênfase no período após 1970, quando, impulsionada

pela Lei de Diretrizes e Bases nº 5692/1971, a supervisão foi incorporada à

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. Ao longo das três décadas

seguintes, a presença deste especialista na organização da Secretaria deste Estado

foi alvo de discussões, debates teóricos e contradições.

No segundo capítulo, apresento os textos legais que embasam as atribuições

dos supervisores de ensino. Os textos foram elaborados ao longo de quatro

décadas, em contextos históricos diferentes, apresentando concepções

educacionais e interesses políticos distintos. Como os textos atuais não revogam

dispositivos anteriores, tornam a supervisão de ensino cada vez mais imbricada em

contradições.

No terceiro capítulo, discuto a ampla e complexa demanda dos serviços da

supervisão de ensino, por meio de análise de planilhas elaboradas por duas

Diretorias de Ensino da Grande São Paulo.

A metodologia da pesquisa para identificar o perfil do supervisor de ensino

que atua hoje na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo e seu

compromisso político, é apresentada no quarto capítulo.
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CAPÍTULO I

A TRAJETÓRIA DA SUPERVISÃO DE ENSINO.

Na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo (SEE/SP), para a

composição da classe de especialista da educação denominada de supervisor de

ensino, é realizado concurso público de provas e títulos9, onde o requisito para

provimento do cargo é o curso de licenciatura plena em pedagogia ou pós-

graduação na área de educação, além de ter a exigência de, no mínimo, dez anos

de efetivo exercício no magistério ou oito anos de magistério, dos quais dois anos no

exercício do cargo ou função de suporte pedagógico educacional10.

Nesta secretaria, a supervisão é denominada de ensino, no entanto pudemos

notar, através do estudo, que a denominação varia conforme a organização de cada

secretaria11 ou de acordo com as concepções teóricas.

Alarcão (2001), por exemplo, utiliza a denominação supervisor escolar

quando este é compreendido como o responsável pelo funcionamento geral da

escola em todos os setores: administrativo, burocrático, financeiro, cultural e de

serviços.

Rangel (2003) já acrescenta o pedagógico a esta denominação, referindo-se

a supervisão pedagógica escolar como aquela que se realiza na escola, integrada à

sua equipe docente, com âmbito de ação didática e curricular:

O supervisor pedagógico escolar faz parte do corpo de
professores e tem a especificidade do seu trabalho
caracterizado pela coordenação – organização em comum –
das atividades didáticas e curriculares e a promoção e o
estímulo de oportunidades coletivas de estudo. A coordenação
é, por natureza, uma função que se encaminha de modo
interdisciplinar. (p. 57)

9 Lei Complementar 444, de 27 de dezembro de 1985. Dispõe sobre o Estatuto do Magistério
Paulista.
10 Lei Complementar 836/1997. Institui o plano de carreira, vencimentos e salários para o Quadro do
Magistério da Secretaria da Educação e especifica que cabe ao suporte pedagógico as atribuições de
ministrar, planejar, inspecionar, orientar e administrar a educação básica.
11 No município de Santa Cruz do Sul - RS, por exemplo, é denominado supervisor escolar, conforme
edital de concurso 001/2006. Na Secretaria de Educação Municipal de Santo André – SP, se utiliza
supervisão educacional.
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Nesta perspectiva, apesar de a autora utilizar o termo “escolar”, a supervisão

não tem uma característica geral. É escolar porque se realiza neste espaço, mas é

inerente às dimensões pedagógicas, não extrapolando para as áreas

administrativas.

Alonso (2004), por sua vez, utiliza a denominação supervisão educacional,

onde o trabalho deve ir muito além do técnico-pedagógico, revertendo-se em

político, preocupando-se com o sentido e os efeitos da ação que desencadeia mais

que os resultados imediatos do trabalho escolar. Neste sentido, a supervisão

educacional deve superar uma concepção de supervisão curricular e didática,

portanto técnica, para adquirir uma dimensão mais ampla, onde o resultado

alcançado do que é realizado na escola em curto prazo não é mais importante do

que a direção para a qual esses resultados vão levar a sociedade.

Para essa última autora, não se pode negar que a expressão “supervisão”

tem sua origem e o seu significado na organização do trabalho nos moldes

taylorista-fordista. No entanto, foram-se adquirindo significados específicos nos

diferentes sistemas de ensino.

No estado de São Paulo a expressão esteve sempre atrelada
ao cargo de “supervisor”, alocado nas delegacias de ensino
(Lei Complementar nº 836, dezembro 1997). Nos demais
estados, não existe o cargo, mas a função. 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. (ALONSO, op. cit., p.89)

Da mesma maneira que a supervisão constituiu-se de forma diferente nos

sistemas de ensino, pudemos observar que o entendimento do seu sentido, também,

é diferenciado. Alguns autores acreditam que a supervisão acompanha o processo

educacional desde o início, enquanto outros associam esta função à

industrialização.

Se analisarmos a supervisão pela função proposta por vários autores, como

orientação, acompanhamento e coordenação dos processos educacionais, podemos

observar que esta teve uma denominação diferenciada ao longo da história, como
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veremos mais adiante neste capítulo. Entretanto, se nos apegarmos ao termo

supervisão, propriamente dito, somos remetidos à industrialização e à organização

do trabalho nos moldes capitalistas.

Acreditamos que as denominações diferentes podem denunciar

direcionamentos também diferentes da ação, e que o termo atualmente utilizado faz

parte de um processo histórico que influenciou a organização das secretarias para

adequações necessárias para atingir seus interesses.

No estado de São Paulo, por exemplo, embora alguns autores acreditem que

a função já existia com outras denominações, quando se instituiu a função

denominada de supervisão, essa se reverteu de “pedagógica” para “de ensino”

rapidamente.

Nos primeiros textos legais e no documento da Coordenadoria de Estudos e

Normas Pedagógicas (CENP), de 1979, o termo utilizado era supervisão

pedagógica, mas logo depois, com a instituição dos cargos, os agentes que exercem

a função de supervisão foram denominados supervisores de ensino. Essa alteração

na forma de denominar o agente já pode nos remeter a uma certa transferência de

uma função de caráter pedagógico para um caráter muito mais amplo de supervisão.

Da mesma forma, não podemos deixar de observar que as denominações

anteriores, para funções similares foram se revertendo à supervisão de ensino para

atender a uma organização da própria secretaria. Atualmente, para cada função

encontramos um agente específico, com denominação específica12.

Da função supervisora à profissão.

Conforme Saviani (2003), a função supervisora acompanha a ação educativa

desde suas origens, embora com denominações diferentes. No entanto, a condição

de função é passada para a de profissão quando ela foi destacada do âmbito que

operava.

12 Na Secretaria de Estado de São Paulo não existe o orientador pedagógico, mas existe o Supervisor
de Ensino, o Professor Coordenador Pedagógico e o Diretor de Escola.
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Para o autor, se nos contextos das sociedades primitivas, onde a educação

coincidia com a própria vida, a supervisão se dava através de uma vigilância discreta

por parte dos adultos, protegendo e orientando as crianças, no modo de produção

capitalista, onde as relações deixaram de ser naturais para ser de dominação social,

a função supervisora passou a ser destacada das demais funções educativas e

representada na mente como uma tarefa específica.

À medida que a escola foi perdendo a estrutura simples que se limitava à

relação de um mestre com um discípulo e foi se institucionalizando, a função da

supervisão foi impulsionada para outra direção. Passou a ser destinado um agente

específico para as ações supervisoras e esse agente foi chamado de orientador,

inspetor e diretor, até finalmente denominar-se supervisor.

Saviani (2003) destaca que, ao longo da história educacional no Brasil, a idéia

de supervisão de ensino passou a englobar aspectos políticos-administrativos (de

inspeção e de direção), de fiscalização, coordenação, e orientação do ensino:

... a organização dos serviços educacionais na forma de um
sistema nacional supunha dois requisitos que impulsionavam a
idéia de supervisão na direção indicada: a) a organização
administrativa e pedagógica do sistema como um todo, o que
implicava a criação de órgãos centrais e intermediários de
formulação de diretrizes e normas pedagógicas bem como de
inspeção, controle e coordenação, isto é, supervisão das
atividades educativas. b) a organização das escolas na forma
de grupos escolares, superando, por esse meio, a fase das
cadeiras e classes isoladas, o que implicava a dosagem e
graduação dos conteúdos distribuídos por séries anuais e
trabalhados por um corpo relativamente amplo de professores
que se encarregavam do ensino de grande número de alunos,
emergindo, assim, a questão da coordenação dessas
atividades, isto é, de um serviço de supervisão pedagógica no
âmbito das unidades escolares. (p. 24)

O autor ainda ressalta que, em um contexto de maior valorização dos meios

de organização, os técnicos ganham relevância nos serviços educacionais. Esses

técnicos também são chamados de especialistas em educação, dentre os quais

encontramos o supervisor.
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Enquanto Saviani (2003) menciona que a função da supervisão acompanha

os primórdios da educação, outros autores, entre eles Lima (2001), reforça a idéia de

que a supervisão surgiu, de fato, com a industrialização.

Para Lima (op. cit.), o surgimento da supervisão está associado à melhoria

quantitativa e qualitativa da produção, antes de ser assumida pelo sistema

educacional, em busca de melhor desempenho da escola na sua tarefa educativa. A

supervisão manteve-se dentro de uma linha de inspeção, repressão, checagem e

monitoramento até 1841 quando, em Cincinnatti, surgiu a idéia de supervisão

relacionada ao processo de ensino, sendo que até 1987 estava voltada

primordialmente para a verificação das atividades docentes.

Até o início do século XX, a supervisão preocupou-se em estabelecer padrões

de comportamento bem definidos e de critérios de aferição do rendimento escolar,

visando à eficiência do ensino. A supervisão se propunha a transmitir, explicar,

mostrar, impor, julgar e recompensar, utilizando-se de conhecimentos científicos

para a melhoria do ensino e dos resultados da aprendizagem dos alunos.

Entre 1925 e 1960, observa-se a influência das ciências comportamentais na

supervisão e Lima (op.cit.) reforça que é possível notar uma grande tendência em

introduzir princípios democráticos, aplicando-os ao papel do supervisor como líder

democrático e a supervisão vai assumindo um caráter de liderança dos processos de

grupo na tomada de decisão. Foi a partir de 1960 que a supervisão voltou-se para o

currículo.

No Brasil, por sua vez, a autora menciona que a supervisão surgiu pela

primeira vez na década de 1930 e foi concebida de forma bem diferente da que

vinha sendo realizada, como simples fiscalização. A supervisão, denominada de

inspeção, à época, não teria apenas o ponto de vista administrativo, mas também

um caráter de orientação pedagógica. Somente em 1950 que a denominação de

supervisão escolar vai aparecer.

Fruto de uma política de alianças entre Brasil e Estados
Unidos, a inspeção reaparece no cenário educacional brasileiro
na década de 1950, de forma “modernizada”, com a
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denominação de supervisão escolar, para garantir a efetivação
de uma política desenvolvimentista, que trazia em seu bojo a
concepção de educação como alavanca da transformação
social. (LIMA, 2001, p. 71)

As renovações no campo da inspeção voltaram-se, a princípio, ao então

denominado Ensino Primário, com vistas ao preparo do professor leigo. Segundo a

autora, a formação desses inspetores se deu segundo o modelo de educação

americano, que enfatizava os métodos e as técnicas de ensino.

Lima (op. Cit.) enfatiza que a supervisão ganhou força institucional a partir da

Lei de Diretrizes e Bases do Ensino 5.692/1971, tornando-se parte integrante da

estrutura estabelecida para o ensino de 1º e 2º graus. Desta forma, a supervisão

apresenta-se como uma prática relativamente nova no contexto brasileiro, conforme

acredita Alarcão (2001), estando associada a função de controle.

Se forem desconsideradas todas as iniciativas de acompanhamento e

orientação educacional por outros agentes que não tinham essa denominação, a

supervisão parece surgir nos anos de 1970. No estado de São Paulo, foco do nosso

estudo, a supervisão, efetivamente, é incorporada à organização da Secretaria de

Estado da Educação, nesta década, impulsionada a partir da Lei 5.692/1971.

A supervisão de ensino no estado de São Paulo

Com o primeiro Estatuto do Magistério Público do Estado de São Paulo, a Lei

Complementar nº 114, de 13 de novembro de 1974, a supervisão aparece

oficialmente com a denominação de pedagógica. Em 1978, através da Lei

Complementar nº 201, o segundo Estatuto do Magistério, foi estabelecido o cargo de

Supervisor de Ensino para integrar a classe de especialista de educação, que atua

em órgãos intermediários de ensino. Podemos assim afirmar que a supervisão

pedagógica passou a ser de ensino num período bem curto, depois de quatro anos,

aproximadamente. Mas o conflito permanece até o momento, por encontrarmos

ainda as duas denominações. O cargo, em si, é de supervisor de ensino, mas suas

atribuições estão associadas à supervisão pedagógica, como veremos no próximo

capítulo.
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Segundo o documento elaborado, em 1979, pela Coordenadoria de Estudos e

Normas Pedagógicas (CENP) da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo,

amparado pela Lei nº 5.988 de 14 de dezembro de 1973, até a década de 1970 era

o inspetor escolar que exercia a função junto a esses órgãos com um caráter

fiscalizador e controlador, sendo temido e respeitado pelo seu conhecimento e pelo

uso que fazia da legislação. A alteração da denominação de inspetor para supervisor

não representava apenas de mudança de nome. A necessidade desse profissional,

agora denominado de supervisor pedagógico, decorria de uma demanda cada vez

maior e mais urgente de um serviço especializado que garantisse certos parâmetros

bem definidos do processo de ensino-aprendizagem que se realizava na escola.

O discurso utilizado neste documento da CENP era que estavam sendo

evidenciadas transformações rápidas no ensino brasileiro e a escola, enquanto

instituição social, necessitava de ajustamentos à realidade externa, a fim de cumprir

sua função na sociedade. O conceito de supervisão das teorias da administração

tradicional influenciou fortemente o conceito de supervisão de ensino na sua origem,

enquanto cargo na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo.

A supervisão, entendida na organização industrial como uma função técnica

especializada, impreterivelmente, entre o operário e a administração, cujo objetivo é

acompanhar e controlar a execução do trabalho, garantindo que as decisões

tomadas em níveis superiores sejam cumpridas, foi associada, na educação, à

produtividade do ensino, conforme ressalta Alonso (2004). Assim, a supervisão de

ensino teria efeito direto sobre o desempenho da escola, ou seja, podendo baixar a

produtividade ou melhorar o desempenho significativo.

Essa proposta de ação para a supervisão de ensino estava, em nosso

entendimento, coerente com o conceito de educação proposto no documento CENP:

A escola não visa à elaboração de um produto concreto final,
mas, à prestação de um serviço que é expresso pelos
comportamentos desejáveis e úteis ao indivíduo, de maneira a
integrá-lo na sociedade (grifos nossos). São as operações e as
habilidades técnicas dos professores e dos especialistas de
educação que ajudam à consecução dos objetivos da
escola.(SÃO PAULO, 1979, p.35)
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A afirmação acima, bem como o documento, na sua íntegra, apresenta uma

proposta educacional com tendência à equalização social, onde a função da escola

seria corrigir a marginalidade das pessoas que não são esclarecidas, integrando-as

na sociedade.

Saviani (2000) denomina as teorias que se baseiam nessa equalização social

como teorias não-críticas e entre elas está a pedagogia tecnicista. Nessas teorias

não-críticas, a sociedade é compreendida como essencialmente harmoniosa e a

marginalidade é um fenômeno acidental que pode ser corrigido com ações pontuais,

sem necessariamente modificar a organização da sociedade. A educação, nesta

concepção teórica, vem para corrigir a marginalidade.

O documento proposto pela CENP, neste sentido, apresenta uma concepção

tecnicista de educação, ou seja, o conhecimento deve ser aplicável e transmitido

através de técnicas específicas. Os supervisores seriam esses agentes de

transmissão, por terem habilidades técnicas, principalmente de comunicação. As

propostas para o ensino eram pensadas nos órgãos centrais e necessitavam de

agentes habilitados para que estas chegassem a ser executadas nas escolas,

preferencialmente, sem questionamentos.

Cabe ressaltar que, na organização capitalista da sociedade, conforme

Tragtenberg (1982), o saber é instrumental, implicando domínio sobre o ambiente. O

saber é aplicado e adquire características de dominação e o sistema estadual de

ensino, por sua vez, é um sistema burocrático que se estrutura nas formas da

empresa capitalista. Deste modo, o sistema estadual de educação, com o mesmo

princípio da empresa, confirmado pelo documento da CENP, deveria proporcionar o

aumento de produtividade do ensino, o que, de certa maneira, envolvia o ótimo

aproveitamento dos recursos empregado, e, portanto, a necessidade de controle.

A Secretaria da Educação, no Estado de São Paulo, a partir de 30 de janeiro

de 1976, reorganiza-se através do Decreto nº 7.510. Essa nova estrutura

administrativa permitiria que as decisões fossem centralizadas nos altos escalões da
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organização e as execuções fossem descentralizadas nas instâncias mais regionais,

especialmente na escola.

Conforme estabelece a legislação que reorganiza a Secretaria
de Estado da Educação, cada um dos órgãos centrais é
responsável por uma área específica da ação pedagógica. A
decisão final concentra-se no conselho de Planejamento
Educacional que é composto pelos representantes dos órgãos
centrais, o qual é presidido pelo Secretário da Educação.
Juntos, eles são os iniciadores da ação pedagógica que deve
atingir a unidade escolar. (SÃO PAULO, 1979, p. 67)

A supervisão, neste contexto, tem o papel de promover essa comunicação

sobre as diretrizes gerais dos órgãos centrais (modelos pedagógicos, propostas

curriculares, etc), que devem ser implantadas na rede escolar.

A ação pedagógica do supervisor estava baseada na concepção de

transmissor do conhecimento. A comunicação, considerada importantíssima nessa

ação, é discutida sob uma ótica de servilismo, cumprimento de ordens, tal qual na

empresa. O pedagógico se encaixa na transmissão da técnica. O supervisor sendo

mais experiente e estando em uma função de especialista, transmite seu

conhecimento técnico para os seus subordinados, pois a organização formal do

sistema educacional representa um sistema hierárquico e, estando em uma posição

hierárquica superior, tem o controle sobre as condições de trabalho que existem na

organização.

Na área específica da supervisão, que exige do especialista de
educação um domínio crescente de habilidades técnicas e
humanas, é preciso que, onde sua autoridade de posição não
esteja presente, faça-se sobressair a autoridade pessoal e o
prestígio, o que dará condições para que os objetivos escolares
sejam atingidos. (SÃO PAULO, 1979 p. 39)

Para alguns autores, como Silva (1981), este controle não se restringia

apenas aos meios técnicos para se atingir os fins, mas ao controle do próprio

conhecimento. Numa sociedade capitalista, a função do sistema educacional é

reproduzir a cultura das classes e o modelo mecanicista de supervisão, por sua vez,

expressa-se pelo cumprimento às normas para atingir os fins sem questionamentos,

valorizando a impessoalidade.
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Através da análise do documento da CENP, podemos afirmar que a

implantação da supervisão de ensino como um cargo específico na Secretaria de

Estado da Educação de São Paulo, a partir da década de 1970, estava ligada a uma

proposta tecnicista de educação, numa concepção de controle através do

conhecimento que é transmitido, favorecendo o caráter burocrático da organização e

a manutenção da ordem vigente.

Supervisão de ensino, diante desta concepção, passa a ser uma expressão

mais adequada. O pedagógico é uma terminologia ampla, enquanto a palavra ensino

nos remete unicamente à transmissão de conhecimento e ao treinamento,

descartando a reflexão, a compreensão ou qualquer outra forma de elaboração do

conhecimento.

Das críticas a um suposto novo modelo de supervisão.

Na década de 1980, a supervisão foi alvo de muitas críticas, sendo apontada

como responsável pelo fracasso escolar, segundo Myrtes Alonso (2004). Nesta

época, com o fortalecimento do chamado “movimento crítico” da Educação, as

figuras tradicionais dos especialistas ficaram comprometidas. Questionava-se a

necessidade destas funções burocráticas que pouco afetavam os aspectos

substantivos da escola.

Bueno (2000) nos lembra que:

... A divisão entre o pensar e o fazer, cuidadosamente
planejada nos órgãos centrais, dormitava em depósitos e
estantes. Eram propostas que não precisavam ser seguidas,
formulários a serem preenchidos por razões meramente
burocráticas. O modelo tecnicista nunca chegou a construir
algo consistentemente na rede pública. Em sua trajetória
decadente, a SUPERVISÃO pretendida e a SUPERvisão
programada reduziram-se à supervisão esvaziada. (p.37)

Foi nessa década, segundo Silva Jr. (2003), que surgiram as primeiras Teses

de Doutorado sobre os temas relacionados à supervisão e currículo, constituindo

objetos de pesquisas sistemáticos nos programas de pós-graduação. A ação dos

supervisores estava marcada por um “autoritarismo ingênuo” e estes especialistas

foram desqualificados como interlocutores necessários na formulação das políticas
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públicas educacionais de estado, ainda que sendo considerados como necessários

para o alcance das metas dessas políticas.

Essas desqualificações, entre as hipóteses do autor, foram causadas: 1) por

um progressivo distanciamento do supervisor das questões estritamente

curriculares, pois foi absorvido pelas tarefas a que se dedicou, ou por imposição das

circunstâncias ou pela ansiedade em convalidar a sua presença entre os

trabalhadores da escola; 2) pela ausência de subsídios teóricos dos formuladores de

políticas educacionais não orientando esses profissionais; 3) e, por fim, pela

inapetência dos supervisores em produzir intervenções significativas na elaboração

de políticas diante do distanciamento dos núcleos de decisão.

Em relação ao distanciamento dos núcleos de decisão, cabe ressaltar que,

nesta época, o Decreto nº 7.510/1976 não tinha sido alterado pelo Decreto nº

39.902/1995 e, desta forma, a Secretaria estava organizada com instâncias centrais,

intermediárias, regionais e, por fim, as unidades escolares.

Em duas instâncias, as intermediárias e as regionais, existiam supervisores.

Na primeira, Divisões Regionais de Ensino (DRE), existia uma equipe técnica de

supervisão pedagógica e, na segunda, Delegacia de Ensino (DE), estavam alocados

os supervisores pedagógicos. Assim, podemos afirmar que o distanciamento dos

órgãos centrais era ainda maior do que após a alteração de 1995.

Foi na década de 1980 que a Secretaria de Estado da Educação de São

Paulo realizou o primeiro concurso público de provas e títulos para selecionar

supervisores de ensino, devido a pressões dos educadores que integravam a

categoria que começava a se organizar através da APASE – Associação Paulista de

Supervisores de Ensino criada em dezembro 1981:

A associação nasce dentro de um movimento maior de
organização da sociedade civil, preocupada à época, com o
desenvolvimento de uma cidadania responsável, com o
processo de abertura política e com o restabelecimento da
democracia no país. (APASE, 2006)
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Na década de 1990, a supervisão passa a ser discutida como instrumento

necessário para a mudança na escola. A ação supervisora, embora não esteja

associada à produtividade do ensino, como em décadas anteriores, continuava

sendo co-responsável pela qualidade do ensino oferecido pelas escolas, mas dentro

de um contexto mais geral, que se pretendia descentralizado. Essa década foi

marcada pelo fortalecimento das medidas políticas que começam a implementar

outras configurações aos sistemas de ensino, em atendimento aos novos requisitos

científico-tecnológicos, à produção flexível e geral e às recomendações de cunho

neoliberal.

A educação brasileira, para Aguiar (2003), atrela-se a compromissos

internacionais para a melhoria desta, forçando a elevação dos indicadores de

desempenho escolar.

Algumas ações são implementadas, entre elas a ampliação da participação,

em tese, das diversas instâncias na condução das políticas públicas educacionais.

Especialistas são convocados para assessorar a elaboração de programas e

propostas governamentais, sobretudo daquelas cujos conteúdos são passíveis de

suscitar interpretações variadas, ou mesmo, polêmicas. Estimula-se a participação

das entidades do campo educacional, porém a decisão final continua circunscrita

aos órgãos centrais, mas neutralizam-se eventuais críticas dos setores formadores

de opiniões.

A política educacional, segundo Rose Neubauer da Silva (1993), precisava

mudar radicalmente nos anos 1990, para que fosse possível obter eficácia e

governabilidade da máquina administrativa e racionalização no uso dos recursos.

Assim, a política educativa estava apoiada na idéia de equilíbrio entre dois eixos da

reorganização institucional dos sistemas educativos: a descentralização e a

integração. A autora afirma que:

No eixo da descentralização, situam-se as ações e os
programas destinados a racionalizar a máquina burocrática dos
sistemas educativos, com o objetivo de fazer chegar de fato à
Escola os recursos materiais e o apoio técnico necessário a
uma eficiente organização do ensino. O grau e o conteúdo de
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autonomia das unidades escolares devem permitir sua
interação mais efetiva com o meio social, de modo que a
proposta pedagógica da Escola e seu plano de
desenvolvimento institucional reflitam a diversidade cultural, as
demandas e aspirações da população usuária. Neste sentido,
as políticas educacionais deveriam prever estratégias de
formação, recrutamento e seleção de recursos humanos as
mais flexíveis e menos regulamentadas possíveis em seus
aspectos formais, associadas a uma permanente avaliação de
resultados, seja nos níveis de formação, seja nos de
desempenho de docentes e de pessoal técnico. (SILVA, 1993,
p.24)

Com um discurso voltado à descentralização para promover e favorecer a

gestão local, buscando agilidade nas decisões, a fim de imprimir uma nova política

educacional, o então governador Mário Covas inicia um processo de reorganização

dos órgãos regionais, através do Decreto nº 39.902 de 01 de janeiro de 1995,

extinguindo unidades administrativas das Divisões Regionais de Ensino.

Extinta a Divisão Regional, que seria uma instância intermediária entre os

órgãos centrais e as Delegacias de Ensino, cargos e funções foram redistribuídos

para os órgãos superiores ou para os inferiores e alguns foram extintos. As

Delegacias de Ensino foram organizadas em um total de 146 unidades distribuídas

no Estado.

Considerando “ser imprescindível extinguir-se a duplicidade na execução das

tarefas, que gera superposição de atribuições e competências entre os órgãos

administrativos regionais”, no Decreto nº 39.902/1995, as atribuições previstas às

equipes técnicas de supervisão pedagógica, que estavam locadas nas Divisões

Regionais de Ensino, foram acrescidas às atribuições do Grupo de Supervisão

Pedagógica da Delegacia de Ensino.

Dois anos depois, dando continuidade a essa reorganização da Secretaria de

Educação para racionalização administrativa, as Delegacias de Ensino, instâncias

regionais que passaram a denominar-se Diretorias de Ensino, através do Decreto nº

43.948 de 09 de abril de 1999, foram organizadas em 90 unidades, distribuídas pelo

Estado, diminuindo 56 unidades das que foram previstas pelos Anexos I e II do

Decreto nº 39.902/1995.
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Com todos esses dispositivos legais, que já indicavam intenções quanto à

política educacional do então governo, a supervisão de ensino não poderia ficar à

parte de discussões dentro da Secretaria da Educação, o que se confirma pela

Resolução SE nº 125 de 28 de maio de 1999, quando o órgão considera que

estavam em andamento estudos para a implementação de um novo modelo de

supervisão de ensino a médio prazo.

Durante a permanência da Professora Rose Neubauer da Silva na Secretaria

de Estado da Educação, foram instituídas as áreas de abrangência e jurisdição das

noventa Diretorias de Ensino, fixando um total de 2.154 supervisores de ensino no

Estado de São Paulo, através da Resolução nº 28/1999, e o novo modelo de

supervisão não chegou a confirmar-se na gestão da então Secretária.

Rose Neubauer da Silva (1993) acreditava que a introdução de técnicas de

supervisão para controlar aspectos formais colaborou para o enfraquecimento das

escolas, demonstrando sua falta de autonomia, uma vez que essas técnicas

retiravam da escola a responsabilidade de prestar contas sobre o que era

substantivo. Da mesma maneira, a efetividade no emprego, em cargo, impedia que

se pudessem selecionar equipes e organizar os profissionais conforme as

necessidades.

Acreditando, então, que a supervisão de ensino atrapalhava o processo

educativo mais do que ajudava, na década de 1990, a Secretaria da Educação

direcionou sua política ao que se propunha: racionalização de recursos e

descentralização. Durante o período de 1992 a 2003, não foi realizado concurso

público para provimento do cargo de supervisor de ensino. Entendemos que este

longo período foi marcado pela política educacional mencionada, onde a seleção de

recursos humanos deveria ser o mais flexível e menos regulamentada possível,

baseada em resultados de desempenho.

À medida que os efetivos se aposentavam, se exoneravam, ou de alguma

maneira se desligavam do cargo propriamente dito, outros agentes eram designados

pelo Dirigente Regional de Ensino, podendo ser cessados conforme critérios

estabelecidos por esta autoridade, ou necessidade da administração, se fosse o
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caso. Isso tornou mais fácil o enxugamento da máquina, como efetivamente ocorreu

através da Resolução SE nº 59, de 13 de junho de 2003, onde 515 cargos de

supervisores de ensino, aproximadamente 23% do total, foram extintos.

Uma tentativa de sinalizar para um outro modelo de supervisão de ensino,

mais adequado às necessidades atuais ou interesses da política educacional, vem

aparecer no Comunicado da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, de 30

de julho de 2002, que está associado ao último concurso para supervisores de

ensino do Estado de São Paulo. Este último concurso para preenchimento do cargo

de supervisor de ensino possibilitou o ingresso de profissionais, supostamente, com

um outro perfil. Um profissional cuja experiência se baseava unicamente na sala de

aula.

Com o princípio da adequação para as exigências de generalização e

flexibilidade dos profissionais, para atendimento das necessidades do mercado de

trabalho, a Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/1996 dispôs que a experiência docente

é o pré-requisito para o exercício de qualquer função no magistério.

A docência passa a ser a base da identidade profissional na área

educacional. Assim, a Lei Complementar nº 836/1997 altera os dispositivos

anteriores relativos à necessidade da experiência em órgãos administrativos de, no

mínimo três anos, para o provimento do cargo do supervisor de ensino, permitindo

que professores da Educação Básica ingressassem no cargo de supervisores de

ensino sem terem passado pela experiência da Direção de Escola.

Não é possível afirmar que esta alteração na Lei de Diretrizes e Bases nº

9394/1996 e, por conseguinte, na Lei Complementar nº 836/1997 tenha, de fato,

gerado um novo perfil de supervisor de ensino, tampouco o Comunicado SE de 30

de julho de 2002 conseguiu implementar um novo modelo de supervisão. Mas é

possível observar que, nas Diretorias de Ensino, existe a coexistência de vários

modelos nas ações dos supervisores.
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Podemos encontrar ações baseadas no modelo tecnicista do documento da

CENP, de 1979, e ações baseadas no modelo do Comunicado SE 30, com uma

suposta superação do modelo anterior.

Embora o Comunicado SE de 30/2002 apresente uma redação supostamente

inovadora, não pode prevalecer como determinante para a ação supervisora atual,

visto que não revoga os dispositivos do Decreto nº 7.510/1976 e as alterações

previstas no Decreto nº 39.902, de 1995. Esse Comunicado inova, em relação ao

documento elaborado pela CENP de 1979, com base no Decreto de 1976, quando

extrapola a dimensão técnica da supervisão de ensino.

A função da supervisão, no contexto do Comunicado, é a articulação das

implementações das políticas centrais, regionais e locais, identificando os pontos

possíveis de aperfeiçoamento ou de revisão encontrados nos processos de

formulação e/ou execução das diretrizes e procedimentos decorrentes dessas

políticas.

Diante de um discurso democrático e participativo, o supervisor não apenas

avaliaria os impactos dos programas e das medidas implementadas, como também

lhe seria permitido propor alternativas de melhoria, superação ou correção dos

desajustes detectados nas respectivas instâncias. E nesse mesmo contexto, atuaria,

junto à equipe escolar, buscando soluções e formas adequadas ao aprimoramento

do trabalho pedagógico e à consolidação da identidade da escola. Entretanto, a

forma de organização da Secretaria da Educação mudou muito pouco, ainda tendo

uma política de decisão nos órgãos centrais e execução periférica. Ao supervisor de

ensino cabe a articulação e mediação entre as políticas públicas e as propostas

pedagógicas da escola, mas com uma participação pequena, ou inexistente, para as

decisões centrais.

O Comunicado da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, de 30 de

julho de 2002, ainda dispõe, assim como em 1979, que o Supervisor de Ensino é o

propositor e executor partícipe de políticas educacionais, exercendo, no sistema de

ensino, as funções de assessorar, acompanhar, orientar, avaliar e controlar os

processos educacionais implementados nos diferentes níveis desse sistema e retro-
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informar aos órgãos centrais as condições de funcionamento e demandas das

escolas.

O supervisor, conforme Raphael (2000), ainda é considerado um

representante do poder central e, às vezes, continua atuando como controlador do

trabalho da escola e de seus membros. Alguns supervisores imbuídos em excesso

de sua representatividade do poder concentram seu trabalho no emaranhado de

papéis que circulam na escola e acabam verificando apenas o cumprimento da

legislação pelos diretores. São tipicamente burocráticos.

No final de 2006, através da Resolução SE 84, de 20 de dezembro, a

Secretária de Educação do Estado de São Paulo, Profª Maria Lúcia Marcondes C.

Vasconcelos, aumenta mais um cargo para todas as Diretoria de Ensino, visando a

adequar o número de cargos à realidade das Diretorias.

Em videoconferência realizada em 18 de janeiro de 2007, a Secretária afirma

que:

... Se não valorizarmos o trabalho dos Supervisores de Ensino,
eles não saberão o quanto são importantes no esquema que
estamos pretendendo montar.
... Temos a intenção de trabalhar mais juntos, eu quero mesmo
me aproximar muito mais dos supervisores do que fiz, porque
eu não tinha tempo. Acho que o supervisor é quem vai poder
nos alimentar de informações e nos dar sugestões para que
consigamos a almejada qualidade de ensino na rede pública ...
Agora teremos que envolvê-los, cada vez mais nos nossos
projetos, e eu tenho certeza de que serão os parceiros ideais.
Vocês, Dirigentes, sozinhos não conseguem fazer tudo, vocês
precisam do apoio e da colaboração dos supervisores. ...13

Esses pronunciamentos e a “devolução dos cargos” reforçam uma concepção

de que, as proposições das políticas educacionais pretendem determinar o sentido

prevalecente da supervisão de ensino, embora este nem sempre esteja expresso

nos textos legais.

13 Jornal da APASE ano XVIII n º 160 – março de 2007.
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CAPÍTULO II
A DIVERSIDADE, A COMPLEXIDADE E A QUANTIDADE DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE

ENSINO.

Embora o modelo de supervisão de ensino venha sendo discutido ao longo de

pelo menos quatro décadas e, na década de 1990, mais especificamente, tenha sido

enunciado que estudos estavam sendo realizados para um novo modelo, nos

dispositivos legais, pouca coisa se alterou no Estado de São Paulo. Estes

dispositivos não ajudam na definição da função do supervisor de ensino; pelo

contrário, realçam contradições, o que nos leva a supor que a própria legislação

colabora para a coexistência, nas Diretorias de Ensino, de diferentes formas de

pensar e agir na supervisão.

Normatização das atribuições da Supervisão de Ensino

As atribuições da supervisão de ensino estão normatizadas pelo Decreto nº

7.510, de 29 de janeiro de 1976, que reorganiza a Secretaria de Estado da

Educação de São Paulo:

Artigo 78 - Os Grupos de Supervisão Pedagógica têm as
seguintes atribuições:
1 - na área curricular;
a)implementar o macrocurrículo, redefinindo os ajustamentos
em termos das condições locais;
b)adequar os mecanismos de acompanhamento, avaliação e
controle às peculiaridades locais;
c)assegurar a retroinformação ao planejamento curricular;
d)aplicar instrumentos de análise para avaliar o desempenho
do pessoal das escolas no que se refere aos aspectos
pedagógicos;
e)informar ou elaborar propostas de diretrizes para avaliação
do processo ensino-aprendizagem nas unidades escolares;
f)sugerir medidas para a melhoria da produtividade escolar;
g)selecionar e oferecer material de instrução aos docentes;
h)estudar os currículos das novas habilitações propostas pelos
estabelecimentos de ensino;
i)acompanhar o cumprimento do currículo das habilitações
existentes, bem como o desenvolvimento das atividades dos
estágios;
j)diagnosticar as necessidades de aperfeiçoamento e
atualização dos professores e sugerir medidas para atendê-las;
l) assegurar o fluxo de comunicações entre as atividades de
supervisão e entre as de Orientação Educacional;
m)estabelecer articulação entre os serviços de currículos e os
demais serviços afetos à Delegacia de Ensino;
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n)assistir o Delegado de Ensino na programação global e nas
tarefas de: organização escolar; atendimento da demanda;
entrosagem e intercomplementariedade de recursos;
recrutamento, seleção e treinamento do pessoal;
II - na área administrativa;
a)supervisionar os estabelecimentos de ensino e verificar a
observância dos respectivos Regimentos Escolares;
b)garantir a integração do sistema estadual de educação em
seus aspectos administrativos, fazendo observar o
cumprimento das normas legais e das determinações dos
órgãos superiores;
c)aplicar instrumentos de análise para avaliar o desempenho
do pessoal das escolas no que se refere aos aspectos
administrativos;
d)atuar junto aos Diretores e Secretários de Estabelecimentos
de Ensino no sentido de racionalizar os serviços burocráticos;
e)manter os estabelecimentos de ensino informados das
diretrizes e determinações superiores e assistir os Diretores na
interpretação dos textos legais;
f)acompanhar e assistir os programas de integração escola-
comunidade;
g)analisar os estatutos das instituições auxiliares das escolas,
verificar a sua observância e controlar a execução de seus
programas;
h)examinar as condições físicas do ambiente escolar, dos
implementos e do instrumental utilizados, tendo em vista a
higiene e a segurança do trabalho escolar;
i)sugerir medidas para a revisão do prédio escolar, bem como
para a renovação, reparo e aquisição do equipamento;
j)opinar quanto à redistribuição da rede física, a sua
entrosagem e intercomplementariedade;
l) orientar a matrícula de acordo com as instruções fixadas pelo
Delegado de Ensino
m) orientar e analisar o levantamento de dados estatísticos
sobre as escolas;
n) constatar e analisar problemas de repetência e evasão
escolares e formular soluções;
o)opinar quanto a mudança da sede do exercício, permuta,
transferência e substituição do pessoal em casos não sujeitos a
regulamentação própria;
p)examinar e visar documentos dos servidores e da vida
escolar do aluno, bem como os livros e registros do
estabelecimento de ensino;
q)sugerir medidas para o bom funcionamento das escolas sob
sua supervisão;
r)opinar sobre o recrutamento, seleção e treinamento de
pessoal pertencente aos estabelecimentos de ensino.

As atribuições do supervisor de ensino também estão normatizadas pelo

Decreto nº 39.902, de 01 de janeiro de 1995, que incorpora as atribuições da Equipe

Técnica de Supervisão Pedagógica das Divisões Regionais às atribuições do Grupo

de Supervisão Pedagógica das Diretorias de Ensino.

No artigo 13 deste decreto, as atribuições das unidades extintas por ele são

distribuídas e, no que se refere à Supervisão de Ensino, determina:
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II – as atribuições previstas no artigo 73 do Decreto nº 7.510,
de 29 de janeiro de 1976, serão acrescidas ao artigo 78, do
mesmo diploma legal, com a seguinte redação:
“Artigo 78 –
III – supervisionar atividades pedagógicas e de orientação
educacional;
IV – colaborar na difusão e implementação das normas
pedagógicas emanadas dos órgãos superiores;
V – avaliar os resultados do processo ensino-aprendizagem;
VI – analisar dados relativos à Delegacia e elaborar alternativas
de solução para os problemas específicos de cada nível e
modalidade de ensino;
VII –assegurar a retroinformação ao planejamento curricular;
VIII – opinar quanto à necessidade e oportunidade de
treinamento para os recursos humanos específicos da
Delegacia;
IX – dar pareceres, realizar estudos e desenvolver outras
atividades relacionadas com a supervisão pedagógica e de
orientação educacional.

Fazendo uma análise desses textos legais, podemos observar, e concordar

com Silva Jr. (1984)14, que estes tendem a dificultar a identificação da função

supervisora.

Na organização da Secretaria pelo Decreto nº 7.510/1976, o supervisor de

ensino, locado na Delegacia de Ensino, era um intermediário entre a unidade escolar

e o órgão regional pertencente ao Grupo de Supervisão Pedagógica, cujas

atribuições estão previstas no artigo 78.

A Equipe Técnica de Supervisão Pedagógica, extinta em 1995, compunha o

órgão regional, subordinado às Coordenadorias15, consideradas órgãos centrais.

Desta forma, cabia ao Grupo de Supervisão Pedagógica a transmissão das

propostas implementadas nos órgão centrais e difundidas pelos órgãos regionais,

bem como verificar o cumprimento, pelas unidades escolares, das ordens advindas

dos dois órgãos.

É possível observar que, no Decreto de 1976, existiam sobreposições de

atribuições16, colaborando para uma indefinição nas funções de cada Supervisão em

14 O autor se refere ao Decreto nº 7.510/76.
15 A Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo - COGSP e a
Coordenadoria de Ensino do Interior – CEI.
16 O inciso V do artigo 73 do Decreto 7.510/76, por exemplo, referente às atribuições da Equipe
Técnica de Supervisão Pedagógica da Divisão Regional de Ensino, é exatamente igual a alínea c do
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cada órgão. Estas superposições não foram corrigidas no decreto de 1995,

tampouco foram analisadas.

Apesar da alegação de reorganização da Secretaria da Educação para

extinguir a duplicidade na execução das tarefas, o decreto de 1995 não alterou o

anterior, no que tange às funções do Grupo de Supervisão Pedagógica, apenas

agrupou as funções da equipe da Divisão Regional. Desta forma, se lermos o artigo

78 do decreto de 1976 com as incorporações do decreto que o alterou, percebemos

que as atribuições da própria supervisão de ensino se repetem.

Podemos observar, também, que a supervisão de ensino tem suas atribuições

divididas em duas áreas: a curricular e a administrativa, enfatizando assim uma

ambivalência de atribuições.

Segundo Silva Jr. (1984), num primeiro momento, quando a reforma

administrativa da Secretaria de Estado da Educação estava em andamento na

década de 1970, cogitou-se uma supervisão bilateral, separando supervisão

administrativa e supervisão pedagógica. Mas a idéia foi abandonada, cabendo ao

Grupo de Supervisão Pedagógica das Delegacias de Ensino a articulação dessas

duas áreas:

As ações administrativas que então se pretendia deveriam se
orientar pelo único princípio capaz de lhe conferir legitimidade:
a significação de que se revestissem em relação ao ensino,
objetivos precípuos da atividade escolar. Diferenciar “ações
supervisoras” de “ações administrativas”, tal como se propõe,
significa, que deixa de ser “do ensino” para ser “de si mesma”,
tornando-se substantiva e sobrepondo-se, finalmente, às sua
própria finalidade. (p.52)

Essa divisão de duas áreas, atribuídas para um único grupo, ao nosso ver,

pode colaborar para que o próprio supervisor opte, em sua prática, em dar maior

atenção a uma das duas.

Fazendo uma análise da organização, podemos arriscar dizer que a

existência de uma Equipe, num órgão superior com atribuições correspondentes,

artigo 78 do mesmo diploma legal, referente as atribuições do Grupo de Supervisão Pedagógica da
Delegacia de Ensino.
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favorecia uma opção do supervisor de ensino de empenhar-se na área

administrativa, uma vez que as atribuições da Equipe Técnica de Supervisão

Pedagógica não apresentavam esta dicotomia, tendo um caráter voltado ao currículo

e à orientação educacional:

SUBSEÇÃO III
Das Equipes Técnicas de Supervisão Pedagógica
Artigo 73 - As Equipes Técnicas de Supervisão Pedagógica
têm, em suas respectivas áreas territoriais, as seguintes
atribuições:
I - supervisionar atividades pedagógicas e de orientação
educacional;
II - colaborar na difusão e implementação das normas
pedagógicas emanadas dos órgãos superiores;
III - avaliar os resultados do processo ensino-aprendizagem;
IV - analisar dados relativos à Divisão e elaborar alternativas de
solução para os problemas específicos de cada nível e
modalidade de ensino;
V - assegurar a retroinformação ao planejamento curricular;
VI - opinar quanto a necessidade e oportunidade de
treinamento para os recursos humanos específicos da Divisão;
VII - dar pareceres, realizar estudos e desenvolver outras
atividades relacionadas com a supervisão pedagógica e de
orientação educacional. (Decreto nº 7.510/76)

A extinção do órgão superior, neste sentido, acaba não sendo suficiente para

extrapolar um modelo, de certa maneira vigente, visto que este fora construído num

processo histórico mais amplo que também favoreceu, no nosso entendimento, para

a opção do supervisor de ensino pela ênfase às atribuições de uma das áreas.

A supervisão escolar, segundo Lima (2001), apoiada em Lacerda (1983),

tornou-se uma “função meio”, onde a eficiência da tarefa educativa era garantida

pelo controle da produtividade do trabalho docente:

Com esse caráter, a supervisão escolar desenvolveu uma
prática voltada para os aspectos tecnoburocráticos do ensino,
em que o controle era a principal estratégia que iria assegurar
seu papel de reprodutor na sociedade capitalista brasileira. (p.
76)

Segundo a autora, a formação do supervisor de ensino era voltada para uma

concepção funcionalista, que enfatizava a necessidade e a importância da definição

de papéis a serem desempenhados pelos agentes na escola e a escola, em si, era

vista de modo passivo. Pretendia-se, assim, que o supervisor prestasse um serviço

técnico neutro. Diante deste contexto, a supervisão foi configurando-se e
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assegurando a manutenção da hegemonia da classe dominante, o que a levou a

muitas críticas nos anos 1980 e quase sua eliminação, como mencionado no

capítulo anterior.

No Estado de São Paulo, a alteração do Decreto nº 7.510/76 pelo Decreto nº

39.902, de 01 de janeiro de 1995, não modificou substancialmente as configurações

anteriores da supervisão de ensino das Diretorias de Ensino, como já afirmado

anteriormente; contrariamente, manteve as indefinições nos textos legais. No

entanto, avanços teóricos ocorreram acerca da supervisão de ensino e, como Lima

(2001) afirma, a supervisão começou a ser reconhecida pela possibilidade de fazer

uso da técnica, sem a conotação do tecnicismo. A função passou a ser vista com a

possibilidade de contextualização, inserindo-se nos fundamentos e nos processos

pedagógicos, auxiliando e promovendo a coordenação desse processo e a

atualização dos professores, através de estudos e da própria prática dos

professores.

Em São Paulo, um indicativo de alguma modificação ao que fora até então

configurado veio através do Comunicado SE de 30 de julho de 2002. Contudo, no

nosso entendimento, o Comunicado SE vem contribuir para a manutenção da

dificuldade na identidade da supervisão de ensino, pois propõe implementar,

aparentemente, um novo perfil de supervisão de ensino, mas por ser apenas um

Comunicado do Secretário da Educação, não revoga os dispositivos legais

decretados pelo Governador.

Neste Comunicado tenta-se definir quem é o supervisor de ensino:

Propositor e executor partícipe de políticas educacionais é, ao
mesmo tempo, elemento de articulação e de mediação entre
essas políticas e as propostas pedagógicas desenvolvidas em
cada uma das escolas das redes pública e privada, exercendo,
no sistema de ensino, as funções de:
1) assessorar, acompanhar, orientar, avaliar e controlar os
processos educacionais implementados nos diferentes níveis
desse sistema;
2) retro-informar aos órgãos centrais as condições de
funcionamento e demandas das escolas, bem como os efeitos
da implantação das políticas.

E direcionar suas ações:
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Onde e como atua o Supervisor de Ensino?
Como membro de Equipe de Supervisão, que compõe a
estrutura básica da instância regional (Diretoria de Ensino), é
partícipe da definição de políticas públicas educacionais
referentes à educação básica e educação profissional, atuando
junto aos órgãos formuladores dessas políticas, em nível
central, regional e local, para:
•assegurar diretrizes e procedimentos que garantam o
cumprimento dos princípios e objetivos da educação escolar
estabelecidos constitucional e politicamente,
•favorecer, como mediadores, a construção da identidade
escolar por meio de propostas pedagógicas genuínas e de
qualidade.
Como membro de Equipe de Supervisão de instância regional:
1. atua como parte de um grupo, articulando-se com a
Oficina Pedagógica e os demais setores da Diretoria;
2. realiza estudos e pesquisas, trocando experiências
profissionais, aprendendo e ensinando em atitude participativa
e de trabalho coletivo e compartilhado;
3. participa da construção do plano de trabalho da
Diretoria de Ensino, visando a:
3.1 promover o fortalecimento da autonomia escolar;
3.2 realizar processos de avaliação institucional que
permitam verificar a qualidade do ensino oferecido pelas
escolas;
3.3 formular propostas, a partir de indicadores, inclusive os
resultantes de avaliações institucionais, para:
•melhoria do processo ensino-aprendizagem;
•desenvolvimento de programas de educação continuada para
o conjunto das escolas;
•aprimoramento da gestão pedagógica e administrativa, com
especial atenção para a valorização dos agentes
organizacionais e para a adequada utilização dos recursos
financeiros e materiais disponíveis em cada escola, de modo a
atender às necessidades pedagógicas e aos princípios éticos
que norteiam o gerenciamento das verbas públicas;
•fortalecer canais de participação da comunidade.
4. participa de Comissões Sindicantes, visando apurar
possíveis ilícitos administrativos.
Como agente de supervisão junto às unidades escolares atua,
numa relação de parceria e companheirismo, como articulador
e elemento de apoio à formulação das propostas pedagógicas
das escolas, orientando, acompanhando e avaliando a sua
execução, prevenindo falhas, redirecionando rumos, quando
necessário, e orientando as equipes escolares na organização
dos colegiados e envolvimento da comunidade, com ênfase na
avaliação educacional e na adoção de programas de formação
continuada.
Quais são suas responsabilidades e seus compromissos?
•Como agente de supervisão, é co-responsável pela qualidade
do ensino oferecido pelas escolas resultante da implementação
das políticas educacionais centrais, regionais e locais,
devendo:
• identificar os pontos possíveis de aperfeiçoamento ou de
revisão encontrados nos processos de formulação e ou
execução das diretrizes e procedimentos decorrentes dessas
políticas;
avaliar os impactos dos programas e das medidas

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


42

implementadas;
propor alternativas de melhoria, superação ou correção dos
desajustes detectados às respectivas instâncias;
•buscar, em conjunto com as equipes escolares, soluções e
formas adequadas ao aprimoramento do trabalho pedagógico e
à consolidação da identidade da escola.

Como já mencionado anteriormente, o Comunicado SE não revoga o Decreto

de 1976 e sua alteração em 1995. Assim, podemos afirmar que a indefinição ou

ausência de proposta concreta de trabalho educacional que signifique a adoção de

uma determinada concepção de educação e, ao mesmo tempo de encaminhamento

de atividades que consubstanciem a busca dos objetivos supostos por uma tal

concepção, observada por Silva Jr., em 1984, prevalece até este momento.

As disposições da área curricular, previstas nos Decretos, evidenciam um

caráter técnico do supervisor, quando são utilizados termos como: “ajustamento”,

“produtividade do ensino”, “instrução aos docentes”, “acompanhar o cumprimento do

currículo”. Esse caráter não é totalmente eliminado pelo Comunicado SE, embora

este apresente termos supostamente mais democráticos: “mediadores” e “em atitude

participativa e de trabalho coletivo e compartilhado”. O que podemos notar é que o

Comunicado SE não dá ênfase à área administrativa.

Enquanto no Decreto as atribuições de cunho administrativo do Grupo de

Supervisão Pedagógica são bem específicas, favorecendo uma compreensão maior

da ação necessária para o seu cumprimento17 por parte do supervisor, e

caracterizem certo controle e fiscalização: “verificar a observância do Regimento

Escolar”, “o cumprimento de normas legais e das determinações de órgãos

superiores”, “racionalizar os serviços burocráticos”, “orientar matrícula” e “dados

estatísticos da escola”, “examinar e visar documentos”, no Comunicado SE as

questões administrativas são amenizadas, tentando articulá-las melhor ao processo

ensino-aprendizagem:

aprimoramento da gestão pedagógica e administrativa, com
especial atenção para a valorização dos agentes

17 Podemos observar, por exemplo, o disposto na alínea h do inciso II do artigo 78 do Decreto nº
7.510/1976:
“h)examinar as condições físicas do ambiente escolar, dos implementos e do instrumental utilizados,
tendo em vista a higiene e a segurança do trabalho escolar;”
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organizacionais e para a adequada utilização dos recursos
financeiros e materiais disponíveis em cada escola, de modo a
atender às necessidades pedagógicas e aos princípios éticos
que norteiam o gerenciamento das verbas públicas;

Sendo três dispositivos legais, elaborados em contextos históricos distintos,

de concepções educacionais e com interesses políticos distintos, é possível afirmar

que a ação supervisora atual está fundamentada em contradições.

Quanto à ação fiscalizadora do supervisor de ensino, outros dispositivos

legais vêm à tona. Apesar do Decreto nº 7.510/1976 não utilizar este termo, e do

documento da CENP de 1979 afirmar que o caráter fiscalizador dos inspetores

escolares não se aplicaria ao supervisor de ensino, estes textos trazem,

implicitamente, a necessidade de controle inerente à organização da Secretaria da

Educação e da própria sociedade capitalista.

O Comunicado SE tenta amenizar ainda mais esse caráter da ação

supervisora. No entanto, o termo aparece na Lei Complementar nº 744, de 28 de

dezembro de 1993:

Artigo 9º - Aos integrantes da classe de Supervisor de Ensino
compete:
I – exercer, por meio de visita aos estabelecimentos de ensino,
a supervisão e a fiscalização (grifos nossos) das unidades
escolares incluídas no setor de trabalho que lhe for atribuído,
prestando a necessária orientação técnica e providenciando a
correção de falhas administrativas e pedagógicas, sob pena de
responsabilidade.
II – realizar estudos e pesquisa visando ao desenvolvimento do
sistema de ensino.

A Resolução SE nº 28, de 23 de fevereiro de 1994, vem ressaltar esse caráter

fiscalizador e ambos os dispositivos não foram revogados até o momento.

Embora os textos legais apresentados tenham-se constituídos em momentos

cronológicos distintos, é necessário lembrar que a forma de organização social, da

divisão do trabalho e do próprio sistema educacional não se alterou ao longo deste

processo histórico.
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Algumas discussões surgiram no processo educacional com um discurso que

se propõe inovador, mas poucas mudanças substanciais ocorreram. Na organização

da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, algumas discussões foram

incorporadas nos textos legais, mas sem gerar mudanças significativas.

A democratização foi trazida para estes dispositivos, mas sem comprometer a

organização da Secretaria em si. Os discursos são incorporados em textos atuais,

que contradizem, mas não alteram os discursos que supostamente estariam

superados. Buscam aperfeiçoar os primeiros, mas de forma que não seja possível o

questionamento da Administração.

Neste contexto, a supervisão de ensino, se vê atrelada a essa contradição:

Pensada a partir de uma visão funcionalista a supervisão
escolar se apresenta como mais uma tarefa cujo desempenho
impõe aos seus praticantes a observância de um desenho
preciso do “papel” a ser executado. É preciso delimitar e
especificar os atributos de “papel” a fim de assegurar a
eficiência de sua atuação. Explica-se conseqüentemente, numa
legislação construída sob essa inspiração, a existência de
minúcias e detalhes que se repetem e às vezes, até se
contradizem. Explica-se, também, a preocupação com a
observância estrita dessa legislação que chega a ser
promovida em certas oportunidades a referencial teórico do
modelo a ser implantado. (SILVA JR., 1984, p.100)

Com exceção do “laranjinha”18, como era conhecido o documento da CENP

de 1979, que se apresentava como referencial para a ação supervisora no estado e

ao qual o autor faz a crítica, nenhum outro documento oficial constituiu-se como

modelo, exceto a própria legislação. A legislação, desta forma, passou a ser o

referencial de ação do supervisor de ensino.

Embora as elaborações teóricas sobre o tema tentem conduzir a ação

supervisora para outra direção, na prática, estas não conseguem superar o poder

normativo do Estado. A legislação é impositiva, como podemos notar na Lei

Complementar nº 744/1993 e na Resolução SE nº 28/1994, por isso é possível

compreender a preocupação do supervisor de ensino com as normas legais.

18 Por se tratar da cor da capa do referido documento.
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A legislação controversa e a organização da Secretaria colaboram para a

manutenção de um modelo de supervisão de ensino pautado no controle e

fiscalização do cumprimento da legislação pela escola e, ao mesmo tempo, quando

a legislação ressalta a pena de responsabilidade, inibe as ações que possibilitem a

superação deste modelo.

Os discursos presentes nas legislações tentam demonstrar modificações e

atualizações, no entanto, o princípio ideológico de manutenção da hegemonia de

uma classe ainda permanece.

Sendo o educativo, como nos lembra Garcia (2001), um subsistema de poder,

que opera e implementa uma política decidida em outras esferas, o setor se torna

frágil e vulnerável em questões fundamentais. São insinuadas proposições de

mudanças que apenas dissimulam a realidade existente, não alterando coisa

alguma. Essa simulação de inovações dá a impressão de que algo está se fazendo,

ou se modificando. Os textos legais que embasam a ação supervisora demonstram

essa insinuação, mas não direcionam para mudanças significativas na atuação

desses profissionais.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


46

CAPÍTULO III
AS ATRIBUIÇÕES E A AÇÃO POLÍTICA DO SUPERVISOR DE ENSINO.

Como mencionado nos capítulos anteriores, a organização da SEE/SP se

modificou muito pouco; embora, em alguns textos legais, pretenda-se demonstrar

um discurso inovador e democrático. As mudanças que ocorreram foram mais com

propósito de racionalização de recursos do que de modernização e/ou superação de

um modelo tradicionalmente organizado.

A Secretaria da Educação apresenta-se como uma organização

burocratizada, a partir do momento em que ela se organiza racionalmente, com um

sistema de cargos e posições hierarquizadas, aos quais correspondem obrigações e

privilégios definidos por normas específicas.

Pereira (1967) recorda-nos que a legislação aparece como produto de um

esforço de burocratização escolar, na sua estrutura hierárquica, de cima para baixo.

A complexação das atividades administrativas escolares, o crescimento quantitativo

e a expansão geográfica do atendimento educacional constituíram este esforço, e

como organização burocrática, cada cargo ocupado nesta organização escolar

abrange uma área de competência e responsabilidade próprias. A atividade ligada

ao cargo, ordinariamente, desenvolve-se dentro do sistema de regras

preestabelecidas na organização e a autoridade, ou poder de controle, está no cargo

e não na pessoa que o ocupa.

“O sistema de relações prescritas entre os vários cargos
envolve um considerável grau de formalismo e de distância
social, claramente definida, entre os ocupantes desses cargos.
O formalismo se manifesta por meio de um ritual social mais ou
menos complicado, que simboliza e apóia a hierarquia dos
vários cargos.” (PEREIRA, op. cit., p. 58)

O formalismo na organização da Secretaria de Educação é notado na

quantidade de documentos que são encaminhados à Diretoria de Ensino. São as

exigências de planos, relatórios, ofícios, a serem entregues dentro dos prazos e

documentos a serem analisados que enfatizam a forma de controle interno desta

secretaria e simbolizam a hierarquia de poder. O destaque na verificação de
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documentos fica evidente em planilhas elaboradas por Diretorias de Ensino, na

tentativa de organizar o trabalho do supervisor de ensino e que serão analisadas

neste capítulo.

A organização do trabalho do supervisor de ensino

Analisando as ações previstas nas planilhas elaboradas por duas Diretorias

de Ensino da Grande São Paulo19, observamos que as ações do supervisor

concentram-se em verificação de documentos que variam entre os de caráter

administrativo e os de caráter pedagógico.

A verificação de documentos de caráter administrativo vai desde os referentes

à vida funcional dos funcionários como: ficha 10020; livro ponto docente e

administrativo; prontuários dos professores; escala de férias do pessoal

administrativo; recondução de Professor Coordenador21; até os referentes aos

colegiados e formas de participação da comunidade nas escolas: atas, balanços e

balancetes da APM; prestação de contas FDE; atas de Conselho de Escola; eleição

e correta composição dos Conselhos de Escola e APM; inventário – chapas

patrimoniais/material inservível.

Em relação à verificação de documentos de caráter pedagógico, cabe ao

supervisor de ensino a verificação de atas bimestrais de resultado dos Conselhos de

Classe/Série/Termo/Ciclo; atas de resultados finais; planos de adaptação e

progressão parcial de estudos; propostas de classificação e reclassificação de

alunos; idade dos alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos; horário de

aula da escola; Q.E.22; organização da vida escolar: controle de freqüência,

19 Anexo A e B.
20 Ficha 100 é um documento de controle da vida funcional do funcionário, constando detalhadamente
os dias trabalhados, as licenças, as faltas, e assim por diante.
21 Conforme Resolução SEE 66/2006 o Professor Coordenador é uma função exercida por um
professor designado, assim, a cada ano o trabalho deste Professor deve ser avaliado pelo Conselho
de Escola que poderá reconduzi-lo para continuar atuando na unidade escolar. Recentemente essa
Resolução foi revogada pela Resolução SE 88 de 19 de dezembro de 2007.
22 Quadro Escolar – onde constam diversas informações da organização da escola. Neste quadro
consta a distribuição da demanda nas salas disponíveis, nos períodos e assim por diante, bem como
os espaços físicos da escola (laboratórios, salas de informática, biblioteca).
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matrícula, transferência, estágio, expedição de Histórico Escolar, declaração de

conclusão de série, certificado de conclusão de cursos e diplomas.

Além das documentações, o supervisor deve averiguar o ambiente escolar e

seu funcionamento, através da verificação da utilização dos estoques de merenda e

a conservação do espaço escolar (carteiras, limpeza dos ambientes) cantina,

zeladoria, depósito merenda, prédios etc.

Autores como Raphael (2000) acreditam que o supervisor de ensino necessita

estar imbuído da intenção pedagógica-administrativa porque, tanto um como o outro,

são meios de organização da escola como célula do sistema escolar. O bom

funcionamento de cada uma das células é que garante o funcionamento orgânico do

sistema. É desse enfoque de organização do sistema que surge a possibilidade de

uma escola democrática, organizada e com competência pedagógica, adequada aos

fins a que se propõe. No entanto, o que se pode observar, verificando as planilhas, é

que as ações do supervisor de ensino em relação às questões pedagógicas são

limitadas à verificação das escriturações da vida escolar do aluno e da escola, e à

verificação e análise de documentos de alguns momentos pontuais como o HTPC e

reuniões de planejamento, realizando, assim, um acompanhamento superficial das

ações pedagógicas da unidade.

Segundo Tragtenberg (1982), na conduta burocrática, o administrativo tem

precedência sobre o pedagógico, pois implica exageros quanto à dependência de

regulamentos e padrões quantitativos, impessoalidade nas relações e resistências a

mudanças. A gênese da eficiência é a hierarquia, numa organização piramidal que

assegura o monopólio das relações entre os homens. Os fins pedagógicos

científicos são esquecidos e os meios tornam-se os fins. A carreira significa o

controle da docilidade da mão-de-obra e a preocupação dos burocratas é a auto-

sustentação nos cargos como fim em si mesma.

Burocracia administrativa entende-se como uma - certa adesão
a regras – atividade/meio – tendo em vista fins determinados.
No entanto, a disciplina, definida como adaptação a
regulamentos, não é encarada como adaptação a finalidades
precisas, mas se constitui num valor básico na estrutura
burocrática. Este deslocamento das finalidades originais que se
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dá no processo burocrático determina o nível de rigidez e
incapacidade de ajustamento a situações novas. Daí a ênfase
no formalismo e o exagero no ritualismo burocrático nos
estabelecimentos de ensino, no nível administrativo.
(TRAGTENBERG, 1982. p. 39)

Embora na controvertida legislação esteja descrito que o supervisor é

“propositor e executor partícipe da definição das políticas educacionais”, atuando

junto aos órgãos formuladores desta, não encontramos, nas planilhas, ações que

proporcionem essa participação.

A participação na definição das políticas educacionais aparenta um caráter

democrático que se contradiz com a organização da secretaria. Assim, o que faz

parecer uma inovação e um avanço, pode ser uma forma de ludibriar os mais

desatentos.

Alocados em órgãos intermediários da organização, os supervisores de

ensino não possuem comunicação direta com os órgãos formuladores das políticas

públicas. Desta forma, sua participação ocorre, quando ocorre, de forma indireta ou

através de representação23.

A imagem do supervisor de ensino está atrelada às políticas públicas, mas

cotidianamente não participa da sua elaboração; apenas “fiscaliza” o cumprimento

destas pelas escolas. Assim, podemos concordar com Alarcão (2001), quando esta

afirma que o supervisor é considerado o instrumento de execução das políticas

centralmente decididas, e o verificador de que essas políticas sejam efetivamente

seguidas: “Designado muitas vezes por supervisor escolar, é responsável pelo

funcionamento geral da escola em todos os setores: administrativo, burocrático,

financeiro, cultural e de serviços.” (p. 11 e 12)

23 No final do mês de dezembro de 2007, por exemplo, várias Resoluções da Secretaria da Educação
foram promulgadas. As mudanças previstas nestas resoluções já estavam sendo divulgadas de
maneira geral através do site da secretaria na internet, enquanto metas a serem atingidas pela atual
administração. Não havendo especificidade, a dúvida pairava entre os profissionais que não
entendiam como as propostas seriam viabilizadas e, portanto, sem subsídios para qualquer discussão
mais aprofundada. As minutas destas resoluções foram apresentadas aos supervisores de ensino
através do Dirigente cinco dias antes da publicação dos textos oficiais, aproximadamente. Os
supervisores poderiam encaminhar “sugestões” de alterações através do Dirigente no prazo máximo
de 24 horas. Cabe ressaltar que o texto oficial publicado apresenta pouquíssimas alterações em
relação às minutas.
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Cabe ao supervisor, “a correção de falhas administrativas e pedagógicas”,

conforme a Lei Complementar nº 744, de 28 de dezembro de 1993, reforçada na

Resolução SE nº 28, de 23 de fevereiro de 1994, ou seja, busca-se controlar as

ações da unidade escolar, garantindo a implantação das políticas educacionais. Mas

não são, apenas, as ações das unidades escolares que são controladas; a ação do

supervisor de ensino também é passível deste controle.

A legislação supracitada acrescenta “a pena de responsabilidade” ao

supervisor, quando as falhas não são corrigidas, o que, a nosso ver, é uma forma de

controle da sua ação por parte dos órgãos centrais. A ação repressiva é vital ao

poder, lembra-nos Tragtenberg (1982). Desta forma, acreditamos que, na medida

em que o supervisor propõe o controle sobre os que estão no escalão abaixo,

servem aos que estão no de cima.

A responsabilização pelo funcionamento inadequado das escolas

supervisionadas impõe ao supervisor de ensino, de certa forma, uma postura

autoritária em relação ao cumprimento rigoroso da legislação e ao atendimento às

designações dos órgãos superiores, priorizando, assim, ações como as

mencionadas nas planilhas de verificação dos espaços e dos documentos escolares,

que são indicadores do cumprimento dessas designações. Desta maneira, é

possível compreender a fala de alguns supervisores de ensino em algumas

Diretorias, quando afirmam que dificilmente se instauram processos administrativos

por questões pedagógicas.

As falhas pedagógicas são mais difíceis de ser detectadas e corrigidas,

devido ao seu caráter político. Por mais que se queiram estabelecer indicadores de

qualidade de ensino e tentem mensurar, através de avaliações institucionais esta

qualidade, a ação pedagógica é política e perpassa por concepções de educação

dos professores e demais profissionais que atuam na unidade escolar. Em todo

caso, a ação pedagógica do supervisor de ensino fica sufocada pela burocracia e,

entre outros motivos, no nosso entendimento, pelo caráter punitivo da Lei

Complementar nº 744 e da Resolução SE nº 28.
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Esta atuação do supervisor de ensino de caráter tecnoburocrático traz à tona

uma discussão sobre a sua importância no sistema. Silva Jr. (1984) ressalta que há

educadores que acreditam que a participação desse especialista deve ser

radicalmente suprimida, já que a especialização é a marca da reprodução. Uma

escola organizada para a transformação social pode dispensar a participação deste

especialista. O especialista é um técnico e o técnico é o disfarce providencial do

político. Assim, o autor enfatiza que:

O supervisor escolar é o especialista em torno do qual se
concentra o foco principal da polêmica sobre a especialização
em educação. Embora as propostas e os modelos existentes
relutem quase sempre em admitir, a supervisão da educação
caracteriza-se basicamente como uma tentativa de exercer
alguma espécie de controle sobre as diferentes instâncias e
circunstâncias em que o processo educacional se desenvolve.
Ligando-a a questão do controle, a supervisão da educação
liga-se, conseqüentemente, ao centro nervoso da sociedade
capitalista. A se acreditar, como muitos analistas acreditam,
que a educação se encarrega precipuamente da reprodução
dessa sociedade, a supervisão, que se propõe a controlá-la,
constituir-se-ia na suprema vilã, artífice principal dos males
sociais que nos afligem. (p. 21)

A organização do sistema e a legislação não têm colaborado para que a

supervisão da educação no Estado de São Paulo, como afirma Silva Jr. (1984), seja

revertida para o sentido educativo.

A progressiva absorção da função supervisora pela estrutura
regular da Secretaria da Educação foi criando ao longo dos
anos uma situação de distanciamento entre professores e
supervisores. Na medida em que a apropriação da supervisão
pelo aparelho do Estado se evidenciava, evidenciava-se
também a crescente oposição do pessoal docente às
sugestões e determinações que lhes chegavam. Orientador,
coordenador ou assistente pedagógico, qualquer que fosse a
denominação ostentada, o supervisor passou a ser alguém “de
fora”, alguém que indica a existência de um poder superior à
vontade do professor, com o qual é preciso estabelecer algum
termo de convivência tolerável. (p. 68)

Para a manutenção da organização da sociedade e do sistema educacional,

este distanciamento entre professores e supervisores é necessário. Uma ação mais

pedagógica do supervisor de ensino, seja qual for a concepção educacional que este

tiver, envolveria uma aproximação maior deste profissionais com os demais
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profissionais da escola, podendo gerar discussões mais amplas sobre a educação e

as políticas públicas.

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, conforme Huert (1991),

apresenta-se como uma organização burocrática piramidal, com articulação

predominantemente vertical e com uma característica básica que é a fragmentação

da ação. Nesta organização, os agentes não se articulam horizontalmente, escolas

com escolas, D.E. com D.E.; contrariamente, os agentes assumem uma posição

hierárquica e exercem o mando sobre indivíduos, equipes ou escolas.

A articulação vertical e a fragmentação da ação dificultam uma visão global da

realidade educacional e uma organização de bases, favorecendo, assim, a

manutenção do exercício do poder central. Desta maneira, o desenvolvimento da

consciência de classe fica prejudicado, não comprometendo os interesses da classe

dominante.

Ação pedagógica na supervisão de ensino

Estando num setor direcionado à educação e entendendo que o caráter

educativo deve prevalecer na ação dos profissionais que trabalham neste setor,

alguns autores tentam apresentar proposições para a superação deste caráter

predominantemente técnico/burocrático da supervisão de ensino, buscando

direcioná-la para um sentido mais pedagógico.

Aguiar (2003), por exemplo, reforça que a docência é a base da identidade

profissional do pedagogo e é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer

outras funções do magistério. Assim, ela deve ser entendida para além da sua

dimensão técnica, envolvendo atividades de reflexão, pesquisa, coordenação

pedagógica, administração escolar e de sistemas educacionais, implicando uma

estreita associação entre a concepção e a execução, entre a dimensão política e a

dimensão técnica.
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A ação pedagógica do supervisor de ensino, entretanto, pode concretizar-se

de diferentes maneiras. Alarcão (2001) direciona a ação supervisora na formação

dos professores, e nesta temática, tenta sistematizar seis abordagens diferentes

para esta ação.

A primeira abordagem é a artesanal, caracterizada pela perpetuação das

ações de geração para geração numa formação reprodutora. Ou seja, cabe ao

mestre experiente, que sabe como fazer, transmitir seu conhecimento ao aprendiz.

Neste caso, cabe ao supervisor ensinar o professor. Evidencia-se, nesta abordagem

que a aprendizagem é entendida como imitação.

A abordagem comportamentalista é considerada por Alarcão (op. cit.) a mais

mecanicista ou racionalista. As teorias científicas, os modelos e as técnicas

deveriam ser ensinados aos professores pelos supervisores, para que os primeiros

os dominem e os apliquem independentes dos contextos de atuação.

O modelo clínico considera a sala de aula como um espaço a ser observado.

O supervisor clínico orienta e questiona o professor, numa proposta de ajuda ao

desenvolvimento do trabalho neste espaço. A sala de aula é considerada como um

espaço de experimentações. A supervisão não é geral, pois está direcionada a este

ambiente. Nesta abordagem o professor, comparado com as duas abordagens

anteriores, é um agente mais dinâmico em sua formação, visto que faz investigações

de sua própria prática, mas o conhecimento continua inquestionável e o saber

pedagógico é limitado à sala de aula.

Na abordagem reflexiva, a supervisão se enquadra num processo que

proporciona experiências diversificadas em contexto diferentes, contribuindo para

interações, experiências e transições que se constituem em etapas de

desenvolvimento formativo com a intenção de desenvolver um conhecimento

profissional contextualizado e sistematizado numa permanente dinâmica interativa

entre a ação e o pensamento.
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“Nessa abordagem, tormam-se em consideração as dinâmicas sociais e,

sobretudo a dinâmica do processo sinergético da interação entre o sujeito e o meio

que o envolve.” (ALARCÃO, 2001. p.19)

A abordagem reflexiva determina as dimensões do saber. Assim, pode incidir

sobre o microcosmo da sala de aula ou situar-se no âmbito mais geral da escola ou

até da política educativa.

Por fim, a abordagem dialógica, valoriza o papel da linguagem no diálogo

comunicativo. Supervisores e professores são parceiros numa comunidade

profissional com ações pautadas na construção da cultura profissional e no respeito

pela alteridade, de forma que permita que o outro se expresse. A ação supervisora,

numa abordagem dialógica, não recai sobre a análise da ação do professor, mas

sobre a análise de contextos mais amplos com a intenção de intervir nesses

contextos.

“Essa abordagem situa-se na linha da conscientização do coletivo identitário

dos professores, e não na concepção hierarquizada do supervisor em busca do que

está mal e necessita de correção.” (ALARCÃO, op. cit., p.28)

Podemos afirmar, diante das proposições da autora, que o supervisor de

ensino imprime sua ação pedagógica quando extrapola a função de inspeção e

assume tendências de reprodução ou de inovação, em perspectivas tecnicistas ou

não na formação do professor.

Muramoto (1991), quando menciona a extrapolação do caráter controlador do

supervisor24, enfatiza que este tem a possibilidade concreta de movimentar-se,

reunir-se e reunir diretores de escola, articulando sujeitos coletivos, possibilitando

discussões e a comunicação entre pares, mediando a realidade concreta a ser

transformada, por sua própria posição hierárquica de controle no sistema

burocrático. Para a autora, a ação do supervisor deveria estar voltada à

comunicação horizontal:

24 Entendemos, através das leituras dos textos da autora, que esse caráter controlador se efetiva na
cobrança de documentos, enfatizando a burocracia administrativa.
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“Trabalhadores que não se comunicam horizontalmente, para a reflexão de

sua prática profissional, tendem a uma visão parcial, truncada, do processo de

trabalho, perdendo possibilidade de controle sobre esse processo”. (p. 41)

A autora acrescenta que a comunicação horizontal traz elementos teóricos

importantes para a elevação do nível de consciência.

No enfrentamento coletivo dos problemas comuns, conforme a
organização desse enfrentamento escapa do padrão
disciplinar, burocrático – de cima para baixo, isolando na
horizontal -, instaurando entre os membros da categoria a
comunicação horizontal, dialógica, vão se clareando aspectos
fundamentais da realidade vivida, vai sendo compreendido o
que cada escola tem a ver com as demais e, elas todas, com o
social. (MURAMOTO, 1991, p.57)

Cabe ressaltar, todavia, que realizar ações mais pedagógicas na supervisão

de ensino não garante a superação do controle que se pretende na organização da

Secretaria da Educação, pois ela pode estar associada a uma concepção de

educação tradicional e conservadora.
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CAPÍTULO IV

AS REFLEXÕES E MANIFESTAÇÕES DOS SUPERVISORES DE ENSINO

Os textos legais, estudados neste trabalho, que embasam as ações dos

supervisores de ensino trazendo atribuições, perfis e responsabilidades, foram

constituídos ao longo de quatro décadas. Embora os momentos cronológicos fossem

distintos, verificamos que a forma de organização da sociedade, da divisão do

trabalho e do próprio sistema educacional não se alterou ao longo desse tempo

histórico.

Alguns termos encontrados nas discussões das teorias educacionais, como

por exemplo a democratização da escola pública, a identidade escolar, a

participação em planos de trabalho e a construção da proposta pedagógica, foram

trazidos aos diplomas legais com um discurso aparentemente inovador, mas que

não proporcionaram mudanças substanciais.

Os supervisores de ensino encontram-se diante da diversidade, da

complexidade e da quantidade das suas atribuições e dentro deste contexto de

indefinições. Para além das críticas a esta classe de especialista, uma vasta

literatura vem discutindo a sua importância no sistema educacional, superando um

caráter fiscalizador e tecnoburocrático no qual foi concebida.

Diante desta ambigüidade, o objetivo deste trabalho é identificar o perfil

profissional do supervisor de ensino que atua hoje na Secretaria de Estado da

Educação de São Paulo e seu compromisso político, se sua atuação está voltada ao

pedagógico ou ao administrativo e, na medida do possível, captar, através das

declarações, a concepção de educação dos participantes da pesquisa. Para isso,

foram colhidos dados através de depoimentos e entrevistas de supervisores de

ensino efetivos desta secretaria.
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Abrangência da pesquisa e coleta de dados.

Os dados, que posteriormente serão analisados, foram colhidos no total de

três Diretorias de Ensino da Região da Grande São Paulo, aqui denominadas de α,

β e π. Os depoimentos obtidos, através de questionários, foram colhidos nas

Diretorias α e β, sendo quatro de supervisores da Diretoria α e seis da Diretoria β.

As entrevistas foram realizadas com supervisores de ensino das Diretorias β e π, na

proporção de três e dois respectivamente.

O questionário foi entregue para quinze supervisores de ensino das Diretorias

α e β, no entanto, um supervisor, imediatamente, recusou-se a respondê-lo e outros

quatro não devolveram o formulário preenchido. Todavia, um supervisor de ensino

que não respondeu ao questionário prontificou-se em colaborar por meio da

entrevista.

Todos os supervisores de ensino que participaram da pesquisa, através do

questionário ou da entrevista, são efetivos no cargo e estão em exercício na

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, sendo que a maioria ingressou no

cargo através do último concurso realizado em 2003 e alguns já exerciam a função

através de designações. Alguns supervisores tiveram a experiência em setores

administrativos antes de ingressarem no cargo ou assumirem a função, seja como

diretor de escola, vice-diretor, ou assistente técnico da Diretoria de Ensino; outros

tiveram como experiência anterior apenas a docência e a coordenação pedagógica.

Como encaminhamento inicial da pesquisa, foram colhidos os depoimentos

escritos através de duas questões. O objetivo da primeira questão foi verificar as

ações dos Supervisores de Ensino que predominam no seu cotidiano, sendo que

verificamos, através da pesquisa histórica e da legislação, que as atribuições dos

Supervisores são amplas e ambíguas.

Na segunda questão buscou-se verificar a relação deste profissional com as

políticas públicas, uma vez que o Comunicado SE de 30 de julho de 2002 prevê que

o supervisor é executor e partícipe dessas políticas.
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A partir dos depoimentos, foram elaborados quadros preliminares25. Nestes

quadros, os participantes da pesquisa foram classificados por letras alfabéticas e

dos depoimentos foram extraídos os núcleos significativos, resultados da

interpretação do depoimento e as categorias que explicitam os significados, através

da escolha de uma classificação mais ampla do núcleo.

Constitui uma categoria, segundo Szymanski (2002) a nomeação de aspectos

de um fenômeno a que se refere. As categorias que surgiram através das questões

foram aqui agrupadas em: função burocrática e de assessoria; representante do

poder público; representante do Dirigente de Ensino; função de controle de projetos

da secretaria; acompanhamento da escola; indefinição do perfil do supervisor;

execução e não participação na política pública; organização do trabalho baseado

na legislação; descontinuidade das políticas públicas; predominância de ações

burocráticas; e ausência de poder de decisão.

Foi possível observar uma abordagem simplificada nos depoimentos dos

supervisores de uma mesma Diretoria de Ensino, o que nos faz pensar sobre em

que medida os grupos de supervisores que atuam juntos interferem nos

posicionamentos. Acreditamos que a crítica não se espraia para outros aspectos,

quando não são fomentadas discussões no grupo.

Gramsci (1986) nos alerta que o homem é um bloco histórico de elementos

subjetivos e individuais e de elementos de massa com os quais o indivíduo está em

relação ativa. É ilusão imaginar que o melhoramento ético seja puramente individual.

É individual, também, mas o indivíduo não se desenvolve sem uma atividade de

relações externas. Assim, entendemos que a abordagem simplificada, apresentada

em todos os depoimentos de um mesmo grupo, podem sinalizar a ausência de

relação efetiva de discussões mais aprofundadas entre seus membros acerca das

suas funções.

25 Anexo C. O quadro traz a análise qualitativa dos depoimentos dos supervisores, tendo sido
ignorada a presença do depoimento quando o entrevistado não abordou a questão.
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Com a finalidade de captar novos elementos para a análise, foram realizadas

entrevistas26, a partir de um roteiro mínimo, tendo como base as categorias

levantadas após análise prévia dos depoimentos colhidos com os questionários. As

entrevistas foram realizadas no local de trabalho, por preferência dos entrevistados.

Nenhum entrevistado se prontificou a realizá-la fora deste ambiente.

Na Diretoria π, durante as entrevistas, foi possível observar um “clima” bem

tenso. Muitos supervisores de ensino estavam extremamente descontentes e alguns

se recusaram a dar a entrevista veementemente. A justificativa para a tensão,

segundo alguns supervisores, era a imposição para o funcionamento das escolas

naquela data, uma vez que a legislação dizia que era feriado escolar. Pude observar

que, mesmo os entrevistados, não se sentiam à vontade durante a entrevista27.

Os dados aqui mencionados tornam-se relevantes para a análise, quando

observamos que alguns supervisores de ensino demonstraram muita preocupação

com a identificação. Isto se justifica pelo fato de que, no decorrer das entrevistas,

observamos insatisfações desses profissionais quanto à função exercida.

Após a transcrição das entrevistas, estas foram encaminhadas aos

entrevistados para apreciação e aprovação. A maioria dos entrevistados não fez

alterações no conteúdo, apenas na organização das frases.

Função burocrática do supervisor de ensino e a predominância de ações

burocráticas.

A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo é uma organização

burocrática, piramidal e organizada da mesma forma que a empresa capitalista, e o

surgimento da figura do supervisor de ensino está vinculado às teorias tradicionais

da administração de empresas.

26 Anexo D. Os entrevistados foram identificados por letras alfabéticas a partir da L.
27 A imposição para o funcionamento das escolas veio através dos dirigentes, em atendimento à
ordens superiores, possivelmente da COGESP. Cabe ressaltar que existe uma legislação que ampara
o fechamento das escolas durante o recesso escolar e o feriado citado, no entanto, esses órgãos
superiores vêem solicitando a abertura da secretaria da escola nesses períodos para evitar a
divulgação negativa na imprensa.
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Estudos teóricos tentaram apontar para a superação desta vinculação, mas

como já observamos nos capítulos anteriores, essa tentativa não vem tendo muito

êxito. As teorias educacionais tentam desassociar a imagem dos profissionais da

educação da imagem dos profissionais da empresa. Buscam diferenciar diretores de

escolas de administradores de empresas, supervisores de fábrica de supervisores

de ensino, tentando resgatar o caráter educativo desses profissionais e tentando

diferenciar empresa de escola.

O Comunicado SE de 30 de julho de 2002, por sua vez, tenta incorporar

essas discussões teóricas, buscando amenizar a idéia de supervisão de fábrica e

sinalizando para a participação do supervisor de ensino nas políticas e propostas

pedagógicas. Este comunicado tenta fazer uma articulação entre as demandas

administrativas com as pedagógicas, almejando, talvez, dar maior significado às

últimas. No entanto, a forma como está organizada a Secretaria não colabora para

essa diferenciação.

A Secretaria é uma organização burocrática e nos depoimentos dos

supervisores de ensino surgiu fortemente a predominância de ações burocráticas no

desempenho de suas funções.

“- análise, encaminhamento, acompanhamento de expedientes encaminhados

pelas escolas”. (Supervisor H)

“Atribuições burocráticas não permitem qq (sic!) desenvolvimento na área

pedagógica” (Supervisor I).

“Homologação de documentos escolares que direcionam o andamento

administrativo, de acordo com a legislação, homologação e acompanhamento do

Plano Escolar, bem como sua aplicação.” (Supervisor J)

Nas entrevistas, em especial, mesmo aqueles que a princípio afirmaram não

ver esta predominância, no decorrer do discurso enfatizaram, de alguma maneira, a

influência desta ação burocrática no seu trabalho.
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O Supervisor N, por exemplo, afirmou que a burocracia não predominava

entre as funções dos supervisores, alegando que por falta de um perfil

supostamente bem definido por lei, cada supervisor acaba desenvolvendo o que tem

mais facilidade. Entretanto sendo-lhe perguntado o que predominava na sua prática

respondeu:

“Caramba! Eu acho que predomina mais a burocrática. Até por força disso

que eu acabei de falar. Porque eu tenho acho que maior facilidade nessa parte de ...

burocrática”.

O Supervisor L também respondeu que não predomina a função burocrática

na sua ação, ou pelo menos ele não permite que isso aconteça, mas afirmou que:

A burocrática é a que mais me preocupa. Eu sinto que há
algumas ações, por exemplo, que eu estava respondendo um
documento agora, que eu sinto que o setor de pessoal poderia
ter resolvido por ele mesmo, mas tem que vir para nós, para
fazermos um parecer. (...) Seria uma coisa puramente
documental de vida funcional do professor. (...) Mas a gente
acaba tendo que interferir, ou porque o setor de pessoal tem
alguma dúvida, ou porque a escola deixou de cumprir alguma
documentação. Então, ao meu ver, essa parte burocrática nos
amarra, ainda, bastante, sendo que a gente poderia estar mais
livre para poder visitar as escolas.

A preocupação do Supervisor L ocorre porque ele acredita que as demandas

de serviços burocráticos impossibilitam o supervisor de realizar um

acompanhamento maior das ações educativas realizadas na escola, mas o seu

depoimento denuncia a forma de organização burocrática da Secretaria. Quando

este supervisor afirma que o setor de pessoal poderia ter resolvido, por ele mesmo,

mas não resolveu, nos aponta para a escala hierárquica que está posta ao

supervisor de ensino e a relação com o conhecimento.

Tragtenberg (1982) ressalta que os ocupantes de posições hierárquicas são

considerados os mais capacitados. Neste sentido, cabe ao supervisor sanar as

dúvidas dos funcionários do setor de pessoal ou solicitar ao Diretor de Escola que

“cumpra a documentação”. O saber, nesta forma de organização, tem características

de dominação. Os indivíduos que estão nas escalas superiores da hierarquia detêm

o conhecimento, subestimando o conhecimento dos subalternos. A capacidade de
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resolução de problemas por agentes, como os que trabalham no setor de pessoal, é

ignorada nesta forma de organização.

A organização hierárquica, como nos lembra Silva Jr. (1994), está associada

às relações antagônicas de classe. Assim, para a manutenção da hegemonia da

classe dominante, é preciso o controle das ações dos subordinados.

Segundo Saes e Alves (2004a), os conflitos que ocorrem na escola pública

são funcionais por não representarem classes sociais antagônicas. No entanto,

entendemos que essa ideologia capitalista de organização do trabalho, onde o

trabalhador intelectual com maior graduação deve ser mais valorizado que o

trabalhador manual, está presente na organização da Secretaria e no ideário dos

seus agentes.

As diferenças salariais entre esses agentes podem não propiciar um

antagonismo nas classes sociais dos profissionais da educação, mas as relações de

poder estão presentes nesses conflitos. O supervisor é considerado

hierarquicamente uma autoridade na Diretoria de Ensino, estando abaixo apenas do

Dirigente Regional, mesmo não sendo uma autoridade de linha, como será abordado

posteriormente. Assim, cabe ao supervisor dar o seu parecer, antes de ir à

autoridade máxima desta unidade.

“... eu como assistente técnica eu tinha um trabalho mais burocrático, porque

o trabalho de pensar e de cuidar e de orientar a legislação era do supervisor. E eu

não fazia nada sem conversar com o supervisor”. (Supervisor P)

A afirmação acima, por exemplo, demonstra a relação de poder do supervisor

de ensino em relação ao assistente técnico. Embora este assistente técnico possa

ser um professor designado para prestar serviços na Diretoria de Ensino, portanto

um profissional com nível superior de escolaridade e com um possível conhecimento

da realidade escolar, nesta relação de poder, ele está submetido ao pensamento, à

orientação e aos cuidados do supervisor de ensino.
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A organização burocrática é disciplinadora, lembra-nos Muramoto (1991) e,

assim, no devagar e sempre, os pilares da organização burocrática se tornam o

modo de ser dos indivíduos, a forma de se relacionarem e de valorizarem as coisas,

situações, pessoas. Fica tudo natural, fazendo parecer impossível outra ordem, outra

forma de vida social, numa outra base. Tudo isso pode colaborar na assimilação da

idéia de que sem burocracia é impossível a administração. Observamos essa

assimilação no discurso do Supervisor N, quando afirma que a burocracia faz parte e

tem que fazer parte, mas está muito prejudicada por falta de estudo e orientação dos

órgãos centrais, para ter uma prática burocrática inteligente.

O supervisor P, por sua vez, entende que a burocracia é inerente ao serviço

da administração pública, e “não dá pra negá-la numa rede tão grande como a

paulista”. Ele acredita que sem burocracia não dá para atuar e assim como o

Supervisor N, o Supervisor P, acredita numa burocracia inteligente.

Podemos notar nesses dois depoimentos que os supervisores não

questionam a hierarquia de poder, e a burocracia que a ela está associada. A

burocracia é aceita como algo natural à organização da secretaria.

O sistema capitalista, e não somente ele, para Weber (1971), desempenhou

um papel fundamental no desenvolvimento da burocracia. Sem ela a produção

capitalista não poderia persistir. Criou-se a necessidade de uma administração

estável e rigorosa, dando à burocracia um papel central nessa forma de organização

social, como elemento fundamental em qualquer tipo de administração de massa.

A burocracia, desta forma, é vista por alguns supervisores como algo

importante e até imprescindível, embora seja necessária alguma adequação. Uma

forma de adequação seria denominada por esses supervisores de burocracia

inteligente.

A burocracia inteligente, para o Supervisor N, seria uma burocracia mais

eficiente, não cansativa, inútil, repetitiva. “Você informa a mesma coisa quinze vezes

pra pessoas diferentes (referindo-se aos órgãos centrais), e a mesma coisa você

está informando”.
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Para o Supervisor P, a burocracia inteligente está relacionada à

racionalização. A racionalização mencionada por este supervisor nos remete a duas

formas de entendimento. A primeira seria no sentido de racionar, podendo

representar a diminuição do número de indivíduos que fazem a mesma tarefa, e a

segunda seria no sentido de tornar racional, ou seja, onde predomina a razão.

Quando o Supervisor P menciona o termo de visita como algo muito

importante, embora burocrático, remete-nos à razão. Ele explica que:

... é no termo de visita que ele garante o que ele viu, o que ele
falou, o que ele orientou e até desmente o: “Ah! O supervisor
falou tal coisa”. Ele escreveu? Não. Então ele não falou. Ele
tem que escrever. É burocrático? É. Faz perder tempo? Faz.
Mas eu acho que é um documento que garante. (...) Ele tem
que ser rico, rico o que comprovada as ações. Um termo de
visita é um momento que garante pro supervisor: Aqui tá
vendo, ó. Eu estou fazendo, eu estou orientando, eu estou
observando, eu estou percebendo, eu estou fornecendo dados,
eu estou cumprindo com todas essas, entre aspas, atribuições.

Para este supervisor, o termo de visita é um instrumento burocrático, mas

poderá ser utilizado racionalmente por ele que garantirá aos seus superiores que as

ações que lhe competem sejam realizadas, protegendo-o e impedindo que sua

posição hierárquica seja destituída.

Por outro lado, quando o supervisor afirma:

... às vezes eu vejo supervisor fazendo coisas que não lhe
competem, que competem a um outro funcionário, porque são
só burocráticas na essência, só escrever, só registrar e que
não comprometem nem o conhecimento nem a exigência nem
o esforço (...)
Isso é um serviço muito burocrático e barato para um
supervisor que, entre aspas, ganha bem para fazer isso. Ele (o
supervisor) devia estar sendo usado numa coisa mais
importante. (Supervisor P)

Entendemos que se trata de racionar, na forma de diminuição de pessoas

fazendo a mesma tarefa, ou não despendendo profissionais capacitados para

atividades que não proporcionem a evidência desta capacidade.
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Neste último caso, podemos observar, novamente, uma concepção capitalista

de divisão do trabalho, ou seja, a divisão entre o pensar e o fazer, o trabalho

intelectual e o trabalho manual, com mais valia ao primeiro. O supervisor de ensino,

nesta concepção, ocupa uma posição hierárquica superior destinada aos

intelectuais. Desta forma, não deveria realizar trabalhos manuais que não envolvam

o conhecimento.

A ênfase na intelectualidade do supervisor de ensino também ficou evidente

no depoimento do Supervisor N, quando este lamenta que atualmente o supervisor

de ensino é mais tarefeiro, sendo que antigamente ele era mais intelectual, mais

estudioso. Esta ênfase, que está presente nas entrevistas, parece-nos estar

associada ao desenvolvimento de um conhecimento técnico que o supervisor de

ensino deve ter para intervir na escola e nos demais setores da Diretoria de Ensino,

predominando, assim, o princípio do conhecimento enquanto forma de dominação.

Retomando Tragtenberg (1982), a organização em carreira leva o funcionário

a adaptar seus pensamentos, sentimentos e ações nesta perspectiva, e o induz ao

conservadorismo rotineiro e tecnicista. Assim, o conceito de que os ocupantes de

posições hierárquicas são os mais capacitados, os mais trabalhadores, os mais

indispensáveis, influencia, no nosso entendimento, o indivíduo a pressupor que

somente tem competência para elevar mais um nível na carreira aquele que tiver

longa experiência e tiver demonstrado essa competência no nível anterior.

O Supervisor M, por exemplo, acredita que para ser supervisor o indivíduo

tem que ter sido Diretor, e a alteração na estrutura desta ordem pela Lei

Complementar nº 836/1997 foi prejudicial para a supervisão de ensino:

...você só pode entender de uma coisa pela qual você
vivenciou o suficiente para você se pôr no lugar do outro. (...)
Você pode ter a sensibilidade de procurar entender o que o
outro está passando, mas se você não passou, muita coisa
você não percebe. Então essa quebra da carreira que foi no
governo da Rose, né? Da secretária Rose do governo Covas,
foi justamente porque com a visão ampliada, quando você faz
uma carreira, você tem o posicionamento mais firme para
questionar. Fragmentou a supervisão, não só aqui, como em
todas as diretorias, porque aquele que não viveu não sabe
entender.

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


66

Segundo Weber (1971), nas organizações burocráticas, os detentores do

poder tendem a tornar-se mais poderosos ainda pelo conhecimento proveniente da

prática que adquirem no serviço. Através da atividade do cargo, ganham

conhecimento especial dos fatos e dispõem de uma bagagem de material

documental exclusiva deles. O conhecimento, neste caso, é um produto da luta pelo

poder.

Para alguns supervisores, o conhecimento é visto como algo que se adquire

através das experiências vivenciadas nas posições ocupadas na hierarquia; não é

cumulativo no tempo histórico, ou através de estudos específicos ou gerais, mas sim

na ocupação de cargos. Dessa forma, a escalada vertical deve ocorrer passo-a-

passo, subindo cada degrau, senão o poder poderá ficar comprometido.

... ele (referindo-se ao supervisor) tem que conhecer o que é
ser diretor de escola. Infelizmente, eu acho que não dá pra ser
supervisor, ou até dá, mas ele perde muito em conhecimento
se ele não foi diretor. O processo dele é muito mais doloroso
porque ele tem que ter conhecimento do administrativo. Ele
não é só pedagógico, ele não é só administrativo, ele não é só
legislativo e ele não é relações públicas. Ele é tudo isso mais
um pouco. É aquele que consegue fazer sempre o zoom, se
colocar no lugar do outro e se colocar na visão superior. Não é
superior de arrogância. Superior é a posição do zoom que ele
enxerga de cima, pra detectar onde é que estão os pontos que
precisam ser mexidos pra propor alguma coisa, porque quem
propõe é ele.
(...) O supervisor tem que saber disso e pra isso ele tem que ter
sido diretor, senão ele não enxerga (ênfase), ele nunca foi. Por
isso eu acho que o supervisor tem que ter sido diretor
obrigatoriamente (ênfase). É a mesma coisa que um diretor
nunca ter sido professor. Não dá (ênfase). Dá pra ser? Dá.
Todo mundo consegue ser tudo no mundo, só que ele vai se
desgastar muito, ele vai perder um tempo muito precioso, dele
e dos outros. (Supervisor P)

Cabe aqui relembrar que a Lei Complementar nº 836 de 1997 permitiu que

professores ingressassem no cargo de supervisor de ensino, não sendo mais

necessária a experiência na direção da escola.

Silva Jr (1984) lembra que supervisores escolares costumam ver professores

através do mesmo ângulo que os supervisores industriais. Trata-se da descrença na

capacidade produtiva, na competência técnica e no empenho profissional que o

preconceito político alimenta em relação aos operários. A distância cultural entre
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supervisores e professores é pequena, mas a hierarquização das posições responde

por esse antagonismo.

O supervisor, para o autor, está comprometido com a estrutura de poder

burocratizada de onde emana a sua própria autoridade individual. Assim, tende a

idiotizar o professor, como ocorre na indústria.

Podemos confirmar a afirmação de Silva Jr. (1984), através dos depoimentos

desses supervisores que acreditam que os professores não são capazes de atuar na

supervisão de ensino sem que tenham passado pela direção da escola. Da mesma

maneira, não acreditam na capacidade intelectual dos professores e subjugam suas

atitudes.

“... o professor não gostar de ler, o professor não gostar de escrever,

professor não gostar de relatar”. (Supervisor P)

Porque o corpo docente ultimamente está corporativista
demais. Sempre foi (risos), mas ultimamente está demais. Você
orienta, orientava, explicava, mas continuava acontecendo, (...)
Professor atrasa, ele tem uma tolerância de atraso, cinco
minutos, (...) porém tem que ser uma exceção não a regra,
senão ele vai ficar com falta e será colocado eventual. As
escolas têm poucos eventuais. Então agora eles atrasam no
coletivo. (Supervisor M)

O Supervisor M, ainda se referindo ao professor, afirma: “... o ser humano, na

minha opinião, funciona com acompanhamento, sem acompanhamento ele tende a

deixar um pouquinho de lado”.

O acompanhamento a que se refere este último supervisor pode ser

associado à idéia de controle, fiscalização, necessidade de um superior para que a

tarefa seja efetivamente realizada.

No terreno ideológico, segundo Muramoto (1991), a organização burocrática

escolar participa de um processo de alienação, onde a consciência do homem é

ofuscada pela ideologia presente necessariamente na formação de sua

individualidade para um contexto histórico social de submissão e exploração. E isso

se reverte na sua prática, sem que, neste caso, o supervisor tenha clareza disso.
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Trazendo essa abordagem para os dados coletados nesta pesquisa,

verificamos que alguns supervisores, quando questionam a ênfase burocrática no

seu cotidiano, não estão questionando, necessariamente, a forma burocrática como

está organizada a Secretaria e as relações de poder vigentes nesta. Podemos

afirmar que estão imersos num processo de alienação, onde está presente a

ideologia de que o trabalho intelectual é mais valioso do que o manual, além de

acreditarem que os indivíduos que realizam o trabalho manual o fazem, talvez, por

incapacidade, ignorando todo o contexto social deste indivíduo e a historicidade

presente na formação do seu conhecimento.

Prevalece o entendimento que as pessoas mais capacitadas, ou melhor

qualificadas, mesmo não recebendo, necessariamente, salários maiores, são

superiores às pessoas que se encontram abaixo da posição hierárquica ocupada

pelo supervisor, prevalecendo a relação de poder. Por outro lado, o supervisor de

ensino se vê numa relação de submissão aos órgãos centrais, onde deveria haver

agentes mais capacitados para orientar as ações dos supervisores. Dentro desse

ideal, alguns supervisores acreditam que esta forma de organização da secretaria é

necessária, não existindo a possibilidade de outra, apesar do excesso da burocracia

os incomodar. Como são profissionais formados em cursos de pedagogia e atuarem

no campo educacional, queixam-se por sua ação não estar totalmente voltada para

este fim.

Silva JR. (1994) recorda que o trabalho produtivo é o trabalho útil para a

ampliação do capital e o trabalho improdutivo é o inútil para essa ampliação. Na

lógica do capital, prevalecente na administração pública, todos os trabalhadores do

setor educacional são improdutivos, pois não concorrem para a acumulação de

capital. Trabalhadores técnico-científicos por natureza, que atuam nesse setor,

dividem-se entre a lealdade ao poder constituído e o propósito de realização efetiva

de seu trabalho, ou seja, educacional.

Entendemos que os profissionais, aqui entrevistados, encontram-se diante

desta ambivalência. Por um lado, consideram-se leais ao poder constituído,

empenhando-se em manter a ordem vigente, cumprindo a burocracia e
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considerando-a importante, e, por outro lado, almejam realizar o trabalho final do seu

setor, que é a educação.

Notamos nos depoimentos que a contradição entre a organização burocrática

da Secretaria e o ideal de acompanhamento pedagógico está presente no cotidiano

dos supervisores de ensino.

O nosso perfil seria mais pedagógico, acompanhamento
realmente do pedagógico para alcançarmos uma educação de
qualidade e na nossa prática a gente se perde muito em
papéis. Cumprimento de tarefas (...) Burocrático é o que a
gente mais tem. (Supervisor M).

... o supervisor, ele também tem que estar atento ao
pedagógico das escolas, mas por culpa dessa própria
secretaria, da forma como nós somos atropelados com um
monte de coisas, o nosso trabalho, eu vejo hoje é
essencialmente burocrático, entendeu? E desnecessário.
(Supervisor O)

Podemos pressupor que os avanços teóricos e o Comunicado SE 30 vêm

influenciando o supervisor de ensino em relação a este perfil pedagógico fazendo-o

acreditar que este deveria ser seu perfil profissional.

Saes e Alves (2004a) recordam que, a partir dos anos oitenta, a Secretaria da

Educação paulista lançou um conjunto de publicações que discutia a necessidade

de superar a dicotomia administrativo/pedagógico, dando ao pedagógico o

tratamento relevante que merece na conjuntura educacional. Creditamos, também,

ao Comunicado SE 30 esta influência porque, como já explicitado anteriormente, ele

busca incorporar esses discursos teóricos e amenizar essa dicotomia.

Notamos esta influência no depoimento do Supervisor O. Este entrevistado

afirma que, quando prestou o concurso e leu o comunicado da secretaria, entendeu

que o supervisor tem que estar atento ao pedagógico das escolas.

O Supervisor L também se mostrou influenciado por esse Comunicado,

quando afirma que no edital do concurso parece estar definido o que se espera do

supervisor de ensino, ou seja, ele deveria ser aquele orientador e companheiro da

escola.
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Nesse sentido, os supervisores entrevistados, em especial, apresentaram

certa frustração, visto que gostariam de ter um perfil profissional mais pedagógico. O

Supervisor M, por exemplo, afirma que: “Na escola estadual eu gostaria de poder

fazer o pedagógico. (Abaixando o tom de voz) só que não tenho tempo”.

E o Supervisor P acrescenta que:

... ir pra escola e chegar a trabalhar no pedagógico é uma
delícia. E a ação do supervisor teria que ser muito sobre isso.
Então ele não precisaria estar preocupado em verificar se está
havendo pagamento indevido de professor eventual. Se o
sistema desse conta de verificar isso e não sobrasse pro
supervisor, aí ia fazer o pedagógico.

O Supervisor L, como mencionado anteriormente, tenta ter uma ação menos

burocrática, mas na prática ele se vê engolido pela própria administração.

Eu procuro muito manter as relações com as escolas e ir visitar
mesmo, e tal, mas tem hora que o burocrático nos aperta o
pescoço. Como aperta o diretor na escola, né? Então a gente
tem que se desvencilhar disso para poder acompanhar a
escola mais de perto.

A exigência burocrática prevalece porque, mesmo que o supervisor, como o já

citado Supervisor L, tente se desvencilhar da burocracia, a Secretaria se vale de

outros meios para manter a ordem como está.

Porque é exigência do Burocrático é o que pega. A exigência,
assim, a cobrança do burocrático é o que pega. É o que causa
a responsabilidade. (...). O burocrático é chamado à
responsabilidade. Então, vamos supor, nós recebemos uma
ordem (...) há dois anos atrás, para fiscalizar banheiro,(...)
preencher a planilhinha do banheiro (...) Nós tivemos uma
ordem, não foi? Uma ordem de serviço. A gente tem
responsabilidade, né, pelo não cumprimento. (Supervisor M)

A responsabilização mencionada na citação nos remete à Lei Complementar

nº 744/1993 e à Resolução SE nº 28/1994, que enfatiza a “pena de

responsabilidade” ao supervisor que não cumprir o estabelecido. É através de

cobranças e ameaças que a burocracia mantém a ordem vigente e o supervisor

realiza este papel de fiscalização.
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Embora a Lei Complementar e a Resolução mencionem que o supervisor

também será penalizado em relação às falhas pedagógicas, notamos que na prática

tal procedimento quase não ocorre.

“Quando o pedagógico começar a ser cobrado a questão da

responsabilidade, aí sim, todos nós do quadro de magistério, não é só supervisor,

iremos olhar com mais afinco a questão do pedagógico”. (Supervisor M)

O confronto dos depoimentos desse dois supervisores nos remete a duas

situações. Num primeiro momento, ao fundamento da organização burocrática, que

segundo Weber (1971) estabelece, por acordo ou imposição, normas legais que

deverão ser seguidas pelos membros da organização onde cada cargo inferior está

sob o controle e supervisão do superior. Desta forma, quando chamado à

responsabilidade, o supervisor encontra-se sob o controle de quem está acima na

escala hierárquica. Num outro momento, notamos que existe um aspecto não-

burocrático nas ações realizadas dentro da organização, uma vez que apenas as

demandas burocráticas administrativas são realmente cumpridas e chamadas à

responsabilidade, embora no texto legal seja anunciado que as falhas pedagógicas

também deverão ser observadas.

Pereira (1967) menciona que reconhecer características burocráticas nessa

organização não impede que nela existam esses aspectos não-burocráticos ou não

estritamente burocráticos. As imprecisões das finalidades da escola denotam um

desses aspectos, uma vez que se apresentam de modo sumário e vago.

Associamos a imprecisão das finalidades da escola, utilizada pelo autor, às

falhas pedagógicas mencionadas na legislação. As ações pedagógicas geralmente

estão relacionadas às concepções educacionais de conotação política, portanto

dificilmente definidas. Desta forma, quando aspectos pedagógicos são apontados na

legislação como passíveis de penas, mas na realidade não são, é possível afirmar

que outra dinâmica social pode ser constituída, originando atividades e relações

espontâneas e periféricas. Parece razoável supor, então, que encontramos na
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Secretaria um modelo organizatório burocrático, mas que não se concretiza na sua

plenitude.

Mesmo não se concretizando na íntegra, a predominância da burocracia na

Secretaria existe e com isso o supervisor de ensino se vê como um fiscalizador.

“Eu vejo mais como uma, a gente tem um papel de fiscalizador”. (Supervisor

O)

Ele é fiscalizador sim. Ele é mais fiscalizador, no meu entender,
das escolas particulares (...). Na escola pública a função do
supervisor não é só fiscalizadora, mas é fiscalizadora sim e não
dá para fugir dessa responsabilidade. Aí ele responde junto.
(Supervisor P)

Notamos que o ideal capitalista da organização do trabalho está presente não

apenas na organização da Secretaria, como também nas concepções de alguns

supervisores de ensino.

Podemos notar, também, que as ações dos supervisores estão associadas a

concepções vinculadas por uma ideologia, fazendo-os acreditar que a hierarquia de

poder é natural, que o conhecimento diferencia os homens e que a burocracia,

mesmo que excessiva e prevalecendo sobre o entendimento de pedagógico, é

necessária para a organização da escola e da sociedade.

Através da análise aqui realizada, verificamos que existe a predominância de

um perfil burocrático e de fiscalização na atuação do supervisor de ensino da

Secretaria de Estado de Educação, embora estudos teóricos tentem a direcionar

para a superação deste perfil, e os próprios supervisores de ensino almejem ter um

perfil voltado ao que entendem por pedagógico.

Descontinuidade das políticas públicas e função de controle de projetos da

secretaria.

Muramoto, em 1991, já anunciava que o formalismo da instituição é notado na

documentação rígida, estereotipada, sem sentido, para entregar e arquivar e foi

possível observar, ao longo deste estudo, que até o momento este formalismo se
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apresenta. Em 1993, a autora denunciava que a organização do trabalho do

supervisor dá conta dos aspectos formais para a implantação de projetos

educacionais novos de governos recém empossados que desejam distinguir-se dos

anteriores. Esta denúncia é feita ainda hoje pelos supervisores:

O grande problema da educação brasileira é isso. (...) Entra um
governo (ênfase), principalmente no Estado de São Paulo, ele
impõe a sua maneira, a sua política, né, educacional, (...). Dali
quatro anos, entra um outro e já muda. (...) Porque senão você
vê aquelas coisas que... As fachadas pedagógicas da nossa
área. Vem um pah! Faz aquela revolução que (...), não resolve
nada. Então nós devemos ter políticas públicas de Estado.
(Supervisor O)

Eu sinto que a educação é uma coisa quadrienal, quando não
menor que isso, um quadriênio, no caso. Ficam quatro anos, a
palavra chave é tal, tal, tal, são tais, tais, tais. Passados esses
quatro anos, a coisa muda. Não, não! O que valia até ontem
não vale mais. E as escolas ficam à mercê de tudo isso.
(Supervisor L)

Assim como nos depoimentos do Supervisor O e do Supervisor L, ficou

evidente, em outros depoimentos a descontinuidade das políticas públicas e a

influência dessa descontinuidade nas ações dos profissionais, não apenas

diretamente na escola, como também nas ações dos supervisores de ensino.

“As demandas dos órgãos centrais são sempre prioritárias, interrompem,

algumas vezes os projetos em andamento. Tal fato pode ser observado de forma

nítida na Oficina Pedagógica e em outros setores da D.E.” (Supervisor F)

“Muda-se o governo, muda-se o enfoque”. (Supervisor M)

“As descontinuidades das políticas têm um rebatimento direto sobre o nosso

trabalho”. (Supervisor C)

O Supervisor G enfatizou que há muitas interferências para a execução de um

plano, pois recebem atividades de última hora de órgãos superiores, o que dificulta o

seu trabalho porque tem que atendê-las.
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Isto é confirmado pelo Supervisor C, quando afirma que é possível para o

supervisor fazer planos de trabalho, mas executar esses planos nem sempre é

possível e isso se dá especificamente por essa descontinuidade. Este supervisor

ainda ressalta que o número de projetos da Secretaria da Educação, com o conjunto

de atribuições destinadas aos profissionais desta secretaria, favorece uma “ação

reativa”.

Entendemos como ação reativa o descrédito de alguns profissionais em

relação a estes projetos.

“Às vezes, eu vou ser muito sincero, não acredito nos projetos da secretaria

da educação (ênfase), eu acho que tem que ser questionados”. (Supervisor O)

Além do depoimento do Supervisor O, pudemos observar uma ação reativa

nos depoimentos de outros Supervisores.

As propostas dos órgãos superiores chegam a ser patéticas de
tão utópicas e já não convencem quem tem um pouco mais de
visão da realidade vivida pela educação. (...) Às vezes, o
Supervisor é obrigado a “correr” para as escolas para fiscalizar
a implantação de novas políticas educacionais, sem que ele
concorde absolutamente com elas. (Supervisor A)

Discordo, em muito, dos burocratas instalados nos diferentes
órgãos da secretaria da educação que tomam decisões
totalmente desconectadas das realidades das U.E., que não
conhecem. (Supervisor D)

Muitas vezes traçamos uma meta de trabalho que é alterada
por um acontecimento, um fato ou uma ordem superior, que
muda os rumos do que havíamos programado (...).
Geralmente, essa prioridade é definida pelos órgãos superiores
e autoridades, os quais determinam que temos que responder
e verificar junto às escolas questões burocráticas, estatísticas,
preenchimento de questionários, planilhas e relatórios que, na
maioria das vezes, em nada respondem aos diversos
problemas educacionais e estruturais vivenciados
cotidianamente nas escolas. (Supervisor E)

Mais uma vez é possível verificar, através dos depoimentos, a condição da

organização da Secretaria, onde as políticas educacionais são decididas nos altos

escalões e o supervisor de ensino é o comunicador e fiscalizador destas decisões.
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Essas denúncias nos apontam, também, para a confirmação do pensamento

de Garcia (2001) quando este enfatiza que essas inovações são simulacros que,

esquecendo o fundamental, preocupam-se com o acessório, o irrelevante.

Penso que essas interferências nas prioridades e nos nossos
planos de ação estão mais relacionadas a estatísticas, em dar
uma satisfação à imprensa, ou a algum órgão superior de que
a administração pública está fazendo algo pela educação, mas
sem o propósito de resolver os problemas apresentados por
essa. (Supervisor E)

Com as exigências de estatísticas, preenchimento de questionários, planilhas

e relatórios, por parte dos órgãos centrais, confirma-se a predominância do

atendimento das demandas administrativas pelo supervisor de ensino. Com essa

predominância somada à descontinuidade das políticas públicas o controle dos

projetos da secretaria, entendidos como pedagógicos, torna-se difícil para o

supervisor.

O supervisor M afirma que:

Controle de projetos da secretaria é impossível (ênfase) a
gente fazer, visto a quantidade de projetos que tem e a
complexidade de cada um.
(...) dos projetos eu não faço acompanhamento, não dá tempo,
eu prefiro olhar para a escola do que olhar para o projeto, se
está sendo bem desenvolvido ou não, porque ou eu faço uma
coisa, ou eu faço outra. Então é dessa forma, muito pouco, né.
Muito pouco.

Quando este Supervisor menciona que prefere olhar para a escola, a olhar

para os projetos da secretaria, vemos a tendência ao administrativo. Olhar para a

escola, no nosso entendimento, é verificar o cumprimento desta em relação à

documentação, ao espaço físico adequado e assim por diante.

O acompanhamento de alguns dos projetos da Secretaria poderia ser

relacionado com a possível ação pedagógica do supervisor de ensino. São

considerados projetos de caráter pedagógico: a recuperação paralela28, a hora da

28 Resolução SE nº15/2005.
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leitura29, trilhas e letras e números em ação30, entre outros, que na prática não são

acompanhados pelos supervisores.

O ideal seria, por exemplo, o reforço e recuperação. A gente
tem a obrigação, prevista na lei, de fazer um acompanhamento
de aluno por aluno. Mal a gente tem condições de olhar aquele
projeto, que muitas vezes é cópia do anterior e verificar se os
alunos são os mesmos. (Supervisor M)

Quando o supervisor menciona que mal tem condições de olhar o projeto, que

é cópia do anterior, refere-se ao documento formal que é encaminhado à Diretoria

para sua apreciação e homologação pelo Dirigente.

Os projetos, entendidos como pedagógicos, são acompanhados mais

especificamente pelos professores designados para trabalharem como assistentes

na Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensino. No entanto, este setor da Diretoria de

Ensino, onde como o próprio nome sugere predomina o pedagógico, não possui

articulação com o setor da supervisão de ensino. Segundo o Supervisor M: “Não há

articulação entre a oficina pedagógica e supervisão, portanto controle e

acompanhamento (referindo-se aos projetos da secretaria)...Nem pensar! Na minha

opinião não tem.”

Apenas o Supervisor I afirmou que o acompanhamento de concessão de

bolsa mestrado31 consome noventa por cento do seu tempo. Assim, a partir dos

dados coletados, verificamos que só é possível o controle dos projetos da Secretaria

que apresentam características administrativas e de manuseio de verbas.

Representantes do poder público.

Entre as ações mencionadas pelos supervisores de ensino nos depoimentos,

encontramos ações que associamos à representatividade do poder público.

29 Resolução SE nº16/2005.
30 Instrução Cenp 25/04/2007.
31 Decreto nº 48.298, de 3 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a implantação dos Programas de
Formação Continuada; Resolução SE 131/2003 e Resolução SE 105/2004, que dispõem sobre o
Projeto Bolsa Mestrado.
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“...realiza ações de intercâmbio com outras instituições públicas (prefeituras

municipais, outras repartições públicas, secretaria de saúde e segurança, etc)...”

(Supervisor B)

Entretanto, a concepção de representatividade desses agentes pode ser

verificada através das entrevistas, mais especificamente.

Como nos lembra Muramoto (1991), funcionários da burocracia estatal,

mesmo nos níveis mais baixo de hierarquia, agem como prepostos de um Estado

que não está acima dos interesses particulares, mas que viabiliza a consolidação da

dominação do capital sobre o trabalho. Não agem sendo representantes do público,

mas do Estado, ou da administração que lá está.

... Nós somos representantes do poder público. (...) A gente
obedece. (...) todos nós, os funcionários públicos, nós somos
empregados da mantenedora que é o Estado. A gente tem que
atender. (...) A gente representa naquela coisa... a pessoa olha
e entende que nós somos representantes, mas nós não temos
ação nessa representação. (Supervisor M).

Nesse depoimento, o Estado é visto como uma empresa capitalista e a

relação entre empregado e empregador se processa a partir do princípio que o

funcionário tem a obrigação de estar a serviço dos interesses da empresa.

Fazendo uma análise mais apurada do depoimento, observamos que a

representação do supervisor acontece num processo único, característico de

dominação. O supervisor representa o Estado para a população, mas não

representa a população para o Estado. Diante da aparente decepção demonstrada

no depoimento, podemos afirmar que o supervisor de ensino não tem sequer, ele

próprio, uma representatividade para o Estado.

No depoimento do Supervisor P, temos a confirmação desta

representatividade única, visto que este supervisor afirma que:

Ele é, infelizmente, ele é (referindo-se ao supervisor enquanto
representante do poder público). Porque, muitas vezes,
compete ao supervisor transferir o diálogo, ou seja, traduzir o
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diálogo ou traduzir a fala do script correio eletrônico, portaria de
alguma autoridade, resolução do secretário, decreto do
governador, ofício do dirigente. Compete ao supervisor fazer
valer as ações previstas pelos órgãos superiores, da pasta
(ênfase), nem que ele não concorde. E muita coisa ele faz não
concordando. Mas ele também não tem um caminho pra dizer:
“olha, eu não concordo, me escuta!”.

Silva Jr. (1984) ressalta que as escolas públicas tornaram-se instrumentos da

sociedade política e não da sociedade civil.

Na Diretoria de Ensino, a educação como instrumento político fica ainda mais

evidente. O Dirigente Regional de Ensino ocupa uma posição política partidária, uma

vez que é escolhido pelo Secretário da Educação, podendo “cair” a qualquer

momento, caso não corresponda às exigências deste. Sendo o Dirigente Regional

de Ensino o posto máximo da hierarquia nesta unidade, sua posição pode favorecer,

e até impor, uma certa ordem aos seus subordinados.

No depoimento do Supervisor D não fica explícita essa relação de poder, mas

subentendemos que o político serve ao controle do Estado.

“Muitas vezes o supervisor é forçado a redigir um parecer que não ‘respingue’

na S.E.”. (Supervisor D)

Assim como numa empresa capitalista, os funcionários da Diretoria de Ensino

podem atuar a serviço da política pública partidária instituída na administração

durante a sua gestão, sendo fiéis aos seus empregadores. Isso é possível observar,

principalmente, nos quadros preenchidos por funcionários designados que podem

ser cessados a qualquer momento pelo Dirigente Regional de Ensino.

Embora todos os entrevistados sejam efetivos no cargo, pudemos verificar

que o supervisor de ensino também se torna um instrumento político, representando

o Estado, quando sua atuação é influenciada por essa ideologia de controle e de

vínculo de empregado e empresa.

O Supervisor N, por exemplo, vê o Estado como um mantenedor, onde sua

linha de trabalho, sua filosofia e sua política devem ser coerentes. O supervisor de
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ensino, por sua vez, é um agente que deve corrigir o que não está correto para

atingir a proposta de um poder político partidário.

Eu acho que, como ele tem uma função de orientação, de
supervisão (ênfase), super visão ele teria que estar pairando aí,
acima de tudo, com uma visão privilegiada para contribuir e
corrigir os rumos, quando os rumos saem da política ou da
filosofia que está vigente. (Supervisor N)

Cabe aqui ressaltar que a ideologia se expressa através do discurso, e neste

caso, ela se apresenta como instrumento de dominação. Apesar de o Supervisor N

mencionar a mediação entre o Estado e a população, notamos que prevalece no seu

discurso o ideal do poder político que está em vigor, que deve ser estudado para ser

transmitido e cumprido:

Eu acho que, eu não tenho muito que falar, eu acho que tem a
ver com o dever de ofício. Uma vez que você é funcionário
público, concursado, (...) você é um mediador entre o poder
público e a população, e é um mediador sim dessa relação,
secretaria, da, enfim, do poder. (Supervisor N).

O supervisor, nestes casos, dentro de uma organização hierárquica e

burocratizada, como já mencionado em outras oportunidades, seria esse agente

público que transmitirá a ordem. Portanto, é entendido como representante de uma

sociedade política eleita pela sociedade civil para a administração do Estado. Assim,

tornam-se agentes públicos representantes da sociedade civil, através da sociedade

política e esta é uma idéia de representatividade que está posta à democratização

num contexto de sociedade capitalista, como sugere Coutinho (2002)32.

Além desta forma de entendimento, entre os depoimentos encontramos uma

aparente superação deste tipo de representação pública da sociedade política, numa

tentativa, talvez, de representação real de mediação entre a sociedade civil e o

Estado. No entanto, podemos observar que não é eliminada a representatividade do

supervisor de ensino em relação à dominação em si.

32 Coutinho (2002), no texto citado, não se refere a educação propriamente dita, mas discute a
democracia na sociedade capitalista, mencionando que o governo é sempre formado por elites, desta
maneira, a democracia numa sociedade capitalista consiste apenas num método de selecionar as
elites que ficarão no poder durante um determinado espaço de tempo. A democracia, nesta forma de
organização social é reduzida a eleições periódicas e a disputa entre as elites para ocupar o poder,
excluindo a idéia da soberania popular.
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Poder público sim. (...) É porque, às vezes, parece que ele é
um representante do poder público que está na administração
atual, então representante das propostas políticas partidárias
da administração atual. Isso eu sinto que não. Cada vez, por
exemplo, que eu sou chamado para um evento político
partidário... nem sou mais... Mas assim, quando sou chamado,
eu evito justamente por isso, eu deixo todo momento claro que
eu estou a serviço da política educacional sim, nacional,
estadual, sem dúvida, municipal no que for possível, mas não
atrelado a opção partidária, por exemplo. Não podem me
obrigar a ser defensor de qualquer partido, seja qualquer que
for que estivesse lá. (Supervisor L)

Quando o Supervisor L afirma que não se considera o representante das

propostas políticas partidárias, parece-nos tentar superar uma dominação. Porém,

quando ele diz que está a serviço da política educacional, podemos afirmar que está

a serviço de um poder soberano que elaborou essa política.

As políticas públicas educacionais, mesmo que elaboradas com uma

representatividade de participação popular, são influenciadas por instituições

internacionais prevalecendo os interesses de uma classe.

Segundo Silva (2002), ao longo das últimas décadas, estão ocorrendo

intervenções das instituições financeiras internacionais para a construção da ordem

capitalista com o consentimento dos governos latino-americanos. Isso vem

favorecendo a implantação das estratégias do Banco Mundial, que sob o

consentimento de parte do Ministério da Educação, propõe medidas para a

educação básica pública, conduzindo a uma absorção acrítica de projetos e

programas. Assim, podemos arriscar dizer que, sendo um representante do poder

público, mesmo que não partidário, o supervisor de ensino é representante de um

poder vigente e que, neste caso, contribui para a ordem capitalista.

Entre as estratégias postuladas pelo Banco Mundial, para Silva (op.cit.), está

o encolhimento do Estado e a transferência dos serviços sociais para o setor

privado, entre eles os educacionais.

Para constatar o aumento da oferta de serviços educacionais por unidades ou

redes particulares, não se fazem necessárias pesquisas muito precisas. Circulando

pelas cidades da Grande São Paulo, é possível observar que as instituições de

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


81

ensino particular, em especial as de Ensino Fundamental e Médio, estão

aumentando em quantidade e tamanho, e a atuação do supervisor de ensino está

associada a esta ampliação.

A representatividade do Estado em relação ao setor privado apareceu entre

os entrevistados:

Ele é mais fiscalizador, no meu entender, das escolas
particulares, porque a partir do momento em que a escola
particular recebe uma concessão do Estado, que é quem tem
obrigação de oferecer a educação. Como ela não dá conta de
tudo ela concede a uma mantenedora, ela autoriza uma
mantenedora fazer isso, concedido pela Secretaria de
Educação. Então tem que ser fiscalizado por alguém, porque
ali, inclusive com fins lucrativos, não é ensino gratuito, então
tem que ser mais fiscalizado (ênfase). (Supervisor P)

Podemos observar que o supervisor de ensino é um representante da

Secretaria da Educação, quando participa de comissões para autorizar um

mantenedor a oferecer a educação em instituição privada, conforme os depoimentos

dos Supervisores A; C; D; E; I; e O.

Como não há nenhuma legislação que restrinja o número de escolas

particulares para o município ou Estado, o supervisor de ensino, com base na

Deliberação CEE 01/1999, deverá propor a autorização da unidade, se esta

apresentar todas as condições previstas em lei.

Diante desta circunstância, podemos afirmar que o supervisor de ensino,

mesmo que não se considere um representante do poder público partidário, está a

serviço de um poder público que pode favorecer uma determinada ordem.

Além de participar da autorização da escola particular, o supervisor de ensino

tem que exercer a supervisão nos estabelecimento privados que pertencerem ao seu

setor de trabalho33 e conforme os depoimentos, exercer a fiscalização enquanto

representante do poder público perante estes estabelecimentos.

33 Conforme Resolução SE nº 28/1994.
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Com a quantidade de escolas que nós temos, também é
impossível. A escola particular deitando e rolando e a gente
tendo que fiscalizar é complicado. É por isso que eu acho que
a nossa função está um pouquinho desvirtuada.
(...) A particular, eu acredito que é só fiscalização. Esse é o
nosso papel. Ao pai compete fazer o acompanhamento
pedagógico, questionar os procedimentos pedagógicos. Eu
tenho que brigar pela criança da escola pública. Eu não, nós,
né? Ao pai que paga, assina o contrato, que questione que tipo
de avaliação, que questione o tipo de aula que está sendo
dada. Porque o máximo que eu faço é mandar para a escola
responder, quando chega alguma reclamação desse tipo,
porque chega muito viu... aqui em ... (Supervisor M)

O Supervisor M menciona que a representatividade dele junto à escola

particular é apenas de fiscalização, porque este setor possui maior autonomia em

relação as suas propostas pedagógicas e metodologias, embora tenha que seguir as

diretrizes curriculares previstas para a federação. Desta forma, cabe ao supervisor

verificar se estas diretrizes estão sendo cumpridas e se estão sendo oferecidas

condições físicas adequadas para o funcionamento do estabelecimento.

A aparente frustração deste supervisor, quando afirma que a escola particular

está “deitando e rolando”, pode estar associada às contradições que envolvem a

ação do supervisor.

Embora ele tenha um papel de fiscalização, nessas escolas particulares sua

função é apenas de orientação técnica. Mesmo que esteja previsto na legislação que

deverá providenciar a correção de falhas administrativas, a ação do supervisor de

ensino fica restrita, por se tratar de um setor privado.

Para ser autorizada, a escola precisa, apenas, apresentar as condições

previstas em lei. No entanto, para a cassação desta autorização, o processo ocorre

de forma muito mais burocratizada, através de sindicância, onde, quase sempre, é

concedida a oportunidade de correções ao interessado. Desta maneira, a autoridade

do supervisor de ensino fica comprometida perante estas instituições de ensino34,

34 Atualmente existe uma discussão quanto à adequação dos espaços escolares para acessibilidade
às pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizam cadeiras de rodas. Quase todos os prazos
legais para esta adequação se esgotaram, mas a permanência da concessão às escolas não
adaptadas prevalece porque as escolas públicas não conseguirão absorver essa demanda. Desta
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causando frustrações. O supervisor pode ser considerado, implicitamente, um

agente público a serviço de uma ordem vigente, mesmo que defenda a escola

pública.

A defesa da escola pública apareceu fortemente na entrevista do Supervisor

O:

... eu defendo o ensino público. Não que não deva coexistir a
rede privada, mas eu acho que é o ensino público primeiro.
... a educação brasileira tem que passar por mudanças mesmo,
para que a escola pública tenha qualidade social de educação.
Agora, eu entendo o seguinte: que a partir do momento que a
escola pública torna-se de melhor qualidade, com condições
melhores para todos os trabalhadores da educação, tal, as
famílias, elas vão preferir a escola pública que é um direito
delas.
... eu acho que você tem que dar condições para que o ensino
público seja de qualidade, para que as famílias tenham esse
direito. É um direito, não é só o acesso, tenho lá a vaga e
acabou. Não! Tem que ter uma escola de qualidade, também,
entendeu?

Mesmo sendo um defensor da escola pública, o supervisor de ensino participa

de autorização para funcionamento das escolas particulares, fiscaliza estas

instituições e está sujeito a todas as condições já apontadas, representando, de

certa forma, os interesses de um poder vigente.

Apesar do contexto apresentado, não podemos descartar a existência de uma

tentativa de superação de uma representatividade unilateral dentro da supervisão de

ensino, e a superação do caráter partidário da representação.

Além do Supervisor L, que não se vê como um representante do poder

público partidário, encontramos entre os entrevistados o Supervisor O, que não se

considera um representante do poder público, visto que para ele um representante

seria um agente fiscalizador. Este supervisor considera-se um educador,

diferenciando educador de agente público. Para ele, o supervisor tem que ter

consciência política não partidária e deve estar comprometido com a educação de

forma, a supervisão de ensino dirige-se à esta escola e orienta quanto à necessidade de adequação,
com urgência, mas não encerra as atividades das escolas que não estão cumprindo a lei.
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qualidade, almejando escolas que atendam aos interesses de todos, sem

diferenciação entre escola de ricos e de pobres.

Diante destas manifestações, parece-nos razoável supor que entre os

supervisores existem, no mínimo, duas formas de compreender a representatividade

posta pelo poder. Uma concepção seria a representatividade bilateral, onde o

supervisor faria o papel de um mediador entre as instâncias superiores e a

população. Representaria o poder político para o público e o público para o

político35. A outra concepção, seria uma representatividade unilateral de poder que

emana de cima para baixo, onde o supervisor, na sua posição hierárquica,

representaria a instância superior, ou seja, o poder político que está na

administração pública. Essa concepção de representatividade que estamos

chamando de unilateral vem sendo incentivada, no nosso entendimento, pelo poder

político e, de certa maneira, sendo incorporada pelos agentes36.

Representante do dirigente regional de ensino e função de assessoria.

Na organização da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo,

conforme o estudo de Huert (1991), configuram-se duas linhas verticais: a

hierárquica de mando, também chamada de linha, ou executivo e a de assessoria. A

supervisão de ensino é definida como de “staff”, enquanto equipe de assessoria do

executivo.

O diretor de escola e o dirigente regional de ensino são agentes executivos,

enquanto os supervisores de ensino são considerados, em forma de brincadeira

como “os olhos e ouvidos do dirigente”, mas que, como afirma Muramoto (1991), nos

35 Estudos específicos em relação a este tema seriam necessários para constatar a possibilidade
desta representatividade na atual organização da SEE/SP.
36 Acreditamos que a representatividade unilateral de poder, que emana de cima para baixo, está
sendo incentivada através do Decreto 52.307/2007, que disciplina a concessão de gratificações
também aos supervisores de ensino. Essa gratificação é denominada “de representação” e cabe
ressaltar que o presente Decreto foi publicado durante um período onde todas as entidades que
representam as categorias dos profissionais da educação se reuniram para uma movimentação
reivindicatória integrada. No final de 2007, várias resoluções foram publicadas retirando a
participação dos representantes da sociedade civil, através dos Conselhos de Escolas, das decisões
das unidades escolares, enfatizando, por outro lado, a decisão dos Diretores de Escola e
Supervisores de ensino.
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remete à função de vigilância hierárquica que se tem como um dos elos da

burocracia.

Se o dirigente se cerca de uma equipe de pessoas que
obrigatoriamente deveriam conhecer muito bem a legislação,
obrigatoriamente devem conhecer muito bem. Embora não
concordem, devem conhecer a proposta de educação, a
proposta pedagógica e os projetos pedagógicos da pasta. Essa
equipe é conselheira e essa equipe deve ser ouvida pelo
dirigente. Eu não entendo um dirigente que trabalhe a parte da
sua equipe de supervisão. Não quer dizer que não haja conflito,
pode haver conflito, mas não dá para trabalhar separado.
(Supervisor P)

... eu acho que é assessoria, que deveria ser de assessoria
técnica do dirigente. Deveria ser.
... Eu acho que falha um pouco nesse sentido. Acho que não
existe esta entrosagem tão perfeita como deveria ser.
(Supervisor N)

A função de assessoria enfatiza, ainda mais, a concepção tecnicista do

conhecimento que está posta ao supervisor de ensino. Enquanto assessor do

dirigente regional de ensino, seu conhecimento é técnico e está a serviço do poder

dominante.

A equipe de supervisão dentro da Diretoria de Ensino, ela é
uma equipe de consulta mesmo do dirigente. Então não dá pro
supervisor achar que o trabalho dele possa ser desenvolvido
independente do dirigente, da ação do dirigente, das
obrigações de fazer de todos e que o dirigente não deva, e não
possa, consultar a equipe de supervisores pra definir alguma
coisa da sua ação. Porque se ele é o elo, ele é o elo entre
órgãos centrais, órgãos superiores, a partir da Diretoria de
Ensino, órgãos centrais lá em cima, órgão superiores, a partir
da própria Diretoria de Ensino, ele é o elo até a escola e
comunidade. (Supervisor P)

O conhecimento do supervisor serve aos que estão no poder, dentro da

escala hierárquica, e desde que não prejudiquem a manutenção deste:

“Assessoria também depende, porque às vezes você faz uma análise que não

é aceita e também não é dado o retorno do porque não foi aceito”. (Supervisor M)

Não sendo um agente executivo na organização, o poder de decisão do

supervisor é compreendido pelos supervisores entrevistados de duas maneiras,

como totalmente inexistente:
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Nós não temos poder de decisão nenhum (risos). A gente dá
parecer, mas tem que passar pra dirigente, por sua vez pela
Secretaria da Educação, tá certo? Então nós temos sempre
que colocar no nosso parecer, nos nossos documentos, à
consideração superior (risos). Então a gente não tem decisão,
liberdade de decisão. (Supervisor O)

Eu não vejo que o supervisor tem poder de decisão. Eu vejo
que ele é só um (pausa) um (abaixando o tom de voz) vamos
tomar cuidado (risos). (pausa) Pera aí. (pausa) Poder de
decisão. (pausa) Ele não tem poder de decisão. Ele é um
mediador só. Só mediador. Ele não tem decisão. A decisão
dele é cumprir o que mandam. (Supervisor N)

Ou como inexistente para a hierarquia da organização, mas possível para o
profissional:

A função do supervisor (...) não é um cargo essencialmente
executor ou executivo. Ele faz a intermediação entre o que
ocorre na escola e o que o poder centralizado determina. Ele
não tem muita coisa de decisão, mas, por exemplo, ele
observa, orienta e denuncia, se for o caso. Mas muitas vezes,
se a escola não quer tomar aquela medida, ele não vai decidir,
vai mandar e acabou. (...) Eu não eu vejo como um cargo muito
de decisão, mas é uma decisão acompanhar o trabalho da
escola. É uma decisão visitar as escolas, é uma decisão
influenciar no dia-a-dia da escola ou ficar constantemente na
diretoria.
É, por exemplo, assim como tem diretor que fica só no gabinete
e não acompanha o trabalho das escolas, o que ocorre na sala
de aula, nos corredores. Ele tem essa opção, infelizmente
(ênfase), na prática, eu sinto que os supervisores também. Se
ele acaba atendendo mais ao burocrático, como nós falamos
agora há pouco e não vai para as escolas quase tal, eu sinto
que não há uma cobrança maior. Não, você tem que ter um
sistema de ir às escolas, tal. Sempre se orienta isso, mas ele
pode, por exemplo, ir à escola a cada dois meses, dar uma
passadinha e acabou. (...) Por isso que eu acho que é uma
decisão dele, também, profissional, madura profissional,
digamos assim. (Supervisor L)

É interessante notar nestas últimas afirmações que, mais uma vez, a

cobrança ao supervisor de ensino caracteriza-se mais nas questões

administrativas/burocráticas do que na sua ação pedagógica junto à unidade

escolar. O Supervisor L enfatiza que a ação pedagógica do supervisor acaba sendo

uma decisão do profissional, provavelmente por suas próprias concepções

educacionais e em relação ao seu cargo.

Enquanto função de assessoria, a ação supervisora assume um caráter mais

geral. Ao mesmo tempo em que auxilia o dirigente tecnicamente, a supervisão de
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ensino também executa a vigilância hierárquica, citada por Muramoto (1991). Desta

maneira, constatamos que o fato de não ser uma função executiva, propriamente

dita, não é inviabilizada à supervisão de ensino uma posição privilegiada, de certa

maneira, na hierarquia do poder, como já mencionamos em outras oportunidades.

Participação na política pública.

O Comunicado SE 30, que tenta definir um perfil para o supervisor de ensino,

anuncia que este profissional é um propositor e executor partícipe de políticas

educacionais. No entanto, os depoimentos reforçam as afirmações de Alarcão

(2001), ou seja, que o supervisor é um instrumento de execução das políticas

centralmente decididas. É um verificador de que essas políticas estão sendo

realmente seguidas.

O Supervisor M foi enfático ao afirmar que não existe a participação do

supervisor na elaboração das políticas públicas:

A gente representa o Estado só que a gente não é consultado
sobre o que funciona, sobre o que não funciona, sobre
propostas, a gente não é consultado. (...) Eu não vejo assim.
Realmente eu não vejo nenhuma participação do supervisor
em políticas públicas.

Essa negação é confirmada pelo Supervisor N:

“Eu não sinto que ele (supervisor) esteja participando. Ele cumpre. Eu volto lá

nas minhas primeiras frases, ele é tarefeiro, e como funcionário ele cumpre.

Acreditando ou não, ele cumpre. É dever cumprir”.

Notamos ao longo deste estudo que, numa organização burocrática e

hierarquizada, os ocupantes de funções superiores são considerados os mais

capacitados e mais importantes na organização. O supervisor de ensino tem uma

posição privilegiada, nesta concepção, dentro da Diretoria de Ensino. No entanto,

não é o ocupante da posição mais alta na escala hierárquica da Secretaria da

Educação. Desta forma, embora alguns supervisores acreditem ter uma função

intelectualizada que sobrepõe ao demais funcionários da Diretoria de Ensino ou da
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escola, ele não é chamado à participação para a elaboração das políticas públicas

da Secretaria da Educação.

Podemos então afirmar que, diante de uma concepção capitalista do

conhecimento que envolve dominação, existe sempre alguém mais capacitado,

alguém que ocupa uma função hierárquica acima e, portanto, dotado de um

conhecimento ainda maior. Isso nos faz reforçar a idéia de que o supervisor de

ensino, na concepção que embasa a organização da Secretaria, é um transmissor

de conhecimento numa visão educacional tecnicista. Ele precisa ser o mais

capacitado dentre os seus subordinados, para poder exercer o domínio sobre estes;

no entanto, não é capacitado o suficiente para participar da elaboração das políticas

públicas.

Em um dado momento histórico de abertura política, como já mencionado em

capítulos anteriores, foram chamados para a elaboração das políticas educacionais

representantes dos profissionais da educação. Era um momento de pressões sociais

para a participação e democratização nas políticas.

Recorrendo a Coutinho (2002), lembramos que a democracia é um valor

universal defendido no socialismo, mas foi sendo submetida à lógica da reprodução

capitalista, na medida em que foram sendo incorporados alguns direitos como a livre

organização sindical. No entanto, o fato de que muitos hoje se digam democratas,

não significa que eles verdadeiramente o sejam. A crescente democratização,

tendência que se inicia no século XIX e atravessa o século XX não implica a

superação da ordem capitalista. Desta forma, consideramos a abertura à

participação como uma assimilação de elementos isolados da democracia, que não

altera a ordem social, mas legitima o poder dominante.

Através dos depoimentos, podemos notar que eram chamados à participação

os profissionais supostamente capacitados, conforme a hierarquia da organização.

Eu sou do tempo, e não era supervisora não, mas eu sou do
tempo em que um órgão central, por exemplo, vamos dizer o
CESU, quando ia baixar uma resolução sobre exame supletivo,
ele chamava o pessoal pra discutir antes. Chamava quem?
Supervisor. (...) Os supervisores de todas as regiões se
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sentavam, debruçavam sobre aquilo, analisavam e emitiam um
parecer, falava: “olha, isso aqui está errado, isso não pode. A
legislação não prevê isso”. Porque aquela pessoa que tava lá
no CESU não era supervisor, era um professor, era um diretor,
era alguém afastado respondendo por aquilo. Mas ele não se
metia na competência do supervisor. Então ele chamava o
supervisor, dava a minuta, estudava, e aí os supervisores
aprovavam aquela minuta de resolução e só depois disso a
resolução saía publicada. (Supervisor P)

O Supervisor P enfatizou que participou de algumas dessas reuniões no final

da década de oitenta. Embora não fosse supervisor à época, participava das

reuniões porque era assistente técnico do exame supletivo e exercia funções mais

burocráticas em relação a este departamento, mas não se pronunciava, pois, como

já mencionado em outra ocasião, o “trabalho de pensar” era do supervisor.

Observando os escritos de Huert (1991) em relação à Organização da

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, nas décadas de setenta e oitenta,

compreendemos que, em um estilo de administração mais duro, o risco de

contradiscurso é maior. Uma administração mais participativa pode proporcionar a

ampliação do consentimento dos agentes, em relação às decisões apresentadas,

sem a necessidade de utilização de forças repressivas, que deixaram de ser

apropriadas com a abertura política.

Acreditando que estão participando da elaboração das políticas públicas, os

agentes não se rebelam tanto, e ainda se esforçam para que tudo dê certo. E desta

forma, vão se incorporando os discursos teóricos e reivindicações que não alteram a

organização em si, ao contrário, a favorece ainda mais.

Huert (op.cit) menciona a presença de “disfunções funcionais” na Secretaria

da Educação paulista, enfatizando que, o que ingenuamente é indicado como

contradições ou mau funcionamento, contém grande funcionalidade no processo

político principal que se pretende preservar.

Podemos arriscar dizer que a abertura para a participação na política não

almejava mudar a ordem social, mas reestruturar a ordem vigente, preferencialmente

com o consentimento das classes subalternas no nível mais amplo possível. Em

outras palavras, na educação paulista, as reivindicações foram sendo incorporadas
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de alguma maneira, tornando mais evidentes essas disfunções e favorecendo a

manutenção de uma estrutura vertical de poder predominante nesta Secretaria.

Em 1991, Huert já mencionava que ao supervisor de ensino cabia toda sorte

de conflitos entre as concepções de educação e o seu papel. A amplitude de

atribuições fazia com que quase todas as ações provenientes dos órgãos centrais

pudessem ser-lhe atribuídas.

Como observamos no estudo da legislação que embasa a atuação do

supervisor de ensino, na década de 1990 e 2000, a legislação veio contribuir ainda

mais para essas disfunções. Nesse período, algumas reivindicações foram

incorporadas, como a sugestão do sindicato elaborada em 200137, que influenciou o

Comunicado SE 30/2002. No entanto, as reivindicações foram adicionadas a um

dispositivo legal que não revoga os anteriores.

Essas disfunções, juntamente com toda contradição, ambivalência e

dicotomia que envolve a supervisão de ensino, podem contribuir para a manutenção

da organização porque colaboram para que os supervisores se distanciem da

realidade e comecem a desconfiar da sua competência técnica para participar das

discussões, pois não têm mais tempo para estudar, e assim por diante, como

afirmou o Supervisor N em vários momentos da entrevista.

A sobrecarga de tarefinhas que descaracterizaram o supervisor
como um ser pensante, atuante e que pudesse contribuir para
a política educacional é que levou ele a ficar dessa forma, um
tarefeiro sem tempo para poder pensar, refletir e ele tem que
cumprir tarefa. (Supervisor N)

O discurso do Supervisor N parece denunciar que a Secretaria da Educação

não oferece espaço para os supervisores porque provavelmente não confia na

capacidade desses profissionais que, ao longo do tempo, foi deixando de ser

intelectualizado.

Eu não acredito que ele esteja participando, no sentido de
construir alguma coisa. Não por falta de vontade, mas pelo...
(pausa) suposto perfil que ele assumiu ou que fizeram com que

37 Conforme o texto apresentado pelo Sindicato-APASE/2002.
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ele assumisse ultimamente. Então, ele não... não vejo... até a
falta de reunião nos órgãos centrais para que ele opine,
contribua para algum tipo de informação. Eu acho que é isso.
(Supervisor N)

Retomando a questão de que a Secretaria da Educação está organizada para

a manutenção da hegemonia do poder dominante, quando são proporcionados

mecanismos de participação não significa, necessariamente, que existe uma

possibilidade de mudança. Ao contrário, pode significar o fortalecimento dessa

hegemonia.

Proporcionando a participação, a classe dominante, que neste caso pode ser

partidária, “dá a corda para se enforcarem”, ou seja, sob a alegação de que as

solicitações estão sendo aceitas, o não funcionamento adequado da organização se

reverte aos indivíduos que não estão dando conta das suas próprias reivindicações.

Existiam coisas que eram da alçada do diretor, do supervisor.
Só que o supervisor tinha autoridade de competência e de
conhecimento para dizer: isso é da minha alçada.
(...) A partir de que momento ele deixou de acontecer? Quando
ele perdeu a noção do nível de competência dele. Quando ele
perdeu a noção da importância da razão dele. E quando ele
começou a desdenhar: não, não vou me meter nisso, aquilo é
complicado. Ah, não! Isso eu não quero. Melhor não, deixa pra
lá. Então vamos fazer o burocrático, vamos fazer papelzinho,
vamos fazer coleta de papel, vamos fazer isso, vamos fazer
aquilo. Que não era competência do supervisor. (Supervisor P)

Coutinho (2002) enfatiza que hoje, no Brasil, existe a clara tentativa de

esvaziar os elementos subversivos imanentes do processo de democratização,

buscando colocá-los a serviço da conservação do status quo.

Com o passar do tempo, podemos notar, através dos depoimentos, que a

participação da supervisão de ensino na elaboração das políticas públicas foi

diminuindo.

Aos poucos as portas foram sendo fechadas. Eu te dei um
exemplo, de quando se reunia supervisor pra propor minuta de
resolução. (...) Hoje em dia, baixam as coisas no diário oficial
que a gente, o último, a saber, é o supervisor. Vem às vezes
por correio eletrônico e não chega na nossa mão (...)
(Supervisor P)
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Não sendo possível a extinção total desses mecanismos de participação,

numa sociedade que se diz democrática, a participação na elaboração das políticas

públicas vem ocorrendo, conforme os supervisores entrevistados, através de

entidades representativas como sindicatos ou de pessoas pré-determinadas pela

própria Secretaria, conforme alguns depoimentos.

Você vai me dizer: “ah, mas os órgãos centrais não fazem
isso?” Pode até ser que eles façam. Pode até ser que eles
reúnam um grupo de supervisores mais chegados, de maior
afinidade que vão dizer: “Nossa! Isso tá lindo, vamos fazer
assim. Tá lindo, vamos enfeitar melhor, vamos deixar mais
bonito, mas é isso” (...). Então esse supervisor pode até ajudar
nessa minuta, mas antigamente, e eu não sou saudosista não
viu, mas antes não era assim. Supervisor era uma autoridade
que era chamada, mesmo que saísse briga. Enquanto não
chegassem num consenso a resolução não saía.
(...) Não existe participação. Existe. Não dá para dizer que não
existe. Existe. Agora é minha avaliação. Mas não existe do
supervisor, existe a participação de alguns supervisores, de
algumas pessoas que têm muito, de alguns supervisores e de
alguns lugares que são escolhidos, porque tem aquela tal
afinidade que eu falei. (Supervisor P)

Olha! Eu sinto que é pequena. Eu sinto que é pequena. Como
eu falei, as administrações entram com um pensamento muito
próprio, infelizmente. Raramente se consultam as bases para
formular essas propostas. Eles dizem que sim. Inclusive houve
uma secretária, recentemente, que eu até achei bacana. A
primeira medida que ela fez quando entrou na função, lá na
secretaria do estado, foi chamar um representante pra
conversar, entre funcionários não-professores, funcionários
professores, direções, coordenações, supervisões e diretoria
de ensino. Achei esplendido! Porque até então nunca visto um
secretário fazer isso logo que chegasse. Eu acho bacana ouvir
as bases nesse ponto. Infelizmente ela saiu, ficou, acho que,
menos de um ano, uma coisa assim, na secretaria, em torno de
um ano, mas saiu. Mas eu achei bacana a atitude dela. Mas eu
sinto, então, na supervisão não tem muito essa participação.
Geralmente recebemos as coisas já encaminhadas, prontas tal.
Em nível sindical eu sei que a APASE formula, sempre, a
associação dos supervisores. Ela formula sempre propostas e
são encaminhadas. E, ao que a secretaria deu a entender
ultimamente que iria levar essas reivindicações em conta para
formular suas políticas, mas eu acho que ainda prevalecem os
interesses administrativos de quem está lá. (Supervisor L)

Podemos então afirmar que o supervisor de ensino que atua hoje na

Secretaria de Estado da Educação de São Paulo tem um perfil mais aproximado ao

de executor e fiscalizador do cumprimento das políticas públicas do que partícipe na

sua elaboração.
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A tentativa de esvaziar os elementos subversivos imanentes do processo de

democratização, citados por Coutinho (2002), ficaram mais evidentes no final de

2007, quando a Secretaria da Educação publicou várias Resoluções38, retirando a

participação do Conselho de Escola de algumas decisões como a organização

curricular e a permanência do professor coordenador na unidade escolar.

Entendemos que o Conselho de Escola nunca teve muita abertura às decisões, que

não é objeto deste estudo, mas notamos que a pouca participação deste colegiado

está se esvaindo cada vez mais39.

O entendimento dos supervisores quanto à legislação que embasa sua ação

Embora não tenha sido perguntado diretamente aos supervisores sobre o seu

conhecimento a respeito da legislação que embasa a supervisão de ensino,

pudemos confirmar, através das entrevistas, que as atribuições dos supervisores de

ensino não estão bem definidas para eles, tampouco está definido o perfil

mencionado no Comunicado SE 30/2002.

Se nós pegarmos o edital, por exemplo, dos concursos onde
vem, justamente, o que se espera do supervisor, (...) ele ainda
tem uma dose de subjetividade, ou seja, dá margem à
interpretação ... e quando a gente alia isso à prática fica mais
em dúvida ainda. Porque ora parece que o supervisor deve ser
aquele orientador, companheiro da escola e etc, e estar mais
na escola, ora ele se vê engolido pela própria administração.
Então eu acho que... as duas coisas...permanecem.
(...) eu sinto que não há uma total definição não. Na prática
não.
(...) dá margem a algumas interpretações e, na prática, acaba
essa coisa não funcionando. O supervisor, por exemplo,
deveria estar mais na escola e ele não está. Está amarrado,
atrelado aqui na diretoria, ainda. (Supervisor L)

Analisando este discurso, observamos que o supervisor entrevistado embasa-

se principalmente no Comunicado SE 30/2002 e assim, encontra certa discrepância

entre a regulamentação e a prática, uma vez que o referido Comunicado tenta

38 Resoluções SE nº 88, nº 90, nº 92, de 19 dezembro de 2007.
39 As entrevistas foram realizadas em meados de 2007, portanto anteriormente a estas Resoluções.
Para estas Resoluções foram apresentadas minutas aos supervisores de ensino, mas num contexto
totalmente desfavorável, no nosso entendimento, à participação efetiva dos supervisores na
elaboração destas.
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superar a dicotomia administrativo/pedagógico, como já enfatizado. No entanto,

mesmo o Comunicado, para este supervisor, é subjetivo.

Na entrevista com o Supervisor M, também ficou evidente a discrepância

entre a regulamentação e a prática:

A legislação diz que a gente tem que acompanhar e avaliar,
ponto. O nosso acompanhamento, meu acompanhamento, que
também, eu acredito que isso varia de supervisor para
supervisor, é fazendo, raras, raras visitas em HTPCs,
verificando as atas, conversando com o coordenador e, na
possibilidade, conversando com o aluno, com a direção da
escola, conversando com as pessoas.

O Supervisor N, por sua vez, acredita que as atribuições do supervisor de

ensino não estão bem definidas. Este supervisor acompanhou a tentativa de se

“fazer” um novo perfil, há aproximadamente sete anos, mas notou uma queda de

braço político partidário para que esse perfil acontecesse. A partir daí, a ação

supervisora ficou diluída, não tendo mais o perfil anterior, tampouco um novo. Este

supervisor parece mencionar o período de discussão para um novo modelo de

supervisão de ensino, já abordado nos primeiros capítulos, onde, aparentemente as

atribuições estavam definidas legalmente, gerando assim um suposto perfil. Com as

proposições teóricas que faziam críticas a este modelo e com as pressões externas

à Secretaria, um novo modelo tentou se constituir e, sem atingir o êxito, enfraqueceu

a supervisão.

“Eu acho que a Secretaria de Educação tem lá seu perfil partidário e as

oposições impedem, de uma certa maneira, que ele se realize ou não, pelo que

parece. Também nunca parei para pensar muito profundamente sobre isso, para

falar a verdade.” (Supervisor N)

Para o Supervisor supracitado, a falta de um perfil definido permite que cada

um faça o que tem maior facilidade e nos dá a entender que, para ele, a ausência de

especificações é negativa para a categoria, uma vez que gera disfunções.

Eu vejo hoje o supervisor como um bombeiro. Ele apaga, ele
tenta controlar o fogo, ele tenta ajudar o diretor de escola a se
safar (no sentido de evitar) um pouco dos problemas que
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praticamente estão sendo impossíveis de gerir dentro da
escola. É um pouco também o equilibrista do circo, que
equilibra pratos. Ele corre, roda um prato, até ele chegar no
último ele tem que chegar no primeiro para não deixar cair. Ele
tem uma posição, que também eu acho, que aí não vi citada
que é de orientação. Eu acho que acaba se restringindo muito
nisso: a dar informações, a dar orientação, sem nunca ter uma
certeza muito clara se as suas orientações, as suas
informações estão sendo seguidas. (Supervisor N)

O Supervisor P também percebe esta disfunção na supervisão de ensino e a

considera negativa:

É claro que todo mundo trabalha e estabelece uma
metodologia própria de trabalho. Até para ser um digitador, que
faz só aquilo, você tem uma metodologia de trabalho. Mas o
supervisor, uma equipe de supervisores de uma mesma
diretoria, cada um trabalha do seu jeito, trabalha como quer. E
eu não estou dizendo que quem trabalha bem ou trabalha mal,
quem trabalha melhor quem trabalha pior. Não é isso. Que se
trabalha como se quer. E que não poderia ser assim.

Desta maneira, para este Supervisor P:

Então no meio de tudo isso, seria bom que as atribuições
ficassem bem definidas mesmo. E depois que elas ficassem
bem definidas, os supervisores verificassem se isto está certo
ou está errado e batalhar para corrigir, o que ficasse mal
definido.

Entendemos, como tentamos expressar durante este trabalho, que as

disfunções nas ações dos supervisores de ensino também foi gerada, talvez não

ingenuamente, pela legislação que embasa este cargo. Observamos que o esforço

da organização da Secretaria de Educação para a burocratização, mencionado por

Pereira em 1967, ainda não atingiu sua plenitude, embora tenha apresentado

avanços. No entanto, são essas disfunções que permitem aos supervisores uma

ação diferenciada dentro desta organização.

O Supervisor L, por exemplo, não permite que predominem ações

burocráticas no seu cotidiano, procura acompanhar as escolas mais de perto,

realizando visitas constantes, e se posicionando em relação aos projetos da

Secretaria junto à escola:
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“Eu procuro deixar claro para as escolas que elas devem fazer as coisas que

realmente forem ao encontro da sua proposta”.

Mesmo assim, o Supervisor L enfatiza que “as opções da administração nem

sempre deixam de aparecer”. E nos remete ao controle social informal exercido

pelos demais agentes: “um cumpre e outro cumpre e, como eu falei, esse efeito

cascata vai chegando até a gente”. Desta forma, o discurso do Supervisor L nos faz

supor que a legislação que embasa a supervisão de ensino, com as contradições

apresentadas, abre espaços para ações diferenciadas, mas as pressões internas

e/ou externas impulsionam o trabalho do supervisor para a direção que atenda aos

interesses da administração:

A imposição, ela não existe declaradamente, mas ela acaba
ocorrendo. Acaba ocorrendo, sem dúvida alguma, no sentido
de que nem sempre as pessoas estão querendo questionar,
nem sempre as pessoas têm força para isso, têm clareza para
isso também. Nesse sentido que eu falei da imposição.
(...) Umas (referindo-se às pessoas que não oferecem
resistência) por acomodação mesmo; outras por falta de
consciência. Outro tipo de receio de não perder suas funções,
muitas funções são bem ligadas ao poder de quem está, outras
por medo de se indispor às pessoas, outras por cansaço,
porque batem e batem nas pontas das facas e acabam
machucando a mão. E coisas assim.

Nas afirmações do Supervisor L, observamos que os seus colegas

supervisores de ensino não estão dispostos a questionar, ou porque já se

acomodaram, ou porque estão envoltos numa ideologia de submissão, ou por outros

motivos.

As ações diferenciadas parecem gerar desconforto nos supervisores de

ensino que reclamam uma ação mais articulada entre os indivíduos do grupo:

Uma das coisas mais tristes é o que acontece aqui nessa
diretoria de ensino. Você não sabe como o outro colega
trabalha. Você tem informação ou quando ele conta, quando
ele cita, mas não existe (ênfase) um trabalho integrado. Tem
gente que vai de dois, três, quatro numa escola, tem gente que
vai sozinha. É um absurdo isso! Tanto ir de dois, três, quatro
como ir sozinho. Dependendo do que você vai fazer você tem
que ir sozinho e dependendo do que você vai fazer você
deveria ir em comissão, mas a comissão é comissão, não é
trabalho de supervisão. Quando você vai mais de um não é
trabalho de supervisão. Você constrange a escola você vai com
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uma postura de que vai fiscalizar. Em dois? Em três? E se você
vai sempre sozinho, vai lá olha e não sabe responder nada e
diz: “depois eu te respondo”. Então é melhor que você não vá.
(Supervisor P)

A ausência de articulação entre os supervisores também surgiu fortemente no

depoimento do Supervisor O:

Eu não sei... Eu acho o seguinte... Bom, primeiro, eu acho que
a função do supervisor é uma função muito isolada. Agora,
segundo, quando você vai definir algumas atribuições, a
Diretoria deveria ter um plano antes. Então não existe essa
coisa. Hoje você faz uma coisa, amanhã você vai fazer outra. O
outro faz, mas você não fica sabendo. Não há um trabalho bem
articulado, que deveria ocorrer. Eu não vejo essa atribuição
bem definida.

O mesmo aspecto é possível notar no depoimento do Supervisor F:

... não há tempo e esquema organizacional para análises
aprofundadas e discussões mais elaboradas.
(...) Da forma como o trabalho na Supervisão se organiza, só é
possível fazer planos individuais. Não há, na verdade, um
grupo de supervisão “afinado” e entrosado. Há pequenos
grupos mais alinhados quanto às concepções pedagógicas e
estruturais que se apóiam mutuamente, mas não formam
equipes.
Penso que o nosso trabalho é solitário, individualizado e muito
fragmentado.

Desta maneira, constatamos que os supervisores de ensino não têm clareza

absoluta das suas atribuições e trabalham de forma isolada, mesmo que alguns

acreditem ser fundamental que as discussões ocorram no seu próprio local de

trabalho.

Bom, aí depende do grau de consciência política. Quando eu
falo política, não é partidária. Quando eu falo isso é você ter
comprometimento com a educação de qualidade, com a escola
melhor, que atenda aos interesses de todos, que não haja
diferenciação de escola de rico e de pobre, né? Eu acho que
você tem que discutir no seu trabalho, sim. Tem que
questionar, sim, as políticas educacionais vigentes,
principalmente no Estado de São Paulo, tá? E você tem que
atuar nas entidades que nos representa também, entendeu?
Nos nossos municípios. Eu acho que a gente não pode estar à
margem disso, e o nosso local de trabalho é o melhor lugar pra
gente discutir isso. (Supervisor O)
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Sendo perguntado ao Supervisor O se existe essa discussão no local de

trabalho, ele foi enfático ao responder “Não. Não existe.”.

Podemos verificar, então, que predomina nas ações dos supervisores de

ensino, de maneira individual, suas concepções educacionais e suas concepções

em relação ao cargo ocupado. Sem ações articuladas e discussões, prejudicadas

pelo excesso das exigências burocráticas ou por acomodação, a supervisão de

ensino pode favorecer aos interesses da organização de manutenção da ordem

vigente. As ações contrárias às intenções da secretaria se dão, quando se dão, de

maneiras isoladas e pontuais.

Concepção educacional do supervisor de ensino

Através dos depoimentos dos supervisores, pudemos observar algumas das

concepções educacionais destes.
é o aluno sair da escola pública com condições de saber... em
condições não... sabendo ler e escrever, formular hipóteses,
saber ler nas entrelinhas, fazer qualquer operação e concorrer
às boas escolas públicas ou a bons serviços públicos em pé de
igualdade. Não dá para comparar o resultado do ENEM das
escolas estaduais com as escolas particulares boas. Então isso
que eu acho que atinge a função social. O garoto tem que sair
da escola sabendo como viver no mercado de trabalho como
está hoje. Eles não formam leque. Eles saem despreparados
para a vida. Então isso que para mim seria uma qualidade de
ensino: realmente, a criança sair com condições; ou ir para o
ensino superior, se quiser, ou já abraçar o mercado de trabalho
com condições de competitividade. Infelizmente a gente não
tem isso. (Supervisor M)

No depoimento do Supervisor M pudemos observar uma concepção de

educação baseada na equalização social, ou seja, a escola pública deve corrigir a

marginalidade dos alunos.

Conforme Saviani (2000), é considerado marginalizado quem não é

esclarecido, e a escola surge como um antídoto à ignorância; logo, um instrumento

para equalizar o problema da marginalidade.
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As teorias que se baseiam na equalização social compreendem a sociedade

como essencialmente harmoniosa, e a educação vem para corrigir a marginalidade,

uma vez que esta é considerada um fenômeno acidental.

Na entrevista com o Supervisor M, notamos que a escola tem a função de

proporcionar oportunidades para que o aluno da escola pública dispute uma posição

no mercado de trabalho em condições iguais aos alunos da escola privada. Neste

sentido, para este supervisor de ensino, a função social da escola é proporcionar

essa equalização.

O Supervisor N também apresentou uma concepção educacional voltada à

técnica. Embora em alguns momentos da entrevista tenha sugerido que a ação

pedagógica do supervisor deveria ser através de uma aproximação maior com os

professores, para estes o sentirem como colaborador, na totalidade da entrevista

enfatizou a importância da orientação técnica numa condição de dominação, ou

seja, de transmissão de conhecimento e reprodução.

A aparente superação desta concepção tecnicista de educação surgiu na

entrevista do Supervisor P: “... é o que a gente precisa fazer (ênfase nas próximas

palavras com movimento de batidas na mesa) pensar, discutir, esgotar o assunto,

batalhar, sair pra buscar...” No entanto, fazendo uma análise da entrevista como um

todo, verificamos que a tendência tecnicista não é totalmente descartada. A idéia de

relação, que consta na citação acima, não se refere apenas a uma concepção

educacional pautada na reflexão, no diálogo para a construção do conhecimento,

mas também na concepção de conhecimento enquanto fator de dominação: “... sair

pra buscar, deixar ponto de interrogação na cabeça deles pra ir me questionar

depois, pra ir atrás de mim”.

Para o Supervisor O, a escola tem que oferecer uma formação global ao

aluno, voltada para o conteúdo:

... além de se voltar para o conteúdo, mas também com
autonomia. Que o aluno também tenha autonomia, de forma
crítica, também. Agora, não essa educação que nós temos aí,
simplesmente. Nossa educação é muito copista. Esse é meu
ponto de vista.
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Entendemos que a utilização do termo copista representa uma crítica à

concepção tecnicista de educação, onde apenas há a transmissão de conhecimento.

O Supervisor L, por sua vez, parece conceber a educação enquanto um

processo de relação:

... todo o administrativo, o burocrático, deve estar a serviço do
pedagógico e tentar fazer com que isso não seja o contrário,
como às vezes a gente vê. Então, entre atender uma escola
numa reflexão com os diretores, com professores, e você ir à
escola para olhar simplesmente os históricos da escola, eu
sempre opto pela primeira parte. Cuidar do que se aprende nas
escolas, cuidar se a aprendizagem está acontecendo mesmo.

Diante disso, verificamos que existem diferentes maneiras de conceber a

educação por parte dos supervisores de ensino, e acreditamos que as ações

predominantes no seu cotidiano estão também relacionadas às suas concepções.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pudemos notar, através deste estudo, que a temática da supervisão de

ensino é controversa desde a sua origem. Alguns autores acreditam que a

supervisão acompanha o processo educacional desde o início, enquanto outros

associam esta função à industrialização.

Se entendida como coordenação, orientação e acompanhamento pedagógico,

a supervisão vem realizando-se no processo educacional desde sua origem, mas

com denominações diferentes: orientação educacional, direção escolar,

coordenação pedagógica e assim por diante. No entanto, o termo supervisão,

propriamente dito, está associado à industrialização e à organização do trabalho nos

moldes capitalistas. As outras denominações que antecederam a atual, no nosso

entendimento, estavam associadas a uma atuação mais educativa de indivíduos ou

profissionais que exerciam essas funções, mas quando se reverteu em supervisão,

ela passou a se tornar cada vez mais geral. No estado de São Paulo, por exemplo,

ela passou de supervisão pedagógica para de ensino em um curto espaço de tempo.

Talvez não coincidentemente, no Brasil, com essa nomenclatura, a

supervisão fortaleceu-se num momento de vigilância e controle. No entanto, desde

que tomou força, a partir da Lei de Diretrizes e Bases nº 5692/1971, constituiu-se de

forma diferente nos sistemas de ensino, e, desde então, a compreensão do seu

sentido vem se apresentando de modo diferenciado, seja nos sistemas de ensino,

seja no campo teórico.

Acreditamos que a utilização de uma denominação determinada faz parte de

um processo histórico que influenciou as disposições das secretarias, que procuram

organizar-se para atingir interesses próprios.

Atualmente, na organização da Secretaria de Estado de Educação de São

Paulo, é possível encontrar agentes específicos para cada função, dentro da classe

de especialista e suporte técnico. Nesta secretaria, existe o cargo de supervisor de

ensino e diretor de escola, além do posto de trabalho desempenhado pelo professor
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coordenador, pressupondo-se que cada qual tenha funções diferentes dentro da

organização.

A determinação das funções para cada agente está normatizada em textos

legais que foram aqui estudados, e que demonstraram um esforço da secretaria em

burocratizar-se. Todavia, os textos que embasam a supervisão de ensino, em

especial, não ajudam na definição da função do supervisor de ensino; pelo contrário,

realçam contradições.

A supervisão de ensino tem suas atribuições divididas em duas áreas: a

curricular e a administrativa, enfatizando assim uma ambivalência de atribuições. Ao

mesmo tempo em que ela deve atentar-se para as questões mais gerais da escola,

deve atentar-se também para as questões pedagógicas.

Ao longo do tempo, pelas críticas acadêmicas acerca desta função específica,

notou-se que prevalecia a atenção às questões burocráticas-administrativas. A

supervisão de ensino, enquanto classe de especialista de educação, foi criticada

pelos teóricos que propunham, ou a retirada desta classe da organização da

secretaria, ou a superação deste caráter burocrático, almejando um caráter mais

educativo.

Os textos legais apresentados constituíram-se em momentos cronológicos

distintos, durante quatro décadas, mas não geraram mudanças significativas desde

a origem da função. Algumas dessas discussões teóricas em relação à supervisão

de ensino, aparentemente, foram incorporadas aos textos legais, mais para atender

às circunstâncias, do que para gerar mudanças reais.

O caráter burocrático administrativo da ação dos supervisores de ensino

ainda predomina sobre o pedagógico, como pudemos observar através da pesquisa,

o que não é de se estranhar em se tratando de uma secretaria organizada de forma

piramidal e hierárquica.

Alguns supervisores questionam essa ênfase burocrática no seu cotidiano, o

que não significa que questionem a forma burocrática como está organizada a
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secretaria e sua relação de poder. Isso nos leva a acreditar que esses supervisores

estão imersos num processo de alienação, onde está presente a ideologia de que o

trabalho intelectual é mais valioso do que o manual e que o conhecimento diferencia

os seres humanos. Prevalece o entendimento que as pessoas mais capacitadas ou

melhor qualificadas são superiores às pessoas que se encontram abaixo da posição

hierárquica ocupada pelo supervisor, prevalecendo a relação de poder.

Dentro deste ideal, alguns supervisores acreditam que esta forma de

organização da secretaria é necessária, não existindo a possibilidade de outra forma

de organização, apesar do excesso de burocracia os incomodar. Esse excesso de

burocracia os incomoda por estarem no campo educacional e por entenderem que

as suas ações deveriam estar mais voltadas para este fim.

Os supervisores de ensino encontram-se diante desta ambivalência: por um

lado, leais ao poder constituído, empenhando-se em manter a ordem vigente,

cumprindo a burocracia e considerando-a importante e, por outro lado, almejam

realizar o trabalho do seu setor, que é a educação. Vêm sendo influenciados por

concepções teóricas em relação a um perfil mais pedagógico, sem muito êxito,

gerando assim frustrações.

O ideal capitalista da organização do trabalho está presente não apenas na

organização da Secretaria, como também nas concepções de alguns supervisores

de ensino, fazendo-os acreditar que a hierarquia de poder é natural e que a

burocracia, mesmo que excessiva e prevalecendo sobre o entendimento de

pedagógico, é necessária para a organização da escola e da sociedade. Desta

maneira, pudemos notar que predomina um perfil burocrático e de fiscalização na

atuação do supervisor de ensino da Secretaria de Estado de Educação, embora

estudos teóricos tentem a direcionar para a superação deste perfil, e os próprios

supervisores almejem ter um perfil voltado ao que entendem por pedagógico.

Constatamos também que os supervisores compreendem de duas formas a

sua representatividade do poder público. Denominamos de representatividade

bilateral a concepção onde o supervisor se vê como um mediador entre as instâncias

superiores e a população representando o poder político para o público e o público
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para o poder político. No entanto, estudos mais aprofundados seriam necessários

para constatar se existe uma real possibilidade desta representatividade na atual

organização da SEE/SP. Na segunda concepção, a representatividade emana de

cima para baixo, onde o supervisor na sua posição hierárquica representaria a

instância superior, ou seja, o poder político que está na administração pública. Essa

última concepção de representatividade, que denominamos unilateral, vem sendo

incentivada, no nosso entendimento, pelo poder político, sendo de certa maneira

incorporada pelos agentes e fazendo prevalecer este ideal entre os supervisores de

ensino.

Nos dois casos, porém, entendemos que o supervisor de ensino é um

representante de um poder político que favorece uma determinada ordem, mesmo

que exista uma tentativa de superação de representatividade unilateral dentro da

supervisão de ensino, e a superação do caráter partidário da representação.

A função de assessoria do supervisor de ensino não subtrai o caráter

hierárquico que está posto a este agente. Mesmo não sendo de fato uma função

executiva, não é inviabilizada à supervisão de ensino uma posição privilegiada, de

certa forma, na hierarquia do poder da Diretoria de Ensino.

Embora tenha uma posição privilegiada na Diretoria de Ensino, não a tem na

Secretaria da Educação, uma vez que não é chamado à discussão para elaboração

das políticas públicas. Assim, podemos afirmar que o supervisor de ensino que atua

hoje na Secretaria de Estado da Educação de São Paulo tem um perfil mais

aproximado ao de executor e fiscalizador do cumprimento das políticas públicas do

que partícipe na sua elaboração.

Entendemos, como tentamos expressar durante este trabalho, que as

disfunções nas ações dos supervisores de ensino também foi gerada, talvez não

ingenuamente, pela legislação que embasa este cargo. Também observamos que o

esforço da organização da Secretaria de Educação para a burocratização ainda não

atingiu sua plenitude, embora tenha apresentado avanços.
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A legislação que embasa a função da supervisão de ensino, com as

contradições apresentadas, abre espaços para ações diferenciadas. A propósito,

são as disfunções que permitem uma ação diferenciada dentro desta organização,

mas cabe ressaltar que as pressões internas e/ou externas impulsionam o trabalho

do supervisor para uma direção que atenda aos interesses da administração, pois as

ações diferenciadas parecem gerar desconforto nos supervisores de ensino, que

reclamam uma ação mais articulada entre os indivíduos do grupo.

Constatamos que os supervisores de ensino não têm clareza absoluta das

suas atribuições e trabalham de forma isolada, mesmo que alguns acreditem ser

fundamental que as discussões ocorram no seu próprio local de trabalho. Podemos

verificar, então, que predomina nas ações dos supervisores de ensino, de maneira

individual, suas concepções educacionais e suas concepções em relação ao cargo

ocupado. Sem ações articuladas e discussões, causadas pelo excesso das

exigências burocráticas ou por acomodação, a supervisão de ensino pode favorecer

aos interesses da organização de manutenção da ordem vigente.

As ações contrárias às intenções da secretaria se dão, quando se dão, de

maneiras isoladas e pontuais. Diante disto, verificamos que existem diferentes

maneiras de conceber a educação por parte dos supervisores de ensino e

acreditamos que as ações predominantes no seu cotidiano estão também

relacionadas às suas concepções.
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