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O SUPERVISOR ESCOLAR E OS DESAFIOS DAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

Karen Godoy dos Passos 

 

RESUMO 

 

O perfil da educação brasileira alterou-se significativamente nas últimas décadas, 
com o aumento do acesso da população em todos os níveis de ensino e a 
diminuição acentuada nas taxas de analfabetismo. Paralela a estas mudanças, 
surge a necessidade de melhorar a qualidade de formação dos professores e dos 
profissionais técnicos pedagógicos e aumentar os investimentos no processo de 
formação desses profissionais que, aos poucos, passam a ter uma postura crítica e 
reflexiva sobre a prática educativa. Tudo isso traz à tona discussões pedagógicas 
sobre diversos aspectos, mas principalmente, sobre aqueles relacionados às 
funções de coordenação ou supervisão pedagógica, sua assessoria aos 
professores, o planejamento e desenvolvimento dos currículos e sua atuação frente 
aos procedimentos da avaliação externa. Nesse contexto, o supervisor escolar, deve 
se dedicar inteiramente aos fins do ensino, prestando assistência técnica-
pedagógica ao professor para que este se mantenha cada vez mais comprometido 
com a aprendizagem dos alunos. Neste artigo, objetivou-se realizar uma análise da 
atuação do profissional de supervisão escolar no que se refere aos procedimentos 
de avaliação externa em curso atualmente no Brasil, uma vez que esta atuação se 
pauta na realização de articulações e mediações das políticas educacionais e 
propostas pedagógicas desenvolvidas no âmbito escolar.  
 
Palavras-chave: supervisor pedagógico, avaliação externa e qualidade da 
educação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- INTRODUÇÃO 

 

 O papel do supervisor escolar numa instituição deve ser o de contextualizar a 

elaboração da proposta pedagógica e curricular na discussão e construção de uma 

identidade escolar, trabalhar como articulador e mediador das políticas educacionais 

e o ambiente escolar, propondo, acompanhando, orientando, assessorando, 

avaliando e controlando os procedimentos educacionais comumente empregados 

nos diversos níveis do sistema de ensino. No Brasil, de forma geral, a avaliação 

externa ainda é um aspecto da educação em processo de construção e bastante 

controverso, levantando embates de opiniões em todos os níveis educacionais e 

entre os estudiosos da área. Alguns autores defendem que a função do supervisor 

de ensino deve estar alinhada às ações pedagógicas e administrativas, pois ambas 

constituem modos de organização da escola enquanto parte de um sistema escolar 

mais complexo. Conforme Rangel (2001): 

 

“O supervisor escolar faz parte do corpo de professores e tem a 

especificidade do seu trabalho, caracterizado pela coordenação das 

atividades didáticas e curriculares e a promoção e o estímulo de 

oportunidades coletivas de estudo.”  

 

 Entretanto, observa-se que, na rotina de trabalho do supervisor escolar em 

relação às questões pedagógicas demonstradas pelas avaliações externas, 

encontram-se mais presente os aspectos limitados à verificação das escriturações 

da vida escolar  do aluno e da escola, e à verificação e análise de documentos de 

momentos pontuais representados pelas reuniões de planejamento, realizando, 

assim, um acompanhamento que se caracteriza, basicamente, por sua 

superficialidade em relação às ações pedagógicas da unidade escolar. Medina 

(1997) ressalta: 

 

“O trabalho do supervisor, centrado na ação do professor não pode ser 

confundido como assessoria ou consultoria, por ser um trabalho que requer 

envolvimento e comprometimento.”  

 

A avaliação do processo de ensino-aprendizagem, numa perspectiva 

diagnóstica e qualitativa, apresenta como objetivo principal a verificação da 



qualidade da reelaboração e produção de conhecimentos, realizada por cada um 

dos alunos no espaço de ensino, por meio do conteúdo estudado. Mas, qual seria a 

atuação do supervisor escolar diante dos procedimentos discutíveis e polêmicos das 

avaliações externas? Qual seria a contribuição desse profissional quanto a este 

aspecto, sem deixar à margem a convergência de interesses de todos os segmentos 

envolvidos nesse processo? Cabe ao supervisor de ensino acompanhar todo o 

procedimento de avaliação do espaço escolar, desde a sua concepção, colocando-a 

em evidência diante do Projeto Pedagógico da Escola, até o seu processo de 

aplicação no cotidiano da sala de aula, pelos próprios professores. Assim, é 

fundamental aprofundar os estudos sobre os resultados das avaliações externas 

realizadas na escola, com o acompanhamento do supervisor pedagógico, e após 

estes estudos estabelecer parâmetros da real situação da aprendizagem no espaço 

escolar, do desenvolvimento dos alunos de forma geral, para, finalmente, traçar 

ações concretas com a finalidade de obter a melhoria não só da aprendizagem, mas 

do desempenho da instituição. 

Assim, este artigo objetiva conhecer a atuação do supervisor escolar dentro 

dos mecanismos das avaliações em larga escala que vem ocorrendo nos últimos 

anos no Brasil. 

 

2 - SUPERVISOR ESCOLAR: PERFIL E ATUAÇÃO 

 

 A atuação do supervisor escolar passou por mudanças significativas desde a 

época da colonização do Brasil, quando tinha um caráter autoritário e repressor até 

a época atual, com uma função mais contextualizada com a direção e demais 

educadores, desenvolvendo, coordenando, acompanhando e implementando as 

políticas públicas educacionais em consonância com a proposta pedagógica da 

escola.  

 De acordo com Saviani (2003, p. 26), a função de Supervisor Escolar surge: 

“(...) quando se quer emprestar à figura do inspetor um papel predominantemente de 

orientação pedagógica e de estímulo à competência técnica, em lugar da 

fiscalização para detectar falhas e aplicar punições (...)”. 

 Rangel (2001, p. 57), situando o trabalho do Supervisor no universo da escola 

traz que: 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. 

 Indo além da simples organização de um espaço de estudo e ratificando esta 

mudança de paradigma na ação supervisora, Freitas (2001, p. 207) destaca que:  

 

É preciso que o/a supervisor/a, juntamente com os professores, 
problematizem e disponha-se a reconstruir sua identidade profissional à 
medida que pensem sobre o que fazem e porque fazem, sobre os 
significados que atribuem às suas práticas, discutindo a intencionalidade de 
seu trabalho, em permanente diálogo com a realidade, bem como lutando 
para a transformação das condições institucionais que limitam suas 
possibilidades de reinventar sua atuação profissional. 
 
 

 Analisando esta transformação, que gera a consequência das necessidades e 

das demandas sociais que interferem nos modelos de escola que se deseja, 

impulsiona os profissionais em Supervisão Escolar para um repensar de sua prática, 

fazendo com que esses profissionais passam a dialogar e agir mais dentro das 

necessidades e práticas profissionais que a profissão exige. 

 

3 - AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

 As avaliações, em diversos países, têm como objetivo maior identificar os 

níveis de conhecimentos e competências adquiridos pelos alunos e a analisar se 

estes alunos estão aptos à conclusão de um ciclo ou sistema educativo. No Brasil, o 

processo de avaliação externa passou a adquirir mais força a partir do advento da 

Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996, conhecida como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. Após essa lei, passou a ser assegurado um processo 

nacional de avaliação do rendimento escolar nos ensinos fundamental, médio e 

superior, com o objetivo de fundamentar os processos de decisão e definição de 

prioridades que visem à melhoria da qualidade do ensino.  

 

Avaliar implica ler o mundo, interpretar, e produzir sentidos. A avalição não 
é, pois, propriedade privada de uma disciplina especializada; é uma cultura 
plural inscrita em sistemas dinâmicos de comunicação e de práticas sociais. 
Não é, então simplesmente derivada de uma razão pura, mas sobretudo de 
um pensamento construído do relacional e qualitativo, do movente e 
emergente, do imprevisível e incomensurável, do simbólico e polissêmicos. 
(DIAS SOBRINHO, 2005, p. 22) 

 



O objetivo principal das avaliações em larga escala é mensurar o aprendizado 

dos alunos e, através da análise destes resultados traçar um retrato de toda 

educação no país para que nossos governantes possam criar políticas públicas que 

visam melhorar a qualidade da educação. Em seguida, juntamente com as SEEs, 

SREs, escolas e comunidade escolar poderão traçar ações e metas que irão garantir 

os padrões de qualidade da aprendizagem. Para CASTRO (2009) 

 

[...] essa avaliação educacional é considerada hoje uma das mais 
abrangentes e eficientes do mundo, pois a política de avaliação engloba 
diferentes programas, tais como o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Básica – Saeb, o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, o 
Exame Nacional de Cursos – ENC, conhecido como Provão e, 
posteriormente, substituído pelo Exame Nacional de Desempenho do 
Ensino Superior – Enade, o Exame Nacional de Certificação de Jovens e 
Adultos – Enceja, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior – 
Sinaes, a Prova Brasil e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
– Ideb (CASTRO, v. 23, 2009). 

 

Através das avaliações em larga escala podemos mostrar aos nossos 

governantes se a educação caminha para o sucesso ou para o fracasso; para a 

escola, mostrar os caminhos que deverão ser percorridos para a melhoria da 

aprendizagem e para nossos alunos e comunidade, mostrar que uma boa educação 

se faz com políticas públicas sérias e a com a participação de todos. 

 

4 - ATUAÇÃO DO SUPERVISOR ESCOLAR NAS AVALIAÇÕES EXTERNAS 

 

 A atuação do supervisor escolar no processo de avaliação em larga escala 

deve ser o de acompanhar todo processo de aplicação das avaliações, juntamente 

com todos os professores e direção fazer a análise dos resultados e principalmente 

divulgar os resultados das avaliações para toda comunidade escolar. 

 O supervisor escolar, através dos resultados das avaliações externas, tem 

condições de traçar um diagnóstico da escola, revelar as distorções e buscar 

correções no processo de ensino-aprendizagem, levar informações de conteúdos e 

metodologias que possibilitem ao professor melhorar sua prática educativa, ou seja, 

o supervisor  deve assumir a função de líder dentro do espaço escolar, 

promovendo,preparando e implementando as mudanças necessárias para levar o 

aluno ao objetivo maior que é a aprendizagem. Lima (2006) afirma: 



“dificilmente a supervisão escolar será totalmente aceita por todos os 
profissionais da escola, principalmente no que se refere às mudanças, pois 
muitos profissionais são resistentes às mudanças, no entanto existem 
possibilidades para eliminar e/ou diluir estas barreiras.” 
 

 

 Assim, o supervisor pedagógico precisa estar atento para que os resultados 

das avaliações sejam objeto de estudo e análise por todos os profissionais da escola 

e desse modo ajudar o professor a reformular, implementar e ajustar melhorias 

dentro da sala de aula, atingindo os padrões de qualidade exigidos no mundo atual. 

  

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A avaliação é um processo complexo, tanto por suas características técnicas, 

como pelo impacto produzido pelos questionamentos que a mesma provoca. O 

processo avaliativo também deve consistir de uma construção e não de mera 

medição de padrões pré-estabelecidos por pessoas que não conhecem o cotidiano 

escolar. Dessa forma é perceptível as ações de alguns profissionais da supervisão 

pedagógica, que associam as teorias às suas práticas, incorporando os aspectos 

provenientes dos estudos à sua realidade de trabalho. Para que este processo se 

realize, exige-se um bom planejamento, e de maneira segura, de todas as ações, 

relacionando-as de forma incondicional ao projeto pedagógico e considerando 

também o respeito à diversidade cultural.  

 Assim, conclui-se que é premente a necessidade de mais estudos sobre os 

resultados das avaliações externas realizadas na escola, com o acompanhamento 

do supervisor pedagógico, com o intuito de estabelecer parâmetros adequados ao 

conhecimento da real situação de aprendizagem do espaço escolar, do 

desenvolvimento dos alunos de forma geral, para, então, realizarem-se ações 

concretas com a finalidade de obter-se uma melhoria no ensino. 
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