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O PAPEL DO SUPERVISOR-INSPETORNA ESCOLA FRENTE AOS NOVOS 

DESAFIOS EDUCACIONAIS 
 

¹Silvania Gorete Godinho 
 

 
RESUMO 

 
O trabalho do supervisor escolar se faz importante no ambiente estudantil buscando profissionais nos 
dias atuais que tenham formação e conhecimento adequado para trabalhar com os diversos problemas 
que a escola vai apresentar. Devido aos novos paradigmas educacionais a direção do trabalho desse 
profissional vem mudando e sendo construída com referências em leis específicas que tanto 
evidenciam um profissional fiscalizador e de controle sobre as escolas, ou norteiam para uma atuação 
maior na orientação pedagógica administrativa das escolas, um trabalho mais amplo que envolve 
professores, alunos e as famílias dos discentes. O objetivo do presente trabalho é mostrar através 
de revisão bibliográfica qual o papel e a importância do supervisor escolar frente aos novos paradigmas 
educacionais. Esse profissional não está aliado apenas às práticas administrativas, fazendo com que 
esteja articulado e integrado, contribuindo para que se tenha uma visão total do conhecimento, 
contribuindo de maneira positiva para o desenvolvimento da gestão escolar e conflitos. 

 
Palavras chave: Supervisão Escolar.Paradigmas Educacionais.Sociedade. 
 

 
ABSTRACT 

 
The work of the school supervisor is important in the student environment, seeking professionals in the 
present day who have adequate training and knowledge to work with the various problems that the 
school will present. Due to the new educational paradigms the direction of the work of this professional 
has been changing and being constructed with references in specific laws that so much evidences a 
professional control and of control on the schools, or they orient towards a greater action in the 
pedagogical orientation of the schools, a more work teachers, students and the families of the students. 
The objective of the present work is to show through bibliographic review the role and importance of the 
school supervisor in face of the new educational paradigms. This professional is not only linked to 
administrative practices, making them articulated and integrated, contributing to a total view of 
knowledge, contributing positively to the development of school management and conflicts. 
 
Keywords: School Supervision.Educational Parameters. Society. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.INTRODUÇÃO 

 

           Entendido como um tema importante no ambiente escolar, o artigo foca no 

papel do supervisor na escola frente aos novos desafios educacionais. 

           Para os estudiosos no assunto, esse eixo acadêmico possui destaques na 

atualidade e merece ser discutido e estudado, somando assim melhor entendimento 

que cominará na aplicação desses conceitos diariamente quando do exercício da 

função referente à área pedagógica de atuação quando assim exigir, preenchendo as 

lacunas do conhecimento adquiridos nesses estudos para sanar eventuais problemas. 

            É no recinto escolar que a praticidade pedagógica é aplicada visando melhorar 

à educação, nesse sentido os meios tecnológicos auxiliam tornando-se os principais 

meios de comunicação indiretamente e/ou diretamente entre as pessoas, usados 

assim pelas instituições de ensino, organizações e demais locais de trabalho, e, 

repetidamente na educação. 

          Para Yus (2002, p. 25): 

Um paradigma é definido como um conjunto de regras que define qual deve 
ser o comportamento e a maneira de resolver problemas dentro de alguns 
limites definidos para que possa ter êxito e neste sentido, pode-se afirmar que 
um paradigma pode determinar comportamentos em todas as áreas do 
conhecimento, daí a importância de seu estudo. 

              

 Apesar dos caminhos traçados pelos paradigmas educacionais ainda é 

necessário realizar ações que visam solucionar problemas, e, é nesse sentido que 

entra o supervisor-inspetor escolar para ajudar na otimização das demandas. 

 Conforme Augusto (2010), “inspetor é aquele que inspeciona, examina, 

verifica, exerce vigilância e fiscaliza”. Para o autor “as ações do inspetor, também 

coerentes ao supervisor compreendem basicamente na verificação das obrigações 

legais prescritas, das instituições e pessoas que as integram, assim como, as 

restrições e proibições de ações, tendo em vista o funcionamento correto e legal dos 

serviços”. 

 Dessa maneira o trabalho apresenta o papel de extrema importância desse 

ator educacional através de referências bibliográficas levando em consideração os 

atuais paradigmas educacionais brasileiros e seu relacionamento com as alas 

escolares. 

 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
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            Esse fragmento do estudo apresenta descritivamente métodos que foram 

utilizados para alcançar os objetivos do trabalho. Aqui se define a caracterização da 

pesquisa, assim como o local de estudos e aponta quais os instrumentos de coleta de 

dados. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Para Martins e Pinto (2001) a tipologia de pesquisa classificada como referencia 

bibliográfica objetiva-se conhecer e analisar determinado assunto, utilizando-se de 

conteúdos científicos, baseados em referências teóricas publicadas em livros, 

revistas, periódicos e outros, e desta maneira para que assim se explique e discuta 

tais temas, compreendendo e discutindo tais conteúdos. 

Ao levar em conta os autores, tem-se que por meio da revisão bibliográfica 

pode-se consultar várias publicações como base de dados, que consiste em livros, 

periódicos, artigos, revistas, entre outras fontes, com a finalidade de enriquecer a 

pesquisa, não sendo uma comum repetição de conceitos e estudos já desenvolvidos 

por outros autores, porém uma abordagem atualizada, com um novo foco, visando 

proporcionar novas conclusões sobre os diversos temas tratados. 

Deste modo o autor entra em contato com diversos conteúdos que já foram 

escritos, ditos ou filmados sobre o tema, onde a ideia é proporcionar que os autores 

abordem os temas com novo enfoque ou abordagem (DEMO, 2000). 

 

2.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Vergara (2007, p. 59) destaca que, os “[...] objetivos são alcançados com a 

coleta, o tratamento e, posteriormente, com a interpretação dos dados; portanto, não 

se deve esquecer-se de fazer a correlação entre objetivos e formas de atingi-los”.  

Assim, por se tratar de uma pesquisa de revisão bibliográfica, o trabalho teve 

como principal fonte de coleta de dados em sua pesquisa bibliográfica, constituído 

principalmente de livros, sites e artigos, revistas e periódicos. 

 

3.DESENVOLVIMENTO 
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3.1 PLANEJAMENTO EDUCACIONAL, OS PARADIGMAS E SEUS DESAFIOS NA 

EDUCAÇÃO 

 

Para obtenção do sucesso nas atividades escolares faz-se primordial o 

planejamento educacional. “LIBANEO (1994, p.26) afirma que: O trabalho docente é 

uma atividade coordenada, planejada visando atingir objetivos de aprendizagem, por 

isso precisa ser estruturado e ordenado”. 

E, é no planejamento educacional que encontra-se a figura do supervisor. 

Corrobora Alves (1985, p.25), a Supervisão Educacional é vista como “um processo 

dinâmico que garante parâmetros para a relação ensino-aprendizagem que se realiza 

na escola”. 

Conforme o autor Khun (In: BEHRENS, 2003, p.27) paradigma é a “constelação 

de crenças, valores e técnicas partilhadas pelos membros de uma comunidade 

científica”. Na filosofia platônica o paradigma é considerado um mundo de ideias que 

foi introduzido recentemente como conceito da ciência.  

Completa Moraes, (1996) “Paradigma é um modelo científico de grande 

envergadura, com base teórica e metodológica, convincente e sedutora, e que passa 

a ser aceito pela maioria dos cientistas integrantes de uma comunidade. É uma 

construção que põe fim às controvérsias existentes na área a respeito de 

determinados fenômenos. A partir da existência de um consenso sobre determinadas 

ocorrências ou fenômenos por parte de um grupo de cientistas, inicia uma sinergia 

unificadora ao redor de um novo tema”. 

Ao apurar o exercício docente que atenda o paradigma da complexidade, após 

o planejamento foca-se sobre a formação do professor que é resultado de uma 

formação cartesiana, mas que necessita reconfigurar suas concepções, metodologias 

e seu paradigma para uma prática inovadora, frente às demandas de formação do 

cidadão do tempo presente. Destaca-se a formação continuada dos professores a 

partir do paradigma da complexidade, buscando se uma formação continuada para 

um ensinar inovador, holístico e reflexivo, conforme destacado por Behrens (2003, 

p.55): 

O desafio dos cientistas e intelectuais no sentido da retomada do todo 
contamina a educação e instiga os professores a buscarem uma prática 
pedagógica que supere a fragmentação e a reprodução do conhecimento. O 
ensino como produção de conhecimento propõe enfaticamente o 
envolvimento do aluno no processo educativo. A exigência de tornar o sujeito 
cognoscente valoriza a reflexão, a ação, a curiosidade, o espírito crítico, a 
incerteza, a provisoriedade, o questionamento e exige reconstruir a prática 
educativa proposta em sala de aula. 
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Para Tavares e Escott (2005), o supervisor-inspetor deve ser criador de 

espaços que favoreçam novas relações dentro das escolas para que os alunos, os 

pais, professores e funcionários se transformem numa equipe capaz de construir uma 

escola voltada para a aprendizagem do aluno e sua formação como cidadão 

comprometido com o desenvolvimento da sociedade. Ele deve também estar 

preparado para se deparar com dificuldades, ser capaz de trabalhar causas e não 

efeitos, estimular pensamentos transformadores, mudar posturas, articular 

informações e ações, lutar contra as condições precárias de trabalho e lidar com 

incertezas e imprevistos. 

De acordo com Medina (1997), o trabalho de inspeção do supervisor, centrado 

na ação dos professores não pode ser confundido como assessoria ou consultoria, 

por ser um trabalho que requer envolvimento e comprometimento. 

Assim a autora revela que a supervisão escolar através da inspeção tem como 

objeto de trabalho a produção do professor, o aprender do aluno e a preocupação em 

especial com a qualidade da produção. Desse ângulo o objeto de atuação desse 

profissional atenta-se para a aprendizagem do discente via docente, um trabalho em 

equipe, nesse processo, um depende do outro, ou seja, ele harmoniza o ambiente 

educacional. 

 

3.2 O PAPEL DO SUPERVISOR ESCOLAR 

 
Para ALARCÃO (2001. p. 16): 

 
A função supervisora pode ser compreendida como um processo em que um 
professor, mais experiente e mais conhecedor do cotidiano escolar, norteia 
outro professor ou aspirante “a professor no seu desenvolvimento humano e 
profissional”. 
 

 

Conforme VASCONCELLOS, (2002, p. 87): 
 

 
É importante não esquecer nunca que, a supervisão ou coordenação é 
desempenhada por um educador, e deste modo deve combater a tudo aquilo 
que desumanizar a escola: a propagação da “ideologia dominante, e o 
autoritarismo, o conhecimento desvinculado da realidade, a evasão, a lógica 
classificatória e excludente (repetência ou aprovação sem apropriação do 
saber), a discriminação social na e através da escola, etc.” 
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O supervisor escolar trabalha essencialmente com gestão pessoal, e se 

preocupa como as possibilidades ocorrerão. Sendo responsável por garantir a 

integridade de todos os arquivos existentes. Além disso, este profissional tem 

fundamental importância na comunicação relacionando-se três eixos: administração, 

escola e comunidade. 

Em relação ao histórico desse profissional, ainda no primeiro quarto deste 

século, a supervisão no Brasil praticamente limitava-se à fiscalização de aspectos, tais 

como, matrícula e frequência dos alunos, condições do prédio, assiduidade do 

professor, entre outros. Em alguns regulamentos, já eram previstos deveres de técnica 

pedagógica: assim devia dar aulas-modelo, aconselhar o professor. Mas geralmente 

não se sentiam inclinados ao desempenho dessas tarefas. 

Com o passar dos anos, deixa de ser uma figura fiscalizadora, como é notado 

atualmente, para ser um mobilizador na comunidade escolar, se inserindo como 

membro da equipe para que se garanta o acesso da sociedade as instituições 

escolares, conhecimento e cultura. 

Ainda em relação ao passado, Finoto (2010), afirma que aparece, pela primeira 

vez, na legislação do Ensino em 1932, na reforma de Campos do Ensino Secundário 

(Decreto - Lei nº. 21.241, de 04/05/1932-artigos 63 a 86). Em 1934 surge a figura do 

Fiscal Permanente responsável pela inspeção dos estabelecimentos de ensino normal 

do Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais (Decreto nº11. 501, de 14/08/1934), 

função essa que só veio a ser extinta em 1974, na vigência da Lei Estadual nº 6. 

277/73 – 1º Estatuto do Magistério (Cf. parágrafo único do artigo 10, do Decreto nº. 

16.244 de 08/05/1974). 

Ao decorrer do século XX, as tarefas de inspeção escolar chegaram a se 

converter em sistemas complexos e intrincados e carregaram-se de numerosas 

críticas. Os principais comentários dirigiram-se contra as condições de trabalho dos 

supervisores ou inspetores (carência de pessoal, falta de recursos, absenteísmo nas 

escolas mais remotas), os conflitos de funções (sobrecarga de tarefas, tensões entre 

as obrigações administrativas e pedagógicas, tensão entre as funções de controle e 

apoio), as práticas tradicionais de recrutamento e formação, a falta de apoio 

profissional com que devem realizar seu trabalho (guias ou manuais de supervisão, 

bases de dados atualizadas regularmente) e a debilidade ou ausência de um processo 

de retorno ou retroalimentação para os professores e diretores (CARRON e DE 

GRAUWE, 2003). 
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Em um artigo analisado por Krug, (2010) o trabalho atingiu os objetivos 

previstos para o estudo, e mostrou que a realidade educacional contemporânea 

demanda profissionais críticos e transformadores em um panorama de perplexidade 

diante das aceleradas mudanças sociais, das novas configurações do mundo do 

trabalho e das novas exigências de aprendizagem. O trabalho do supervisor é 

bastante desafiador, especialmente na tarefa de contribuir com a formação continua 

dos professores.  

Para o autor é preciso construir o sentido do trabalho pedagógico e o supervisor 

assumir na escola um papel de mediador em um ensino de qualidade.  O lugar do 

supervisor revela-se fundamental na medida em que constitua numa liderança técnico 

pedagógica, sendo responsável pela articulação entre professores, diretor, alunos, 

família, sem perder de vista as implicações de todo processo educativo. Várias são as 

competências para assumir um cargo de supervisor, hoje principalmente é ver a escola 

como um todo.  

 
 

3.3 DESAFIOS DO SUPERVISOR-INSPETOR NA SOCIEDADE ATUAL 
 

Segundo Santos (2008), desde o período imperial até a década de 70 do século 

XX, os profissionais que exerciam a função de supervisor escolar, eram contratados 

por serem considerados de confiança do governo. Por muito tempo, o inspetor foi 

tratado como autoridade máxima da escola, onde atuavam de forma rígida e 

autoritária. Com as crescentes inovações e modificações que a sociedade tem 

passado, faz-se necessário que a escola se adeque a realidade em que está inserida. 

Assim ao acompanhar tais mudanças ela mostra aos alunos que os mesmos também 

devem fazer o mesmo, e devem estar em sintonia para melhor utilizar as evoluções 

ocorridas para maximizar a relação professor, aluno, escola. Tal relação também 

mudou muito, antes se priorizava o conteúdo, atualmente se tem espaço também para 

o respeito, aceitação, vivencia democrática e apoio ao desenvolvimento (AZEVEDO, 

2017 online). 

Outro fator de mudança foi o modelo de sociedade que alterou-se, os diversos 

acontecimentos sociais,econômicos, culturais e tecnológicos não mais conseguem ser 

explicados pela sociedade estável e conservadora que imperava até alguns anos 

atrás.  
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Tais mudanças apresentaram um foco diferente ao profissional. Segundo 

Alves (1994), o supervisor deve ser o profissional encarregado do controle de qualquer 

ação, o supervisor escolar deve ser o encarregado de promover a interação entre 

teoria e prática, entre pensamento e ação. Desta forma entende-se ser esse 

profissional o responsável pelo elo entre as diferentes partes envolvidas na gestão 

escolar, incluído a relação com os pais dos alunos. 

Corrobora Rangel (2000), o supervisor escolar faz parte do corpo dos 

professores e tem sua especificidade do seu trabalho, caracterizado pela coordenação 

das atividades didáticas e curriculares e a promoção e o estímulo de oportunidades 

coletivas de estudos. 

Dessa maneira, o papel do supervisor escolar na atualidade, é ser atuante e 

participativo no dia a dia das escolas que estão sob a sua responsabilidade, assim,é 

necessário que o profissional abra-se para as diversas transformações que a 

sociedade está passando, além de garantir que as políticas educacionais sejam 

efetivamente adotadas pelas instituições de ensino. 

Em outro artigo, Wendler, (2015) objetivou-se identificar como é a relação do 

supervisor escolar com os demais integrantes da equipe diretiva, professores, alunos 

em busca de melhorar a qualidade do processo ensino–aprendizado, dentro de uma 

concepção de gestão democrática mostrou nos resultados que a função do supervisor 

não é somente algo burocrático, pois ela esta vinculada, diretamente, ao processo de 

ensino-aprendizagem. Porém, a realidade vivenciada nas escolas é preocupante, pois 

os supervisores não estão conseguindo exercer sua função de maneira adequada e 

com entusiasmo. Portanto, o autor concluiu que a supervisão escolar tem um papel 

fundamental na escola, por isso esses profissionais devem sempre buscar inovações, 

ser um elo entre os diferentes setores da escola para realizar um trabalho coletivo, 

visando o êxito educativo no ambiente escolar. 

Para o autor o supervisor escolar deve pensar no progresso de todos que fazem 

parte de sua equipe. Ele deve ter consciência de que essa equipe inclui os alunos, os 

professores e demais funcionários da instituição. Como supervisor, ele precisa 

perceber o ambiente educacional e seus componentes como uma organização que 

tem uma missão, um objetivo a ser alcançado e recursos a serem administrados. O 

supervisor precisa ser dinâmico e ter flexibilidade junto ao corpo docente e discente. 
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4.CONCLUSÃO 

 
Pretendeu-se com esse trabalho apontar o evoluir do papel do supervisor 

escolar diante novos paradigmas educacionais e discutir a atuação desse na 

atualidade, assim como verificar novamente o perfil necessário a esse profissional 

devendo o mesmo atentar-se aos novos desafios. 

Com o passar no tempo novas responsabilidades foram atribuídas aos 

docentes devido à legislação brasileira, assim tarefas antes delegadas a órgãos 

centralizados foram encaminhados a escolas e consequentemente aos professores. 

Um exemplo disso é a gestão do currículo, programas e avaliação, nesse sentido o 

supervisor que toma decisões sobre tais aspectos. 

Compreende-se então que o papel do supervisor escolar constitui-se 

importante na construção de um novo paradigma de educação, deixando de 

representara figura fiscalizadora como é visto na atualidade, tornando-se um 

mobilizador na comunidade escolar, colocando-se membro da equipe, tornando-se um 

elo de construção do conhecimento positivo entre as partes. 
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