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RESUMO
Este estudo teve como objetivo apontar ações de intervenção da supervisão escolar, no
trabalho em salas de aula abordando as inteligências múltiplas. Objetivou também a
democratização do conhecimento, bem como a minimização dos conflitos gerados pela
utilização de metodologias inadequadas no ensino de alunos com diferentes ritmos de
aprendizagem. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários mistos, compostos
por cinco questões, sendo duas abertas e três fechadas. Estes questionários foram aplicados
em 2012 e envolveu duas escolas públicas, uma da rede municipal e outra da rede estadual de
Pantano Grande – RS. O público alvo foi composto por alunos, professores e supervisores. As
Propostas Político Pedagógicas também foram analisadas neste estudo. A pesquisa deteve-se
na observação das práticas pedagógicas utilizadas nas escolas, bem como na atuação da
supervisão junto às mesmas. Os dados da pesquisa foram analisados com o auxílio das ideias
dos autores supracitados. Para finalizar o estudo, foram elaboradas sugestões de intervenção
da supervisão nos processos de ensino e de aprendizagem com ritmos diferenciados.
Palavras Chaves: Aprendizagem. Diversidade. Intervenção Pedagógica.
1 INTRODUÇÃO

A convivência social, em meio à diversidade, está longe de ser uma relação
harmoniosa. Ela gera muitos conflitos, tencionando as relações no ambiente escolar. Estes
conflitos são agravados devido à conjuntura do sistema educacional brasileiro. Para
entendermos a realidade das escolas brasileiras precisamos analisar a conjuntura do país e do
cenário mundial, pois o universo escolar reflete e reproduz as relações sociais do meio onde a
escola está inserida (BANDEIRA; FREIRE, 2006).
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Desta forma, as práticas escolares em um mundo capitalista e globalizado como o
nosso, não serão norteadas somente pelos pesquisadores ou especialistas em educação, tão
pouco seguirão a risca as propostas pedagógicas. O que se observa é que a metodologia
adotada no universo escolar acaba por reproduzir as relações hierarquizadas da sociedade
contemporânea.
Embora as propostas pedagógicas das escolas sejam embasadas por teorias
progressistas e interacionistas, no campo da didática e da metodologia o que ainda impera é a
metodologia tradicional, que seleciona e exclui de duas formas: através da reprovação, ou
através da promoção sem a devida progressão do conhecimento. As políticas públicas
governamentais, por sua vez nada mais fazem a não ser sacramentar esta desigualdade.
A divisão social e a concentração de renda é uma realidade vivenciada tanto por países
ricos, como pelos países pobres. Esta desigualdade econômica acarreta uma série de
problemas sociais que prejudicam o desenvolvimento das crianças e, provavelmente,
interferem na aprendizagem.
Será que nossas escolas estão preparadas para o desafio de educar com qualidade num
mundo de tantas desigualdades? Para responder a questão é necessário conhecer a realidade
da educação brasileira na atualidade e ter em mente que a maior parcela dos estudantes do
país frequenta a rede de ensino pública. Estes alunos pertencem à classe social média baixa e
a classe baixa. Um percentual bem menor frequenta a rede privada. Estes alunos pertencem à
classe média alta e a classe alta.
Na rede pública, está concentrado um maior número de problemas em relação ao
ensino, reprovação e abandono escolar. Embora a rede privada tenha um melhor resultado,
ainda deixa a desejar em relação à qualidade de ensino. Mas o que se pode observar nas duas
redes é que ambas não levam em conta o ritmo de seus alunos ao planejar e executar suas
ações pedagógicas.
Considerando a temática, esta pesquisa discorreu sobre a relação entre as Propostas
Político Pedagógicas e as práticas de ensino, bem como a intervenção da supervisão escolar
na ação pedagógica de duas escolas públicas do município de Pantano Grande, localizado no
interior do Rio Grande do Sul. Uma delas é pertencente à rede estadual de ensino e a outra faz
parte da rede municipal.
A escolha do tema desta pesquisa foi motivada pela busca de respostas a angústias
muito antigas, que acompanham a trajetória docente dos pesquisadores. Estas questões estão
relacionadas à educação e aos diferentes ritmos de aprendizagem.
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Para interpretar os dados, o estudo contou com o aporte teórico de Antunes, Gardner e
Perrenoud. A partir da análise dos resultados coletados, foram elaboradas propostas de
intervenção para a supervisão escolar atuar junto aos professores com o objetivo de facilitar o
trabalho com alunos, levando em conta seus ritmos de aprendizagem.

2 INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E RITMOS DE APRENDIZAGEM

Cada pessoa possui sua história particular e única, formada por estruturas biológicas,
psicológicas e culturais singulares. Desta forma, segundo Gardner (1995), o ser humano
aprende e expressa seus conhecimentos de forma singular.
Em pleno século XXI, com milhares de pesquisas científicas sobre o desenvolvimento
humano e os processos mentais de aprendizagem, observa-se que não houve mudanças
significativas nas práticas pedagógicas das escolas brasileiras. Mesmo sabendo que o ser
humano é único, com características psicológicas, cognitivas e culturais distintas, continua-se
educando para a homogeneidade, sem levar em conta os ritmos de aprendizagem de cada
aluno (PERRENOUD, 2000). As práticas pedagógicas, em nossas escolas estão voltadas para
a sincronia. Espera-se que os alunos aprendam em um mesmo espaço de tempo e tenham os
mesmos interesses e motivação sobre os temas abordados em aula.
Os professores, ao planejar suas aulas, não levam em conta as variáveis cognitivas de
cada aluno e desenvolvem o mesmo tipo de atividade para a turma inteira. Verifica-se dessa
maneira, o despreparo dos mesmos para trabalhar com a diversidade (KAERCHER; TONINI,
2010). Esta realidade estende-se também ao trabalho da supervisão escolar, que por uma série
de fatores não consegue reverter este processo de homogeneização do conhecimento. Esta
realidade vivenciada em nossas escolas é apontada como uma das causas responsáveis pelo
fracasso escolar.
A escola brasileira, salvo algumas admiráveis exceções, ainda trabalha o conceito de
inteligência que se vale do referencial sugerido por Alfred Binet há bem mais de
cem anos. Segundo nessa época se acreditava, a pessoa inteligente era a que sabia se
expressar com clareza a apresentava competência para dominar desafios da
matemática. Os saberes corporais, emocionais, artísticos, naturais e outros “moram”
fora da escola, pois na sala de aula só se exaltam essas propriedades (ANTUNES,
2006, p. 14).

Pesquisadores e educadores como o norte-americano Howard Gardner e o brasileiro
Celso Antunes, após longos anos de pesquisa sobre os processos mentais e a aprendizagem,
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chegaram à conclusão de que o conhecimento processa-se de forma diferenciada em cada
pessoa e que este processo mental vai sofrer influências tanto externas, como internas.
As influências externas são originárias do mundo em que as pessoas vivem. As
influências internas são resultado de características biológicas, psicológicas e emocionais de
cada ser humano (ANTUNES, 1997). Dessa forma podemos concluir que cada aluno possui
sua história particular e única, formada por uma estrutura biológica, psicológica e cultural
própria. Sendo assim apresenta um ritmo particular de aprendizagem, um tempo distinto para
aprender. “A certeza que a mente humana abriga diferentes inteligências pode ser confirmada
quando se observa casos de lesão cerebral, adquirida ou não, e essa pessoa perde elementos
específicos de uma ou mais inteligência, conservando intactos os demais (ANTUNES, 2006,
p. 7).
Embora conhecedores dessa característica peculiar do ser humano, os professores,
quando se veem frente aos alunos, passam a ignorá-la, preparando atividades didáticas como
se toda a classe possuísse o mesmo ritmo cognitivo. Dessa forma, acreditam que os alunos
vão responder aos estímulos propostos à turma no mesmo espaço de tempo. Quando as
respostas não chegam, ou demoram a chegar, vem à decepção acompanhada do sentimento de
culpa.
Normalmente esta postura leva os educadores a uma atitude de defesa ou de paralisia,
ficando sem saber o que fazer diante do desafio de ensinar alunos com ritmos diferenciados de
aprendizagem. Então passam a procurar culpados, que na visão deles, sempre estão fora da
sala de aula e podem ser: a família, a sociedade, o governo, o sistema, etc. Sentindo-se
impotente para solucionar o problema, o professor busca ajuda junto às famílias, que na
maioria das vezes não estão em condições de colaborar, ou não estão interessadas em
envolver-se na tarefa de educar seus filhos (PERRENOUD, 2000).
Outra atitude tomada pelos professores é buscar orientação junto à supervisão escolar.
Ela, na maioria das vezes, não está preparada para intervir de forma positiva nos processos de
ensino e de aprendizagem, devido estar envolvida em inúmeras atividades que não são de sua
competência (FERRREIRA, 2006). Assim sendo, deixam de lado a reflexão sobre a realidade
escolar e a promoção de práticas pedagógicas adequadas às necessidades dos alunos que
fazem parte deste contexto.
Dessa maneira as ações pedagógicas propostas pelos professores e supervisão escolar
funcionam de forma paliativa, resolvendo somente casos isolados. Sendo assim verifica-se
que, a escola está carente de um plano de educação que atenda a todos, não somente uma
parcela da população escolar. “O planejamento de minha escola ideal do futuro baseia-se em
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duas suposições. A primeira delas é de que nem todas as pessoas tem os mesmos interesses e
habilidades; nem todos aprendem da mesma maneira” (ANTUNES, 2006, p. 16).
Como a competência da supervisão escolar é pensar, planejar e sugerir práticas
pedagógicas que atendam o interesse de todos, certamente é dela que devem partir sugestões
para trabalhar esta realidade (ALVES, 1999).
A educação para a homogeneidade faz parte da cultura ocidental, neste contexto, a
escola tem um programa para cumprir, aos professores cabe o papel de dar conta dos
conteúdos, de planejar atividades para a turma, de estimulá-los, reforçar as explicações,
garantir a disciplina e a organização da classe. “A nostalgia de classes homogêneas e prontas
para trabalhar não desapareceu. Porém, é preciso trabalhar com a realidade da escola em
massa” (PERRENOUD, 2000, p. 68).
Na escola de classes homogêneas, os alunos que não apresentam resultados
satisfatórios são encaminhados aos setores de apoio pedagógico da escola com a finalidade de
serem enquadrados no ritmo da turma. Esses alunos normalmente são rotulados de “lerdos”,
“burros”, “retardados”, “indisciplinados” e seu fracasso escolar é visto com naturalidade, pois
não conseguem ou não querem aprender. No entanto, Gardner (1995, p. 13) apresenta uma
proposta alternativa:
Mas existe uma visão alternativa que eu gostaria de apresentar-baseada numa visão
de mente radicalmente diferente, que produz um tipo de escola muito diferente. É a
visão pluralista da mente, reconhecendo muitas facetas diferentes e separadas da
cognição, reconhecendo que as pessoas têm forças cognitivas diferenciadas e estilos
cognitivos contrastantes.

Para que esta proposta torne-se viável, a supervisão escolar deve assumir o papel de
interlocutora, de mediadora dos processos de ensino e de aprendizagem. Tendo como
compromisso o planejamento de projetos, em conjunto com a comunidade escolar com o
objetivo de articular ações onde teoria e prática estejam harmonizadas. Estas ações devem ter
o propósito de incentivar e facilitar a aprendizagem de todos os alunos.
O ponto de partida para elaborar ações pedagógicas, segundo Ferreira (2006), é
respeitar a diversidade e trabalhar tendo a consciência que, cada pessoa é única e deve ser
respeitada em sua individualidade. Para ensinar levando em conta as diferenças, deveremos
considerar a perspectiva de que toda a criança nasce com potencial infinito, sendo
responsabilidade da família e da escola desenvolvê-lo.
Para o desenvolvimento das potencialidades dos alunos é necessário criar um ambiente
adequado, sem violência, discriminação ou constrangimentos. A convivência, a sociabilização
deve fazer parte deste ambiente saudável, pois as estruturas internas de aprendizagem dos
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alunos desenvolvem-se e modificam-se através das experiências pessoais. Levando em conta
este fator, devemos proporcionar o maior número possível de experiências positivas, no
ambiente escolar.
Neste contexto, cabe à supervisão escolar sugerir aos professores, ações pedagógicas
simples e viáveis, assim como apoiá-los e orientá-los na execução de tais ações (ALVES,
1999). As reuniões pedagógicas e formações continuadas são um bom espaço para ouvir os
professores, bem como orientá-los, propondo referencial teórico de apoio pedagógico para
ajudá-los em suas práticas metodológicas, além de colocar-se a disposição para atendê-los
individualmente, ou em sala de aula, conforme a necessidade dos mesmos.
Segundo Perrenoud (2000), compete aos supervisores conhecer os alunos e suas
famílias, por isso é necessário planejar estratégias de aproximação com os mesmos conforme
a realidade de cada escola e, quando houver necessidade de realizá-las, devem ser bem
planejadas, respeitando o horário marcado, ser objetivas e rápidas. A opinião dos presentes
deve ser ouvida e respeitada.
Ainda sobre o assunto, Ferreira (2006) sugere que os supervisores tenham uma boa
relação com os gestores escolares, havendo respeito e colaboração entre os dois setores.
Certamente a escola funcionará melhor e o trabalho pedagógico será mais eficiente.

3 MATERIAS E MÉTODOS

Com a finalidade de fazer um recorte da realidade do universo escolar, investigou-se
duas escolas públicas do município de Pantano Grande – RS. Uma delas pertence a rede
municipal de ensino e outra a rede estadual. O estudo foi realizado por meio da coleta de
dados e análise das Propostas Político Pedagógicas destas instituições. Os instrumentos para
coletar dados foram questionários mistos, compostos por cinco questões, sendo a primeira e a
quinta questões abertas e as outras três fechadas. O público alvo da pesquisa foi constituído
por alunos, professores e supervisores.
Para constituir a amostra de alunos, foram selecionados três alunos por turma, em um
universo de duas turmas por escola. Sendo uma turma de sétima e outra de oitava série, o que
totalizou doze alunos. Já a amostra de professores, que totalizou seis profissionais, foi
composta por professores das disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática e Geografia, na
rede municipal, e por professores de Língua Portuguesa, Matemática e Língua Espanhola na
escola estadual. A escolha dos professores obedeceu como critério às respostas dadas pelos
alunos quanto às disciplinas com maiores dificuldades de aprendizado.
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Um questionário elaborado no mesmo formato daqueles aplicados a alunos e
professores foi aplicado a duas supervisoras, uma da escola municipal e a outra da escola
estadual.
Os resultados da pesquisa foram analisados levando em conta o sistema educacional e
a conjuntura sociocultural brasileira. Por fim, com o auxílio das ideias de Perrenoud, Gardner
e Antunes, são sugeridas ações de intervenção da supervisão no trabalho com ritmos
diferenciados buscando a democratização dos espaços de aprendizagem no ambiente escolar.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O gráfico 1 representa um panorama geral dos resultados obtidos com o questionário
aplicado aos alunos, os quais serão analisados a seguir.

Gráfico 1 - Percentuais das respostas dos alunos ao questionário.

Disciplinas com maiores
dificuldades de aprendizagem

Perfil da turma
Agitada 40%

Língua Portuguesa 34%
Geografia 25%

Participativa 9%

Matemática 25%

Muito legal l7%

Língua Espanhola 8%

Cheia de alunos diferentes 17%

Língua Inglesa 8%
Indisciplinadas 17%

Ritmos de aprendizagem
Rápido 41%
Pr ecisa de muita explicação 25%
Em grupo 17%
Tem dificuldade para aprender 17%

Estratégias utilizadas em sala de
aula
Explicação Oral
41,67%
Passam matéria no
quadro 41,67
Atividades no Livr o
Didáti co 16,66

Como aprendem
Explicações orais 43%
Atividades em grupo 28%
Aulas de reforço 8%
Trabalhos variados 13%
Pesquisas bibli ográficas 8%

Fonte: Dos próprios autores.
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Os alunos da escola municipal apresentam mais dificuldades no aprendizado dos
conteúdos das seguintes disciplinas: Geografia e Matemática, enquanto os alunos da escola
estadual apontam dificuldades no aprendizado dos conteúdos da disciplina de Língua
Portuguesa. Como causas para a dificuldade de aprendizagem nessas áreas do conhecimento,
os alunos apontaram os seguintes fatores: muito conteúdo; falta de concentração em aula;
turma agitada e barulhenta atrapalhando as explicações do professor; aulas monótonas sem
variação de metodologia; e conteúdos complexos, difíceis de entender.
Nas duas escolas as turmas de sétima séries apresentam maior índice de problemas
disciplinares e de aprendizagem. Também apresentam diversidade cultural, social e cognitiva
bem significativa. As duas turmas de oitava série não apresentam tantos problemas, possuem
um número menor de alunos, mas também apresentam diversidade cultural e cognitiva.
Observando o gráfico sobre a imagem que os mesmos têm de suas turmas, verifica-se
que eles são conscientes da situação real das mesmas, pois a maioria respondeu que elas eram
agitadas, indisciplinadas e cheias de alunos diferentes. Esta consciência pode ser ponto
positivo para uma intervenção pedagógica visando solucionar os conflitos apresentados nas
turmas pesquisadas.
Analisando as respostas referentes à forma de aprender, constatou-se que 59% deles
afirmam necessitar de estímulos diferenciados. Dentre estas afirmações, 25% correspondem
ao item “precisa de muita explicação”, 17% ao item “em grupo” e 17% ao item “tem
dificuldades para aprender”. Bem como 41% afirmam que aprendem mais rapidamente.
Mediante estas respostas, conclui-se que a aprendizagem neste grupo de alunos entrevistados
ocorre de maneira bem dinâmica. Por isso, em conformidade com as orientações de Antunes
(2005), aconselham-se metodologias variadas para que o processo cognitivo tenha sucesso.
Entre os que afirma aprender rapidamente, a maioria pertence às turmas de sétima
série e seu rendimento escolar não é bom. Estas afirmações nos levam a duas hipóteses. A
primeira seria de que os alunos não responderam com sinceridade este item. A segunda seria
de que os professores não utilizam, nesta série, a metodologia adequada ao tipo de
inteligências destes alunos. Esta constatação vem ao encontro do pensamento de Antunes
(2006) ao sugerir que o professor realize seu planejamento considerando o ritmo de
aprendizagem dos alunos.
De forma geral conclui-se que os alunos pesquisados têm um ritmo de aprendizagem
variado e um centro de interesses diferenciado. Este fator contrapõe-se com a metodologia
tradicional das escolas pesquisadas. Com certeza esta realidade vai gerar inúmeros conflitos e
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sérios problemas de aprendizagem, o que poderia ser evitado se fosse considerada a
heterogeneidade defendida por Perrenoud (2000).
O gráfico 2 apresenta os resultados obtidos com as questões fechadas do questionário
aplicado aos professores, os quais serão analisados a seguir.

Gráfico 2 - Percentuais das respostas dos professores quando questionados.

Objetivo do professor

Desafios do professor

A aprendizagem dos
alunos 43%

Sobreviver com seu
salário 17%

A aprendizagem e
formação moral dos
alunos 43%

Motivar os alunos
83%

Transmissão do
conhecimento 14%

Turma ideal
Uma turma
participativa 66%
Uma turma
disciplinada 17%
Uma turma cheia de
difrenças 17%

Fonte: Dos próprios autores.

Percebe-se que as maiores preocupações dos professores investigados são com a
aprendizagem e com a formação de valores. Mas cruzando esta resposta com os dados
fornecidos pelas respostas dos alunos, observa-se claramente um distanciamento entre o ideal
dos professores e sua prática em sala de aula. Cabe aqui a intervenção da supervisão escolar,
conforme sugere Alves (1999), para realizar um link entre o desejo dos professores e as
práticas metodológicas adequadas à realidade que os cercam.
Analisando as respostas sobre os desafios do professor, nota-se que a motivação de
seus alunos foi a opção escolhida pela maioria. Comparando esta resposta com a dada pelos
alunos quanto à metodologia utilizada, observa-se uma incoerência, pois enquanto os
professores mostram-se preocupados em motivar seus alunos, estes, por sua vez, afirmam que
as metodologias dos mesmos não são motivadoras.
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Ao serem questionados sobre o que é necessário para obter sucesso em sala de aula, os
professores foram unânimes em suas respostas. Todos marcaram o item “e”, que corresponde
à seguinte resposta: “soma de todos os fatores citados acima”. Isto é, a motivação, a
metodologia e a didática adequada à realidade da turma, a participação da família, o apoio da
equipe diretiva e pedagógica.
Esta resposta pode ser encarada como ponto positivo para o início de um trabalho da
supervisão junto aos professores, já que estes têm consciência dos fatores relevantes para a
aprendizagem. Assim sendo, cabe à supervisão sugerir metodologias adequadas a realidade
das turmas.
Ao analisarmos o segundo item, observamos que 17% dos professores entrevistados
desejam trabalhar em uma turma disciplinada, isto é, uma turma com o mesmo ritmo de
aprendizagem, ou seja, homogênea conforme a definição de Perrenoud (2000), enquanto os
outros 17% desejam trabalhar com uma turma que apresente diversidades.
Quando questionados sobre quais estratégias são utilizadas para ensinar alunos de
lenta aprendizagem, os professores enumeraram diversas estratégias: acompanhamento
diferenciado e individualizado; atendimento fora da sala de aula; conversa e motivação;
trabalho em grupo; aulas participativas; regras claras; auxílio da família e metodologias
diversificadas.
A maioria destas estratégias parecem adequadas para facilitar a aprendizagem. Mas
cruzando os dados fornecidos pelos alunos, temos uma nova perspectiva da situação do ensino
e da aprendizagem destas escolas. Sendo assim, podemos concluir que as estratégias
mencionadas pelos educadores são pouco usadas, ou usadas de maneira inadequada, o que os
leva a não alcançar os resultados esperados em sala de aula.
O questionário aplicado às supervisoras, uma da escola municipal (supervisora M), e a
outra da estadual (supervisora E), revela dados sobre a estrutura e funcionamento do setor. Ao
serem questionadas sobre quem compõe a Coordenação Pedagógica em sua escola e qual é o
papel desta equipe, as respostas foram:
“Somente por mim, o que dificulta muito o trabalho, porque mesmo a escola sendo
pequena temos muitas questões para serem tratadas como: baixo rendimento, falta de
motivação, falta de participação das famílias, entre outros; a escola dispõe de um bom grupo
de professores, engajados na proposta da escola o que facilita o trabalho” (supervisora M).
“A nossa equipe é composta por duas professoras com especialização em Orientação
Pedagógica, duas com especialização em Supervisão Escolar e três que fazem o papel de
Coordenadoras Pedagógicas (formação em Matemática e História). A Coordenação
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Pedagógica tem o papel de assessorar os professores em seus trabalhos pedagógicos;
identificar as dificuldades dos alunos e professores; conversar com os professores sobre o
cargo discente” (supervisora E).
Nota-se uma diferença enorme entre a forma de trabalhar das duas supervisoras em
cada uma das escolas pesquisadas. Embora enfrentem desafios comuns, a maneira de
solucioná-los é bem diferente. Com certeza devemos levar em conta as peculiaridades de cada
escola nesta análise. Observa-se em ambos os casos, a necessidade de um grupo de apoio à
supervisão escolar, constituído por: psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, orientadores
educacionais e assistentes sociais, o que é reforçado por Perrenoud (2000).
Ao serem questionadas sobre qual é o maior desafio da supervisão escolar, as duas
assinalaram o item (e) - Baixo rendimento escolar. Contextualizando a realidade sociocultural
com as práticas didáticas e pedagógicas das escolas pesquisadas, nos leva a concluir que o
baixo rendimento é resultado da soma de fatores como: diversidade, problemas sociais,
metodologias tradicionais, carência de políticas públicas eficazes e profissionais da educação
despreparados para enfrentar esta realidade. Diante deste quadro os processos de ensino e de
aprendizagem sofrem prejuízos resultando no fracasso escolar que passa a ser inevitável.
Quando arguidas sobre a causa do baixo rendimento escolar, novamente as
supervisoras assinalaram a mesma resposta, item (e), “Uma associação dos quatro fatores:
metodologia, didática, desmotivação por parte dos alunos, falta de incentivo da família e
condições socioeconômicas.” Esta afirmação vem reforçar a questão anterior sobre os
desafios da supervisão na escola contemporânea.
Ao serem questionadas sobre como a Coordenação Pedagógica faz para conhecer
melhor a realidade da comunidade escolar, outra vez as supervisoras assinalaram a mesma
resposta, item (c), “Reunião com pais e alunos.” Tal estratégia deixa a desejar, pois, conforme
os estudos de Perrenoud (2000), grandes grupos inviabilizam a elaboração de um diagnóstico
mais preciso das famílias dos mesmos. Usando somente este procedimento, corre-se o risco
de perder dados importantes sobre a vida dos alunos. Estas informações ajudariam a
solucionar conflitos, ou a evitá-los, bem como poderiam mapear as atividades a serem
desenvolvidas com os mesmos.
Quando questionadas sobre quais as estratégias desenvolvidas pelo setor pedagógico
com a finalidade de melhorar o desempenho dos alunos da sua escola, as respostas foram:
“Aulas de reforço no turno oposto ao escolar; atendimento especializado com pedagogas,
psicopedagogas e psicólogas; reunião com pais e alunos” (supervisora M). “Conversa com o
aluno; reunião com os pais; acompanhamento do aluno; conversa com o professor sobre o
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desempenho do aluno para traçar alternativas; se há disponibilidade de recursos humanos o
aluno é encaminhado para reforço” (supervisora E).
Observa-se, pelas respostas, que não há uma intervenção pedagógica na aprendizagem,
recorre-se a metodologia tradicional, intervindo individualmente nos casos de baixo
rendimento. Este atendimento individualizado é duramente criticado por Perrenoud (2000),
por não considerar o todo e assim não alcançar o resultado desejado.
Analisando os dados coletados em nossa pesquisa, chegamos à conclusão de que as
práticas didáticas e pedagógicas das duas escolas, por não serem adequadas, tornam-se um
entrave para a concretização dos objetivos das mesmas, como também contribuem para o
baixo rendimento e evasão escolar. A partir dos estudos de Gardner (1995), fica claro que este
tipo de abordagem metodológica tradicional se mostra inadequada para solucionar os
problemas de baixo rendimento e de evasão, que são bem acentuados nestas escolas.
Ao analisar as Propostas Político Pedagógicas das escolas em estudo, verificou-se que
as mesmas possuem um marco referencial claro, explicitando o contexto onde estão inseridas.
A escola municipal foi muito feliz na elaboração de seu marco teórico, tendo como referencial
os autores Paulo Freire e Celso de Vasconcelos. Desta forma, observa-se que apostaram no
construtivismo, conforme descrito em seus objetivos e na definição do papel da escola. “A
escola pretende trabalhar a construção do conhecimento através de situações práticas que
propiciem ao educando a elevação de sua autoestima, o respeito às diferenças e o
desenvolvimento de suas competências e habilidades...” (PPP, 2010, p. 6).
Contudo, percebe-se que esta proposta apresenta um problema na sua elaboração. Ela
não é planejada em conjunto com a comunidade escolar e sim por um pequeno grupo,
composto pela direção e supervisão. Sendo assim este projeto vai ter a visão somente de um
segmento da escola, deixando de lado importantes colaborações dos outros seguimentos, o
que contradiz ao próprio projeto.
Realizando uma análise preliminar da proposta de trabalho da escola, observamos que
suas ações parecem adequadas à realidade de sua comunidade. Mas ao cruzarmos os dados
coletados junto aos alunos, professores e supervisão, observamos um descompasso entre a
teoria proposta pela escola e sua prática pedagógica. Os pontos que necessitam de uma
intervenção da supervisão estão relacionados à metodologia tradicional, ao trabalho de apoio
pedagógico calcado também em métodos tradicionais e a carência de recursos humanos. Com
certeza esses pontos vão servir de entrave para a construção de “uma educação de qualidade”,
conforme deseja a escola, ou “a desenvolver os potenciais dos alunos”, segundo afirma
Gardner (1995).
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Outro ponto preocupante foi verificado ao analisar a Proposta Político Pedagógica da
escola estadual que diz respeito à metodologia. A escola se diz construtivista, mas a partir da
análise das respostas dos alunos, percebemos que na verdade sua prática metodológica é
tradicional, baseada na transmissão, memorização de conteúdos, relegando as diversidades.
Desta forma constata-se que a prática metodológica não acompanha os pressupostos teóricos
apontados na proposta da escola.
“A escola busca, na sua ação e atuação, a construção de diálogos reflexivos e
criticidade criatividade, autonomia e que, através da prática pedagógica, possa contribuir para
criar um mundo melhor...” (PPP, 2011, p.5).
Devemos salientar que o apoio pedagógico da supervisão aos professores, a fim de que
estes tenham sucesso na execução da PPP da escola, pode ser prejudicado devido ao tamanho
da escola e do número reduzido de especialistas em educação atuando nesta área. Em um
segundo momento, a escola está necessitando redefinir os papéis desempenhados por estes
profissionais, a fim de que estes não se ocupem com tarefas menos relevantes. Vale lembrar
que, segundo Alves (1999), é preciso que a supervisão escolar evite assumir atividades
burocráticas, ou de controle e fiscalização e desempenhe seu verdadeiro papel que é mediar os
processos de ensino e de aprendizagem.
Ao analisar as Propostas Político Pedagógicas dessas escolas, o discurso dos
especialistas em educação e as práticas pedagógicas, constatou-se que houve um avanço
teórico, pois as propostas das escolas são progressistas, mas suas práticas pedagógicas não
acompanham estas teorias, havendo necessidade de adequação das mesmas.
Educar neste novo milênio é um grande desafio, pois o processo cognitivo está
relacionado a valores que nem sempre são respeitados em uma sociedade capitalista,
caracterizada pelo consumo, tecnologia e individualismo. Educar nesta sociedade significa
resgatar valores como respeito, solidariedade, dignidade, autonomia e diversidade (FREIRE,
1997).
Mas não podemos esquecer que as escolas fazem parte de um universo impregnado de
vícios como a intolerância, o preconceito, a discriminação e o individualismo. Devemos ter
consciência que para modificá-los teremos de enfrentar barreiras, tanto institucionais, como
sociais, econômicas e culturais, bem como os supervisores deverão ser arrojados e dinâmicos
em suas intervenções pedagógicas, conforme indica Ferreira (2006), acabando de vez com
rótulos antigos, que ligam sua figura a inspetores, fiscais, interlocutores das propostas
governamentais, ou meros especialistas burocratas que vivem isolados em uma “bolha”,
distanciados da realidade do cotidiano escolar.
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Como ações metodológicas para a sala de aula, os supervisores podem sugerir,
segundo Perrenoud (2000), as seguintes práticas: que o professor utilize metodologias
variadas; trabalhe em outros ambientes como: laboratórios de informática, de ciências, pátio
da escola; desenvolver projetos coletivos e interdisciplinares; utilize recursos multimídias e
desenvolva outras atividades didáticas, tais como: teatro, danças, jogos e música podem tornar
as aulas mais criativas e prazerosas. Essas experiências positivas podem colaborar para que
todos os alunos tenham oportunidade de aprender.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo partiu do pressuposto que todo ser humano é diferente e que tem o direito
de aprender dentro de seu ritmo biológico, psicológico e cultural. A partir da análise realizada,
chegamos à conclusão que as escolas precisam aprender a trabalhar com a heterogeneidade.
Não como algo raro e sim tendo a consciência de que a diversidade é comum, é normal. Ela
faz parte do contexto da sala de aula, não é rara, nem uma aberração.
Seguindo esta linha de raciocínio, parece óbvio que necessitamos novas posturas para
educar respeitando essas diferenças. É nesse momento que a figura do supervisor se faz
necessária para fomentar, incentivar e planejar práticas pedagógicas que superem o desafio de
educar na adversidade.
A partir do referencial teórico, do estudo das Propostas Político Pedagógicas e da
análise dos dados coletados junto as duas escolas pesquisadas, foram sugeridas ações de
intervenção da supervisão junto ao trabalho docente. As propostas metodológicas sugeridas
objetivaram adequar às práticas pedagógicas aos ritmos de aprendizagem dos alunos,
possibilitando a criação de espaços democráticos dentro da escola. Acredita-se que tal postura
contribuirá para minimizar as tensões geradas nos processos de ensino e de aprendizagem
tradicionais e superar problemas de evasão e baixo rendimento tão comuns em nossas escolas.
Concluímos que para entrarmos no ritmo da educação, precisamos reestruturar a
escola e nossas práticas pedagógicas, levando em conta as diversidades, as múltiplas
inteligências e as competências de nossos alunos. Para realizar este trabalho, a supervisão
necessita de um projeto que envolva todos os alunos, tanto os de rápida, como os de média e
lenta aprendizagem, dessa maneira teremos a escola democrática que sonhamos.
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