
Educar, Curitiba, n. 20, p. 319-323. 2002. Editora UFPR320

AUTOR: Eliane Cleonice Alves Precoma
ORIENTADOR: Prof.ª Dr.ª  Helena Costa Lopes de Freitas
NÍVEL: Mestrado
INSTITUIÇÃO: Universidade Estadual de Campinas
ANO DA DEFESA: 2001
TÍTULO: Atuação dos pedagogos – entre olhares e provocações: um estudo sobre o

trabalho pedagógico realizado por uma orientadora educacional e uma
supervisora escolar em uma escola da Rede Municipal de Ensino de Curitiba.

RESUMO

A presente pesquisa investiga o trabalho
pedagógico desenvolvido  pelos
pedagogos − supervisores escolares e
orientadores educacionais −  buscando
identificar quais as referências teórico-
metodológicas  sustentam esse trabalho e
analisar as relações que se estabelecem
entre a prática e as exigências educacio-
nais colocadas para a escola no quadro atu-
al das modificações introduzidas pelas no-
vas políticas educacionais. Para tanto, foi
desenvolvido um estudo de caso em uma
escola da Rede Municipal de Ensino de
Curitiba, onde o trabalho pedagógico rea-
lizado por uma orientadora educacional e
por  uma supervisora escolar foi descritos
e analisado.
Esta pesquisa faz parte do conjunto de
pesquisas que são realizadas na linha de
pesquisa Ensino, Avaliação e Formação
de Professores, circunscrita, portanto, ao
LOED − Laboratório de Observações e Es-
tudos Descritivos, da Faculdade de Edu-
cação da Unicamp. A metodologia de
pesquisa utilizada baseou-se na obser-
vação direta do trabalho pedagógico de-
senvolvido pelas profissionais, cada ob-
servação foi transcrita em forma de des-
crição. Além das observações, foram re-
alizadas entrevistas com a orientadora
educacional, com a supervisora escolar,
com a diretora  e com os professores da

escola pes-quisada e, ainda, com as
pedagogas de dois Núcleos Regionais de
Ensino de Curitiba. Os documentos pe-
dagógicos da escola, como o projeto
político-pedagógico, o plano de ação, o
regimento escolar, as pastas de ocorrên-
cia e, também, as fichas elaboradas pela
orientadora educacional foram cuidado-
samente analisados. Outros documentos,
acessados no Arquivo Geral da Secreta-
ria Municipal de Educação, foram
pesquisados com o objetivo de resgatar
as origens das funções de orientador edu-
cacional e supervisor escolar na Rede
Municipal de Curitiba.
A descrição detalhada do trabalho pe-
dagógico dessas profissionais e os re-
latos, obtidos nas entrevistas, fazem
parte do corpo deste trabalho, demons-
trando a dinâmica da escola pesquisada,
assim como a diversidade de olhares
sobre o trabalho pedagógico desenvol-
vido. O quarto capítulo desta pesquisa
apresenta as categorias  controle/apren-
dizagem, organização do trabalho pe-
dagógico, gestão escolar e avaliação/
objetivos como constitutivas e expli-
cativas do trabalho pedagógico realiza-
do pelas pedagogas. A pesquisa apre-
senta ainda algumas provocações, en-
tendidas como desafios postos para a
escola pesquisada, para as Secretarias
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de Educação, para os Sindicatos e,  para
a Universidade, como instituição res-

ponsável pela formação inicial e conti-
nuada de educadores.
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