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RESUMO 
 
 

A função Especialista em Assuntos Educacionais (EAE) tem oscilado no decorrer da 
história da educação brasileira e converge com as políticas educacionais vigentes em 
cada período. A presente pesquisa teve como foco a função referido profissional, sob 
a ótica de autores que se dedicam à temática e por meio do confronto das atribuições 
deste profissional, determinadas no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do 
Servidor Público Municipal de Caçador às indicadas no Projeto Político Pedagógico 
de uma escola pública do mesmo município. Seu objetivo foi elaborar uma proposta 
para definição da função do EAE como possibilidade para redimensionamento do 
documento que norteia a função sua função na rede pública municipal. Para atender 
o objetivo de apresentar como produto educacional atribuições do EAE, foram 
utilizados três tipos de pesquisa: a bibliográfica, a documental e a comparativa. As 
três etapas foram norteadas pela abordagem qualitativa. Essas opções possibilitaram 
sistematizar a percepção de diferentes autores sobre a função do EAE e analisar 
atribuições requisitadas na Rede Municipal de Ensino de Caçador aos profissionais 
que nela atuam. Na coleta de dados, foram utilizados dois tipos de fonte de pesquisa: 
as fontes de origem bibliográfica, compostas por livros, capítulos de livros e artigos 
científicos; são obras como de Chiavenato (2002), Di Palma (2008), Libâneo (1994), 
Mattei (2002), Placco (2014), Robbins (2006), Sergiovanni (1986), Valerien (2001) e 
Vieira (2013) e as fontes de origem documental, compostas pelo Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos do Servidor Público Municipal de Caçador e pelo PPP de 
uma escola pública deste município, aqui nomeada como Escola X. Os resultados 
indicam a convergência de várias atribuições em ambos os documentos analisados, 
mas também a diferenciação em parte delas. Como dimensões para nortear um novo 
documento, indica atribuições relacionadas: à instituição de ensino, aos estudantes, à 
direção escolar, à elaboração do Regimento Escolar, à articulação, ao processo 
pedagógico e ao processo formativo. 

Palavras-chave: Especialista em Assuntos Educacionais. Articulação. 
Contribuições.  Atribuições. 

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



ABSTRACT 
 
 

 

The Specialist in Educational Affairs (EAE) function has oscillated throughout the 
history of Brazilian education and converges with the educational policies in force in 
each period. The present study focused on the professional function, from the point of 
view of authors who dedicate themselves to the theme and through the confrontation 
of the attributions of this professional, determined in the Plan of Positions, Careers and 
Salaries of the Municipal Public Servant of Caçador to those indicated in the Project 
Political Pedagogical of a public school of the same municipality. Its objective was to 
elaborate a proposal to define the function of the EAE as a possibility for resizing the 
document that guides the function its function in the municipal public network. In order 
to meet the objective of presenting EAE attributions as an educational product, three 
types of research were used: bibliographical, documentary and comparative. The three 
steps were guided by the qualitative approach. These options made it possible to 
systematize the perception of different authors about the EAE function and to analyze 
the assignments required in the Municipal Teachers' Education Network to the 
professionals who work in it. In data collection, two types of research sources were 
used: sources of bibliographic origin, composed of books, chapters of books and 
scientific articles; they are works like Chiavenato (2002), Di Palma (2008), Libâneo 
(1994), Mattei (2002), Placco (2014), Robbins (2006), Sergiovanni (1986), Valerien 
(2001) end Vieira (2013) and sources of documentary origin, composed by the Plan of 
Positions, Careers and Salaries of the Municipal Public Servant of Caçador and by the 
PPP of a public school of this municipality, here denominated as School X. The results 
indicate the convergence of several attributions in both documents analyzed, but also 
the differentiation in part of them. As dimensions to guide a new document, it indicates 
related attributions: to the educational institution, to the students, to the school 
management, to the elaboration of the School Rules, to the articulation, to the 
pedagogical process and to the formative process. 
 
Key words: Specialist in Educational Affairs. Articulation. Contributions. Assignments. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Especialista em Assuntos Educacionais (EAE) é um profissional que, 

constantemente, deve prestar assessoria ao trabalho docente e à comunidade escolar 

para o êxito do processo educacional. Em decorrência, Lima et al (2007, p. 84) alegam 

que “[...] muito tem se discutido sobre a identidade e as funções desse profissional no 

ambiente escolar seja pelos próprios profissionais da escola ou por membros da 

comunidade”. 

A denominação Especialista em Assuntos Educacionais é utilizada no 

município de Caçador, Santa Catarina, desde 2014. Importante ressalvar essa 

denominação pode sofrer variações, sendo este profissional também chamado de 

coordenador pedagógico ou orientador educacional, ainda que todas se refiram à 

mesma função. Nas escolas públicas do Estado de Santa Catarina, por exemplo é 

identificado como Assistente Técnico Pedagógico (ATP). 

Especificamente no município de Caçador, o EAE agrega as funções de 

administração escolar, supervisão escolar, orientação escolar e coordenação 

pedagógica e sua presença no ambiente justifica-se, especialmente, pela premissa da 

melhoria do aspecto qualitativo da educação. Entretanto, durante muito tempo, seu 

papel esteve vinculado a uma concepção funcionalista e burocrática da escola. Nesse 

sentido, há uma necessidade permanente de revalidar seu perfil profissional mediante 

ao cenário socioeducativo. 

Em função dos desafios enfrentados pelas escolas atualmente, este 

profissional têm sido cada vez mais requisitado. Essa demanda tem como uma das 

consequências a sobrecarga do trabalho, pois enquanto atende aos estudantes 

também é requisitado como mediador entre professores, gestores, profissionais-

técnicos e a sociedade em geral 

Como “[...] esse profissional deve estar presente em todos os níveis de ensino 

da educação básica, tendo o foco na formação global dos alunos [...]” (GRINSPUN, 

2001, p. 64), é preciso, de acordo com este autor, compreender, detalhadamente, suas 

funções: 

Desvelá-lo, trazendo à tona o que está oculto, menosprezado ou alienado; 
Analisá-lo, priorizando o que, para o indivíduo, é o essencial, o relativo, o 
articular, o coletivo, o duradouro, o efêmero, o transformador, o ameaçador 
etc. Relacioná-lo com os outros cotidianos com os quais o indivíduo convive. 
Estou mencionando e caracterizando o cotidiano escolar, mas temos outros 
também: o familiar, o dos amigos, o do trabalho, o da religião, o pessoal etc.; 
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Discuti-lo, interrogando sobre as determinações e obrigações, sobre as 
ambiguidades, sobre as diferenças e desigualdades; Compreendê-lo, 
contextualizando a trama das relações que dele provêm e dos dramas que 
ele pode nos provocar se não tivermos a consciência de que em parte somos 
também responsáveis pelo cotidiano escolar; Visualizá-lo, identificando o 
aproveitamento do espaço/tempo em que ele ocorre, da mesma forma como 
acontece as tomadas de decisão na escola (GRINSPUN, 2001, p. 64). 

 

Neste sentido, percebe-se que o desafio no trabalho do EAE é direcionar a 

atenção não somente em relação ao rendimento do aluno, mas ir além e observá-lo 

em todos os aspectos que, de alguma forma, possam interferir no seu processo de 

ensino e aprendizagem. Nesse sentido,  

A Orientação Educacional deve ter como eixo de seu trabalho o aluno, não 
só o aluno que já apresenta problemas, mas todos os educandos, buscando 
equidade nesse processo de auxílio ao educando. Mas o orientador deve 
inserir-se na escola como um todo, pois o aluno é um ser biopsicossocial e 
está inserido numa sociedade da qual a escola é também parte. (BARBOSA 
et al, 2011 p.78). 

 

Ao iniciar a construção do processo educacional em determinada escola, faz-

se imprescindível que o EAE realize um diagnóstico de toda a comunidade escolar 

para conhecê-la amplamente, para que o desenvolvimento do educando de forma 

global seja exitoso. Contudo, outras atividades como a administração, o planejamento 

de currículos e a metodologia são atividades importantes do EAE no processo 

educacional. 

Por isso, é necessário conhecer e entender esses setores em suas minúcias, 

verificando os desafios e possibilidades que possam acrescentar na educação, pois 

segundo Libâneo (2001, p. 84), a ação do Coordenador Pedagógico “[...] deve 

embasar-se compreendendo a importância de uma ação coletiva no âmbito escolar 

para que haja um entrelaçamento das ideias e intenções entre os indivíduos que dela 

fazem parte”. 

Ao EAE cabe planejar e praticar suas ações continuamente, mediando os 

procedimentos e as práticas direcionadas para cada tipo de aprendizagem, norteando 

de maneira que facilite os saberes a serem adquiridos. Nesse processo, faz-se 

necessário repensar a escola conforme os argumentos de Sergiovanni et al (1978, p. 

59) que explana sobre a importância de tornar o espaço escolar mais humanizado: 

“Para isso, faz-se necessário pensar essa coordenação com acolhimento buscando o 

encontro, ou até um resgate, dessas determinadas funções”. Nesse enfoque, dentro 

das possibilidades de ação, de interferência e de transformação ao alcance de um 



15 

EAE, este profissional contribui de forma que as ações desencadeadas na escola se 

encaminhem para a construção de uma sociedade transformadora. 

A relevância do desempenho do EAE prescinde de um olhar mais aprofundado, 

nesse sentido, ampliando os horizontes de forma a conduzir a reflexão sobre os 

pontos negativos e positivos da ação pedagógica, conforme Sergiovanni et al, essa 

prática contribui para a interação no ambiente educacional: 

[...] a necessidade de uma avaliação de suas práticas e, consequente, 
reflexão de sua atuação no âmbito escolar por meio de temas que evidenciam 
suas atribuições em diversas dimensões do procedimento de ensino 
aprendizagem e articulando elementos que são relevantes para a sua prática, 
torna-se possível perceber as especificidades que lhe são atribuídas e como 
ocorre a interação e o envolvimento desse profissional no contexto 
educacional (SERGIOVANNI et al, 1978). 

 

Em razão da relevância do trabalho do EAE, este estudo teve com problema: 

Quais são as atribuições requisitadas ao Especialista em Assuntos Educacionais em 

uma escola pública de Educação Básica de Caçador e no documento que 

regulamente sua profissão no referido município? A partir deste problema, o estudo 

priorizou as pesquisas bibliográfica e a documental com o objetivo de elaborar uma 

proposta para definição da função, com base nas atribuições indicadas no Plano de 

Cargos, Carreiras e Vencimentos do Servidor Público Municipal de Caçador e no 

Projeto Político Pedagógico de uma escola da rede municipal como possibilidade para 

redimensionamento do documento que norteia a escola pesquisada.  

A sistematização do estudo está dividida em três capítulos: no primeiro realiza-

se uma revisão do histórico da profissão do EAE, revendo as diferentes designações 

que esse profissional teve ao longo da história; no segundo capítulo, delimitam-se as 

prioridades metodológicas que nortearam o estudo; e no terceiro, os dois documentos 

sobre as atribuições do EAE são confrontadas, indicando-se, a partir desse processo, 

possibilidades para redefinição do que compete a este profissional. A proposta que 

resultada desse processo, constitui o produto educacional requisitado no Mestrado 

Profissional. 

 

 

 

 

1 PERSPECTIVA HISTÓRICA E PROFISSIONAL DO ESPECIALISTA EM 
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ASSUNTOS EDUCACIONAIS (EAE) 

 

Levando em consideração que a presente pesquisa tem como foco as 

atribuições do Especialista em Assuntos Educacionais (EAE) no espaço educativo, 

este capítulo discute duas questões essenciais para compreensão da relevância do 

referido profissional. Inicialmente, situa historicamente o profissional e, na sequência, 

delimita especificidades da função de acordo com estudos precedentes. 

 

1.1 O ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS: UM BREVE HISTÓRICO 

Em consonância com Laffin (2005), considera-se necessário fazer uma revisão 

histórica do passado para compreender o presente como campo de possibilidades e, 

especialmente, perceber que a história se estabelece nas diversas ações concretas 

do ser humano. Tratando-se do EAE em seu contexto histórico, Ribeiro (1998, p. 42) 

reporta-se ao momento inicial dessa função, momento em que existia um Plano e 

Organização de Estudos da Companhia de Jesus, que era uma espécie de coleção, 

baseada em conhecimentos adquiridos no Colégio Romano. Este documento 

continha orientações pedagógicas, indicando que objetivo que o objetivo desse tipo 

de função era instruir, não orientar, todos os docentes sobre as obrigações do seu 

cargo.  

Para Negrão (2000), a formação religiosa representava o maior pilar da 

educação no sistema jesuítico, pois existia uma forte preocupação para que a 

fidelidade da doutrina Jesuítica fosse conservada, irrestritamente, e que nada 

abalasse a fé dos alunos. As raízes da função do EAE têm origem nessa perspectiva. 

Naquela época ¨O modus operandi da pedagogia jesuíta que se diferenciava 

pela ordem, organização e rigidez pela qual a escola era conduzida [...]” legitimava a 

função de um supervisor, cujo ¨[...] papel era, então, predominantemente, técnico e 

controlador e, de certo modo, correspondia à militarização da escola¨ (BRASIL, 1971, 

p. 65). 

Essa perspectiva não teve grandes alterações até a década de 1930, quando 

ocorreu o movimento da Escola Nova, que propunha uma educação democratizada, 

e com o interesse voltado para o desenvolvimento do aluno. No entanto, as novas 

ideias permaneciam em segundo plano em função de demandas políticas e 

econômicas emergenciais que não encontravam sentido nos ideais do movimento 
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renovador.  

Em 1931, com a Reforma Francisco Campos, “[...] foram criados “distritos de 

inspeção” para os quais foram nomeados os respectivos inspetores [...]” 

(DALLABRIDA, 2009, p. 188, grifos do autor). A criação do cargo de inspeção escolar 

deu ascendência, mais tarde, ao Supervisor Escolar e aos denominados EAE.  

Introduzido na escola sem grandes preocupações com as especificidades dos 

alunos ou com os desafios pedagógicos, o Supervisor Escolar fortaleceu a 

fragmentação do fazer técnico. Nesse processo, esse profissional ¨[...] passou ao 

comando das ações, de forma arbitrária e autoritária, desacreditando os professores 

e assumindo o controle total das funções” (VASCONCELLOS, 2002, p. 34). 

Em contrapartida, a função do Orientador Educacional estava contemplada na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN nº 4.024/61, na qual se 

defendia como condições implicadas na formação e na atuação as destacadas no 

Quadro 1:  

 
Quadro 1 - O Orientador Educacional conforme a LDBEN nº 4.024/61 

Artigo da LDB Descrição 

Art. 62 
A formação do orientador de educação será feita em cursos especiais que 
atendam às condições do grau do tipo de ensino e do meio social a que se 
destinam. 

Art. 63 

Nas faculdades de filosofia será criado, para a formação de orientadores de 
educação do ensino médio, curso especial a que terão acesso os licenciados 
em pedagogia, filosofia, psicologia ou ciências sociais, bem como os 
diplomados em Educação Física pelas Escolas Superiores de Educação Física 
e os inspetores federais de ensino, todos com estágio mínimo de três anos no 
magistério. 

Art. 64 

Os orientadores de educação do ensino primário serão formados nos institutos 
de educação em curso especial a que terão acesso os diplomados em escolas 
normais de grau colegial e em institutos de educação, com estágio mínimo de 
três anos no magistério primário. 

Art. 65 

O inspetor de ensino, escolhido por concurso público de títulos e provas, deve 
possuir conhecimentos técnicos e pedagógicos demonstrados de preferência 
no exercício de funções de magistério de auxiliar de administração escolar ou 
na direção de estabelecimento de ensino (BRASIL, 1961). 

Fonte: Brasil (1961). 

Ao analisar os artigos da LDBEN nº 4.024/61, percebe-se que a função de 

Orientação Educacional exigia uma formação especifica. Em contrapartida, a 

exigência atual para o EAE se restringe à formação em Pedagogia.  

Dez anos após a LDBEN nº 4.024/61, foi aprovada a LDBEN 5.692/71. Em seu 

Artigo 33 define-se que ¨A formação de administradores, orientadores, inspetores, 

supervisores e demais especialistas de educação será feita em curso superior de 

graduação, com duração plena ou curta, ou de pós-graduação¨ (BRASIL, 1971, s. p.).  
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Durante a ditadura militar o Orientador Educacional era considerado prioridade, 

pois tinha a função de ajustar o aluno nos modelos militarizados da escola.  Niskier 

(1972, p. 77) descreve que dentre as atribuições deste profissional estavam as 

destacadas no Quadro 2: 

 
Quadro 2 - Funções do Orientador Educacional durante o regime ditatorial 

Implicado Atribuições 

J
u

n
to

 à
 

c
o

m
u

n
id

a
d
e

 

e
s
c
o

la
r 

 Esclarecer e pedir esclarecimentos, quando julgar necessário, ao pessoal 
docente, técnico e administrativo da escola, a fim de auxiliar os alunos na solução 
de seus problemas de vida e de estudos.  

 Supervisionar ou pelo menos manter entrosamento com as atividades 
extraclasse, a fim de melhor encaminhar o aluno.  

 Promover o devido entrosamento com o Círculo de Pais e professores, para 
melhor consecução das atividades escolares e extraescolares das quais a escola 
participar 

J
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 Realizar entrevistas individuais com os pais e responsáveis, a fim de investigar a 
situação familiar e orientar quanto aos problemas do aluno, garantindo o seu 
ajustamento à vida escolar e social.  

 Manter entrosamento com a família do aluno através da sua participação na vida 
da escola.  

 Estabelecer entendimentos com os pais e responsáveis, a fim de informá-los 
sobre a situação de rendimento escolar do aluno e do seu ajustamento à 
comunidade escolar.  

J
u

n
to
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o
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 Observá-lo e estudá-lo em turmas, usando as técnicas adequadas ao estudo de 
grupo. 

 Realizar sessões de orientação de grupo, bem como entrevistas coletivas e 
reuniões de líderes.  

 Manter um fichário organizado e atualizado com indicações sobre cada um dos 
alunos.  

 Promover investigações sobre a sua personalidade, nível mental, suas aptidões 
específicas, interesses, aspirações e expectações através de observações de 
testes e questionários e outras técnicas a fim de melhor conhecê-lo e orientá-lo 
na escolha da profissão.  

 Realizar entrevistas individuais a fim de orientá-lo na solução de seus problemas 
e assegurar o seu ajustamento à vida escolar e social.  

 Empregar a técnica do “estudo de caso” quando possível e necessário, aos que 
apresentarem problemas de conduta.  

 Levá-lo a participar de atividade, dentro e fora da escola, que promovam o 
desenvolvimento de sua personalidade.  

Fonte: adaptado de Niskier (1972, p. 77). 

A atribuição de ajustar o estudante à escola e não de tornar a escola inclusiva 

é um dos exemplos de atribuição que posiciona o Orientador Educacional no controle 

de qualquer questionamento. Era uma forma de extinguir possíveis focos de oposição 

à ideologia. 

Como fica perceptível, a função dos profissionais da educação sofre influência 

da perspectiva política assumida em cada momento. O Quadro 3, a seguir, caracteriza 

essa oscilação. Ele é resultado do trabalho de Libâneo (2004, p. 144), e a intenção do 

trabalho é sistematizar uma síntese histórica do profissional objeto deste estudo. 
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Quadro 3 - Evolução Histórica Profissional do EAE 

Ano Nomenclatura Função 

1549 Supervisor Escolar Manter a ordem, organização e rigidez no ambiente escolar. 

1931 Inspetor Escolar Inspecionar e garantir a militarização no ambiente escolar. 

1961 Coordenador Distrital 
Surgiu no Estado de Guanabara. Tinha função de inspecionar, 
monitorar, e atuava em todas as escolas do distrito. 

1969 
Coordenador 
Pedagógico 

Passou a atuar em apenas uma escola, prestando assistência 
ao professor de ensino primário, orientando os docentes, 
estimulando ou corrigindo com sua instrução, a aplicação de 
planos por eles sugeridos, sem prejuízo da autonomia didática 
do professor. Seu papel principal era controlar as aplicações 
de métodos que aperfeiçoassem as qualidades de ensino-
aprendizagem dos educandos. O orientador educacional tinha 
a função de ajustar o discente ao sistema de regras da escola. 

1971 
Especialista da 

Educação 

Com a reforma educacional por meio da Lei 5962/71, a 
formação dos Orientadores Educacionais era ministrada pelo 
curso de Pedagogia, viabilizando novas oportunidades, do 
qual era então desprestigiado. Neste período, a lei apresenta 
o Coordenador Pedagógico como Especialista da Educação. 

1988 Orientador Educacional. 

Chegou à democratização e a UE precisou modernizar-se. A 
Constituição marcou a ação de descentralização política e 
trouxe mudanças significativas no sistema educacional. Na 
hierarquia dentro da UE, o Supervisor Escolar estava num 
patamar mais elevado do que os professores, que seriam 
orientados por ele. 

Final 
dos 

anos 
80 

Observaram-se as 
seguintes nomenclaturas: 

Coordenador, Coordenador 
Pedagógico, Coordenador 
de Aluno, Coordenador de 

Áreas ou Disciplinas, 
Supervisor Escolar, 

Especialista em educação, 
Inspetor, Orientador 

Educacional, 

Introduzir no ambiente escolar novas práticas que beneficiem 
o seu trabalho, os processos de aprendizagem e os de 
avaliação dos alunos. 

Fonte: Libâneo (2004) 

 

A síntese mostra que no início o profissional que atualmente se constitui no 

EAE tinha que atender todas as escolas do distrito, sempre com o intuito de 

inspecionar, monitorar aquilo que as instituições deveriam seguir. Com o tempo, a 

nomenclatura foi mudando e junto com ela as atribuições, inclusive a de atuar em 

apenas uma escola.  

 Também se destaca que entre as mudanças, de figura de inspetor, o 

profissional tornou-se um aliado do professor, com a finalidade de auxiliar na formação 

dos alunos, constituindo-se em um suporte. Segundo Grinspun (2001, p. 61) esse 

suporte especializado faz-se por meio do ¨[...] auxílio ao professor na compreensão 

dos comportamentos das crianças. [...] enquanto o professor está empenhado em 
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cumprir o currículo disciplinar, o EAE preocupa-se com o conteúdo atitudinal, o 

chamado currículo oculto. ¨  

Para poder exercer o seu trabalho, o profissional que ocupa este cargo não 

pode ficar o tempo todo em sua sala, atendendo problemas disciplinares; ele precisa 

estar em diferentes lugares do contexto escolar: nas salas de aula, com os 

professores, mediando o processo educacional, desenvolvendo os saberes e 

ampliando a visão de toda a comunidade, integrando-se ao que está acontecendo na 

escola, entendendo as especificidades das crianças, recomendando reflexões que 

vão de ações ao encontro da construção do ser humano e não em seu detrimento. 

Grinspun (2001) descreve que o EAE: 

 [...] sugere encaminhamentos apropriados quando visita os espaços 
escolares e convive com os alunos. Este trabalho também vai além das 
paredes da escola. O EAE deve atuar como ponte entre a instituição e a 
comunidade, entendendo sua realidade, ouvindo o que eles têm a dizer e 
abrindo o diálogo entre suas expectativas e o planejamento escolar (p. 97). 

Portanto, é preciso propiciar a reflexão no contexto no qual o EAE está inserido, 

com a finalidade de resgatar a beleza do ser humano, pensante, reflexivo. Afinal, a 

escola se caracteriza por ser exatamente esse ambiente de estudo e transformação 

social embasado na própria realidade. 

 

1.2 ESPECIFICIDADES INERENTES AO ESPECIALISTA EM ASSUNTOS 

EDUCACIONAIS NA LITERATURA 

 

Ao analisar historicamente a função do EAE, percebe-se que este profissional 

já recebeu diversos nomes: Coordenador Distrital, Coordenador Pedagógico, 

Especialista da Educação, Supervisor Escolar, Coordenador de Aluno, Coordenador 

de Áreas ou Disciplinas, Inspetor e EAE. Da mesma forma, foi atribuído a esse 

profissional diferentes atribuições dentro do recinto educacional.  

Entende-se que a contribuição do EAE é de suma importância no dia a dia da 

Unidade Educacional (UE). Nesse sentido, Saviani (1990, p. 46) afirma que sem a 

formação continuada não existe ação que se fundamente nas necessidades reais da 

aprendizagem e do ensino.  

Contudo, Placco (1994, p. 768) afirma que não existe formação continuada 

específica para o EAE. Na realidade grande parte dos cursos oferecidos por todo o 

país são direcionados à docência e à gestão, produzindo, assim, uma lacuna 
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intermediária às dimensões essenciais, nas quais se articula a gestão e à docência. 

[...] ao que se refere à formação continuada do coordenador pedagógico, a 
pesquisa revela que não há formação específica para este profissional, pois 
grande parte dos cursos ou espaços oferecidos a ele, em todo o país, 
envolvem questões da docência e da prática dos professores, o que 
corrobora as considerações feitas em relação à constituição da coordenação 
pedagógica como profissão específica. (PLACCO; SOUZA; ALMEIDA, 1994, 
p. 768). 

Através da obra de Vasconcellos (2006), compreende-se que o papel de 

coordenação pedagógica implicada na atuação do EAE ainda se encontra ligada à 

supervisão escolar. Nos escritos o autor, ele defende a teoria de uma nova aparência 

para a função, historicamente adquirida pelos especialistas.  

Nesse processo, inspeção e monitoração dariam lugar ao trabalho de mediação 

e articulação no trabalho coletivo, levando em consideração que a educação não é 

apenas formada por professores e alunos; ela perpassa por toda uma estrutura 

familiar, social econômica para que possa atingir um resultado final mais abrangente. 

Assim, cada setor administrativo e cada quadro de profissionais do ensino tem a 

função de garantir uma qualidade melhor de educação. 

De acordo com Libâneo (2004), as funções do coordenador pedagógico podem 

ser assim resumidas:  

Planejar, coordenar, gerir, acompanhar e avaliar todas as atividades 
pedagógico-didáticas e curriculares da escola e da sala de aula, visando 
atingir níveis satisfatórios de qualidade cognitiva e operativa das 
aprendizagens dos alunos, onde se requer formação profissional específica 
distinta da exercida pelos professores (p. 221). 

As atribuições do EAE são muitas, porém Libâneo (2004) compreende que de 

todas, essas são essenciais ao bom desenvolvimento da função. As atribuições 

elencadas a este profissional devem ser levadas em consideração, em função da 

grande importância de cada uma delas para o bom rendimento de toda a comunidade 

escolar, especialmente, na formação do educando. 

[...] cumprir plenamente a sua função social, que é a de formar cidadãos e 
cidadãs plenamente conscientes da realidade em que vivem e em condições 
de contribuir para a realização das transformações de que a sociedade 
necessita, a escola precisa viver um processo de humanização. Neste 
sentido, ainda que a escola tenha uma estrutura perfeita, ela não cumprirá o 
papel que a sociedade dela espera se o ser humano que nela trabalha e 
estuda não tiver suas necessidades atendidas (BRASIL, 2012, p. 8). 

Assim, o EAE trabalha para que aconteçam as transformações, destacando 

que precisa ter responsabilidade e competência ao atender às necessidades 

decorrentes no cotidiano escolar, compreendendo as experiências vivenciadas no dia 
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a dia escolar para gerar o desenvolvimento educacional, sabendo que não é uma 

tarefa fácil, porém complexa, envolvendo clareza e posicionamento em todas as 

situações. ¨Como toda ação pedagógica, esta é uma ação política, ética e 

comprometida, que somente pode frutificar em um ambiente coletivamente engajado 

com os pressupostos pedagógicos assumidos¨ (FRANCO, 2008, p. 128). 

 Caldart et al (1997) chama a atenção para um contexto superior educacional, 

que abranja níveis contextuais complexos para o ensino e aprendizagem. 

Há muita coisa a transformar nas práticas e nas concepções educacionais 
que ainda são hegemônicas em nosso país, através de uma prática educativa 
queremos construir uma nova proposta de educação. Assim fazemos parte 

de um propósito ainda maior (p. 147). 

 Portando, a educação não é apenas uma ferramenta estanque da sociedade. 

Ela contém possibilidades que ultrapassam o processo organizativo e estrutural, 

possiblitando a ampliação, promovendo a transformação almejada,  que para Oliveira 

(1994, p. 31) corresponde à ¨[...] uma educação de qualidade em todas as esferas 

[...]¨. A contribuição do EAE nesse processo é imprescindível quando se pensa em 

mediar a escola na coletividade e, enquanto função também lhe cabe articular de 

maneira democrática as ações do Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, o qual 

não deve ser um mero documento bem escrito e depois arquivado, pois serve para 

orientar o planejamento das atividades educacionais.  

 Do ponto de vista educacional, Andrade (1979, p. 26) afirma que ¨[...] o 

planejamento é um ato político pedagógico porque revela intenções e a 

intencionalidade, expõe o que se anseia realizar e o que se pretende atingir¨. O EAE 

atua como facilitador do processo pedagógico, na instituição escolar, para 

acompanhar o fazer pedagógico e estimular os colegas professores para a percepção 

e a sensibilidade, por isso, precisa estar atento para identificar as necessidades dos 

educandos e educadores; manter-se sempre atualizado, buscar fontes de informação 

e refletir sobre sua prática 

Para tanto, Sergiovanni et al (1978, p. 85) destaca que “[...] focar seu olhar 

nessa relação entre professor e aluno e entender que, às vezes, alguns professores 

necessitam de ajuda para a aquisição do conhecimento [...]” é fundamental. 

Compreendendo que nenhum profissional nasce pronto ou encontra-se totalmente 

preparado após a conclusão de sua formação pedagógica, o EAE precisa dar 

continuidade aos estudos. 

Muitas são as discussões geradas em torno do papel e atuação do EAE, pois 
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ao exercer múltiplas funções, acaba gerando o questionamento da sua real função na 

escola. Afirma Vasconcellos (2006, p.146) que “[...] há uma demanda pela definição 

da função do coordenador pedagógico, certamente essa busca reflete o desejo de 

redefinição do desempenho do profissional¨.  

Para Bartmann (1998, p. 69) “[...] em muitos momentos a identidade e a atuação 

do EAE ficam indefinidas na escola”. Este profissional vê-se diante da dificuldade no 

entendimento de quais objetivos, necessidades e ações seu grupo de trabalho 

apresenta. Demonstra não saber quais orientações sugerir, sabe elogiar, mas não tem 

coragem de opinar, ou só crítica e não instrumentaliza, ou só cobra, mas não orienta. 

Enquanto isso Libâneo (2001) reforça que: 

Quem ocupa cargo de liderança como diretor ou coordenador pedagógico 
precisa dispor-se do posicionamento de predominante autocrático para 
possibilitar o desenvolvimento de um clima em que o grupo contribua com 
ideias, críticas, encaminhamentos, pois a gestão e participação pedagógica 
pressupõem uma educação democrática. (p. 170). 

Libâneo (2004, p. 56) explana sobre oportunizar o espaço para um salutar 

ambiente de estudos a todos, afirmando que “O educandário precisa ser espaço de 

estudo também para os docentes [...]¨, destacando que, nesse processo, surge uma 

comunidade de aprendizagem construída pelos seus componentes. Este autor 

sugere, ainda, que a escola seja” [...] um lugar em que os profissionais podem decidir 

sobre o seu trabalho e aprender mais sobre a sua profissão [...]”. Nesse sentido, se 

remete à criação de um espaço de pesquisa permanente. 

Os educadores, em termos gerais, só dispõem de sua iniciativa pessoal e 

bagagem de experiências para construir e desenvolver suas teorias sobre o processo 

de ensino e aprendizagem. Durante sua vida, foram interiorizando modelos de ensino 

que entram em confronto com a realidade e, nesse processo, segundo Cunha (2013, 

p. 76), ocorrem “[...] situações urgentes onde precisam atuar como docente mesmo 

sem preparação, por isso, a relevância de sua formação continuada”.  

Nesse ínterim, o entendimento das novas estruturas e demandas educacionais, 

requisitam maneiras contemporâneas de vivenciar o conhecimento, de construir as 

relações sociais na instituição educacional. É necessário, portanto, alterar as 

concepções tradicionais, valorizando o saber voltado à curiosidade que propicia a 

continuação da pesquisa, do estudo. Para Saviani (2008, p. 58) essa perspectiva “[...] 

representa um enorme desafio tanto para os educadores quanto para os demais 

profissionais que se debruçam sobre a prática educativa”, entre os quais, o EAE.  
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Este capítulo é dedicado à apresentação de condições implicadas 

metodologicamente no estudo. Além dos tipos de pesquisa e da abordagem, são 

indicadas as principais fontes de pesquisa utilizadas para as reflexões acerca das 

atribuições do EAE e documentos analisados para confrontar o que se tem requisitado 

efetivamente de docentes da Rede Municipal de Ensino de Caçador.  

 

2.1 TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM 
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Para atender o objetivo de apresentar como produto educacional atribuições 

dos EAE, foram utilizados três tipos de pesquisa: bibliográfica, a documental e a 

comparativa.  

Enquanto “A pesquisa bibliográfica tem como fonte o resultado de estudos 

precedentes, publicados, especialmente em livros, artigos científicos, trabalhos de 

cursos, dissertações e teses [...]” (ZWIEREWICZ, 2014, p. 34), a “[...] pesquisa 

documental caracteriza-se pela coleta de dados em documentos [...].” (MARCONI; 

LAKATOS, 2010, p. 106). Em contrapartida, a pesquisa comparativa possibilita o 

confronto  (MARCONI; LAKATOS, 2010, p. 107), visando situar aproximações e 

especificidades em relação aos objetos analisados.   

Cada um dos três tipos de pesquisa atendeu um dos objetivos específicos deste 

estudo e foi explorado em uma etapa específica: 

- primeira etapa: a função do EAE foi analisado sob a ótica de autores que se 

dedicam a publicações sobre a temática. 

- segunda etapa: as atribuições do Especialista em Assuntos Educacionais 

determinadas no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Servidor Público 

Municipal de Caçador foram confrontadas às indicadas no PPP de uma escola pública 

de Caçador, aqui nomeada como Escola X; 

- terceira etapa: foram selecionadas atribuições no sentido de contribuir com 

o redimensionamento dos documentos que trazem as atribuições do EAE na Rede 

Municipal de Ensino de Caçador. 

As três etapas foram norteadas pela abordagem qualitativa. Para Gil (2008), o 

uso dessa abordagem propicia o aprofundamento da investigação das questões 

relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas relações, mediante a máxima 

valorização do contato direto com a situação estudada, buscando-se o que era 

comum, mas permanecendo, entretanto, aberta para perceber a individualidade e os 

significados múltiplos. 

Destaca-se, também, que esta abordagem se difere da quantitativa “[...] à 

medida que não emprega um instrumento estatístico como base do processo de 

análise de um problema. Não pretende numerar ou medir unidades ou categorias 

homogêneas” (RICHARDSON, 2007, p. 79). Dessa forma, possibilitou compilar a 

percepção de diferentes autores sobre a função do EAE e analisar atribuições 

requisitadas na Rede Municipal de Ensino de Caçador aos profissionais que nela 
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atuam.  

As três etapas foram norteadas pela abordagem qualitativa. Para Gil (2008), o 

uso dessa abordagem propicia o aprofundamento da investigação das questões 

relacionadas ao fenômeno em estudo e das suas relações, mediante a máxima 

valorização do contato direto com a situação estudada, buscando-se o que era 

comum, mas permanecendo, entretanto, aberta para perceber a individualidade e os 

significados múltiplos. 

Destaca-se, também, que esta abordagem se difere da quantitativa “[...] à 

medida que não emprega um instrumento estatístico como base do processo de 

análise de um problema. Não pretende numerar ou medir unidades ou categorias 

homogêneas” (RICHARDSON, 2007, p. 79). Dessa forma, possibilitou compilar a 

percepção de diferentes autores sobre a função do EAE e analisar atribuições 

requisitadas na Rede Municipal de Ensino de Caçador aos profissionais que nela 

atuam.  

 

2.2 FONTES E INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Destaca-se, ainda, que para o confronto das atribuições foi utilizada uma planilha 

que deu origem aos quadros que sistematizam as atribuições indicadas nos dois 

documentos. O posicionamento das atribuições em colunas, possibilitou observar as 

atribuições que eram convergentes e as requisitadas por somente um dos 

documentos. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, os resultados da pesquisa são apresentados e interpretados à 

luz de autores que fundamentaram o estudo. Enquanto na primeira parte analisa-se a 

função do Especialista em Assuntos Educacionais (EAE), sob a ótica de autores que 

se dedicam a publicações sobre a temática, na segunda, as atribuições do referido 

profissional, determinadas no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Servidor 

Público Municipal de Caçador, são confrontadas com as indicadas no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) de uma escola pública deste município. Na terceira parte 

sistematiza-se uma proposta para redimensionar os documentos que trazem as 
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atribuições do EAE na Rede Municipal de Ensino. 

 

3.1 O ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS: UMA ABORDAGEM 

REFLEXIVA 

 

Sabe-se que é determinante para as escolas que o EAE, objeto do presente 

estudo, mantenha uma conexão permanente com os demais atores envolvidos no 

contexto escolar. Como mediador escolar, o EAE precisa vivenciar a realidade escolar 

em toda sua complexidade para compreender as principais necessidades do corpo 

docente e do corpo discente.  

Incontestável, também, é a importância de um bom relacionamento com os 

demais membros da equipe de trabalho, o que resulta em possíveis benefícios 

individuais e coletivos. Robbins (2006, p. 48) ressalta que “[...] quando se tem 

membros dos grupos que motivam uns aos outros, o incentivo para a realização das 

tarefas e o relacionamento entre eles é determinante¨. 

Nesse processo, ainda que existam funções hierarquicamente definidas, como 

a de gestores e coordenadores pedagógicos responsáveis por orientar e assegurar 

um trabalho em equipe no sentido de atender a missão proposta, todos são 

responsáveis pelas atividades a serem executadas. Chiavenato (2002, p. 28) confirma 

essa necessidade, afirmando que “[...] cabe a todos assumir compromissos, estar 

abertos a debates, a mudanças quando for necessário, onde o pensamento e a 

conversa devem ser vigorosos e atentar aos objetivos estabelecidos”.  Andrade (1979, 

p. 76) acrescenta que ‘[...] trabalhar tendo o professor como parceiro torna o processo 

mais eficaz, a ação se torna evidente, a autorrealização e a oportunidade de 

crescimento são fatores determinantes”. 

É a partir dessa perspectiva que o EAE pode desenvolver atividades de 

natureza pedagógica de forma colaborativa, sem perder sua autonomia, que os 

resultados deste estudo se tangenciam. Nesse sentido, Libâneo (1994, p. 170) indica 

três dimensões da prática escolar que precisam ser consideradas. Trata-se do saber, 

saber ser e saber fazer “[...] demonstrando assim que o EAE, deve estar atualizado 

permanentemente, para o enfrentamento dos desdobramentos referentes a sua 

função no ambiente escolar”.  

A capacidade de considerar essas três dimensões converge com necessidades 

indicadas et al (2002, p. 19) que competem ao EAE quando os docentes solicitam 
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informações sobre “[...] a razão deste ou daquele procedimento ou desta ou daquela 

decisão”. Por isso, cabe a este profissional um aprofundamento de suas práticas e 

consequente reflexão de sua atuação no âmbito escolar, considerando as diversas 

dimensões do processo de ensino e aprendizagem. 

Por assumir atribuições que antes eram destinadas ao supervisor escolar, o 

EAE deve servir de apoio, o que para Andrade (1979) inclui a análise e a solução 

colaborativa de dificuldades oriundas de cada situação especifica, entre as quais se 

implica a resolução de conflitos. Também compete ao EAE a habilidade de adaptar as 

técnicas de trabalho em grupo e observar os pontos fortes da equipe com a qual atua 

profissionalmente.  

Para haver um sistema funcional que atenda as demandas educacionais é 

necessário um aparato técnico e pessoal que faça o sistema andar de forma coerente, 

organizada, que mantenha esse diálogo entre as esferas e, principalmente, entre os 

níveis hierárquicos para que juntos cheguem a um caminho ideal. Sergiovanni et al 

(1978, p. 85) caracteriza esse sistema funcional por meio a Figura 1:  

Figura 1 - Sistema Funcional de aparato técnico e pessoal para as demandas educacionais 

 

Fonte: Sergiovanni et al (1978) 

Na figura, o autor destaca que, ao adotar práticas de decisões compartilhadas, 

o coordenador aumenta a satisfação do professor, e, em decorrência, aumenta a 

eficácia da escola. Da mesma forma, o coordenador que adota práticas de decisões 

compartilhadas, aumenta a eficiência da escola, o que, por sua vez, aumenta a 

satisfação do professor.  

Ainda nesse sentido, Andrade (1979) afirma que a não convergência projeta-

se, automaticamente, em negativismo. Por isso, os profissionais que atuam na 

educação precisam definir se são profissionais que permanecerão em um círculo 

vicioso de culpas e desculpas, sendo apenas tarefeiros da escola, ou comprometidos 
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com as transformações (ALVES, 1986). Nesse processo, torna-se um diferencial o 

compromisso colaborativo assumido entre a comunidade escolar interna e externa, 

permeado por relações entendidas em sua diversidade e multiplicidade, para o 

processo formativo dos estudantes.  

Também é atribuição do EAE acompanhar os processos de ensino e 

aprendizagem, atuando junto aos alunos, pais, professores e comunidade escolar, 

naquilo que lhe compete, no sentido de estimular o desenvolvimento integral dos 

estudantes. Segundo Vieira (2004, p. 290) “[...] entende-se que a escola e os pais têm 

funções complementares, para que as soluções sejam construídas em conjunto. Para 

essa aproximação das duas partes, o EAE, tem uma atribuição importante nessa 

mediação”. 

Com relação à atribuição do EAE de assessorar a direção e demais atividades 

e serviços da escola. Placco (1994, p. 31) alerta que ainda existe uma precariedade 

dos cursos de formação no sentido de que “[...] seus currículos, suas programações e 

seus questionamentos [...]” favoreçam uma “[...] formação mais abrangente, que 

possa ajudar futuros educadores/coordenadores em seus posicionamentos diante do 

sistema educacional”. 

 Por isso, a relevância das reflexões de Muramoto (1991, p. 35) quando defende 

a constante atualização para entender qual a real função do EAE dentro da unidade 

escolar, considerando que o autor entende que “[...] não escolhendo, podemos sair 

escolhidos”, ou seja, podemos participar da realização de objetivos que correspondem 

a outros interesses, que não os educacionais. Lenhard (1973, p. 78) contribui para 

reflexões sobre a complexidade desse processo, quando prescreve que as escolas 

são, acima de tudo, ¨[...] grupos sociais, realmente existentes, nos quais numerosas 

pessoas interagem numa teia complicada de relações, e que o coordenador 

pedagógico deve ajustar seus atos, afim de ser democrata no exercício de sua 

função.” 

[...] a autonomia do coordenador ocorre nessa mediação entre os integrantes 
da UE capaz de constituir de forma coletiva a reflexão crítica relativa aos 
atrelamentos entre teoria e prática pedagógica e a realização dessas 
discussões por meio da construção de alternativas na elaboração do projeto 
político-pedagógico da escola (MATTEI, 2002, p.95). 

 

O trabalho coletivo dentro das UE é essencial para o bom desenvolvimento de 

todos os projetos educacionais, reunindo grupos de afinidades e áreas de ensino, pois 

conforme Muramoto (1991, p. 47) ̈ [...] o trabalho educativo é construído por uma ação 
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conjunta”. Esse profissional, segundo o autor, tem autonomia dentro da UE em que 

trabalha, porém também deve elaborar seu plano de trabalho contendo, minimamente, 

os seguintes tópicos: apresentação, objetivos, metodologia, detalhamento das ações, 

estratégias, recursos utilizados, avaliação, cronograma de execução e ações.  

Portanto, compete ao EAE a capacidade de refletir e analisar a própria prática 

profissional, tendo em vista a superação, bem como a construção de uma expectativa 

emancipatória referente à transformação da realidade social. Diante de uma  situação 

prática, podemos visualizar setores que necessitam atuar em conjunto: a Secretaria 

Municipal de Educação, o Diretor da UE, o Coordenador, observando a hierarquia 

estabelecida pelo próprio sistema; cada um desses tem suas responsabilidades e 

atribuições. Nesse sentido, a autonomia de cada um ¨[...] se resume dentro de suas 

atribuições” (PRZYBYLSKI, 1988, p. 57). Portanto, a função de cada um delimita seu 

espaço de atuação e as intersecções com os espaços dos seus pares. 

Nesse processo, o EAE deve ter conhecimento e domínio em sua profissão, 

sanando as situações que surgem no cotidiano escolar, tais como: elaborar a agenda 

do dia, priorizando os compromissos; assegurar que os estudantes estejam em sala 

de aula, espaços alternativos ou em atividade extraclasse; ouvir estudantes e 

professores, auxiliando-os nas dificuldades dos processos de ensino e de 

aprendizagem; observar o diário dos professores visando o acompanhamento do 

plano de curso.   

Segundo Sergiovanni et al (1978, p. 96), o “[...] Coordenador Pedagógico é a 

ponte de ligação [...]” e, portanto, é também atribuição do EAE comunicar à direção 

casos de maus tratos, evasão escolar e quem deve tomar as providências cabíveis 

em relação aos órgãos competentes para a resolução desses problemas, conforme 

se observa-se na Figura 2: 

Figura 2 - Fluxo de veiculação de informações dentro do ambiente escolar 
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Fonte: Sergiovanni et al (1978). 

 
Na figura se observa que o EAE é um mediador entre professores, alunos, pais, 

direção. Também é uma ponte que faz a ligação entre a comunidade escolar, 

professores e direção, tendo como uma de suas atribuições levar as sugestões, 

críticas e outras informações aos órgãos competentes. 

As evidências mostram que todos precisam atuar em conjunto. Para tanto, o 

EAE, como membro da organização educacional, “[...] deve ter domínio e habilidade 

para desenvolver seu trabalho com vistas a alcançar as metas estabelecidas pelo 

sistema do qual está inserido” (ANDRADE, 1979, p. 90). 

Após todo o caminho percorrido na busca de descobrir, entender e aprender 

sobre o real papel do EAE no planejamento da Educação, é relevante destacar que o 

mesmo deve refletir sobre algumas dimensões que são importantes para a sua 

coerência no cotidiano escolar. No PPP da escola pesquisada está descrito como uma 

das suas atribuições, orientar e acompanhar os planos de ensino, com vistas ao 

desenvolvimento biopsicossocial dos alunos e sua consequente aprendizagem. 

Nesse processo, Andrade (1979, p. 92) indica como dimensões mais relevantes a 

cooperação, a democracia, e uma confiança progressiva, por meio de um trabalho 

organizado, planejado e permanentemente avaliado. 

O principal desafio do coordenador pedagógico é sanar as vicissitudes do 

cotidiano escolar, prevendo ações futuras para a instituição de ensino.  Especifica Di 

Palma (2008, p. 45), que o principal desafio do EAE ¨[...] é conseguir lidar com as 

dificuldades do dia a dia, mas também pensar em ações de longo prazo que possam 

agir na raiz do problema da instituição.” 
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Considerando que sua função pressupõe uma série de interações humanas, 

observa-se que o fato de ser capaz de criar condições de diálogo é fundamental. 

Portanto, um atributo imprescindível ao coordenador pedagógico é a capacidade 

de promover o projeto da escola, motivando as pessoas a aderir à proposta e 

empenhar seus esforços e potencialidades no sucesso dela. Nesse sentido, o diálogo 

é fundamental. 

Segundo Przybylsky (1988, p. 84) “[...] o coordenador tem um papel-chave para 

que o trabalho na organização seja realizado satisfatoriamente”. Suas atribuições são 

no sentido de oportunizar a realização do planejado, de modo que se alcance bons 

resultados, por meio do diálogo, da interação, socialização e, sobretudo, por meio da 

parceria com a equipe de trabalho. Portanto, como articulador, compete ao EAE 

oferecer condições para que os professores trabalhem coletivamente as propostas 

curriculares, em função de sua realidade, o que não é fácil, mas possível.  

Placco (1994, p. 31) escreve que “[...] se analisarmos com maior descrição as 

atribuições do EAE teremos ciência de que como um articulador seu papel é 

apresentar condições para que os professores trabalhem coletivamente [...]”. Como 

formador, compete-lhe oferecer condições ao docente para que se aprofunde em sua 

área específica, sem perder de vista a interdisciplinaridade. Como transformador, 

cabe-lhe a obrigação com o questionamento, ou seja, ajudar o educador a ser reflexivo 

e crítico em sua prática. 

Dentro desse contexto é função do EAE promover e coordenar as reuniões 

sistemáticas de estudo, de Conselho de Classe e de trabalhos para o aperfeiçoamento 

constante de todo o pessoal envolvido nos serviços de ensino-aprendizagem. 

Segundo Di Palma (2008, p. 46), o trabalho do EAE ¨[...] é essencialmente de 

formação continuada em serviço. Ao auxiliar a reflexão dos educadores sobre as 

dificuldades que deparam para desenvolver seu trabalho [...]”, ao instigar o 

procedimento de determinação à hipótese de opções para superar esses problemas 

e ao promover a atividade reflexiva, o EAE está propiciando condições para a 

ampliação profissional, tornando-os autores de seus próprios métodos. 

Assim, é possível entender que é atribuição do EAE colaborar com todos os 

profissionais que atuam na escola, visando o aperfeiçoamento e a busca de soluções 

aos problemas de ensino e de aprendizagem, o que na prática se torna uma formação 

continuada em serviço. Seus objetivos educacionais sempre devem estar pautados 

na melhoria do processo educativo, por meio do trabalho cooperativo, onde as tarefas 
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são bem elaboradas e planejadas, com o intuito de somar esforços que diminuem as 

frustrações e multipliquem o resultado final. 

A escola, como organização humana, por ser um espaço de desenvolvimento 
individual, social e planetário, precisa de um trabalho cooperativo que 
adeque, eduque, reconheça, compreenda, detenha disponibilize, promova a 
integração, a ativação, a participação e o comprometimento das pessoas com 
o trabalho que realizam (DI PALMA, 2008, p.45). 
 

A preocupação da coordenação é muito ampla. Conforme alerta Valerien; Dias 

(2002, p. 19), pois ¨[...] envolve questões de currículo, construção de conhecimento, 

aprendizagem, relações interpessoais, ética, disciplina, avaliação da aprendizagem 

[...]”. O autor também lembra da importância do “[...] relacionamento com a 

comunidade, recursos didáticos, etc”.  

Segundo Sergiovanni et al (1978, p. 59) ¨[...] a boa supervisão tem como 

objetivo supremo de promover o crescimento do aluno [...]”. Para tanto, assegura-lhe 

as formas a serem aplicadas para esse fim, acompanhando o plano de aula e 

desenvolvendo ambientes favoráveis para isso. 

Considerando que uma das funções sociais da educação ¨[...] é promover a 

integração dos indivíduos, permitindo que eles desenvolvam, interajam, ensinem, 

aprendam entre si, a escola se constitui num ambiente de extrema relevância [...]” (DI 

PALMA, 2008, p. 46), observando-se que é nela que esses processos acontecem. Em 

função de inúmeras dificuldades que podem ser encontradas nesse âmbito, vale o 

questionamento: Como o EAE consegue intervir, mediar e articular com eficiência nos 

processos? A Figura 3 apresenta uma forma de ocorrer tal processo: 

 

Figura 3 - Convergência e Divergência dos Processos Educativos 

 
Fonte: Di Palma (2008). 
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O autor destaca nesta figura a convergência e divergência nos processos 

educativos, onde as ações educativas formais e informais encontram-se e estão 

presentes, tornando a educação um ponto de equilíbrio. 

Como a instituição escolar faz parte do nosso cotidiano, somos tentados a 

imaginar que o trabalho realizado esteve sempre com a mesma estrutura, os mesmos 

procedimentos e as mesmas etapas. Essa visão, entretanto, é equivocada, pois dentro 

de uma UE as relações acontecem de várias formas, sejam elas direção-professor, 

professor-aluno, aluno-aluno, professor-professor, direção-pais. Tais relações podem 

influenciar diretamente no processo de aprendizagem dos educandos e na gestão 

escolar.  

Nota-se que, de fato, que o EAE precisa tomar ciência de suas fundamentais 

atribuições para evitar o desequilíbrio e sobrecarga de funções e seja capaz de atuar 

efetivamente, tornando-se verdadeiramente suporte para os educadores e 

educandos. Di Palma (2008, p. 71) descreve ¨[...] o processo de informação dispersa, 

o que causa grandes afastamentos no desenvolvimento das atribuições.” É preciso, 

portanto, construir uma estratégia que permita a emancipação dos EAE, por meio da 

qual possa haver uma melhoria da qualidade do trabalho pedagógico na escola. 

Para Freire (1982, p. 40) o EAE ¨[...] é, primeiramente, um docente e por isso 

precisa estar atento quanto a atitude pedagógica das correlações de “ensinar” e de 

“aprender” no interior da UE.” É papel do EAE levar para os docentes a essência de 

seus aprendizados, trazendo de volta sua autonomia, porém, sem se afastar do 

trabalho em conjunto da escola.  

Segundo Veiga (1996, p. 79) ¨[...] a autonomia pode ser definida como a 

capacidade que pessoas e organizações têm de direcionar suas ações de acordo com 

regras, ou atribuições a ela destinadas [...]”, estando assim, de acordo com os 

princípios e concepções educacionais expressas nos documentos analisados. 

Destaca-se que as atividades desenvolvidas pelo EAE dentro da UE são 

inúmeras, o que na maioria das ocasiões o leva para o acúmulo de funções, trazendo 

uma infinidade de transtornos para a UE. Entende-se que atuar como EAE dentro de 

uma instituição escolar tem se tornado cada dia mais desafiador, o que justifica a 

busca pelo estabelecimento concreto de suas reais atribuições para que tenha 

possibilidade de exercer com qualidade a sua função. 

No entanto, ao analisar as ações realizadas no ambiente escolar, as quais têm 

caráter pedagógico, observa-se que não podem se restringir a ação de um único 
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profissional, identificado na figura do EAE, pois precisam comprometer todos os 

membros da equipe. Por isso, Di Palma (2008, p. 83) destaca que “[...] é necessária 

uma equipe de trabalho que esteja interessada em aprender novas saberes e 

competências, assim como um modo de agir coletivo, em favor da formação dos 

educandos.” Assim, o EAE consegue exercer suas atribuições com parcimônia e sem 

a sensação desgastante da sobrecarga. 

De acordo com Grochoska (2014, p. 66) “[...] a percepção dos profissionais 

atuantes na coordenação pedagógica é estar submetido à irregularidade de 

desempenho, o que impacta diretamente no exercício da sua função”. Entre muitos 

outros desafios a serem superados para que o EAE possa realizar um trabalho 

eficiente, conforme demanda seu cargo, destaca-se que o mesmo precisa aprender a 

gerenciar as dificuldades diárias, resolvendo problemas pontuais frequentemente, ou 

tal fator o impede de desempenhar as ações propostas para o seu papel.  

Outra dificuldade do EAE é ganhar autonomia para exercer seu papel e transitar 

livremente entre os atores da escola, já que se trata de um articulador importante junto 

ao projeto pedagógico escolar. Essa acessibilidade irá permitir que rápidas soluções 

se apresentem com agilidade, clareza e objetividade, favorecendo a aprendizagem 

dos educandos. Ou seja, não se pretende que o EAE substitua o gestor da escola, 

pretende-se sim que, ao fazer parte do coletivo da escola, ele se responsabilize por 

organizar, gerir e avaliar a formação, com vistas à melhoria da qualidade da educação.  

Conceição (2010, p. 38) afirma que o EAE deve se situar na posição “[...] que 

ele compreenda que tem uma missão, uma voz e uma ação”. Para tanto, é relevante 

a contribuição de Przybylski (1988, p. 98), quando defende que a distribuição de 

atribuições deve ocorrer de acordo com uma cadeia, conforme se pode observar na 

figura 4: 

Figura 4 - Distribuição das atribuições 

 
Fonte: PrzybylskI (1988). 
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Note-se que o presente organograma está estruturado em diferentes níveis de 

observação:  

 Primeiro nível - Secretaria Municipal da Educação, com as competências de: 

desenvolver a política da organização; estabelecer padrões gerais. 

 Segundo nível - Assessor Administrativo e Assessor Pedagógico, que deve: 

implementar a política organizacional; planejar e coordenar as atividades. 

 Terceiro nível - Diretor Escolar, que tem por competência: a implementação 

da política; planejamento de suas ações; buscar resultados mais objetivos. 

 Quarto nível -  Especialista em Assuntos Educacionais (EAE): sua função é 

o ponto focal do sistema administrativo de elaborar conceitualmente dos 

trabalhadores e do trabalho a ser desenvolvido. 

O organograma apresentado exemplifica como são distribuídas as atribuições 

do EAE, o qual faz um intermédio entre a gestão escolar e os professores da UE, 

considerando que os coordenadores pedagógico e administrativo constituem a ponte 

entre o gestor escolar e a SME na implementação das políticas educacionais pré-

estabelecidas. 

 

3.2 ATRIBUIÇÕES DO EAE EM DOCUMENTOS EDUCACIONAIS 

Partindo do entendimento do papel e da importância do EAE no ambiente 

escolar e serão apresentadas, nesta sessão, as funções desse profissional de acordo 

com o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Servidor Público Municipal de 

Caçador, Santa Catarina (CAÇADOR, 2014), e as atribuições desse profissional no 

PPP de uma escola da rede deste município.  

De acordoo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Servidor Público 

Municipal (CAÇADOR, 2014), o EAE deve estar imbuído das seguintes disposições: 

[...] tem como principais responsabilidades e atribuições: contribuir para 
que a escola cumpra seus objetivos, trabalhar cooperativamente com 
outros profissionais e seguimentos, cujos objetivos sejam voltados para 
o desenvolvimento integral da criança e do adolescente e oportunizar 
que a escola cumpra com sua função social de socialização e obtenção 
do aprendizado, apresentando propostas que visem a melhoria da 
qualidade de ensino e o alcance das metas estabelecidas para esse fim 
(CAÇACOR,  2014, s. p.). 

 

Segundo o PPP da Escola Municipal de Educação Básica analisada, ¨[...] cada 

EAE deve exercer suas funções específicas e de forma integrada.” Corroborando com 
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as assertivas norteadoras para uma educação que visa o indivíduo de forma integral, 

não somente uma pessoa com grande cabedal de conhecimentos e informações, sem 

saber fazer uso, no seu cotidiano (ESCOLA X, 2018 p. 24). 

Nos Quadros 1, 2 e 3 são apresentadas as atribuições dos EAE conforme o 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Servidor Público (CAÇADOR, 2014) e 

o PPP da instituição selecionada (ESCOLA X, 2018). A divisão em seis quadros são 

justificadas por atender dimensões diferenciadas, apesar de integrar um quadro geral 

de atribuições.  

 
Quadro 4 -  Confronto das atribuições do EAE relacionadas à instituição de ensino 

Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 
do Servidor Público Municipal de Caçador 

PPP da Escola X 

Contribuir para que a escola cumpra seus 
objetivos  

Contribuir para que a escola cumpra seus 
objetivos 

Participar na construção do Projeto Político-
Pedagógico  

Participar na construção do Projeto Político-
Pedagógico  

Oportunizar que a escola cumpra com sua 
função social de socialização e construção do 
conhecimento 

 

Coletar, organizar e atualizar informações e 
dados estatísticos da Unidade Escolar que 
possibilitem constante avaliação do processo 
educacional 

 

Avaliar o desempenho da Escola, como um 
todo, de forma a caracterizar suas reais 
possibilidades e necessidades, seus níveis de 
desempenho no processo de 
desenvolvimento do currículo e oportunizar 
tomadas de decisões, embasadas na 
realidade 

 

 Implantar e manter formas de atuação 
adequadas para assegurar o cumprimento 
das metas e consecução dos objetivos a 
serem alcançados 

 Elaborar o horário escolar 

Participar do diagnóstico da escola junto à 
Unidade Escolar, identificando o contexto 
socioeconômico e cultural em que o aluno 
vive 

 

 Garantir a socialização e o cumprimento do 
Projeto Político Pedagógico 

 
 
Quadro 5 -  Confronto das atribuições do EAE relacionadas aos estudantes 

Coordenar a orientação vocacional e o 
aconselhamento pedagógico do educando  

Coordenar a orientação vocacional e o 
aconselhamento pedagógico do educando 

Promover o acesso e permanência do aluno 
na escola, comunicando ao Diretor os casos 
de baixa frequência e evasão escolar, 
participando ativamente nas soluções dos 
problemas apresentados  

Promover o acesso e permanência do aluno 
na escola, comunicando ao Diretor os casos 
de baixa frequência e evasão escolar, 
participando ativamente nas soluções dos 
problemas apresentados 

Promover o aconselhamento pedagógico dos 
alunos, individual ou em grupo, aplicando os 
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procedimentos adequados 

Colaborar na construção da autoestima do 
aluno, visando à aprendizagem do mesmo, 
bem como à construção de sua identidade 
pessoal e social 

 

 Garantir o acesso e a permanência do aluno 
na unidade escolar 

 Acompanhar a adaptação de estudos em 
caso de recebimento de transferências, de 
acordo com a legislação vigente 

  
 
Quadro 6 -  Confronto das atribuições do EAE relacionadas à direção escolar 

Subsidiar a Direção na definição do 
Calendário Escolar em colaboração com a 
Secretaria Municipal de Educação, 
acompanhando o seu cumprimento  

Subsidiar a Direção na definição do 
Calendário Escolar em colaboração com a 
Secretaria Municipal de Educação, 
acompanhando o seu cumprimento 

Participar na elaboração do Regimento 
Escolar  

Participar na elaboração do Regimento 
Escolar 

Assessorar a Direção e as demais atividades 
e serviços da escola  

Assessorar a Direção e as demais atividades 
e serviços da escola  

Contribuir para a criação, organização e 
funcionamento das diversas Associações 
Escolares, Associação de Pais e Professores, 
Grêmio Estudantil, Conselhos Escolares 

Contribuir para a criação, organização e 
funcionamento das diversas Associações 
Escolares, Associação de Pais e Professores, 
Grêmio Estudantil, Conselhos Escolares 

Colaborar na elaboração de diretrizes 
científicas e unificadoras do processo 
administrativo, que levem à consecução da 
filosofia e da política educacional 

Colaborar na elaboração de diretrizes 
científicas e unificadoras do processo 
administrativo, que levem à consecução da 
filosofia e da política educacional 

 Colaborar com a direção da escola no que se 
relaciona com sua habilitação profissional 

 Colaborar com a direção da escola no sentido 
de organizar e distribuir recursos físicos e 
humanos necessários à viabilização do PPP 
da escola  

 Organizar e distribuir os recursos humanos, 
físicos e materiais disponíveis na escola 

 Auxiliar a direção na distribuição de aulas 

 Prestar assessoria à direção da escola na 
definição de diretrizes de ação, na aplicação 
de legislação referente ao ensino e de 
administração de pessoal 

 Coletar, atualizar e socializar a legislação de 
ensino e de administração de pessoal 

 Avaliar o desempenho da escola, como um 
todo, de forma a caracterizar suas reais 
possibilidades e necessidades, seus níveis de 
desempenho no processo de 
desenvolvimento do currículo e oportunizar 
tomadas de decisões 

 Ajudar a implantar e manter formas de 
atuação, estabelecidos com o propósito de 
assegurar as metas e objetivos traçados para 
garantir a função social da escola 

 
 
Quadro 7 - Confronto das atribuições do EAE relacionadas à articulação 

Promover a articulação entre a educação 
infantil e o ensino fundamental  

Promover a articulação entre a educação 
infantil e o ensino fundamental 
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Articular as diferentes tendências 
relacionadas ao processo pedagógico, 
buscando unidade de ação, com vistas às 
finalidades da educação  

Articular as diferentes tendências 
relacionadas ao processo pedagógico, 
buscando unidade de ação, com vistas às 
finalidades da educação 

Ativar o processo de integração escola-
família-comunidade 

 

 Promover articulação entre Apoio Pedagógico 
e direção sob encaminhamentos ao Conselho 
Tutelar, os casos de maus tratos, reiteração 
de faltas injustificadas e de evasão escolar 
dos alunos 

 
 
Quadro 8 - Confronto das atribuições do EAE relacionadas ao processo pedagógico 

Contribuir para que a avaliação tenha a 
função de informar sobre o processo 
pedagógico, subsidiando os profissionais da 
educação na revisão e na dinamização do 
mesmo  

Contribuir para que a avaliação tenha a 
função de informar sobre o processo 
pedagógico, subsidiando os profissionais da 
educação na revisão e na dinamização do 
mesmo 

Influir para que o corpo diretivo e docente se 
comprometa com o atendimento das reais 
necessidades do aluno 

Influir para que o corpo diretivo e docente se 
comprometa com o atendimento das reais 
necessidades do aluno 

Subsidiar os professores quanto à utilização 
de recursos psicopedagógicos 

 

Promover a análise crítica dos textos 
didáticos e a elaboração de materiais mais 
adequados aos alunos, coerentes com as 
concepções de homem e de sociedade que 
direcionem a ação pedagógica 

 

Orientar os professores na identificação de 
comportamentos divergentes dos alunos, 
bem como de propostas alternativas de 
solução 

 

Apresentar propostas que visem à melhoria 
da qualidade de ensino e o alcance das metas 
estabelecidas para esse fim 

 

Estimular a reflexão coletiva de valores 
morais éticos, visando à construção da 
cidadania 

 

 Coordenar a elaboração do planejamento 
curricular 

 Prestar assistência pedagógica de forma 
direta e indireta ao corpo docente e discente 

 Participar e coordenar o Conselho de Classe 

Orientar e supervisionar atividades visando o 
pleno rendimento escolar 

 

Viabilizar a globalidade do conhecimento  

 Acompanhar a execução do currículo, 
visando o melhor uso de recursos, bem como, 
a sua permanente manutenção e reposição 

 Coordenar o processo de análise e seleção 
dos livros didáticos 

 Contribuir para que todos os funcionários da 
Escola estejam comprometidos com o 
atendimento às reais necessidades dos 
alunos 

 Integrar-se com os demais serviços escolares 
para planejar, acompanhar e avaliar as 
atividades pedagógicas 
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 Contribuir para que aconteça a articulação 
entre teoria e prática 

 Orientar as atividades visando o pleno 
rendimento escolar 

 Assessorar o trabalho docente na busca de 
soluções para os problemas de evasão e 
reprovação escolar 

 Assessorar o trabalho docente quanto aos 
métodos de ensino 

 Articular as diferentes tendências 
relacionadas ao processo pedagógico, 
buscando unidade de ação com vistas às 
finalidades da educação 

 Estimular e assessorar a efetivação das 
mudanças no ensino 

 Garantir o acesso e a permanência do aluno 
na unidade escolar 

Promover a reflexão sobre as consequências 
sociais do processo de rotulação, 
discriminação e exclusão dos educandos por 
qualquer motivo 

Promover a reflexão sobre as consequências 
sociais do processo de rotulação, 
discriminação e exclusão dos educandos por 
qualquer motivo 

Planejar e coordenar o serviço de orientação 
educacional 

 

 
 
 
 
 
Quadro 9 - Confronto das atribuições do EAE relacionadas ao processo formativo 

Promover o aperfeiçoamento dos professores 
através de encontro de estudo ou reuniões 
pedagógicas  

Promover o aperfeiçoamento dos professores 
através de encontro de estudo ou reuniões 
pedagógicas  

Buscar atualizar-se permanentemente Buscar atualizar-se permanentemente 

 Colaborar com todos os profissionais que 
atuam na escola, visando ao aperfeiçoamento 
e a busca de soluções aos problemas de 
ensino 

 Promover o aperfeiçoamento dos professores 
através de reuniões de estudo 

Fonte: Caçador (2018) e Escola X (2018) 

. 

No quadro síntese são observadas atribuições comuns e exclusivas nos dois 

documentos. No entanto, com base nos autores de referência deste estudo, observa-

se que existe uma parte das atribuições mais determinante para o cumprimento dos 

propósitos estabelecidos para o EAE dentro do contexto escolar. Essas atribuições 

são indicadas na sequência. 

 

 

3.3 ATRIBUIÇÕES DE REFERÊNCIA PARA O EAE 

A partir da análise das atribuições, registram-se, na sequência, as que são 

consideradas referência para cada dimensão observada. 
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- Atribuições do EAE relacionadas à instituição de ensino 

 Contribuir para que a escola cumpra seus objetivos; 

 Participar na construção do Projeto Político-Pedagógico; 

 Oportunizar que a escola cumpra com sua função social de socialização e 

construção do conhecimento; 

 Implantar e manter formas de atuação adequadas para assegurar o 

cumprimento das metas e consecução dos objetivos a serem alcançados. 

 

- Atribuições do EAE relacionadas aos estudantes 
 

 Promover o acesso e permanência do aluno na escola, comunicando à Direção 

os casos de baixa frequência e evasão escolar, participando ativamente nas 

soluções dos problemas apresentados; 

 Colaborar na construção da autoestima do aluno, visando à aprendizagem do 

mesmo, bem como à construção de sua identidade pessoal e social; 

 Colaborar para o acesso e a permanência do aluno na unidade escolar. 

 

- Atribuições do EAE relacionadas à direção escolar 

 Participar na elaboração do Regimento Escolar; 

 Colaborar na elaboração de diretrizes científicas e unificadoras do processo 

administrativo, que levem à consecução da filosofia e da política educacional; 

 Ajudar a implantar e manter formas de atuação, estabelecidos com o propósito 

de assegurar as metas e objetivos traçados para garantir a função social da 

escola. 

 
- Atribuições do EAE relacionadas à articulação 

 Promover a articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental; 

 Articular as diferentes tendências relacionadas ao processo pedagógico, 

buscando unidade de ação, com vistas às finalidades da educação; 

 Ativar o processo de integração escola-família-comunidade. 
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- Atribuições do EAE relacionadas ao processo pedagógico 

 Contribuir para que a avaliação tenha a função de informar sobre o processo 

pedagógico, subsidiando os profissionais da educação na revisão e na 

dinamização do mesmo; 

 Influir para que o corpo diretivo e docente se comprometa com o atendimento 

das reais necessidades do aluno; 

 Apresentar propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino e o alcance 

das metas estabelecidas para esse fim; 

 Estimular a reflexão coletiva de valores morais éticos, visando à construção da 

cidadania; 

 Promover a análise crítica dos textos didáticos e a elaboração de materiais mais 

adequados aos alunos, coerentes com as concepções de homem e de 

sociedade que direcionem a ação pedagógica; 

 Coordenar a elaboração do planejamento curricular; 

 Prestar assistência pedagógica de forma direta e indireta ao corpo docente e 

discente; 

 Participar e coordenar o Conselho de Classe; 

 Acompanhar a execução do currículo, visando o melhor uso de recursos, bem 

como, a sua permanente manutenção e reposição; 

 Contribuir para que aconteça a articulação entre teoria e prática; 

 Assessorar o trabalho docente na busca de soluções para os problemas de 

evasão e reprovação escolar; 

 Estimular e assessorar a efetivação das mudanças no ensino; 

 Promover a reflexão sobre as consequências sociais do processo de rotulação, 

discriminação e exclusão dos educandos por qualquer motivo; 

 Planejar e coordenar o serviço de orientação educacional. 

 

 

- Atribuições do EAE relacionadas ao processo formativo 

 Promover o aperfeiçoamento dos professores através de encontro de estudo 

ou reuniões pedagógicas; 

 Buscar atualizar-se permanentemente; 



43 

 Colaborar com todos os profissionais que atuam na escola, visando ao 

aperfeiçoamento e a busca de soluções aos problemas de ensino; 

 Promover o aperfeiçoamento dos professores através de reuniões de estudo; 

 

Por meio das atribuições compiladas, percebe-se que nos documentos 

analisados a função principal do EAE é contribuir para que a escola cumpra seus 

objetivos, trabalhar na cooperação com outros profissionais e seguimentos que têm 

por ênfase estimular o desenvolvimento da criança e do adolescente em sua 

totalidade, atuando e propiciando para que toda a comunidade escolar participe na 

construção do PPP e manter-se atualizado permanentemente. De acordo com 

Libâneo (2004, p. 69) “[...] é necessário que haja uma mudança na escola atual para 

promover a melhoria da educação e esse fenômeno será possível a partir do 

conhecimento e da atuação do EAE no contexto escolar”. 

Não menos importante para o processo educacional é o ato de ouvir, tanto os 

professores, quanto alunos e comunidade. Conforme Freire (2014): 

 [...] em sua experiência pedagógica de crianças e de adolescentes, mas 
também de professora de professoras, vinha observando quão importante 

é saber escutar. Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e 
solidário, não é falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se 
fôssemos os portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que 
aprendemos a escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles 
(p. 111 grifo nosso.) 

Neste sentido, o EAE precisa estar em constante aprendizado para que possa 

auxiliar os alunos na construção da autoestima, visando à sua aprendizagem, 

contribuindo para a solidificação da identidade pessoal e social.   

Entende-se que, especialmente, a colaboração para o trabalho coletivo e a 

busca contínua do conhecimento são os elementos que oportunizam a transformação 

da escola, dos docentes e da comunidade escolar para o pleno desenvolvimento do 

aluno cidadão-crítico, reflexivo e formador de opinião, considerando que o EAE é o 

facilitador da veiculação de informações relevantes para promover esta integração, 

muito embora a busca pelas transformações da escola seja um desafio para os 

educadores e para todos os profissionais envolvidos com a prática educacional. Essa 

perspectiva converge com Saviani (2008, p. 27) quando afirma que ¨[...] é preciso que 

as ações se fortaleçam em vista de um bem comum¨. 

  Durante a análise proposta para este estudo foram encontradas atribuições 

que não devem ser cumpridas de forma isolada, mas contando com a participação 
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docente e diretiva para alcançar o equilíbrio no ambiente escolar, não sendo possível 

ao EAE atuar de forma afastada da contribuição coletiva. Esse profissional não deve 

perder o foco, das tarefas essenciais a ele direcionadas, quais sejam contribuir, 

mediar, articular para o processo de ensino e de aprendizagem dos alunos.  

Com relação a atribuição de subsidiar a direção na definição do Calendário 

Escolar em colaboração com a Secretaria Municipal de Educação (SME), 

acompanhando o seu cumprimento, observa-se que, é a SME, na sua função de 

mantenedora, que define o calendário escolar. Cabe ao EAE apenas a disseminação 

das informações concedidas pelos responsáveis designados para esta função. 

 O PCC prevê ainda que ̈  [“...] o EAE deve dar subsídios aos professores quanto 

à utilização de recursos psicopedagógicos.” Entende-se que considerando que a 

graduação requerida para o profissional especialista é a Pedagogia - LDB 9394/96 - 

(BRASIL, 1996), esta atribuição deveria ser direcionada aos recursos pedagógicos e 

não psicopedagógicos já que a utilização destes recursos está diretamente 

relacionada aos profissionais especialistas em psicopedagogia. Neste sentido, Porto 

(2007, p. 91) afirma que o EAE é quem” [...] auxiliará o sujeito a reelaborar sua história 

de vida, reconstruindo fatos que estão fragmentados, e a retomar o percurso normal 

de sua aprendizagem”.  

 Apresenta-se ainda como atribuição ao EAE na escola coordenar a elaboração 

do PPP, no entanto, entende-se que este profissional exerce função essencial dentro 

deste processo, mas não é de sua responsabilidade coordená-lo como um todo. 

Massucato et al (2015, p. 68) acrescenta que a função do EAE norteadora é “[...] ser 

o de facilitar o diálogo entre os indivíduos e mediar às práticas pedagógicas”, assim 

sendo e considerando que o EAE no exercício da sua função mantém contato direto 

com todos os envolvidos na escola e está atento às transformações que ocorrem 

diariamente no ambiente escolar, todos os educadores precisam estar envolvidos na 

elaboração do PPP, contando com a coordenação do projeto do gestor da escola.  

Outra atribuição questionada é a de colaborar na elaboração de diretrizes 

científicas e unificadoras do processo administrativo levando à consecução da filosofia 

e da política educacional, no entanto considera-se que esta atribuição não está 

diretamente atrelada aos elementos anteriormente descritos para que o especialista 

cumpra seu verdadeiro papel dentro da escola. Entende-se que as elaborações 

dessas diretrizes são realizadas pelo Poder Legislativo a partir da criação de leis, 

como a LDB 9394/96 que fundamentam e estabelecem o direcionamento para a 
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educação brasileira.  

Mediante a realidade vivenciada no ambiente escolar a qual se toma como 

unidade de análise, nota-se que o PPP da escola analisada atribui ao especialista 

diversas atividades que não correspondem ao seu papel como organizar e distribuir 

os recursos humanos, físicos e materiais disponíveis na escola, por se tratar de uma 

atividade administrativa conferida à direção da escola que possui a formação e 

capacitação adequada para tal função, por isso Libâneo et al (2004, p. 69) coloca que 

“ [...] o diretor coordena, mobiliza, motiva, lidera, delega aos membros da equipe 

escolar, conforme suas atribuições específicas”. 

Outra atribuição que seria da direção, mas que é atribuída ao EAE nos 

documentos analisados é de coletar, atualizar e socializar a legislação de ensino e de 

administração de pessoal, mais uma vez fica claro que funções administrativas são 

delegadas ao EAE que necessita de uma formação específica para tal atribuição. 

Formados em Pedagogia observa-se que para exercer a função de EAE necessita-se 

de um complemento direcionado à gestão escolar. A elaboração do horário escolar 

também aparece no projeto pedagógico como função do especialista, mas na escola 

em análise ocorre que esta atividade é elaborada pela direção e é definida em 

assembleia não sendo de responsabilidade do EAE, no entanto não se deve prescindir 

de sua presença, tendo em vista a perspectiva de educação democrática.  

O PPP estudado afirma que promover o aperfeiçoamento dos professores por 

meio de reuniões de estudo é papel do EAE, mas o que ocorre na realidade é que no 

município de Caçador/SC esta atividade é promovida pela Secretaria Municipal de 

Educação, por tratar-se de um direito previsto em lei para todos os servidores da 

educação municipal (Citação da lei). Não está atrelada diretamente ao EAE, mas este 

pode discutir com os docentes em reuniões ou na fala informal sobre os assuntos e 

temas educacionais recebidos nas formações continuadas. 

É notória a importância da cooperação do EAE com o trabalho de outros 

profissionais para a promoção do desenvolvimento integral da criança e do 

adolescente, segundo a legislação, enquanto o PPP especifica uma parceria com pais 

e professores para que o desenvolvimento contemple a reelaboração dos 

conhecimentos adquiridos e a construção de novos conhecimentos.   
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CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

A presente pesquisa apresentou uma nova possibilidade de observação das 

funções e atribuições do EAE no sentido de ressignificar sua atuação no âmbito 

escolar. Esse profissional, no atual cenário escolar, vem sofrendo sobrecarga de 

trabalho o que, consequentemente, interfere no bom andamento de suas funções. 

Assim, o comparativo de diferentes documentos em relação às suas funções é um 

primeiro passo para que o EAE tenha maior eficiência na mediação entre aluno, 

família, escola e sociedade. 

O EAE teve o desempenho de suas funções relacionada ao contexto social 

escolar de acordo com as políticas educacionais vigentes, passando desde um agente 

disciplinador até um mediador dos diferentes agentes envolvidos na educação escolar. 

Apesar das atribuições deste profissional terem mudado com o passar do tempo sua 

importância no ambiente escolar sempre foi nítida. O suporte que este profissional 

fornece ao bom andamento do cotidiano escolar é fundamental para que a escola 

consiga cumprir seu papel socioeducativo. 

Com base na análise documental realizada no presente trabalho foi possível 

estabelecer funções prioritárias para o EAE em todos os níveis de trabalho deste 

profissional. As atribuições do EAE em relação à unidade de ensino estão focadas, 

principalmente, no fato deste profissional ser peça importante para que a escola 

cumpra seu papel socioeducativo, incluindo objetivos e metas traçados em seu PPP. 

Em relação aos estudantes, o EAE tem a função de garantir que os mesmos 

tenham acesso e as condições para que os processos de ensino e de aprendizagem 

ocorram de modo satisfatório, incluindo a criação de estratégias que evitem a evasão 

escolar. Em relação à direção escolar, o EAE tem um papel importante de suporte 

tanto na participação da elaboração do Regimento Escolar quanto na criação de 

diretrizes unificadoras do processo administrativo, que levem à consecução da 

filosofia e da política educacional, bem como na prática pedagógica condizente com 

a concepção pedagógica que norteia a escola.  

A análise realizada no presente estudo também mostra que é fundamental que 

o EAE promova a articulação adequada entre a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental, bem como entre todos os agentes participantes da rotina do ambiente 

escolar. Da mesma forma, a análise deixa clara a importância que o EAE tem em 
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relação à mediação entre escola, família e sociedade. 

De forma genérica, a importância mais expressiva do EAE está relacionada ao 

processo pedagógico. Neste item, este profissional tem funções importantes em todas 

as etapas dos processos de ensino e de aprendizagem até à implementação de 

melhorias que demonstrem comprometimento com o corpo docente e discente. Por 

fim, a análise também desvela a importância deste profissional no processo formativo 

dos docentes, contribuindo na coordenação dos encontros de estudo ou reuniões 

pedagógicas que visem soluções práticas e viáveis aos problemas dos processos de 

ensino e de aprendizagem.  

Como dimensões para nortear um novo documento sobre as atribuições do 

EAE, o estudo indica atribuições as relacionadas: à instituição de ensino, aos 

estudantes, à direção escolar, à elaboração do Regimento Escolar, à articulação, ao 

processo pedagógico e ao processo formativo. A partir das referidas dimensões 

podem ser selecionadas as atribuições mais compatíveis com a realidade educacional 

atual. 

Cabe ressaltar que a presente análise comparativa é um primeiro passo. É 

necessário que as pesquisas nesta linha continuem avaliando a percepção deste 

profissional em relação à sua atuação, verificando, se na prática, as atribuições 

contempladas ao EAE são efetivadas ou, por diversos fatores, esse profissional 

apresenta desvio de função dentro do ambiente escolar. Por fim, sugere-se, também, 

uma revisão da legislação e dos documentos escolares, com a finalidade de conformar 

as atribuições do EAE à literatura científica. 
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