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Introdução 

 

“A supervisão (pedagógica) não deve ser um mero campo de aplicação de 

saberes desenvolvidos noutros contextos. Mas assumindo-se como um campo 

de acção e de saber multifacetado, deve saber recorrer a saberes contributivos, 

após equacionar os problemas que lhe são específicos e, deste modo, criar 

conhecimento específico.” (Alarcão e Tavares, 2003, p.156). 

Tendo em conta a pluralidade da supervisão, este projecto pretende 

associá-la à mediação, criando assim uma possível linha de análise dentro de 

toda a complexidade que envolve o processo de supervisão e 

acompanhamento do processo de ensino/aprendizagem no estágio profissional 

de educadores. 

Mosher e Purpel alertam-nos para a importância da supervisão 

pedagógica não só na formação derofessores como também no próprio 

sistema educativo: “It is a second major function of supervision to provide 

professional leadership in reformulating public education. By this we mean that 

supervision must contribute whit curriculum materials, a practical knowledge of 

pedagogy and new ideas and procedures for educating children better.” 

(Mosher e Purpel, 1972, p.5). 

O estudo entende, como tema, a supervisão pedagógica e procura, como 

objecto de estudo, as estratégias do supervisor enquanto mediador no 

processo de acompanhamento de estágio. Neste sentido, o projecto terá como 

instrumento de investigação entrevistas semi-directivas a docentes de escolas 

de formação inicial do curso de educadores de infância que exerce ou tenha 

exercido a função de educadores cooperantes. 

Pretende-se, através deste estudo, entender a pertinência da mediação 

na acção do supervisor pedagógico. Assim sendo, a questão principal que se 

coloca prende-se com as atitudes e estratégias utilizadas pelos supervisores 

que possam ser coincidentes com as dos mediadores na resolução de 

conflitos.  

A supervisão pedagógica é uma prática corrente em Portugal em todos os 

graus de ensino, nomeadamente na formação inicial dos educadores de 

infância. Como tal, esta tem sido abordada como área de estudo por muitos 
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investigadores estrangeiros e portugueses, como Alarcão (1982), Villas-Boas 

(1991), Vieira (1993), Sá-Chaves (2000), Oliveira-Formosinho (2002), Tavares 

(2003), e entre outros. 

No entanto, estas investigações têm incidido, sobretudo, sobre a 

supervisão feita aos professores dos vários graus de escolaridade obrigatória, 

não havendo conhecimento de que esses mesmos estudos tenham incidido 

sobre a supervisão pedagógica dos educadores de infância em formação 

inicial. Tende-se a acreditar que o acompanhamento de um estágio do curso de 

formação inicial de educadores de infância é algo intuitivo e que não necessita 

de preparação ou formação específica nem do supervisor, nem do educador 

cooperante. 

Com este estudo, pretende-se conferir a devida relevância à supervisão 

pedagógica na educação de infância, alertando para a estreita ligação entre a 

supervisão pedagógica e o processo mediativo que ela representa na 

resolução de conflitos que possam surgir em situação de formação, 

concretamente na prática pedagógica, durante o estágio. 

Neste sentido pretende-se capacitar o supervisor da sua importância na 

resolução de conflitos, susceptíveis de acontecer, entre os alunos estagiários e 

os educadores cooperantes, na medida em que pode ser chamado a exercer 

essa função mediadora. 

Denomina-se educador cooperante aquele educador que recebe na sua 

sala os alunos estagiários das Escolas Superiores de Educação, permitindo a 

sua participação nas actividades das crianças, ao mesmo tempo que observa e 

acompanha essa participação. Além disso, fornece a informação necessária à 

elaboração dos registos das actividades elaboradas pelos estagiários, 

orientando-os e, por vezes, sugerindo a sua reformulação. Estes registos são 

uma exigência dos supervisores das Escolas Superiores de Educação, 

constituindo uma das bases principais de avaliação. 

Com este estudo pretende-se, ainda, compreender de que forma o 

educador cooperante e o supervisor entendem o papel das relações humanas 

na formação de futuros educadores, e até que ponto consideram, ou não, que 

essas relações podem melhorar e enriquecer os cursos de formação inicial de 

educadores de infância.  
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Neste sentido, foram definidos os seguintes objectivos do estudo:  

- Perspectivar os processos mediativos num contexto de supervisão;  

- Entender as atitudes e estratégias do supervisor pedagógico;  

- Compreender em que medida e de que forma o supervisor se considera 

um mediador. 

Na dissertação aqui apresentada traçam-se as linhas mestras da 

investigação a que nos propomos, dando os passos considerados necessários 

para tentar corresponder aos objectivos expostos. 
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1 – Enquadramento Teórico 

 

1.1. –Supervisão Pedagógica 

 

 

Por supervisão pedagógica entende-se “(...) um processo em que um 

professor, em princípio mais experiente e mais informado, orienta um outro 

professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento humano e 

profissional.” (Alarcão e Tavares, 2003, p.16). 

Alarcão e Tavares referem a supervisão como uma orientação da acção 

profissional que tem como objectivo principal o desenvolvimento profissional do 

aluno estagiário, não esquecendo o seu desenvolvimento humano. 

Neste sentido a, “prática pedagógica incide directamente sobre o 

processo ensino/aprendizagem que, por sua vez, pressupõe e facilita o 

desenvolvimento do aluno e o do professor em formação. Mas também o 

supervisor ou orientador da prática pedagógica se encontra, ele próprio, num 

processo de desenvolvimento e aprendizagem” (Alarcão e Tavares, 2003,  

p.45). 

No entanto, podemos aprofundar a noção de supervisão com a proposta 

de Mosher e Purpel: “We consider the task of supervision to be teaching 

teachers how to teach (...), and professional leadership in reformulating public 

education – more specifically; its curriculum, its teaching and its forms.” 

(Mosher e Purpel, 1972, p. 3). 

Estes autores enunciam três princípios fundamentais à prática da 

supervisão pedagógica, transversais aos vários contextos teóricos possíveis, e 

que a condicionam em toda a sua globalidade: 

“1 – That the individual teacher is the key agent of education. 

 2 – That given proper support and strength, the teacher’s talents can 

achieve full expression. 

 3 – That this talent is sufficient in the teacher and in the teaching 

profession to warrant extensive efforts to provide the resources of supervisory 

assistance.” (Mosher e Purpel, 1972, p. 19/20). 



              O Supervisor Pedagógico Enquanto Mediador 

U.L. - F.P.C.E. - Mestrado em Ciências da Educação - Mediação em Educação 

 
5 

Ao longo dos anos e num processo evolutivo do próprio conceito de 

supervisão pedagógica encontramos um conjunto de possíveis cenários, todos 

eles momentos de ensino/aprendizagem mas com moldes e perfis bastante 

diferentes. 

 

Alarcão e Tavares (2003) referem nove cenários possíveis:  

a) O cenário da imitação artesanal – trata-se de uma forma de 

supervisão em que se aprende imitando o professor como um modelo 

único de saber, perpetuando, assim, as suas práticas, métodos e 

estratégias. Inerentes a este modelos estão a autoridade do “mestre” e 

a imutabilidade do seu inquestionável saber. 

 

b) O cenário da aprendizagem pela descoberta guiada – neste cenário 

pretende-se que o aluno estagiário aprenda pela sua própria 

experiência: observando, intuindo, reflectindo e reformulando. 

Conferindo-lhe “(...) um papel activo na aplicação experimental dos 

princípios que regem o ensino e a aprendizagem, na análise das 

variáveis do seu contexto na inovação pedagógica.” (Alarcão e 

Tavares, 2003, p.21).  

No entanto, estes autores referem como maior dificuldade, para este 

modelo, a articulação entre a vertente prática e a aprendizagem 

teórica. Sendo questionável a capacidade dos alunos estagiários de 

poderem intervir, sem anteriormente terem passado por uma fase de 

observação junto de professores mais experientes e de investigação 

teórica para fundamentar a sua prática pedagógica. 

 

c) O cenário behaviorista – este modelo de supervisão assenta numa 

estrutura baseada na análise de situações de micro-ensino, isto é na 

observação (com recurso a gravações de vídeo) de professores a 

executarem pequenas tarefas com pequenos grupos de alunos.  

Desta forma é atribuída extrema importância à imitação do modelo 

observado e do modo particular como o professor lecciona, 

descontextualizando estas observações da realidade, afastando o 

aluno de uma relação de partilha com o professor, falhando igualmente 
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no enquadramento teórico. Assim, Alarcão e Tavares (2003) alertam-

nos ainda para o facto de, com este cenário, se atribuir maior 

importância à forma como se ensina e não ao conteúdo que é 

transmitido ao ensinar. 

 

d) O cenário clínico – Procura-se, agora, que seja o aluno estagiário a 

figura central da sua própria aprendizagem, conduzindo assim o 

supervisor a um papel de acompanhamento, ajuda e análise conjunta. 

Esta nova forma de fazer supervisão foi proposta por investigadores 

como Mosher e Purple (1972), citados por Villas-Boas (1991) e Cogan 

(1973), Golghammer (1969) e Anderson (s.d.), citados por Alarcão e 

Tavares (2003) e também por Villas-Boas (1991). 

Tendo em conta os limites dos modelos apresentados anteriormente 

“este processo implicava um espírito de colaboração entre o supervisor 

e o professor e entre estes e os seus colegas; mas implicava também 

uma actividade continuada que englobasse a planificação e a 

avaliação conjuntas para além da observação e da análise.” (Alarcão e 

Tavares, 2003, p.24). 

Este modelo de supervisão pressupõe um ciclo com fases específicas 

que, segundo Alarcão e Tavares, se podem sintetizar em: (1)encontro 

de pré-observação; (2)observação; (3)análise e estratégia; (4)encontro 

de pós-observação; (5)análise do ciclo de supervisão. 

Alarcão (1982) revela-nos que este modelo apresenta as suas 

principais vantagens na forma como clarifica, desde o início, os direitos 

e deveres do supervisor e supervisado e na relação colegial 

estabelecida entre ambos com base no objectivo comum de melhorar 

o ensino. Procura, também, solucionar os dilemas sentidos pelos 

professores face às suas realizações e capacidades. Soluções estas 

encontradas num “(...) esforço conjunto de análise objectiva quanto 

aos efeitos da interacção professor-aluno no processo ensino-

aprendizagem.” (Alarcão, 1982, p.163). 

Surgem alguns problemas, referidos pelos autores anteriormente 

apresentados, na implementação deste modelo de supervisão: os 

recursos humanos e materiais necessários, a falta de supervisores 
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capacitados para a sua execução e conscientes da exigência deste 

modelo. Por outro lado, a dificuldade de conciliar o cariz colegial com a 

avaliação, a reacção à terminologia “clínico” conferindo-lhe um carácter 

demasiado pedagógico e individualista são outros obstáculos à 

implementação deste modelo. 

e) O cenário psicopedagógico – o objectivo principal da supervisão 

deve ser, segundo Stones (citado por Alarcão e Tavares, 2003), 

ensinar os professores a ensinar. Desta forma, procura entender as 

relações que se estabelecem entre supervisor e aluno estagiário no 

processo de ensino/aprendizagem, da mesma forma que procura 

entender as relações intrínsecas ao processo de ensino aprendizagem 

entre o aluno estagiário e os seus alunos.  

Stones (citado por Alarcão e Tavares, 2003) apoia o seu modelo de 

supervisão nos seus conhecimentos de psicologia do desenvolvimento 

e da aprendizagem. Neste sentido, defende uma supervisão baseada 

na aquisição de conceitos, capacidades e na resolução activa das 

dificuldades. Para tal, propõe um conjunto de princípios 

psicopedagógicos que apoiam o aluno estagiário na sua tarefa de 

leccionar e de se tornar um modelo positivo e significativo para os seus 

alunos. Ajudando-os, assim, a construir o conhecimento e a 

desenvolver capacidades para a sua vida futura, ou seja, funções 

transversais a qualquer professor e a qualquer grau de ensino.  

Neste modelo de supervisão, encontramos um ciclo de três etapas: 

(1)preparação da aula com o aluno estagiário, subdividindo-se em 

planificação e interacção; (2)discussão da aula, subdividindo-se em 

planificação e interacção e (3)avaliação do ciclo de supervisão 

 

f) O cenário pessoalista – para a construção deste modelo de 

supervisão contribuíram investigadores de áreas distintas como a 

filosofia existencial a fenomenologia, a antropologia cultural, a 

psicanálise, a psicologia diferencial, a psicologia cognitiva e a 

psicologia do desenvolvimento. Todas estas áreas de investigação 

atribuem extrema importância ao desenvolvimento pessoal e social do 

aluno estagiário.  
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Neste sentido, considera-se que a formação de futuros professores 

deve atender ao seu grau de desenvolvimento, percepções, 

sentimentos e objectivos. A formação de futuros professores deve ter 

em conta a sua experiência de vida, ajudando-os a reflectir, trazendo o 

auto-conhecimento para o centro do desenvolvimento psicológico e 

profissional destes mesmos estagiários. 

No entanto, Ralha-Simões investigadora portuguesa na área da 

educação de infância (citada por Alarcão e Tavares, 2003), revela-nos 

que não é possível estabelecer uma relação directa entre o 

desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional. Afirma, 

pois, que é possível um individuo com um nível profissional elevado 

revelar um menor grau de desenvolvimento pessoal, e vice-versa.  

Salienta, assim, uma possível contradição inerente a este modelo de 

supervisão, alertando para a subjectividade de todo o processo e o 

enfoque excessivo na figura do aluno estagiário. 

 

g) O cenário reflexivo – Este cenário aposta para um processo formativo 

que “combina acção, experimentação e reflexão sobre a acção, ou 

seja, reflexão dialogante sobre o observado e o vivido segundo uma 

metodologia do aprender a fazer fazendo e pensando, que conduz à 

construção activa do conhecimento gerado na acção e sistematização 

pela reflexão.” (Alarcão e Tavares, 2003, p.24). 

Este modelo de supervisão procura que o aluno estagiário, além da 

aquisição de conhecimentos, seja capaz de transformar esses 

conhecimentos em acção e reflicta nessa mesma acção enquanto ela 

decorre.  

Neste sentido, o supervisor adquire um papel fundamental para ajudar 

o aluno estagiário a compreender e saber agir perante as situações, 

sistematizando o conhecimento que deriva da interacção entre a acção 

e o pensamento. O supervisor tem a especial função de encorajar o 

aluno a explorar as suas capacidades, a sua capacidade de interagir 

de e aprender em acção. 

Baseadas na postura reflexiva, implícita ao modelo, surgem como 

estratégias de supervisão, apontadas por Shön (citado por Alarcão e 
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Tavares, 2003): a experimentação em conjunto, a demonstração 

acompanhada de reflexão e a experiência multifacetada. 

 

h) O cenário ecológico – este modelo procura conjugar o 

desenvolvimento pessoal do aluno estagiário com noções teóricas do 

processo de socialização.  

“Neste cenário, a supervisão (...) assume a função de proporcionar e 

gerir experiências diversificadas, em contextos variados, e facilitar a 

ocorrência de transições ecológicas que, possibilitando aos estagiários 

o desempenho de novas actividades, a assunção de novos papéis e a 

interacção com pessoas até aí desconhecidas, se constituem como 

etapas de desenvolvimento formativo e profissional.” (Alarcão e 

Tavares, 2003, p.37). 

Neste sentido, é inevitável referir Bronfenbrenner (citado por 

Formosinho, 2002) com a sua teoria ecológica do desenvolvimento 

humano, baseada numa estrutura de sistemas: micro, meso, exo e 

macrossistema.  

Formosinho (2002) refere-nos que o modelo ecológico de supervisão 

baseia-se em três pontos de partida:  

(1) reconhecimento pelos contextos significativo para o aluno 

estagiário: a sala de estágio e a instituição de ensino superior 

(microssistemas); as interacções inerentes a estes dois contextos 

(mesossistema); o contexto educativo especifico do local da prática 

pedagógica, reflexo da situação cultural, social, económica ou politica 

em que se encontra (exossistema) e de forma mais abrangente o 

contexto geral que envolve o aluno estagiário, que se refere às suas 

crença, valores, estilo de vida e hábitos que são característicos da 

sociedade onde se insere e que reflectem os contextos vistos 

anteriormente (macrossistema). 

(2) atribuição de importância às interacções e comunicação entre 

esses contextos profissionalizantes. 

(3) reconhecimento da influência de outros contextos culturais e 

sociais mais abrangentes existentes nos contextos profissionalizantes. 
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Neste modelo de supervisão “As educadoras precisam de 

conceptualizar a sua acção como ligada aos conhecimentos, técnicas, 

e destrezas que sustentam a sua profissionalidade, mas também têm 

de referir essa acção aos valores e crenças inextrincavelmente ligados 

a esses conhecimentos, técnicas e destrezas e aos valores e crenças 

da sociedade, isto é, à cultura envolvente que permeia, unifica, orienta, 

dá sentido histórico, social e cultural a todos os processos em torno do 

ensino-aprendizagem.” (Formosinho, 2002, p.117). 

 

i) O cenário dialógico – este modelo, segundo Alarcão e Tavares 

(2003), baseia-se em pilares de outros modelos anteriormente 

referidos. No entanto, consideram que a novidade trazida por este 

modelo “(...) consiste em atribuir à linguagem e ao diálogo crítico um 

papel de enorme significado na construção da cultura e do 

conhecimento próprio dos professores como profissionais e na 

desocultação das circunstâncias contextuais, escolares e sociais, que 

influenciam o exercício da sua profissão.” (Alarcão e Tavares, 2003, 

p.40). 

Este modelo favorece a verbalização do pensamento reflexivo, como 

base para a aquisição de conhecimento e contribui para a regulação 

do contexto situacional, através da linguagem que funciona como 

amplificadora da capacidade cognitiva. 

Smyth (citado por Alarcão e Tavares, 2003) considera que este modelo 

contribui para a criação de contextos de supervisão em que, através 

de processos de colaboração, baseados nos princípios anteriormente 

abordados no cenário da supervisão clínica, funciona como um 

instrumento de emancipação individual e colectivo dos professores. 

 

Alarcão e Tavares (2003) referem o facto destes cenários não serem 

estanques, pois não se excluem e podem facilmente co-existir. Alertam 

também, para o surgimento de novos cenários que reflectem a evolução do 

conceito de supervisão, para as exigências que as mudanças na formação de 

professores requerem e para a tomada de consciência da complexidade e 

especificidade que envolve a supervisão pedagógica.  
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Com efeito, ao longo da sua experiência, pessoal e profissional, o 

supervisor pode enquadrar-se em algum destes modelos, ou até encontrar um 

modelo próprio – através da interacção de vários aspectos focados pelos 

cenários já estudados – que satisfaça as suas necessidades de condução do 

processo de supervisão e se enquadre no contexto envolvente. 

Este estudo não tem como pretensão analisar cada um dos possíveis 

cenários, nem intenção de definir, caracterizar e contextualizar os cenários 

referidos anteriormente, podendo no entanto referir aspectos apresentados 

pelos seus fundadores/mentores, no intuito de fundamentar questões 

relacionadas com a supervisão e o supervisor em geral. 

 

Tendo em conta, toda a pluralidade da supervisão face a questões como: 

(1)relação entre teoria e prática; (2)formação e investigação; (3)noção de 

conhecimento (como saber construído e transmissível ou construção pessoal 

de saberes); (4)papeis do supervisor e do professor; (5)noções de educação e 

de formação de professores e (6)assunção da escola como centro de 

formação, Alarcão e Tavares referem ainda que “é óbvio que os vários cenários 

apresentados não se excluem mutuamente; pelo contrário, interpenetram-se. 

Cada um lança olhares diferentes, histórica e culturalmente contextualizados, 

sobre o mesmo fenómeno: a supervisão como processo intrapessoal e 

interpessoal de formação profissional que visa a melhoria da educação nas 

escolas.” (Alarcão e Tavares, 2003, p.41). 

 

Transversalmente ao possível cenário, que envolve o acto da supervisão 

em si, este obedece a um ciclo de momentos distintos cada um com os seus 

preceitos, objectivos e encadeamento.  

No sentido de entender este ciclo, Villas-Boas (1991) apresenta-nos uma 

abordagem global sobre o ciclo de supervisão, segundo uma perspectiva 

clínica, que nos ajuda a perceber como as propostas de Cogan (1973), 

Goldhammer (1969) e Mosher (1972) (citados no seu artigo) se articulam e nos 

ajudam a entender as várias fases de um processo tão complexo (Figura 1). 
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Legenda: _____  Cogan (1973)  

                _____  Goldhammer (1969)  

                _____  Mosher (1972) 

in. Villas-Boas, 1991, p.629 

 

Figura 1 – Ciclo de Supervisão 

 

 

Com base nos estudos de Cogan (1973), Goldhammer (1969), Mosher e 

Purple (1972), citados por Villas-Boas (1991) e Alarcão (1982) é possível definir 

os momentos distintos que, segundo os autores citados, compõem o ciclo da 

supervisão: 

8. 
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1. Estabelecer a relação supervisor – educador. Numa fase inicial 

compete ao supervisor desenvolver no educador um espírito de abertura, 

afastando ansiedades, esclarecendo os papeis que cada um desempenha 

neste processo, aferindo expectativas e possíveis dificuldades a superar.  

 

2. Planificação da Prática Pedagógica. Nesta fase planificam-se as 

primeiras intervenções do educador na sua prática pedagógica. O plano pode 

ser organizado seguindo estruturas diferenciadas, no entanto deve abordar 

questões fundamentais como: valores, princípios educativos, objectivos 

pedagógicos, questões logísticas (tempo, espaço, recursos humanos e 

materiais, custos, etc.). 

 

3. Planificação da Estratégia de Observação. Além de ter em conta 

todos os aspectos práticos envolvidos na observação de uma aula – recursos 

técnicos e físicos, devidas autorizações, etc. – nesta fase deve fazer-se, 

também, uma reflexão conjunta sobre quais os aspectos pertinentes da prática 

pedagógica a observar, criando assim um enfoque na observação a realizar. 

 

4. Observação. Tendo em conta toda a temática da observação em sala 

de aula, o supervisor deve ter uma atitude neutra de observador e levar a cabo 

um escrutínio dos acontecimentos e das interacções que ocorrem durante a 

aula, tornando o momento de observação o mais cuidadoso e sistemático 

possível. 

 

5. Análise do processo Ensino – Aprendizagem. Numa fase inicial do 

ciclo de supervisão este momento será vivido separadamente mas com o 

estreitar da relação supervisor/aluno estagiário, a tendência será para que 

estes momentos do ciclo se realizem em conjunto, enriquecendo e abreviando 

o processo de Análise/Avaliação/Reformulação. 

 

6. Planificação da Conferência. Deverão ser momentos em que se 

procura encontrar soluções, estratégias e planos alternativos que ajudem o 

aluno estagiário a superar possíveis dificuldades e a melhorar a sua prática 

pedagógica. Numa fase inicial esta iniciativa será desenvolvida quase 



              O Supervisor Pedagógico Enquanto Mediador 

U.L. - F.P.C.E. - Mestrado em Ciências da Educação - Mediação em Educação 

 
14 

exclusivamente pelo supervisor. No entanto, procura-se que, com o decorrer da 

prática, o próprio aluno estagiário faça, também, uma reflexão crítica sobre a 

prática efectuada. 

 

7. Conferência. Este momento de partilha pode ser organizado de formas 

diferentes, com objectivos diferentes. No entanto a maioria das vezes é um 

momento conjunto de reflexão de trabalho em equipa e de avaliação entre o 

supervisor e o educador. Podem surgir ocasiões em que a conferência de 

supervisão se proporcione a reunião com outros estagiários ou supervisores, o 

que permite enriquecer, ainda mais, todo o processo de supervisão. 

 

8. Análise do Ciclo – Mudança. Ao longo das várias fases do processo 

irão surgir aspectos a serem alterados e reformulados ou se tornam mesmo 

pertinentes reformular. Neste sentido, aluno estagiário e supervisor planeiam 

estratégias que ajudem a superar dificuldades sentidas, reiniciando o ciclo de 

supervisão que, assim, se vai recriando e optimizando ao longo do tempo e da 

prática vivida. 

 

 “A supervisão e a atitude supervisiva pressupõem um atento e 

abrangente olhar que compete e atente ao perto e ao longe, ao dito e ao não 

dito, ao passado e às hipóteses de futuro, aos factos e às suas interpretações 

possíveis, aos sentidos sociais e culturais, à manifestação desejo e à 

possibilidade/impossibilidade da sua concretização, ao ser e à circunstância, à 

pessoa e ao seu próprio devir.” (Sá-Chaves, 2000, p.127). 

A autora Sá-Chaves (2000) apresenta nos seus estudos relevantes sobre 

a supervisão pedagógica em Portugal, uma visão integradora de supervisão.  

Sá-Chaves (2000) acredita ser possível desenvolver um tipo de 

supervisão que se instaure e se prolongue de um relacionamento profissional a 

um relacionamento humano que, por isso mesmo, possa perdurar para além 

das circunstâncias da relação formativa e que, simultaneamente, abra a 

possibilidade de conhecimento mas, sobretudo, instaure a possibilidade do 

afecto, redimensionando e requalificando o clima relacional e com ele, a 

qualidade da ambiência nos sistemas de formação. 
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A autora tem em conta o respeito, o direito à diferença, individualidade e 

multiculturalidade do aluno estagiário e considera que se deve respeitar a 

pluralidade de características e influências que interferem com a actividade 

profissional dos professores. 

São estes aspectos que, para os autores do cenário da supervisão clínica, 

são considerados indispensáveis para  concretização de cada um dos distintos 

momentos do ciclo de supervisão. 
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1.2. – O Supervisor Pedagógico  

  

 

Mintzberg diz-nos que a “supervisão implica uma visão de qualidade, 

inteligente, responsável, livre, experiencial, acolhedora, empática, serena e 

envolvente de quem vê o que se passou antes, o que se passa durante e o que 

se passará depois, ou seja, de quem entra no processo para o compreender 

por fora e por dentro, para o atravessar com o seu olhar e ver para além dele 

numa visão prospectiva baseada num pensamento estratégico.” (Mintzberg, cit. 

por Alarcão e Tavares, 2003, p.45). 

“Sendo a supervisão da construção de conhecimento uma das vertentes 

do acto formativo, as questões que sobre ela aqui poderemos levantar terão 

que, naturalmente, ser referenciadas a (...) uma relação entre um formador e 

um elemento em formação, relação essa cuja natureza substantiva se constitui 

num corpo de saberes que, nesta relação, se trans(accionam).” (Sá-Chaves,  

2000, p.166).  

A autora, Sá-Chaves (2000), clarifica que numa relação triangular 

(Formador – Conhecimento – Formando) torna-se difícil perceber as pequenas 

diferenças inerentes à teia relacional estabelecida, inerentes da singularidade 

que cada momento de supervisão exige e pressupõe. 

Mosher e Purpel visam o supervisor como um elemento chave para o 

desenvolvimento pessoal e social do futuro professor ou educador: 

“Supervision as teacher development focuses on the individual teacher as well, 

but not with the intent of evaluating him; its purpose is to help him develop as a 

person and as a teacher. The supervisor tries to define the working environment 

for the teacher by clarifying the rules, traditions and values of the school; in this 

role, the supervisor sees himself primarily as a person who helps the teacher to 

help himself. (…) Supervisor’s job is to reduce administrative barriers as well as 

personal inhibitions, doubts, fears and insecurities.” (Mosher e Purpel, 1972, p. 

19). 
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Com base nos excertos anteriormente apresentados, é-nos possível 

entender algumas das características que definem e são esperadas do 

supervisor pedagógico.  

Alarcão e Tavares (2003) apresentam as características essenciais ao 

supervisor para exercer as suas funções, citando estudos de Mosher e Purpel: 

a) sensibilidade para se aperceber dos problemas e das suas causas; 

b) capacidade para analisar, dissecar e conceptualizar os problemas e 

hierarquizar as causas que lhes deram origem; 

c) capacidade para estabelecer uma comunicação eficaz a fim de 

perceber as opiniões e os sentimentos dos professores e exprimir as 

suas próprias opiniões e sentimentos; 

d) competência em desenvolvimento curricular e em teoria e prática de 

ensino; 

e) “skills” de relacionamento interpessoal; 

f) responsabilidade social assente em noções bem claras sobre os fins 

da educação. 

 

Os autores Alarcão e Tavares (2003), citam igualmente os estudos de 

Glickman (1985) que identifica os “skills” interpessoais que devem emergir 

numa relação de supervisão pedagógica e que são tidos como fundamentais: 

1) Prestar atenção. O supervisor atende ao que o aluno estagiário 

(professor ou educador) lhe diz e exprime a sua atenção através de 

manifestações verbais e não-verbais. 

2) Clarificar. O supervisor interroga e faz afirmações que ajudam a 

clarificar e compreender o pensamento do estagiário. 

3) Encorajar. O supervisor manifesta interesse em que o estagiário 

continue a falar ou a pensar em voz alta. 

4) Servir de espelho. O supervisor parafraseia ou resume o que o 

estagiário disse a fim de verificar se entendeu bem. 

5) Dar opinião. O supervisor dá a sua opinião e apresenta as suas ideias 

sobre o assunto que está a ser discutido. 

6) Ajudar a encontrar soluções para os problemas. Depois de o 

assunto ter sido discutido, o supervisor toma a iniciativa e pede sugestões 

para possíveis soluções. 
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7) Negociar. O supervisor desloca o foco da discussão do estudo das 

soluções possíveis para as soluções prováveis e ajuda a ponderar os prós 

e os contra das soluções apresentadas. 

8) Orientar. O supervisor diz ao estagiário o que este deve fazer. 

9) Estabelecer critérios. O supervisor explicita as consequências do 

cumprimento ou não cumprimento das orientações. 

 

Os comportamentos ou atitudes enunciados anteriormente são-nos 

apresentados pelo autor Glickman (1985), cit. por Alarcão e Tavares (2003, 

p.74/5) que nos ajudam a compreender que existem vários estilos de 

supervionar. O autor explica-nos que a supervisão pode recair em três estilos 

diferentes: não-directivo, de colaboração, e directivo, tal como nos enuncia o 

Figura 2. 

 

Comportamentos 
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De colaboração    
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In. Glickman, 1985 (cit. por Alarcão e Tavares, 2003, p.76) 

Figura 2 – Estilos de Supervisão 

 

Alarcão e Tavares (2003), remetem-nos para um outro aspecto igualmente 

importante na acção do supervisor, enunciando-nos quais os objectivos do 

supervisor, isto é, quais as capacidades que este deve procurar desenvolver 

nos seus formandos: 

a) espírito de auto-formação e desenvolvimento; 

b) capacidade de identificar, aprofundar, mobilizar e integrar os 

conhecimentos subjacentes ao exercício da docência; 
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c) capacidade de resolver problemas e tomar decisões esclarecidas e 

acertadas; 

d) capacidade de experimentar e inovar numa dialéctica entre a prática e 

a teoria; 

e) capacidade de reflectir e fazer criticas e autocríticas de modo 

construtivo; 

f) consciência da responsabilidade que coube ao formando (professor ou 

educador) no sucesso, ou no insucesso, dos seus alunos; 

g) entusiasmo pela profissão que exerce e empenhamento nas tarefas 

inerentes; 

h) capacidade de trabalhar com os outros elementos envolvidos no 

processo educativo. 

 

Segundo Vieira (1993), os docentes devem ter formação especifica para 

exercer funções de supervisor, numa orientação de reflexão/experimentação 

enquadrada em três áreas fundamentais: supervisão, observação e didáctica. 

Seguidamente apresentamos um quadro elucidativo (Quadro 1) da perspectiva 

de Vieira, que nos ajuda a entender as competências e funções do supervisor 

segundo as suas áreas de abrangência. 

 

A autora, Vieira (1993), cita cinco funções fundamentais à actuação do 

supervisor: 

1. Informar. O supervisor deve ser uma pessoa informada e ter sempre 

presente a importância de partilhar informação relevante e actualizada ao seu 

aluno estagiário, enriquecendo o processo de ensino aprendizagem. 

2. Questionar. O supervisor deve problematizar o saber e a experiência 

adquiridas, através de interrogações que questionem a realidade observada, 

tentando encorajar o estagiário a uma postura de reflexão, como pessoa que 

questiona a sua prática profissional, procurando soluções alternativas. 

3. Sugerir. Com base nas funções anteriores o supervisor pode partir 

para a sugestão de ideias, práticas e soluções, tendo sempre em consideração 

o poder de decisão do formando e visando a sua responsabilização por 

actividades, projectos, etc.. 
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4. Encorajar. O supervisor deve investir num relacionamento interpessoal 

baseado em sugestões que motivem o estagiário a evoluir e a melhorar as 

suas práticas educativas, sendo fundamental a afectividade em todo este 

processo de crescimento não só profissional mas também pessoal e social. 

5. Avaliar. Tendo em conta a importância da avaliação de cariz formativo 

e não apenas de classificação, avaliar a prática pedagógica do estagiário deve 

ser um factor de abertura e clarificação de um factor essencial e imprescindível  

ao processo de formação profissional. 

 

Sendo mais compreensível se observarmos o quadro seguinte (Quadro 1) 

que relaciona as áreas de acção, as competências e as funções inerentes ao 

supervisor, segundo Vieira (1993). 

 

Quadro 1 – Competências e Funções do Supervisor 

Áreas de reflexão/ 

experimentação 
Competências Funções 

Supervisão 

Atitudes 

- Abertura 

- Disponibilidade 

- Flexibilidade 

- Sentido critico 

Observação 

Saberes (experiencial e documental) 

- Do processo de supervisão 

- Do processo de observação 

- Da didáctica da disciplina 

Didáctica 

Capacidades 

- Descrição 

- Interpretação 

- Comunicação 

- Negociação 

 

Informar 

 

 

Questionar 

 

 

Sugerir 

 

 

Encorajar 

 

 

Avaliar 

In. Vieira, F. 1993, p.32 
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Desta forma começamos a entender o supervisor na sua abrangência e 

deparamo-nos com a multiplicidade de aspectos e factores que condicionam a 

sua prática e interacção com os formandos, com os professores/educadores 

colaborantes, com a instituição de acolhimento, com a instituição de formação 

e, principalmente, com a sua própria consciência enquanto pessoa, professor e 

aprendiz num processo cíclico e complexo de ensino/aprendizagem. 
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 1.3. – Mediação  

 

Hofnung-Guillaume (2000) considera que de um modo geral, a mediação 

pode ser definida como um modo de construção e gestão da vida social através 

da intervenção de uma terceira parte – o mediador – neutro, independente e 

sem mais nenhum poder que a autoridade que lhe foi reconhecida pelos 

mediados, que o escolheram livremente.  

Schvarstein (in. Brandoni, 1999) relembra-nos que a mediação se 

sustenta em valores positivos como a solidariedade, a participação e o 

compromisso, convidando às interacções sociais. Estes constituem um aspecto 

pertinente em todo o processo educativo na medida em que se acredita que  é 

na idade escolar que se iniciam e intensificam as primeiras interacções sociais. 

A mediação pode, também, ser considerada, como nos mostra Seijo 

(2003), como um método de resolução de conflitos através da actuação de uma 

terceira pessoa que deve ser imparcial e exterior à situação de conflito. O autor 

considera a mediação como um método alternativo à resolução de conflitos 

visto não se tratar de um modo legal ou jurídico de lidar com o problema.  

O autor considera, ainda, que se trata de um método criativo, pois cada 

processo de mediação é único. Com efeito trata-se sempre de uma forma de 

satisfazer as necessidades e interesses de duas partes específicas em 

desacordo, num determinado contexto. Procura-se que essa mesma solução 

seja encontrada pelas partes envolvidas, responsabilizando-as pela melhoria 

das relações, ao invés de lhes impor uma solução, como seria tradicionalmente 

feito no sistema legal ou jurídico.  

Desta forma, Seijo (2003) considera tratar-se de uma negociação 

cooperativa “(...) na medida em que promove uma solução em que as partes 

implicadas ganham ou obtêm um beneficio, e não apenas uma delas, daí o 

considerar-se uma via não adversarial, por evitar a postura antagónica de 

ganhador-perdedor. É por esta razão que é considerada um método ideal para 

o tipo de conflito em que as partes em confronto devem, ou pretendem, manter 

uma relação entre si.” (Seijo, 2003, p. 5). 

Pode considerar-se, assim, a mediação apresenta um campo de acção 

alargado e abrangente, em que não deve faltar uma dimensão preventiva. 
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1.3.1. – Mediação de Conflitos  

 

Segundo Hofnung-Guillaume (2000) existem quatro tipos de mediação, 

dois destinados a fazer nascer ou renascer um laço – mediação criativa e 

renovadora – e outros dois tipos de mediação que se destinam a solucionar 

uma situação de conflito – mediação preventiva e curativa.  

“Mediation in education tends to facilitate interactions by solving and 

preventing problems and conflicts either by offering formal structures that 

develop negotiation and school conflicts resolution processes or by preparing 

several protagonists that in their daily life will apply and use these concepts and 

competences of apprenticeship in the cognitive and social domain.” (Caetano e 

Freire, 2004). 

 

O processo de estágio em educação de infância tem na maioria dos casos 

um contexto muito especifico e diferente dos outros graus de ensino. Um 

estágio em educação de infância implica que o aluno estagiário efectue a sua 

prática pedagógica numa sala de creche ou jardim de infância juntamente com 

um educador cooperante que é responsável, perante os encarregados de 

educação e perante a direcção da instituição de apoio à infância, por toda a 

organização e dinâmica do ambiente educativo, momentos de rotina, 

actividades pedagógicas, acompanhamento e avaliação das crianças.  

Tendo em conta estes aspectos, receber um aluno estagiário é, muitas 

vezes, um momento de tensão para o educador cooperante pois é uma 

responsabilidade acrescida ao trabalho do seu dia-a-dia.  

Um aluno estagiário pode ser tido em conta como uma pessoa jovem 

repleta de novas ideias, técnicas, materiais e actividades o que o torna um 

elemento invasor e intimidativo face ao protagonismo e autoridade do educador 

acompanhante. Outra vertente atemorizadora do acompanhamento de estágio 

para o educador cooperante é a perspectiva avaliativa sobre a sua prática 

pedagógica por parte, não só do estagiário, como do supervisor pedagógico 

durante as suas visitas à instituição de apoio a infância. 
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Neste sentido, torna-se pertinente debruçarmo-nos sobre a mediação de 

conflitos como base teórica para a acção de um supervisor/mediador.  

“Traditionally, the conflict in education has been considered something 

very negative and something everyone should avoid. However, other conflict 

approaching perspectives have shown some positive aspects, considering the 

conflicts a part of social life fundamental for the development and the change of 

organizations and individuals. (…) Besides the fact that schools are 

organizations in which conflicts are part of the daily life, and therefore they do 

not distinguish from other organisations, they have the social responsibility to 

educate the new generations, and in this sense, they could perform a unique 

role in the construction of a more and more necessary peace culture.” (Caetano 

e Freire, 2004). 

 

A mediação é uma excelente forma de transformar o conflito num 

elemento catalisador da melhoria da comunicação e das relações entre os 

indivíduos por ser “(…) um procedimento de resolução de conflitos que consiste 

na intervenção de uma terceira parte, alheia e imparcial em relação ao conflito, 

aceite pelos litigantes e sem poder de decisão sobre eles, com o objectivo de 

facilitar um acordo por meio do diálogo e da negociação.” (Jares, 2002, pág. 

153). 

Os elementos diálogo e negociação são o cerne do processo mediativo 

que se pretende como método alternativo a outros métodos de resolução de 

conflitos, tais como o caminho judicial ou o caminho da violência – este último 

frequentemente utilizado pelas crianças e jovens, nas nossas escolas.  

O facto das duas partes em confrontação recorrerem voluntariamente a 

uma terceira pessoa que é imparcial promove, junto dos intervenientes, uma 

disponibilidade e entrega maiores na procura de soluções satisfatórias para 

ambos porque, como diz Seijo (2003), a solução não é imposta por outros, mas 

antes é elaborada pelos próprios intervenientes no conflito. 

A mediação pode ser formal ou informal, devendo sempre basear-se em 

princípios chave como a imparcialidade e a voluntariedade. 

 

Num contexto de mediação formal estamos perante um mediador com 

formação específica, técnicas bem definidas, um processo com fases distintas 



              O Supervisor Pedagógico Enquanto Mediador 

U.L. - F.P.C.E. - Mestrado em Ciências da Educação - Mediação em Educação 

 
25 

(pré-mediação e mediação) e em que se pretende decididamente chegar a um 

acordo.  

A pré-mediação pretende desenvolver condições que facilitem o acesso à 

mediação. 

Segundo Seijo (2003), a fase da mediação supõe cinco momentos: 

(1)apresentação e regras do jogo; (2)ora conta lá; (3)clarificação do problema; 

(4)proposta de soluções e (5)acordo. 

1 - Apresentação e regras do jogo. Neste primeiro momento pretende-

se criar confiança no procedimento mediativo. 

2 - Ora conta lá. Este momento procura ser uma oportunidade para as 

partes envolvidas no conflito poderem partilhar a sua versão dos 

acontecimentos e comunicarem os seus sentimentos, pensamentos e 

necessidades através da escuta activa e da comunicação assertiva. 

3 - Clarificar o problema. Esta estratégia possibilita a identificação 

consensual do conflito. 

4 - Propor soluções. É o momento que se prende com a busca de 

caminhos possíveis para a resolução do confronto, de modo a não 

comprometer os interesses de nenhuma das partes. 

5 - Chegar a um acordo. Finalmente procede-se à avaliação das 

propostas feitas pelas partes e à aceitação de um acordo (que pode ser escrito 

e que define responsabilidades e desempenhos) e que deve ser satisfatório 

para ambos os litigantes. 

Jares (2002), acrescenta, também, a importância de se marcarem 

reuniões de avaliação para se aferir o cumprimento dos acordos. Cornelius e 

Faire (cit. por Jares, 2002) vão ainda mais longe, propondo a celebração dos 

resultados - quando possível - através de um aperto de mão ou de um abraço e 

até mesmo com um almoço que pode também ser partilhado com o próprio 

mediador. 

 

Na mediação informal o mediador pode ser qualquer pessoa (sem 

formação específica), as normas são mais flexíveis e não se procura 

necessariamente um acordo mas há, acima de tudo, uma preocupação com a 

melhoria das relações. Sendo este o cenário de mediação o mais frequente na 

supervisão visto tratar-se, à partida, de um docente que, apesar de qualificado 
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para exercer a função de supervisão, não tem formação especifica na área da 

mediação.  

Uma vez que, segundo a caracterização de Hofnung-Guillaume (2000),  

dois dos quatro tipos de mediação (mediação preventiva e curativa) têmcomo 

finalidade a solução de situações de conflito convém definir de forma mais 

desenvolvida o conceito de conflito. 
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1.4. – Conflito 

 

O conflito é um fenómeno natural que pode ocorrer onde quer que existam 

relações entre indivíduos, tal como referiu Friedberg (cit. por Cunha, 2001) ao 

dizer que o contexto complexo das relações humanas e da interacção social, 

em si, é sempre instável e conflitual. De facto, tal como Mendel mencionou (cit. 

por Jares, 2002) que as situações de conflito surgem de forma natural ao 

homem e, por isso, devem ser encaradas sem desconfiança. 

“Os conflitos são situações em que duas ou mais pessoas entram em 

oposição ou desacordo por as suas posições, interesses, necessidades, 

desejos ou valores serem incompatíveis ou considerados como tal, em que 

desempenham um papel muito importante as emoções e sentimentos e em que 

a relação entre as partes em conflito pode sair fortalecida ou enfraquecida de 

acordo com o modo como decorrer o processo de resolução do conflito.” (Seijo, 

2003, p. 29). 

Os conflitos surgem em diferentes níveis de complexidade: intrapessoal, 

interpessoal, intragrupal e intergrupal (Cunha, 2001).  

Seijo (2003) refere a dificuldade de tipificar os conflitos. No entanto, 

aponta como raízes às situações mais comuns de ocorrem conflitos: as 

relações humanas, as dificuldades/falhas de comunicação, as diferenças de 

interesses, as necessidades, as preferências, os valores e as crenças . 

O conflito pode ser manifesto mas pode também estar presente de forma 

latente e pode ser polarizado, ou não. A relação entre as partes envolvidas no 

conflito pode ser forte ou frágil mas é sempre uma relação cheia de 

condicionantes tais como o grau de confiança, respeito e amizade entre as 

pessoas. De facto, uma relação em que predominem o bom entendimento, o 

respeito e a amizade, tem todas as hipóteses de resolver, com sucesso, os 

conflitos que vão surgindo; já uma relação em que impera a desconfiança ou o 

desprezo está bastante comprometida no seu objectivo de encontrar soluções 

para a resolução das contendas. 

Segundo Seijo (2003), existem cinco estilos de abordagem do conflito:  

1 – Fuga. Em que os intervenientes se caracterizam habitualmente por 

evitar lidar com os problemas que surgem, podendo-se classificar como uma 
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falta de consideração pelos intervenientes da situação de conflito e pela 

crescente dificuldade em encontrar soluções adequadas. 

2 – Competição. Encontramos uma atitude de resolução de conflito, que 

frequentemente, se caracteriza por tentar alcançar objectivos pessoais sem 

consideração pelos interesses dos outros. Revelando egoísmo e 

desconsideração pelos outros. 

3 – Compromisso. Através de um diálogo aberto e disponibilidade dos 

intervenientes, procura-se um possível acordo, baseado na negociação e por 

vezes na cedência de interesses por ambas as partes. Acordo este que pode 

ser reformulado ao longo do processo de mediação, consoante os interesses e 

necessidades dos intervenientes. 

4 – Acomodação. Apesar de existir um processo de mediação, uma das 

partes envolvidas, encontra na cedência dos seus interesses a aparente 

solução para o problema em questão. Pode-se considerar que a acomodação é 

uma outra forma de fugir ao conflito. 

5 – Colaboração. Sendo esta a abordagem mais correcta face ao conflito, 

esta subentende a implicação por ambas as partes na procura de interesses 

comuns que resolvam esse mesmo conflito e satisfaçam as necessidades de 

todos os envolvidos. Este compromisso pressupõe uma total predisposição e 

dedicação dos intervenientes para a resolução do conflito. 

Estes estilos dependem da vontade de se satisfazerem as necessidades 

pessoais ou as necessidades dos outros. É perfeitamente natural que estes 

estilos ocorram em diversos momentos porque diferentes conflitos exigem 

também diferentes medidas (apesar de cada pessoa ter preferência pela forma 

como enfrenta o conflito e, por esse motivo, escolher utilizar um só estilo na 

maior parte das vezes). 

Por outro lado, o conflito pode ser resolvido através da cooperação que, 

como referiu Deutsch (1990), facilita a inter ajuda, o encontro de crenças e 

atitudes comuns, uma comunicação aberta, atitudes amigáveis e de confiança. 

 Uma situação de conflito não tem de ser necessariamente negativa. Se, 

por um lado, os conflitos podem deteriorar e até mesmo destruir as relações 

entre os indivíduos, por outro, podem representar uma oportunidade de 

transformação/crescimento, podem promover o desenvolvimento de 

competências intra e interpessoais bem como uma melhor comunicação entre 
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os intervenientes. Tudo depende da forma como os conflitos são encarados 

pelas partes envolvidas. 

“Os conflitos assumem diferentes aspectos, surgem por motivos diversos 

e variam de intensidade; fazem parte da vida das pessoas e, de acordo com o 

modo como são assumidos, tanto podem gerar novos caminhos de 

entendimento e de desenvolvimento social e pessoal, como, pelo contrário, 

podem abrir vias de destruição e desconhecimento dos direitos e necessidades 

que, como seres humanos, todos temos.” (Seijo, 2003, p. 29). 



              O Supervisor Pedagógico Enquanto Mediador 

U.L. - F.P.C.E. - Mestrado em Ciências da Educação - Mediação em Educação 

 
30 

1.5. – O Mediador 

 

Tendo em conta os factores referidos torna-se pertinente analisar a 

postura e atitudes do supervisor pedagógico, enquanto mediador, em situações 

de conflito, sejam elas de que natureza forem, em situações de estágio. 

Ora, “os papéis ou funções do mediador têm sido objecto de um dos 

debates clássicos dentro do processo de reflexão sobre a mediação. A sua 

função varia desde os que defendem que a única coisa que o mediador deve 

fazer é facilitar o encontro entre as partes, a fim de que sejam estas, realmente, 

a chegar a uma solução do conflito, até aos que defendem que o mediador 

deve sugerir propostas e alternativas e intervir, mesmo, no caso de verificar 

que se chegou a um acordo injusto.” (Jares, 2002, pág. 154). 

O mesmo autor considera que o mediador é, essencialmente, um 

facilitador do diálogo e da negociação entre as partes envolvidas no conflito e, 

nessa perspectiva, não deve sugerir alternativas antes que as próprias partes o 

façam e as examinem exaustivamente.  

Singer referiu (cit. por Jares, 2002), que é difícil defender um perfil único 

de mediação que sirva todos os conflitos, em todas as ocasiões, porque as 

situações, os contextos, os protagonistas, etc., não são idênticos. Acrescenta, 

ainda, que o papel do mediador costuma alterar-se durante o próprio processo 

de mediação. 

Segundo Jares (2002), a intervenção do mediador pode ser solicitada 

pelas partes em conflito, mas a própria instância mediadora também se pode 

oferecer para fazer a mediação. 

 

De acordo com este autor, os objectivos principais do mediador passam 

por:  

1 - favorecer e estimular a comunicação entre as partes;  

2 - levar a que as partes compreendam o conflito de uma forma global;  

3 - levar a que os intervenientes analisem as causas do conflito, 

separando os interesses dos sentimentos;  
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4 - promover a conversão das diferenças em formas criativas de resolução 

do conflito;  

5 - reparar, se possível, as feridas emocionais que se possam ter formado. 

 

 

Já no que respeita às competências do mediador, encontramos 

referenciadas por Jares (2002):  

1) Valentia e capacidade de resistência (deve ter uma grande força 

moral bem como uma capacidade de resistência a situações de grande 

intensidade psicológica);  

2) Dinamismo e preocupação pelos outros (deve ter a capacidade e o 

interesse em compreender o conflito e em ajudar as partes a resolvê-

lo); 

3) Prudência e discrição (deve ser prudente na sua análise e 

intervenção e discreto nas suas actuações);  

4) Confidencialidade (deve garantir o sigilo para fomentar uma relação 

de confiança em que as partes partilham, mais facilmente, os seus 

sentimentos e pensamentos e em que se assegura, às mesmas, que o 

que foi dito por elas não poderá ser usado contra si); 

5) Independência e imparcialidade (deve manter-se independente, 

tanto das partes em conflito como de qualquer outra instância alheia 

ao mesmo); 

6) Vasta preparação na análise de conflitos e orientação de 

processos de grupos (deve fazer preparação e ter experiência na 

análise dos conflitos bem como na orientação das relações humanas e 

no desenvolvimento organizativo);  

7) Voluntariedade (deve respeitar a livre iniciativa por parte dos litigantes 

em procurar a intervenção do mediador, pois as mediações impostas 

não têm grandes probabilidades de sucesso e as partes precisam de 

saber que a qualquer momento podem desistir da mediação); 

8) Escuta activa (deve ser capaz de escutar as partes e compreender o 

seu ponto de vista, parafraseando e resumindo o que foi dito, sem 

criticar); 
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9) Transmissão de esperança e de confiança nas possibilidades de 

sucesso dos litigantes (deve apoiar-se nos aspectos que unem as 

partes para transmitir a esperança de que podem chegar a um acordo 

satisfatório para ambas); 

10) Paciência (deve esperar que as pessoas passem da perspectiva eu/tu 

para a de nós e insistir e aguardar que se encontre o acordo possível); 

11) Redefinição do conflito (deve redefinir o problema salientando o que 

os sujeitos têm em comum, levando-os a ver a perspectiva do outro e 

procurando soluções analisando as diferentes alternativas que vão 

surgindo); 

12) Criação de ambiente favorável(deve proporcionar um ambiente 

facilitador da expressão livre e da proposta de soluções para o conflito 

em que o uso de uma linguagem correcta e respeitosa auxiliam a 

comunicação); 

13) Sugestão de possibilidades de resolução do conflito, no caso de 

impasse ou sofrimento (deve sugerir alternativas exploratórias – 

sempre sujeitas à aprovação das partes – quando a mediação não 

apresenta soluções à vista e quando existir sofrimento patente, numa 

ou ambas as partes). 

 

O mediador também deve ajudar as partes a construírem uma relação de 

aliança, entre si, procurando: 

1) Fazer perceber que o mapa não é o território (o que significa que 

existem sempre várias interpretações para a mesma realidade);  

2) Alargar o campo de observação (ou seja, ajudar a observar para 

além dos comportamentos evidenciados promovendo a compreensão, 

a aceitação e, consequentemente, melhores comportamentos);  

3) Positividade;  

4) Utilizar a linguagem do outro (procurar ir ao encontro aos interesses 

do outro, o que ajuda a diminuir a sua resistência à mudança);  

5) Qualidade da comunicação (tentar moderar o tom de voz, não utilizar 

um tom acusatório, tentar utilizar uma linguagem acessível ao outro);  

6) Empatia;  

7) Não repetir más soluções. 
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Em suma, “A tarefa do mediador não é a de um médico que cura nem a 

de um guru que desencanta uma solução, mas antes a de um arquitecto que 

cria pontes de forma solidária e desinteressada.” (Jares, 2002, p. 158). 
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1.6. – O Supervisor Pedagógico enquanto Mediador 

 

 

O presente trabalho remete-nos para uma possível relação entre a prática 

de um supervisor pedagógico e a de um mediador, pretende comparar os seus 

perfis, as suas práticas, características e princípios de acção. 

Salientamos o facto de que apesar do supervisor pedagógico ser, na sua 

essência, um professor que acompanha o estágio do seu aluno, ele não deixa 

de se poder considerar um mediador.  

É nesse sentido que, Postic (1990, p.9) afirma: “No papel de mediador 

que exerce, o professor não é neutro, visto que se compromete inteiramente na 

situação pedagógica com aquilo em que acredita, com aquilo que diz e faz, 

com aquilo que é. Conforme o tom que adopta, olhar que lança, o gesto que 

esboça, a sua mensagem adquire um valor especifico para o conjunto dos 

alunos e uma ressonância particular para alguns deles.”.  

Tendo em conta esta abordagem será de salientar a responsabilidade 

acrescida do supervisor face aos alunos estagiários que tem em si uma 

referência e um modelo não só ao nível teórico, mas, também, ao nível prático 

e, até, relacional. 

Em primeira análise, e com base na resenha teórica anteriormente 

apresentada, podemos aferir alguns pontos comuns entre um supervisor e um 

mediador. 

Torna-se importante referir que qualquer um destes profissionais deve 

possuir uma formação específica e adequada às funções que desempenha, o 

que lhe facultará um maior domínio das suas capacidades e deveres face à  

especificidade das suas funções. 

Criando um paralelo entre os dois perfis e características apresentadas 

anteriormente torna-se pertinente realçar, em primeiro lugar, a importância das 

capacidades de comunicação em ambas as funções.  

O sucesso da comunicação interpessoal é definido pelas atitudes dos 

sujeitos envolvidos numa relação, isto é, o tipo de comunicação que se 

estabelece entre as partes vai determinar a qualidade da relação entre ambas. 
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As expectativas positivas, a receptividade, a sinceridade, o interesse pelo 

outro, contribuem fortemente para uma boa comunicação. 

A comunicação é um fenómeno manifesto por qualquer comportamento 

verbal (palavras ditas ou escritas) e não verbal (os gestos, as expressões, os 

silêncios…) passível de ser observado pelos outros. 

O processo de comunicação é, sem dúvida, um elemento fundamental 

na resolução de conflitos. Seijo (2003) entende que o processo de mediação 

permite dotar as partes em conflito de recursos comunicativos com a qualidade 

necessária para conseguirem resolver o conflito existente. Considera, ainda, 

que o papel dos mediadores é essencial para o desenvolvimento de uma 

comunicação eficaz porque podem, e devem, orientar as partes a 

expressarem-se de um modo construtivo e a escutarem-se mutuamente. 

Do mesmo modo e de acordo com a maior parte dos modelos de 

supervisão atrás referidos, também se pode considerar que o  supervisor, tal 

como o mediador, deve ser um agente facilitador de dialogo, revelando-se 

atento e compreensivo, utilizando na sua prática os princípios e estratégias 

característicos de uma escuta activa. 

Na comunicação, a escuta activa surge como uma técnica fundamental 

porque contribui para a destruição – ou, pelo menos, para a atenuação - das 

barreiras de comunicação que se estabelecem entre as partes de um conflito. A 

escuta activa actua sobre o conteúdo da mensagem mas também ao nível dos 

sentimentos das partes envolvidas e sobre o contexto em que a mensagem é 

revelada.  

É imprescindível saber escutar. A capacidade para escutar o outro é a 

melhor forma de o ajudar a partilhar os seus pensamentos e sentimentos. A 

escuta activa permite compreender a situação na perspectiva do outro, sem 

julgamentos e avaliações. É esse tipo de comportamento que Mosher e Purpel 

(1972), preconizam em alguns dos momentos fundamentais do ciclo de 

supervisão, nomeadamente: no primeiro momento, estabelecer relação 

supervisor – educador; no segundo momento, planificação da prática 

pedagógica; no quinto momento, análise do processo ensino – aprendizagem;  

no sétimo momento, conferência e no oitavo momento, análise do ciclo (Villas-

Boas, 1991).     
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As questões suscitadas pela temática em torno da escuta activa 

perspectivam outra aspecto importante na acção do supervisor/mediador a 

empatia, o saber colocar-se no lugar do outro, tentando assim compreende-lo 

melhor na sua perspectiva. A empatia facilita e promove um ambiente mais 

propício ao encontro de soluções satisfatórias para o conflito. Facilita a 

comunicação por permitir ao indivíduo tomar consciência não só dos 

sentimentos alheios mas, também, ir mais além, ou seja, é uma capacidade 

que permite compreender esses sentimentos e apreciá-los. 

Neste sentido, além das capacidades de comunicação, tanto o supervisor 

como o mediador, devem apresentar um perfil que lhes permita adoptar uma 

atitude serena, acolhedora, envolvente e encorajadora. Simultaneamente, não 

perdendo a noção de hierarquia, deveres e direitos tanto do supervisor como 

do mediador, deve apresentar-se como alguém acessível e disposto a 

colaborar em todo o sistema de relações e interacções sociais que o envolvem.  

Numa perspectiva mais mediadora tanto o supervisor, como o mediador, 

devem desenvolver e apresentar uma postura activa e um assumido interesse 

na tentativa de resolução de conflitos. Através de atitudes e condutas 

reveladoras de uma sensibilidade para a resolução de problemas, capacidade 

de reflectir, analisar, dissecar e conceptualizar, clarificando as situações e 

negociando uma possível resolução com as partes envolvidas. 

Tal como vimos anteriormente Hofnung-Guillaume (2000), revela-nos 

quatro tipos de mediação. Esta perspectiva deve estar presente nas estratégias 

escolhidas pelo supervisor. Assim, deve ter como objectivo fazer nascer ou 

renascer laços de relação entre os intervenientes, procurando evitar possíveis 

situações de conflito – medição criativa e renovadora. 

Contudo, nem sempre é possível contornar estas situações, desta forma 

cabe ao supervisor exercer uma mediação preventiva no sentido de evitar 

novas situações de conflito. Caso, inevitavelmente, estas surjam o supervisor 

deve recorrer a uma mediação curativa, para tentar encontrar uma solução 

adequada. 

 

Face aos contributos da literatura, expostos nesta área temática e de 

acordo com os objectivos explicitados na introdução deste trabalho, surgem 

algumas questões às quais parece pertinente responder. 
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Uma questão preliminar relativa à existência, ou não, de conflitos em 

situação de estágio no curso de formação inicial de educadores de infância. 

Além desta, surgem três questões principais: 

1 - Quais os pontos em comum entre as características, competências e 

funções de um mediador e as de um supervisor pedagógico? 

2 - Será que, na opinião dos supervisores pedagógicos, as características 

inerentes às suas funções devem incluir as dos mediadores?  

3 - Será que os supervisores pedagógicos sentem a pertinência de utilizar 

estratégias de mediação no decorrer das situações de conflito durante o 

processo de supervisão pedagógica? 

Finalmente e decorrente da constituição da amostra, surgiu uma última 

questão: até que ponto existem perspectivas diferentes entre os supervisores 

com menos ou mais anos de experiência. 

 

 


