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2 – Metodologia 

 

2.1. – Postura face à Investigação e Opções Metodológicas 

“Utilizamos a expressão investigação qualitativa como um termo genérico 

que agrupa diversas estratégias de investigação que partilham determinadas 

características. Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que 

significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e 

conversas, e de complexo tratamento estatístico. As questões a investigar não 

se estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, 

formuladas com o objectivo de investigar os fenómenos em toda a sua 

complexidade e em contexto natural.” (Bogdan e Biklen,1994, p.16). 

Tendo em conta tratar-se de uma investigação de natureza qualitativa 

torna-se pertinente analisar as suas características principais. Bogdan e Biklen, 

citados por Tuckman (2005, p.507), apresentam-nos as cinco principais 

características da investigação qualitativa: 

1. A situação natural constitui a fonte dos dados, sendo o investigador o 

instrumento-chave da recolha de dados; 

2. A sua primeira preocupação é descrever e só secundariamente analisar 

os dados; 

3. A questão fundamental é todo o processo, ou seja, o que aconteceu, 

bem como o produto e o resultado final; 

4. Os dados são analisados intuitivamente, como se se reunissem, em 

conjunto, todas as partes de um puzzle; 

5. Diz respeito essencialmente ao significado das coisas, ou seja, ao 

“porquê” e ao “o quê”. 

Foram estes os princípios orientadores que seguimos para a realização 

deste estudo, nomeadamente: o recurso a inquéritos e entrevistas. As 

respostas obtidas através do inquérito foram analisadas e contabilizadas, 

enquanto que os protocolos das entrevistas foram alvo de análise de conteúdo 

de acordo com os princípios de Bardin (1979).  

“Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de duas 

formas. Podem constituir a estratégia dominante para a recolha de dados ou 
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podem ser utilizadas em conjunto com a observação participante, análise de 

documentos e outras técnicas. Em todas estas situações a entrevista é 

utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a 

maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo.” (Bogdan e 

Biklen,1994, p.134). 

Como referem Quivy e Campenhoudt “As entrevistas exploratórias têm, 

portanto, como função principal revelar determinados aspectos do fenómeno 

estudado em que o investigador não teria espontaneamente pensado por si 

mesmo e, assim, completar as pistas de trabalho sugeridas pelas leituras.” 

(Quivy e Campenhoudt,1995, p. 69) 

Para Bogdan e Biklen (1994), o facto de se pretender recolher dados no 

ambiente natural em que as acções ocorrem, descrever as situações vividas 

pelos participantes e interpretar os significados que estes lhes atribuem, 

justifica a realização de uma abordagem qualitativa. 

Deste modo, pretendemos responder a questões de natureza explicativa e 

não pretendemos exercer o controlo sobre os fenómenos. Temos como 

objectivo obter um produto final com características interpretativas das 

situações.  

 “... A entrevista é utilizada para recolher dados descritivos na linguagem 

do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma 

ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo.” 

(Bogdan e Biklen, 1994, p. 134). 

 

2.2 – Fase Preliminar 

2.2.1. – Inquérito Inicial 

Numa fase preliminar do estudo apresentado, sentiu-se a necessidade de  

verificar a veracidade do pressuposto de que existem situações de conflito nos 

contextos de estágio do curso de formação inicial de educadores de infância. 

Desta forma elaborou-se um inquérito oral, constituído por duas questões:  

“Nos momentos de estágio, ao longo da sua formação inicial, vivenciou 

situações de conflito com o/a educador/a cooperante?”; “Teve conhecimento de 

outros colegas que tenham experienciado essas situações?” (Anexo A), que foi  
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colocado a uma amostra constituída por 118 educadores de infância, eles 

próprios ex-alunos estagiários, de todas Instituições Particulares de 

Solidariedade Social do concelho de Cascais, que se disponibilizaram para tal. 

Essa pesquisa procurava responder à questão relativa à existência, ou não, de 

situações de conflitos entre o aluno estagiário e o educador cooperante.  

 

2.2.2. – Resultados do Inquérito  

Tendo em conta as respostas analisadas, dos 118 educadores que 

colaboraram neste inquérito (Anexo A), é possível afirmar que, de um modo 

geral, existem situações de conflito durante o período de estágio, situações 

estas que foram vividas pelos próprios educadores ou relatadas por colegas 

em situações semelhantes.  

Tal como, nos mostra a Figura 3, 74,6% dos educadores viveram situações 

de conflito com o seu educador cooperante durante os momentos de estágio e 

72,9% dos educadores ouviram relatos de colegas em situações semelhantes 

que também viveram situações de conflito com o respectivo educador 

cooperante. 

0%

20%

40%

60%

80%

Questão 1 Questão 2

NÃO

SIM

 

Legenda: 

Questão 1 – “Nos momentos de estágio, ao longo da sua formação inicial, vivenciou 

situações de conflito com o/a educador/a cooperante?” 

Questão 2 – “Teve conhecimento de outros colegas que tenham experienciado essas 

situações?” 

 

Figura 3 – Inquérito sobre a existência de situações de conflito em momentos de estágio 
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2.3. – Recolha de dados  de opinião dos Supervisores 

Após a contabilização dos dados, recolhidos através do inquérito 

apresentado anteriormente, foi possível constatar que a investigação se 

podiam basear sobre um pressuposto real para a maioria dos educadores, ex-

alunos estagiários, inquiridos. 

Neste sentido, partiu-se para a construção de um guião de entrevista com 

o objectivo de recolher informação junto dos supervisores, que acompanham 

estes momentos de estágio, com o intuito de responder às questões principais 

de investigação. 

 

2.3.1. – Caracterização do Contexto  

Optou-se, então, por realizar as entrevistas a docentes da Escola Superior 

de Educadores de Infância Maria Ulrich (E.S.E.I. – M.U.) o que parecia ser de 

interesse para a investigação, dado o conhecimento prévio que havia sobre a 

instituição.  

Com efeito, ao longo dos seus anos de existência, fundada em 1954, esta 

escola de ensino superior tem-se destacado pela relevância que atribui à 

formação pessoal e social dos seus alunos. A sua mentora e fundadora Maria 

Lima Mayer Ulrich incutiu nos princípios e filosofia da escola a importância da 

educação humana dos seus alunos, através da partilha, amizade e 

afectividade. Acreditando que desta forma seria possível formar educadores, 

eles próprios, atentos e sensíveis às necessidades das crianças, desde os 

primeiros meses de vida até à sua adolescência e, simultaneamente, atentos e 

sensíveis ás necessidades das suas famílias. 

A escolha desta instituição foi, também, influenciada pela larga 

experiência de acompanhamento de estágio por parte dos docentes desta 

instituição. Estes supervisores acompanham alunos estagiários do regime 

diurno que realizam estágios de intervenção pedagógica ao longo do seu curso 

de formação inicial.  

Numa outra vertente, existem alunos do regime pós-laboral, que se 

definem como profissionais de educação de infância a exercer a sua prática em 

instituições de apoio à infância, desempenhando funções como auxiliares de 
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acção educativa, monitores, ajudantes ou vigilantes (denominações específicas 

de acordo com a realidade de cada instituição). Estes alunos de pós-laboral 

são acompanhados, ao longo de todo o ano lectivo, pelos supervisores da 

E.S.E.I. – M.U., sendo este tempo de prática pedagógica avaliado como 

estágio de formação inicial. 

Desta forma, e recorrendo à proximidade profissional com esta escola 

superior, contactou-se a sua direcção (Anexo B), solicitando a colaboração de 

docentes com experiência de supervisão, independentemente da sua formação 

ou outras funções exercidas, que se disponibilizassem a colaborar no estudo 

aqui apresentado. 

 

2.3.2. – Caracterização da Amostra 

A amostra foi, então, seleccionada pela E.S.E.I. – M.U. que disponibilizou 

o contacto de seis docentes que aceitaram participar nas entrevistas. Sendo 

que em comum apenas partilhavam o facto de serem docentes e supervisores 

dos cursos de formação inicial de educadores de infância ministrados por esta 

instituição. 

Tendo em conta a diversidade das características procedeu-se à 

construção de um quadro para melhor leitura destes dados (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Caracterização dos Entrevistados 

 Há quantos anos 

dá aulas 

Há quantos anos 

faz supervisão 

Outras funções a exercer na E.S.E.I. – M.U. 

A 14 anos 16 anos Professora de Expressão Plástica 

B 6 anos 6 anos Direcção Administrativa 

C 34 anos 10 anos Coordenação Programa Erasmus 

D 3 anos 3 anos Professora de Expressão pelo Movimento 

E 25 anos 25 anos Professora de Pedagogia Teórico-prática 

F 17 anos 17 anos Direcção Pedagógica 

 

 

Ao constatar as diferentes experiências de supervisão dos docentes 

propostos pela E.S.E.I. – M.U., surgiu uma nova e última questão baseada no 
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interesse de analisar os dados recolhidos a partir das entrevistas segundo os 

anos de experiência de supervisão, criando assim uma variável. 

Desta forma, criou-se o grupo A, constituído pelos supervisores com 

menos anos de experiência, neste caso com menos de quinze anos de 

experiência (entrevistados B, C e D). E o grupo B, constituído pelos 

supervisores com mais anos de experiência, neste caso com mais de quinze 

anos de acompanhamento de estágio (entrevistados A, E e F). 

  

 

2.3.3. – Realização do Guião e respectivas Entrevistas  

Perante os resultados do inquérito apresentado anteriormente (Anexo A), 

iniciou-se o estudo propriamente dito que constou na realização de entrevistas 

semi-directivas aos seis supervisores da E.S.E.I. – M.U. que constituíram a 

nossa amostra. Para tal, foi entretanto elaborado um guião que serviu de base 

a realização das entrevistas.  

Estas entrevistas foram realizadas nas instalações da E.S.E.I. – M.U., 

excepto uma que foi realizada na instituição de apoio à infância, da área de 

Lisboa, onde esse supervisor também exerce funções. Estas entrevistas foram 

realizadas individualmente, com uma duração média de 40 minutos. O local e 

data da sua realização foram por opção dos entrevistados.  

Tendo em conta o tema do estudo, definiram-se como objectivos gerais 

para as entrevistas a realizar: obter elementos que caracterizem o processo de 

supervisão pedagógico vivido em contexto de estágio da formação inicial do 

curso de educadores de infância; entender as situações de conflito mais 

frequentes no contexto de estágio que requerem a intervenção mediadora do 

supervisor pedagógico; esclarecer quais as estratégias utilizadas pelo 

supervisor para resolver essas situações de conflito. 

De acordo com o tema escolhido e os objectivos gerais explicitados foi 

então elaborado um guião mais explicitado da entrevista que inclui os blocos, 

os objectivos específicos, os tópicos, exemplos prováveis de questões e 

algumas observações pertinentes que estão sistematizados no Quadro 3. 
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BLOCOS 
OBJECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

TÓPICOS 
QUESTÕES 

(e.g.) 

OBSERV
A-ÇÕES 

A 
 

 
Legitimação 

da 
Entrevista 

 

 

 

 

 

e 
 

 

 

 
Motivação do 
Entrevistado 

� Informar sobre os 

objectivos gerais do 

estudo. 

 

 

 

 

 

 

� Esclarecer 

quaisquer dúvidas.  

 

 

 

 

 

� Solicitar a 

colaboração no 

estudo. 

� Realçar a 

importância da sua 

participação para o 

êxito do trabalho. 

� Garantir o 

anonimato das 

informações prestadas. 

 

 

� Agradecer a sua 

colaboração no 

estudo. 

 

• Abordar o trabalho 
de investigação. 

 

 

• Utilização dos 

resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Relevância da 

participação do 

sujeito. 

 

 

 

 

• Confidencialidade 
da entrevista. 

 

• Registo áudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Há alguma questão 

que queira colocar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Importa-se que 

grave a entrevista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Revelar 
disponibili-

dade, junto 

do 

entrevistado, 

para qualquer 

esclareci-

mento. 

B 

Caracteriza
ção e 

definição 
do 

processo 
de 

supervisão 
pedagógica 

 

 

- Conhecer os 

momentos do processo 

de supervisão 

pedagógica. 

 

 

• Fases e 

características 

desses momentos. 

 

• Momentos mais 

expressivos 

ocorridos na relação 

pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Como descreve o 

processo de 

supervisão pedagógica 

na sua instituição de 

ensino superior. 

 

 

o Como organiza o 

acompanhamento 

pedagógico das suas 

estagiárias? 

 

� Abordar as 
fases do 

processo; 

quais os 

momentos 

considerados 

mais 

importantes 

Quadro 3 – Objectivos Específicos e Estratégias para a 

elaboração da entrevista 
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BLOCOS 
OBJECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

TÓPICOS 
QUESTÕES 

(e.g.) 
OBSERV
A-ÇÕES 

C 
 

Situações de 

conflito em 

contexto de 

estágio. 

 

 

� Caracterizar  
quais as situações de 

conflito inerentes ao 

contexto de estágio. 

 

 

� Identificar as 

situações de conflito 

mais frequentes. 

 

 

- Situações de 

conflitos referidas. 

 

- Aspectos do 

contexto de estágio 

que influenciem a 

ocorrência de 

conflitos. 

 

- Motivos e origens 

dos conflitos entre 

estagiária e educadora 

cooperante. 

 

 

o Em que contexto 

costumam ocorrer 

estes conflitos? Quais 

as suas origens? Quais 

os seus motivos? 

 

 

 

o Quais as situações 
de conflito entre 

estagiária e educadora 

cooperante que 

encontra com mais 

frequência? 

 

 

 

�  Pedir 
descrições de 

situações 

concretas 

(fazendo 

primeiro 

referência ao 

presente e só 

depois ao 

passado). 

 

 

 
D 

 
Estratégias 

utilizadas 

pelo 

supervisor 

para resolver 

situações de 

conflito 

 

� Compreender a 

postura do supervisor 

em situações de 

conflito. 

 

 

� Conhecer quais 

as estratégias 

utilizadas pelo 

supervisor para 

mediar situações de 

conflito  

 

 

 

 

- Estratégias de 

resolução de conflitos. 

 

 

 

 

 

 

- Postura e atitudes do 

supervisor em 

situações de 

mediação. 

 

o Como costuma 

solucionar as 

situações de conflito 

que surjam entre 

estagiária e educadora 

cooperante? 

 

 

o Como procura 

agir perante estas 

situações delicadas? 

 

 

 

 

 

� Pedir 
descrições de 

estratégias 

utilizadas 

(fazendo 

primeiro 

referência ao 

presente e só 

depois ao 

passado). 
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BLOCOS 
OBJECTIVOS 
ESPECÍFICOS 

TÓPICOS 
QUESTÕES 

(e.g.) 
OBSERV
A-ÇÕES 

E 
 

Validação 
da 

Entrevista 

� Recolher 
informação, não 

solicitada 

anteriormente, que 

seja importante para o 

entrevistado. 

 

� Aferir as 

reacções do sujeito à 

entrevista. 

 

 

 

 

� Solicitar 
sugestões ao 

entrevistado sobre a 

entrevista. 

 

� Avaliar o guião 
e a realização da 

entrevista. 

 

� Concluir a 

entrevista. 

  

• Aspectos 
significativos a 

acrescentar. 

 

 

 

 

• Reacções ao 

entrevistador, à 

entrevista em si e ao 

tipo de trabalho que 

lhe está subjacente. 

 

 

• Sugestões 

o Pretende 
acrescentar alguma 

coisa aos assuntos já 

abordados? 

 

 

 

o Qual a sua 

opinião sobre a 

entrevista? 

o E sobre o trabalho 
que está a ser 

desenvolvido? 

 

o Sobre este assunto 
gostaria de acrescentar 

mais alguma coisa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Agradecer 
novamente a 

participação 

do 

entrevistado 

e valorizar a 

sua 

cooperação. 
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3. – Análise e Discussão dos Resultados 

 

3.1. – Introdução 

Os dados recolhidos após a elaboração dos protocolos das entrevistas 

realizadas (Anexos D e E), foram trabalhados, procedendo-se à sua 

sistematização, isto é, à elaboração de categorias e de sub-categorias. 

De acordo com a metodologia utilizada para recolha de dados, segundo 

Bardin (1979) essa categorização foi elaborada através de uma análise de 

conteúdo. 

Caracterizada como um “processo de busca e de organização sistemático 

de transcrições de entrevistas (...) com o objectivo de aumentar a sua própria 

compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos outros 

aquilo que encontrou.” (Bogdan e Biklen,1994, p. 205). 

Através da análise de conteúdo, os dados recolhidos foram divididos em 

partes significativas, com o intuito de responder aos objectivos que foram 

delimitados para o estudo. 

Surgem assim categorias de forma emergente (Anexo C), na medida em 

que se estava a realizar um estudo exploratório.  

Turner (1981), citado por Tuckman (2005, p.528), apresenta-nos oitos 

estádios para organizar os dados recolhidos através dos instrumentos de 

investigação: 

1. Utilize os dados recolhidos para desenvolver as categorias, a utilizar na 

classificação dos mesmos. 

2. Identifique exemplos de cada categoria, em número suficiente para a 

definir completamente, ou saturar cada categoria, tornando clara a forma de 

classificação de circunstâncias futuras. 

3. Com base nos exemplos, crie uma definição abstracta de cada 

categoria, referindo os critérios a utilizar para classificar os exemplos 

subsequentes em cada categoria. 

4. Utilize as definições que criou como guia tanto para a recolha de dados 

como para a reflexão teórica. 
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5. Procure identificar categorias adicionais, com base nas que já 

identificou (por exemplo, os opostos: as mais especificas e as mais gerais). 

6. Procure as relações entre as categorias, construa hipóteses sobre as 

ligações e dê-lhes continuidade. 

7. Procure determinar e especificar as condições sobre as quais ocorrem 

as relações entre as categoria. 

8. Quando tal se justificar, estabeleça as conexões entre os dados 

categorizados e as teorias existentes.        

       

Como o termo indica, analisar pressupõe a elaboração de uma síntese, 

através da utilização técnicas especificas. Técnicas estas que foram aplicadas 

tendo em vista a simplificação da leitura e a apresentação dos resultados. 

Neste caso, foram utilizadas técnicas de análise estatística através do 

software informático Statical Package for the Social Sciences (SPSS)  

“O SPSS é uma poderosa ferramenta informática que permite realizar 

cálculos estatísticos complexos, e visualizar os seus resultados, em poucos 

segundos. Não obstante, dois óbices interpõem-se entre as boas intenções do 

utilizador e o seu objectivo: saber que teste estatístico utilizar para responder à 

suas questões; e interpretar correctamente os resultados do cálculo estatístico 

efectuado.” (Pereira, 2004, p.15). 

No sentido de permitir obter conclusões acerca da existência ou não de 

relações significativas entre duas variáveis e, fundamentalmente, de determinar 

a possibilidade de, a partir dos resultados verificados para a amostra, retirar 

conclusões, foi utilizado o teste não paramétrico, concretamente o teste de qui-

quadrado, para estabelecer relações entre variáveis categóricas.  

A determinação do significado estatístico das relações observadas entre 

duas quaisquer variáveis, utilizando o teste referenciado, foi conseguida 

através da análise do valor de p.. Como tal, assumindo o valor 0.05 (5%) como 

significância, considerou-se que têm significado estatístico somente os 

resultados para os quais o valor de p<0.05, sendo que apenas os que 

verifiquem esta condição podem ser generalizados para a população, no caso 

da amostra ser também representativa dessa mesma população. 

Após a redução dos dados e sua organização, procedeu-se à sua 

interpretação. 
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3.2. – Análise e Discussão dos Resultados das Entrevistas 

Os resultados da análise de conteúdo dos protocolos das entrevistas 

permitiram a identificação de três blocos: I – Caracterização do Estágio e sua 

Supervisão; II – Supervisão; III – Relação entre Supervisão e Mediação. 

Assim, os resultados obtidos serão, de seguida, apresentados, analisados e 

discutidos segundo esses mesmos blocos. 

 

Quadro 4 – Comparação entre as respostas dos supervisores com menos e 

mais anos de experiência  

Blocos da Entrevista Supervisores com menos 
anos de experiência 

Supervisores com mais 
anos de experiência 

I – Caracterização do estágio e 
sua supervisão 

35,5% 34,8% 

II – Supervisão 37,2% 39,5% 
III – Relação entre supervisão e 
mediação 

26,6% 25,6% 

 

Bloco I – Caracterização do Estágio e sua Supervisão 

Numa fase inicial da entrevista, Bloco I, procurou-se entender a estrutura e 

organização do processo de estágio e respectivo acompanhamento de 

supervisão na instituição de ensino superior onde leccionam (E.S.E.I. – M.U.). 

Ao longo das seis entrevistas foi, assim, possível identificar uma estrutura 

de supervisão de estágio dividida em quatro fases: fase preparatória 

(estabelecer relações), primeira fase (observação e discussão dos momentos 

de prática pedagógica), segunda fase (avaliação intercalar) e terceira fase 

(avaliação final) (Anexo C) que se podem considerar constituir um ciclo de 

supervisão, característico desta instituição de ensino superior (E.S.E.I. – M.U.). 

Além disso, os entrevistados foram identificando os momentos e passos de 

cada uma destas fases. 

Neste bloco da entrevista, relativo à caracterização do estágio e sua 

supervisão, é possível constatar que estatisticamente não existem diferenças 

entre os supervisores com menos anos de experiência e os supervisores com 

mais anos de carreira. Contudo, é possível observar que o grupo dos 

supervisores com menos anos de experiência referem com maior frequência 

este tema ao longo das suas respostas, tal como podemos observar no Quadro 

4. 
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Relativamente às categorias encontradas no Bloco I é, também, possível 

constatar estatisticamente que os supervisores com menos anos de carreira 

consideram a fase preparatória do estágio mais importante que os supervisores 

com mais anos de carreira, referindo-a com maior incidência, tal como é 

possível observar no Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Caracterização do Estágio e sua Supervisão – Comparação entre 

as respostas dos supervisores com menos e mais anos de experiência (por 

categoria) 

Bloco I – Categorias Supervisores com menos 
anos de experiência 

Supervisores com mais 
anos de experiência 

Fase preparatória do estágio 6,3% 5,6% 
* Ciclo de supervisão 1ª fase  21,9% 24,6% 
Momentos específicos da 2ª fase 
do ciclo de supervisão 5,2% 3,4% 
Momentos específicos da 3ª fase 
do ciclo de supervisão 2,4% 1,3% 

* Nota: categoria com diferença estatisticamente significativa (p=0,0001) 

 

Ao longo das entrevistas os supervisores associam a fase preparatória do 

estágio a aspectos como o estabelecer de relações, em que os supervisores 

referem ser importante “conhecer a informação referente ao aluno”, 

“estabelecer contacto com o aluno e com o educador acompanhante”, “criar 

encontros individuais”. De igual modo, também referem que, nesta fase 

preparatória de estágio, é a altura indicada para aferir os objectivos de estágio, 

“explicando o que é esperado do aluno” e “esclarecendo o papel dos 

intervenientes”. Esta maior preocupação dos supervisores com menos anos de 

experiência por explicitar uma necessidade de conhecimento dos 

intervenientes e de se dar a conhecer talvez se explique perante um exercer de 

funções e um contexto que ainda lhes é recente, sendo esta uma forma de 

ganhar confiança e autonomia. 

 

Relativamente à primeira fase de supervisão, existe uma diferença 

significativa entre os supervisores com mais anos de acompanhamento de 

estágio e os que têm menos anos, quanto a importância que lhe atribuem. 

Assim, os supervisores com mais anos de experiência referem-na com maior 

incidência (Quadro 5). Sublinham a necessidade da observação da prática 

pedagógica ser realizada tendo em conta o “conhecimento da instituição”, 
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valorizam a “observação passiva”, o facto de “não se ser intrusivo” e o cuidado 

de “pôr o aluno estagiário à vontade”. Valorizam, também com maior 

incidência, a conversa com o educador acompanhante por forma a este 

“perceber os objectivos do estágio”, partilhar melhor a “informação sobre o 

aluno” e “esclarecer dúvidas existentes”.  

Referem, também, a questão da leitura dos registos escritos do aluno que 

consideram ser um “ponto de partida para a conversa” sobre a prática 

pedagógica observada e uma “forma de aferir os pontos fortes e fracos do 

aluno”. Outros aspectos da conversa, que foram igualmente referidos, têm a 

ver com o acompanhamento do aluno, sendo um momento propício para 

“abordar aspectos relacionais”, “tranquilizar o aluno”, “focar aspectos técnicos 

do estágio” e “esclarecer dúvidas existentes”. Decorrente desta primeira fase 

de supervisão de estágio o supervisor elabora um relatório em que “refere o 

que foi observado e o que foi conversado com o aluno” e onde são “aferidos os 

objectivos a atingir” nas fases seguintes de estágio. Na sequência deste 

relatório é dado ao aluno a hipótese de reformular o registo escrito, 

“adequando-o ao que lhe é pedido pelo supervisor” e “corrigindo os erros” 

cometidos. 

Além disso, os supervisores referem as sessões de trabalho na instituição 

de ensino superior como um momento em que se “lançam novos trabalhos”, 

onde se procuram “abordar as dificuldades do aluno”, “facilitar o diálogo” e criar 

um “momento de partilha”.  

Outro aspecto referido pelos supervisores ao longo das entrevistas é o 

acompanhamento informal de estágio que consideram “tão importante como o 

formal”, na medida em que visa “estabelecer cumplicidades”, o que é 

susceptível de promover a co-responsabilização. No entanto mencionam que 

“nem todos os alunos mostram disponibilidade ou procuram” esse mesmo 

acompanhamento informal. 

Contudo, nenhum dos orientadores faz referência à sua disponibilidade para 

estes momento de acompanhamento informal e em que medida é que será 

transmitido aos alunos estagiários a importância e o potencial que estes 

momentos de acompanhamento lhes podem trazer. 

Como já foi dito, a primeira fase da supervisão de estágio é mais referida 

pelos supervisores com mais anos de experiência. Ao longo das suas 
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respostas, este tipo de supervisores considera a primeira observação do aluno 

no seu local de estágio como um momento chave para a sua avaliação, 

transmitindo a sensação de que possa existir alguma desvalorização, por parte 

destes supervisores, das fases seguintes de acompanhamento de estágio. 

 

Relativamente à segunda fase de acompanhamento de estágio, os 

supervisores com menos anos de carreira referem-na mais vezes ao longo das 

suas respostas em comparação com os supervisores com mais anos de 

carreira (Quadro 5). Enunciando momentos específicos como o definir de 

objectivos, o “encontrar de estratégias” e o “estabelecer metas concretas a 

atingir”. Estes supervisores referem com mais frequência a realização 

obrigatória de uma ficha intercalar de avaliação, em que é feito um “balanço do 

estágio”, identificando as “dificuldades do aluno” e “aferindo as suas 

realizações”. 

 

Da análise de conteúdo da entrevista emerge uma terceira fase de 

acompanhamento de estágio, que é referida mais vezes pelos supervisores 

com menos anos de carreira (Quadro 5). Nesta fase são referidos aspectos 

relativos ao estabelecer de objectivos, à “procura de novas estratégias” e 

“estabelecimento de metas para o ano lectivo seguinte”. Nesta última fase do 

acompanhamento de estágio é elaborada uma ficha final de avaliação a que se 

“atribuir um nota final”, que procura “reflectir as capacidades do aluno” e 

“estabelece metas para o ano seguinte”. 

 

Síntese. Ao analisar o primeiro bloco da entrevista, caracterização do 

estágio e sua supervisão (Anexo C), apercebemo-nos que as subcategorias 

conversar com o aluno, sessão de trabalho na instituição, estabelecer das 

relações, conversa com o educador acompanhante e ficha intercalar são as 

mais referidas pelos supervisores com menos anos de experiência. Além disso 

estes supervisores mencionam com mais frequência indicadores como: 

“facilitar o diálogo”, “esclarecer dúvidas existentes”, “criar encontros 

individuais”, “perceber os objectivos do estágio”, “focar aspectos técnicos do 

estágio”, “estabelecer cumplicidade” e “fazer um balanço do estágio”.  
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Tendo em conta os supervisores com mais anos de acompanhamento de 

estágio apercebemo-nos, ao analisar o primeiro bloco da entrevista, 

(Caracterização do estágio e sua supervisão), que as subcategorias 

estabelecer relações, conversa com o aluno e sessão de trabalho na instituição 

são também as mais mencionadas por estes supervisores. Além disso estes 

supervisores mencionam com mais frequência os seguintes indicadores: “por o 

aluno à vontade”, “conhecer melhor o aluno”, “facilitar o diálogo”, “focar os 

aspectos técnicos do estágio”, “adequação ao que é pedido”, “conhecer 

informação referente ao aluno”, “estabelecer o contacto com o aluno”, “ponto 

de partida para a conversa”, “esclarecer dúvidas existentes e momentos de 

partilha”. Torna-se relevante referir que o indicador “nem todos procuram 

acompanhamento informal” não chega a ser referido por estes mesmos 

supervisores. 

Torna-se interessante referir que existem pontos em comum em todos os 

supervisores entrevistados, independentemente dos seus anos de experiência. 

Constatou-se uma preocupação em estabelecer relações, conversando com o 

aluno e investindo nas sessões de trabalho na instituição. Da mesma forma 

que investem em estabelecer o diálogo com o aluno, entendem que estes são 

momentos privilegiados para esclarecer dúvidas existem e incidem, 

especificamente, nos aspectos técnicos do estágio, o que se revela 

contraditório. A principal diferença, estatisticamente significativa, encontrada ao 

longo da análise do bloco I encontra-se na categoria primeira fase do ciclo de 

supervisão, tal como assinalado no Quadro 5. 

 

Bloco II – Supervisão 

Relativamente às opiniões sobre a supervisão em si e a aspectos como a 

definição de supervisão, a experiência pessoal e profissional no seu percurso 

de supervisor e as características do docente enquanto supervisor, estas foram 

surgindo ao longo das respostas dadas durante toda a entrevista. 

De um modo geral, os tipos de supervisores considerados incidiram as suas 

respostas de forma equilibrada sobre este tema. Contudo, os supervisores com 

mais anos de supervisão referiram esta temática com maior frequência (Quadro 

4). 
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Relativamente às categorias, a definição de supervisão surge referida nas 

respostas dos supervisores com menos anos de experiência com menor 

incidência, tal como podemos observar no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Supervisão – Comparação entre as respostas dos supervisores 

com menos e mais anos de experiência (por categoria) 

Bloco II – Categorias Supervisores com menos 
anos de experiência 

Supervisores com mais 
anos de experiência 

* Definição de supervisão  9,7% 17,9% 
Experiência profissional na 
supervisão 7,6% 4,3% 
Características do supervisor 20,1% 17,3% 

* Nota: categoria com diferença estatisticamente significativa (p<0,005) 

 

No entanto, todos definem a supervisão como uma forma de promover a 

evolução do aluno, “incentivando”, “compreendendo as suas dificuldades”, 

“conhecendo as qualidades do aluno” e “definindo objectivos a atingir”. 

Compreendem a supervisão como uma forma de ajudar o aluno, sendo “um 

apoio”, “dando conselhos”, “conhecendo o percurso” e “conversando com o 

aluno”. Encaram a supervisão como uma forma de seleccionar os alunos, 

dizendo “se servem ou não servem” para a futura profissão, “detectando 

incapacidades” e “observando as suas qualidades”. Ao longo de todas as 

entrevistas foi sendo sempre referido o cariz avaliativo da supervisão como 

“forma de atribuir uma nota”, “mantendo sempre o grau de exigência” 

necessário e “dando sempre o beneficio da dúvida” ao aluno.  

Tendo em conta que, apesar de existir conformidade por parte de todos os 

supervisores, é de notar que existe uma frequência muito superior de 

referências por parte dos supervisores com mais anos de experiência. Sendo 

possível que o passar dos anos lhes atribua uma maior clareza sobre o 

conceito de supervisão e lhes permita reflectir e abordá-lo com maior destreza. 

 

Relativamente à sua experiência pessoal e profissional os entrevistados 

referem a sua influência sob a forma como exercem a supervisão, sendo esta 

mais valorizada pelos supervisores com menos anos de experiência (Quadro 

6). Assim face ao seu percurso pessoal todos mencionam que este lhes 

transmite “tranquilidade” e “disponibilidade”, que procuram “colocar-se no papel 

do outro” e que “partilham experiências pessoais” como forma de aconselhar os 
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seus alunos. Face ao seu percurso profissional consideram que este lhes 

confere “segurança”, “confiança”, “compreensão” e que “partilham com os seus 

alunos as suas próprias experiências enquanto estagiários”. O facto de este 

aspecto ser mais referido por estes supervisores talvez seja derivado do facto 

de que, devido à sua menor experiência, se sentirem mais próximos dos alunos 

estagiários. 

 

Quando questionados sobre as características do supervisor, as 

respostas dos supervisores deram origem a uma categoria que foi mais 

valorizada pelos supervisores com menos anos de experiência (Quadro 6). No 

entanto, todos os supervisores identificam traços de personalidade essenciais 

ao exercício da profissão como ser “empático”, “tranquilo”, “cúmplice”, 

“compreensivo” e “imparcial”. Consideram que as funções do supervisor 

passam por “avaliar o aluno”, prepará-lo para a vida profissional, “observar”, 

“conversar com todos os intervenientes”, “ajudar o aluno a aprender”, 

“seleccionar os alunos”, “criar e gerir relações interpessoais positivas”. Além 

disso, consideram que o supervisor deve ser um “modelo de relação com as 

crianças”, perante o estagiário.  

Também, todos os supervisores referiram as representações de que são 

alvo, sendo a supervisão considerada muitas vezes como uma posição 

“ingrata” e eles próprios tidos como “intimidativos” face à sua postura, 

considerados como um “elemento externo” ao ambiente e local da prática de 

estágio. 

 

Síntese. Ao longo deste segundo bloco da entrevista, relativo ao tema da 

supervisão em si, apercebemo-nos que as subcategorias funções, 

personalidade e influência do percurso profissional são as mais referidas pelos 

supervisores com menos anos de experiência, tendo em conta que os 

indicadores ser “empático”, “avaliar os alunos”, “pôr-se no papel do outro”, 

“tranquilo”, “compreensivo” e “ajudar a aprender” são também os mais 

mencionados por este tipo de supervisores. Da mesma forma que se torna 

relevante referir que, em comparação, o indicador “observar qualidades” não é, 

nenhuma vez, referido por estes mesmos supervisores. 
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Tendo agora em conta os supervisores com mais anos de 

acompanhamento de estágio apercebemo-nos ao longo do segundo bloco da 

entrevista, relativo à supervisão, que as subcategorias funções, forma de 

ajudar e personalidade são as mais referidas por estes supervisores, quanto 

aos indicadores mais mencionados encontramos os seguintes: “criar e gerir 

relações positivas”, “conversar como aluno”, “ouvir o aluno”, “dar o beneficio da 

dúvida”, “manter o grau de exigência”, “empático” e “modelos de relação com 

as crianças”.  

Torna-se relevante referir que, em comparação, indicadores como “dizer 

serves ou não serves” e “partilhar experiências pessoais” não chegam a ser 

referidos por estes mesmos supervisores. 

Este segundo bloco da entrevista, Supervisão, permite-nos encontrar alguns 

pontos em comum entre todos os supervisores. Relativamente às funções do 

supervisor e às características de personalidade necessárias a essa mesma 

função, especificamente referido por todos “o ser empático”. No entanto, o facto 

de alguns indicadores não chegarem a ser referidos, por um dos grupos, revela 

uma maior divergência nas respostas. A principal diferença, estatisticamente 

significativa, encontrada ao longo da análise do bloco II encontra-se na 

categoria definição de supervisão, tal como assinalado no Quadro 6. 

 

Bloco III – Relação entre Supervisão e Mediação 

Após analisar os blocos da entrevista anteriormente referidos, a 

“Caracterização do Processo de Estágio e sua Supervisão” e compreender 

junto dos entrevistados quais as suas concepções face à “Supervisão” em si, 

considerou-se importante entender qual a sua opinião sobre a relação que se 

estabelece entre Supervisão e Mediação.  

Desta forma, ao longo das respostas recolhidas, surgem aspectos, 

mencionados por todos os supervisores, como a mediação de relações, a 

mediação de situações de conflito, a procura da inexistência de conflitos e a 

mediação como incentivo à aprendizagem. 

De um modo geral, os supervisores responderam de forma equilibrada às 

questões relativas a este tema, no entanto os supervisores com menos anos de 

experiência atribuíram menor importância a estes aspectos (Quadro 4).  
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Relativamente às categorias, resultantes das entrevistas recolhidas, surge-

nos a supervisão referida como uma forma de mediar relações, o supervisor 

identifica-se enquanto mediador, considerando como parte das suas funções 

“estabelecer relações positivas entre todos” os intervenientes, “não perdendo a 

vertente avaliativa” e, em algumas situações, os supervisores, apesar de 

considerarem importante a mediação na sua função de supervisão, afirmam 

que, apesar de se mediar, não se deve descurar o processo de selecção dos 

alunos tido, pelos próprios supervisores, como inerente à supervisão.  

Esta categoria é mais valorizada pelos supervisores com menos anos de 

experiência, tal como podemos observar no quadro seguinte. 

 

Quadro 7 – Relação entre Supervisão e Mediação – Comparação entre as 

respostas dos supervisores com menos e mais anos de experiência (por 

categoria) 

Bloco III – Categorias  Supervisores com menos 
anos de experiência 

Supervisores com mais 
anos de experiência 

Mediação de relações 4,9% 4,3% 
Mediação de situações de conflito 13,9% 10,9% 
Inexistência de conflito 6,3% 4,7% 
* Mediação como incentivo à 
aprendizagem  1,7% 5,8% 

* Nota: categoria com diferença estatisticamente significativa (p=0,0001) 

 

A mediação, é igualmente referida, como um recurso em situações de 

conflito, sendo esta uma categoria mais valorizada pelos supervisores com 

menos anos de experiência (Quadro 7).  

Os supervisores mencionam momentos de rotura com os alunos por estes 

“não aceitarem as suas críticas”, algumas situações “mais dramáticas” de 

desentendimento com o aluno estagiário e “incompatibilidade empática”. 

Referem, também, complicações com estagiários em casos de “grande 

dificuldade de relação com as crianças” com quem efectuam o seu estágio, 

estagiários com “grandes dificuldades na componente teórica”, “alunos tímidos” 

ou com “falta de humildade”.  

Identificam como estratégias para a resolução de conflitos comportamentos 

e atitudes tais como: “colocar-se na posição do outro”, “não dizer nada 

directamente” ao aluno tentando que seja o próprio a aprender pelos seus 
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erros, tentar “compreender as dificuldades do aluno”, “incrementar a sua auto-

estima” e ir “propondo alterações” para que o aluno possa melhorar. 

 

Em todas as entrevistas foram enunciadas algumas situações de conflito 

que decorreram ao longo do percurso de supervisão dos entrevistados. 

Contudo, os docentes referem a inexistência de conflitos como uma 

consequência directa da relação que se estabelece entre a supervisão e a 

mediação, sendo esta uma categoria mais valorizada pelos supervisores com 

menos anos de experiência (Quadro 7).  

Consideram que a possível inexistência de conflitos se deve à mediação, 

que lhes permite evitar essas mesmas situações de conflito, atribuem 

importância ao “real conhecimento do aluno”, à “relação de longa data” que se 

estabelece entre os supervisores e as instituições cooperantes, o “não estar 

presente apenas como professor” e à importância de “observar além da 

componente técnica” do aluno. 

Tendo em conta o inquérito anteriormente referido (Anexo A) e o facto de,  

em todas as entrevistas, serem referidas situações de conflito, torna-se 

interessante referir que os supervisores afirmaram, muitas vezes, “ter sorte”, 

relativamente à não vivência de situações de conflito muito complicadas.  

Embora atribuam importância à mediação e a adequem às suas 

necessidades e funções na área da supervisão, consideram o surgir de 

conflitos como uma consequência emergente das relações humanas e a 

mediação como uma forma de resolver conflitos e não de os prevenir. Tal como 

pudemos observar anteriormente, no enquadramento teórico, segundo 

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

renovadora, preventiva e curativa. Neste sentido, é possível afirmar que os 

entrevistados conferem à mediação um carácter meramente curativo, excluindo 

as outras três importantes vertentes enunciadas por Hofnung-Guillaume. 

 

Os supervisores consideram também a supervisão como um incentivo à 

aprendizagem, sendo esta uma categoria significativamente menos valorizada 

pelos supervisores com menos anos de experiência, tal como podemos 

observar no Quadro 7.  
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Referem a forma de acompanhar o aluno no seu processo de aprendizagem 

ser essencial ao sucesso do mesmo, consideram importante conhecer as “reais 

capacidades do aluno” e “incentivá-lo a revelá-las”. Entendem que o supervisor 

deve ser um “mediador entre a teoria e a prática”, ajudando o aluno neste 

equilíbrio e consideram importante “conhecer o aluno de forma global” não só 

no estágio mas também no contexto das aulas na instituição de ensino 

superior.  

 

Síntese Ao longo do terceiro bloco da entrevista, relativo à relação entre 

supervisão e mediação, apercebemo-nos que as subcategorias estratégias de 

resolução de conflitos, mediação como forma de evitar conflitos e supervisor 

enquanto mediador são as mais referidas pelos supervisores com menos anos 

de experiência. Os indicadores mais mencionados por estes supervisores são: 

“compreender a dificuldade do aluno”, “estabelecer uma relação positiva entre 

os intervenientes”, “não perder a vertente avaliativa”, “alunos com grandes 

dificuldades na relação com as crianças”, “alunos com grandes dificuldades na 

componente teórica” e “propor alterações”. Torna-se relevante referir que, em 

comparação, indicadores como “incompatibilidade empática”, “alunos tímidos” e 

“conhecer o aluno em contexto de sala de aula” não são referidos por estes 

mesmos supervisores ao longo das suas respostas. 

Tendo em conta os supervisores com mais anos de acompanhamento de 

estágio apercebemo-nos que no terceiro bloco da entrevista, relativo à relação 

entre supervisão e mediação, que as subcategorias estratégia de resolução de 

conflito, formas de acompanhar o aluno no processo de aprendizagem, 

mediação como forma de evitar conflitos são as mais referidas por estes 

supervisores. Tendo em conta que os indicadores mais mencionados pelos 

supervisores com menos anos de experiência são: “estabelecer relação 

positiva entre todos os intervenientes”, “alunos tímidos”, “não perder a vertente 

avaliativa”, “incrementar a auto estima do aluno”, “conhecer o aluno”, 

“incentivar a revelar capacidades”, “real conhecimento das capacidades do 

aluno” e “mediador entre teoria e prática”.  

Neste terceiro bloco da entrevista encontramos algumas semelhanças nos 

dois tipos de supervisores sendo uma preocupação constante encontrar 

estratégias de resolução de conflitos, ao entenderem a mediação como uma 
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forma de evitar conflitos. Em comum, consideram que esta é uma forma de 

estabelecer relações positivas entre todos os intervenientes e salvaguardam a 

vertente avaliativa do acompanhamento de estágio, talvez por considerarem 

que, de alguma forma, a mediação possa interferir com esta componente da 

supervisão. No entanto, o facto de alguns indicadores não chegarem a ser 

referidos por um dos grupos e, simultaneamente, ser um indicadores mais 

referidos pelo outro grupo revela uma maior divergência nas respostas. A 

principal diferença, estatisticamente significativa, encontrada ao longo da 

análise do bloco III encontra-se na categoria mediação como incentivo à 

aprendizagem, tal como assinalado no Quadro 7. 

 

Em conclusão podemos afirmar que existem diferenças pontuais entre os 

dois tipos de supervisores: com menos e mais anos de experiência de 

supervisão. No entanto, segundo a análise estatística que incidiu sobre cada 

um dos blocos da entrevista: caracterização do estágio, supervisão e relação 

entre supervisão e mediação não se verificaram diferenças significativas entre 

os dois grupos de entrevistados p=0,847 (> 0,05), verificável no Quadro 4. 

Contudo, quando observamos as suas resposta por categorias podemos 

observar diferenças estatisticamente significativas em algumas categorias tais 

como: 1ª fase do ciclo de supervisão (p=0,0001); definição de supervisão 

(p<0,005) e mediação como incentivo à aprendizagem (p=0,0001) (o que se 

pode verificar respectivamente nos Quadros 5, 6 e 7). Encontrando assim os 

aspectos mais divergentes das respostas dos dois tipos de supervisores 

entrevistados. 

Por fim, observando e comparando as respostas dos supervisores com 

menos e mais anos de experiência no acompanhamento de estágio as 

subcategorias mais e menos referidas respectivamente para os supervisores 

com menos e mais anos de experiência de supervisão (Quadro 8 e 9). 
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Quadro 8 – Subcategorias mais e menos referidas pelos supervisores com 

menos anos de experiência 

Mais referidas 

Supervisores com 
menos anos de 
experiência 

Estratégias de resolução de conflitos 32 
Funções do supervisor 31 
Personalidade 21 
  
Menos Referidas  
Definir objectivos 3 
Forma de seleccionar 3 
Reformulação do registo 2 

 

 

Quadro 9 – Subcategorias mais e menos referidas pelos supervisores com mais 

anos de experiência 

Mais referidas 

Supervisores com 
mais anos de 
experiência 

Funções do supervisor 48 
Estratégias de resolução de conflitos 44 
Forma de ajudar 38 
  
Menos Referidas  
Acompanhamento informal 5 
Objectivos do estágio 4 
Ficha de avaliação final 4 
Definir objectivos 2 

 

 

Verifica-se que, apesar da diferença de experiência, os dois grupos de 

supervisores valorizam bastante as estratégias de resolução de conflito como 

uma parte integrante das suas vivências de supervisão na medida em que são 

as estratégias com maior número de referências para os supervisores com 

menos anos de experiência (32). Do mesmo modo e embora para os 

supervisores com mais anos de experiência esta subcategoria seja referida em 

segundo lugar tem, contudo, uma incidência mais elevada (44).  

Mencionam muitas vezes, ao longo das suas respostas, quais as funções 

inerentes ao seu cargo de supervisor. A semelhança mantém-se relativamente 

às referências às funções de supervisor, respectivamente (31) e (48).  
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Apesar de, a incidência de respostas para estas categorias ser bastante 

elevada é importante referir que, para os dois tipos de supervisores, o conceito 

de função pode ser distinto, uma vez que, tal como nos mostrou o 

enquadramento teórico e a análise dos protocolos das entrevistas, a supervisão 

é influenciada pelas características pessoais e profissionais do docente, tal 

como por todo o contexto que envolve as várias fases do ciclo de supervisão.   

Apesar da incidência ser menor também encontramos um ponto comum nas 

subcategorias menos referidas pelos dois grupos de supervisores, que 

atribuem pouca relevância ao definir de objectivos ao longo do 

acompanhamento de estágio dos seus alunos, respectivamente (3) e (2). 
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Conclusões e Implicações do Estudo 

 

 

Investigar na área de supervisão pedagógica, pressupõe uma 

aproximação ao processo de aprendizagem de adultos, abordando temas como 

as relações interpessoais, o que implica entender e aceitar a disparidade de 

sentimentos, conceito e preconceitos e o efeito que esta diferença pode ter.  

Perspectivar estes laços relacionais junto do contexto educativo teórico-

prático de um estágio confere-lhe uma complexidade muito mais ampla.  

Esta investigação procurou projectar um supervisor/mediador como 

elemento chave em todo o processo de aprendizagem e desenvolvimento 

pessoal e social presente numa situação de estágio.  

Ao longo das entrevistas recolhidas e analisadas torna-se interessante 

referir que nenhum dos supervisores faz referências teóricas que fundamentem 

o seu trabalho, da mesma forma que não referem um modelo de supervisão 

utilizado. O que confirma a ideia inicial de que a supervisão na educação de 

infância se continua a fazer de forma intuitiva e sem uma formação especifica 

do supervisor.  

No entanto, as autoras Alarcão e Sá-Chaves (citatos por Sá-Chaves, 

2000) alertam-nos que independente do modelo escolhido este deve ter em 

conta o “desenvolvimento de estratégias mediadoras diferenciadas 

relativamente a cada contexto, grupo e/ou individuo de acordo com as 

características, necessidades e constrangimentos de cada situação e de cada 

momento.” (Alarcão e Sá-Chaves, 2000, p. 188) 

Contudo, torna-se pertinente referir que o ciclo de supervisão emergente 

das entrevistas recolhidas apresenta pontos em comum com o ciclo de 

supervisão, apresentado no enquadramento teórico, Cogan (1973), 

Goldhammer (1969), Mosher e Purple (1972), citados por Villas-Boas (1991) e 

Alarcão (1982), que se baseia numa perspectiva de supervisão clínica. 

Momentos de um ciclo que, apesar de lhes ser atribuída uma terminologia 

diferente, visam o estabelecer de relações entre todos os intervenientes, 

observar, avaliar, reformular e partilhar. 

Um dos objectivos principais desta investigação era perspectivar os perfis 

do supervisor pedagógico e do mediador, cruzando as suas características, 
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atitudes, postura e princípios de acção, o que foi conseguido aferindo as 

opiniões dos supervisores em situações de acompanhamento de estágio.  

Relativamente ao segundo objectivo, que diz respeito ao entendimento 

das atitudes e estratégias do supervisor pedagógico, é possível afirmar que 

existe uma preocupação real, por parte dos supervisores, face às atitudes e 

estratégias de resolução de conflitos, tais como, colocar-se na posição do 

outro, esperar que sejam os intervenientes a encontrar soluções e só intervir 

em caso de necessidades.  

Os supervisores entrevistados acreditam que, para tal, devem ser 

compreensivos relativamente às dificuldades do aluno, escutando os seus 

problemas e procurando incrementar a sua auto-estima, o que configura que o 

terceiro objectivo: entender as atitudes e estratégias do supervisor pedagógico, 

foi também alcançado. 

Para a realização deste estudo era importante confirmar o pressuposto da 

existência de conflitos nos momentos de estágio, no curso de formação inicial 

de educadores de infância. Daí, que tivéssemos formulado uma questão 

preliminar colocada através de um inquérito oral, cuja resposta veio confirmar 

com 74,6% de respostas, a existência desses mesmos conflitos (Figura 3). 

A questão principal deste estudo prendia-se com a possível relação entre 

as funções, competências e características do supervisor e do mediador. Após 

o enquadramento teórico apresentado e cruzando essas referências com a 

análise dos resultados das entrevistas é possível estabelecer uma ligação entre 

ambos. A importância que os supervisores atribuem às suas funções torna-se 

clara pela elevada frequência de referências ao longo das suas entrevistas. 

Referem, assim, como principais características estratégias e 

competências das funções da supervisão: a comunicação, o estabelecer de 

relações positivas através da sua capacidade de empatia, a imparcialidade e a 

compreensão do outro. Funções estas que, ao revermos o enquadramento 

teórico sobre a caracterização de mediação e do mediador (Jares, 2002 e 

Seijo, 2003), nos remetem para a existência de uma estreita ligação entre o 

supervisor e o mediador, na medida em que as competências e características 

referidas parecem coincidentes. Foi esta a resposta à primeira questão deste 

estudo, que se propunha encontrar os pontos em comum entre as 
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características, competências e funções de um mediador e as dos supervisores 

pedagógicos. 

Relativamente à segunda questão proposta por este estudo que, com 

base na opinião dos supervisores, procura entender a pertinência das funções 

do supervisor incluírem as funções do próprio mediador. Neste sentido, a 

investigação permitiu apurar uma relação existente entre a supervisão e a 

mediação na figura do supervisor que acompanha os momentos de estágio dos  

alunos, ou seja, a existência do que podemos chamar o supervisor/mediador. 

Assim, as entrevistas analisadas revelam-nos que os supervisores 

incluem a mediação nas suas práticas, considerando-a como um recurso para 

a resolução de conflitos, procurando, deste modo, gerar relações positivas 

entre todos os intervenientes. No entanto, é de notar que salientam a 

importância da avaliação no acto de supervisão, considerando que, de alguma 

forma, a mediação poderia interferir no processo avaliativo do estágio, 

podendo, eventualmente, ficar comprometida. 

Face à terceira questão deste estudo “Será que os supervisores 

pedagógicos sentem a pertinência de utilizar estratégias de mediação no 

decorrer das situações de conflito durante o processo de supervisão?” 

podemos verificar que os dois tipos de supervisores têm implicações diferentes 

para a mediação, no âmbito da supervisão.  

Para os supervisores com menos anos de experiência esta apresenta-se 

como uma forma de resolver conflitos.  

A mesma opinião é referida também pelos supervisores com mais anos de 

experiência, embora com uma percentagem inferior (13,9% e 10,9%, 

respectivamente). 

No entanto, estes supervisores consideram também a mediação como um 

incentivo à aprendizagem e, neste caso, verifica-se uma diferença significativa 

entre as opiniões dos dois tipos de supervisores. 

Ao relembrarmos Hofnung-Guillaume (2000), podemos afirmar, então, que 

parece existir uma diferença devida à variável anos de experiência e que 

aqueles supervisores com menos anos de experiência encaram a mediação 

sobretudo numa perspectiva curativa, enquanto que aqueles que têm mais 

anos de experiência encaram não só na sua dimensão curativa, mas também 

na sua dimensão criativa. 
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É de referir, no entanto, que esta dimensão criativa se aplica quase 

exclusivamente à sua potencialidade de constituir um incentivo à aprendizagem 

e não relativamente à sua potencialidade para prevenir conflitos. 

Assim, em nenhum dos casos encontramos referências face a uma 

mediação renovadora e preventiva, o que se poderia considerar fundamental 

na perspectiva das relações humanas inerentes a qualquer processo de 

supervisão.  

Em suma, tendo em conta o inquérito oral apresentado neste estudo e a 

análise dos protocolos das entrevistas, é possível considerar que os 

supervisores entendem a mediação apenas como uma forma de evitar novos 

conflitos numa relação de supervisão que já se encontre em ruptura.  

Um último aspecto a referir prende-se, ainda, com a variável anos de 

experiência de supervisão, cuja questão foi introduzida no decorrer do estudo, 

quando foi feita a caracterização da amostra e cuja pertinência parece 

justificada pela resposta dada à ultima questão. 

Apesar de não existirem diferenças estatisticamente significativas nos 

resultados globais das entrevistas, foram surgindo sempre diferenças pontuais 

em todos os blocos. Além disso, a nossa questão final parece, ainda, justificar-

se na medida em que, em cada bloco, se verificaram diferenças significativas 

em relação a uma das categorias do respectivo bloco e em aspectos relevantes 

para a caracterização da supervisão segundo uma perspectiva mediadora, 

como foi dito 

Assim, verificamos que os supervisores com mais anos de experiência 

distinguem-se significativamente dos supervisores com menos anos de 

experiência atribuindo uma maior importância à primeira fase do ciclo de 

supervisão, onde procuram observar as qualidades do aluno. Esta 

preocupação parece indicar uma abordagem ao processo de estágio a partir 

dos aspectos mais positivos dos alunos e não baseada nos seus pontos fracos. 

Este aspecto é referido por Jares (2002) como sendo a “positividade” 

competência fundamental do mediador. 

Além disso, estes supervisores demonstram uma significativa maior 

preocupação em definir o conceito de supervisão na medida em que a precisão 

dessa definição lhes irá permitir não só promover mais facilmente a evolução 

do aluno e ajudá-lo a participar nessa evolução. Todos os intervenientes ficam, 
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assim e segundo estes supervisores, numa situação clara em que todos 

conhecem as regras que os regem podendo desta forma o supervisor exercer 

uma avaliação mais justa.  

Os supervisores com mais anos de experiência destacam-se, ainda, 

significativamente , pela importância atribuída à mediação como um incentivo à 

aprendizagem. 

Parece importante referir, também, algumas das diferenças pontuais que 

foram surgindo relativamente aos supervisores com menos anos de 

experiência, estes referem com maior frequência a caracterização do estágio, 

com especial enfoque na fase preparatória e na segunda fase do ciclo de 

supervisão. Apesar da pouca experiência de acompanhamento de estágio, 

estes supervisores referem com bastante incidência as características, funções 

e traços de personalidade inerentes ao papel de supervisor. No entanto, as 

suas respostas predominam em questões relativas à avaliação, considerando-a 

como ponto fundamental ao processo de supervisão, utilizando expressões 

como “dizer serves ou não serves” no processo de selecção dos alunos. 

Em suma, podemos afirmar que os supervisores com mais anos de 

experiência centram a sua pratica de acompanhamento de estagio na procura 

dos prontos fortes dos seus alunos, o que lhes permite apoiar e acompanhar, 

de forma mais adequada, a aprendizagem do aluno e a sua evolução ao longo 

da sua formação inicial. 

Pelo contrário, os supervisores com menos anos de experiência revelam 

uma constante preocupação com a sua própria prática, especialmente com a 

dimensão selectiva e avaliativa do ciclo de supervisão, o que podemos 

considerar uma das vertentes de maior exposição do supervisor perante a 

comunidade educativa da escola superior, onde exercem as suas funções, o 

que se pode revelar intimidativo para estes supervisores, tendo em conta  a 

pouca experiência de acompanhamento de estagio que possuem. 

As diferenças apresentadas entre os dois tipos de supervisores parecem 

indicar, assim, que as estratégias de mediação são tão importantes para a 

função do supervisor que muitos deles, independentemente de não terem tido 

formação nessa área, desenvolvem essas estratégias através da experiência. 

Para concluir, a pertinência do recurso a estratégias de mediação parece 

fundamental, sobretudo, no que diz respeito à prevenção e resolução de 
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conflitos que, segundo os supervisores mais experientes, comprometem a 

aprendizagem e cuja existência nos cursos de formação inicial de educadores 

de infância foi, uma vez mais, corroborado por este estudo. 

Face ao que foi dito e dada a amplitude da temática, espera-se que este 

estudo levante uma maior curiosidade relativamente à supervisão e à sua 

ligação com a mediação na figura do supervisor pedagógico, atribuindo 

importância às relações humanas na formação de futuros educadores e, deste 

modo, contribuindo para  melhoria dos cursos de formação inicial. 

Neste sentido, uma implicação importantes dos resultados obtidos parece 

indicar que todos os supervisores deveriam ter formação em mediação, antes 

do exercício das suas funções e que essa formação deveria ser, efectivamente, 

considerada como um pré-requisito para se ser supervisor pedagógico do curso 

de formação inicial de educadores de infância. 
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