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CAPÍTULO I. 
 
INTRODUÇÃO  
 
 
1.1 Contextualização do problema  
A vida em sociedade tem sido objecto de estudo de muitos que preocupam com as grandes 

transformações que o mundo vem sofrendo e que se estendem a fenómenos sociais que 

revestem a humanidade de incertezas e temores face aos novos paradigmas que ora se 

apresentam no contexto social. Estes fenómenos merecem investigações aturadas como forma 

de fornecer referências teóricas e práticas de compreensão e acção. De facto saímos de um 

século marcado por várias descobertas, onde a informática, as telecomunicações, a ecologia e 

outras ciências e tecnologias alargaram significativamente os seus espectros, mudando os 

paradigmas usuais de pensamento e as próprias relações entre os seres humanos, tanto na sua 

vida familiar, nas relações de trabalho, quanto nas relações institucionais.  

 
Essas mudanças colocam todos os sectores em busca de formação inicial e contínua, 

reconversão profissional e maior escolarização. O mesmo ocorre com os profissionais da 

educação. Nos últimos anos as novas exigências do mercado de trabalho estimulam esses 

profissionais, alguns antes acomodados em sua situação funcional, a buscar novamente os 

bancos escolares. Em Cabo Verde este facto é visível e a relação escola/comunidade que 

deveria estar a acompanhar toda esta dinâmica educativa está sendo relegada para o futuro, ou 

limitada às informações de avaliação periódica do aluno e das reuniões de nota com os pais e 

encarregados de educação no fim de cada período lectivo.  

 
Nas duas últimas décadas, a descontinuidade cultural entre a escola e a família tem vindo a ser 

apontada como um factor relevante do insucesso escolar (Hertz, 1982; Ogbu, 1978; Sele, 



O Papel do Supervisor na Mediação Pedagógica 
 

 
                                                                                                     Perspectiva Escola Comunidade 

 

2

1985). No entanto, apesar de a legislação vigente1 incentivar o envolvimento das famílias, das 

associações de pais e encarregados de educação bem como das associações de estudantes na 

gestão educativa das escolas, as dificuldades persistem e as escolas parecem manter os seus 

padrões tradicionais de interacção com as famílias. Parte dessas dificuldades é, sem dúvida, 

inerente ao paradigma educativo existente que visa, essencialmente, a prestação de serviços 

de profissionais a clientes, relegando para segundo plano a formação de parcerias para a 

aprendizagem.  

 
Assim, e na medida em que se considera que os professores constituem um “elemento chave” 

no desenvolvimento de parcerias entre a escola, a família e a comunidade, a formação inicial e 

contínua de professores deve desempenhar, também, um papel crucial não só na sua 

preparação, para colaborar com aquelas instituições, como também na modificação das suas 

atitudes relativamente ao envolvimento de toda a comunidade educativa. 

 
A responsabilidade de formação dos professores, nesta perspectiva, é sacada às escolas de 

formação de professores, mas sobretudo aos supervisores pedagógicos que têm o dever de 

acompanhar, no terreno, o desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem e a formação 

de professores que, por sua vez, abarca a relação pedagógica escola/comunidade educativa.  

 
Somos aqui levados a questionar a existência de supervisores pedagógicos com formação 

especifica ou, quem e como desempenhar esta função de supervisão e orientação pedagógicas 

no quadro do Ministério da Educação de Cabo Verde. Torna-se necessário saber se os 

Coordenadores Pedagógicos e Inspectores de Educação existentes no quadro funcional deste 

executivo do Estado, exercem as suas funções, tendo sempre em conta esta valência relacional 

escola/comunidade numa perspectiva construtivista e progressista. Uma outra questão que se 

levanta é a da existência ou não de uma efectiva acção mediadora de conflitos e de superação 

instalados nas escolas, para dar resposta às necessidades educativas que nascem do 

relacionamento pedagógico escola/comunidade. 
 
Há questões à volta desta relação que merecem ser levantadas para que, numa reflexão mais 

aprofundada e numa investigação científica sistematizada, dúvidas possam ser dissipadas para 

melhor termos certezas na nossa acção como agentes educativos. As questões que aqui 

levantamos são as seguintes: 
                                                
1 Lei de Bases do Sistema Educativo Cabo-verdiano – Lei nº 113 /V/99 de 18 de Outubro. 
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- Os pais e encarregados de educação conseguem apoiar pedagogicamente os seus 

educandos nos estudos? 

- Os professores têm dificuldades em envolver os pais e encarregados de educação no 

processo ensino/aprendizagem dos alunos? 

- A direcção das escolas tem dificuldades em envolver a comunidade educativa nas 

actividades escolares? 

- A comunidade escolar tem-se envolvido o suficiente nos interesses da escola nela 

inserida? 

 

Para encontrar respostas para estas questões propomos o presente trabalho, com as seguintes 

perguntas de partida: 

ü O insucesso do processo ensino aprendizagem pode abrandar-se com uma mediação 

pedagógica construtivista e progressista no relacionamento pedagógico 

escola/comunidade? 

ü Qual é o estado do relacionamento pedagógico entre a escola do EBI de Tira Chapéu e 

a comunidade educativa em que está inserida? 

 

 Sem a pretensão de apresentar um trabalho acabado, acreditamos que este poderá trazer 

alguma luz àqueles que quiserem reflectir sobre esta matéria ou, a partir deste trabalho, 

continuar a investigação sobre a problemática do relacionamento pedagógico 

escola/comunidade e o papel do supervisor na mediação dessa relação.  

 
1.2 Relevância do tema  
As políticas educativas do sistema educativo Cabo-verdiano, desde o período pós-

independência, vêm manifestando uma tendência em acompanhar a dinâmica educativa 

mundial, na base das pedagogias modernas, para as quais a aprendizagem está centrada no 

aluno e o sentido é educar, entendido este conceito como participação, criatividade, 

expressividade e relacionalidade. 

 

Apesar de serem notórios os avanços conseguidos, as carências em recursos humanos e 

materiais, próprias de um país em desenvolvimento, não nos têm permitido o 

acompanhamento a par e passo das investigações na área da educação. 
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Um dos passos importantes que ajudam a superação da dinâmica educativa é a abertura da 

escola à comunidade e, em relação a esta, o seu comprometimento para com a causa 

educativa. Esta simbiose é indispensável para o sucesso escolar que se procura como 

objectivo geral da acção educativa. 

 

Contudo, é de se realçar que nesta relação, em vista das dificuldades acima apontadas, deve 

existir uma mediação, que é a superação dos “imediatos” que são constantes na educação e na 

comunidade envolvente.  

 

 

9O conceito Mediação Pedagógica é muito recente no mundo da educação. Foi criada por 

Francisco Gutierrez e Daniel Prieto (1991) e tem o significado de auto aprendizagem ou 

aprendizagem centrada no aluno e tem sido defendida como a abordagem do processo 

ensino/aprendizagem que não só é mais eficiente, como é capaz de provocar nos alunos maior 

motivação e mais acelerada maturidade. 

 

A mediação deve ser provocada ou supervisionada por especialistas que dominam as técnicas 

pedagógicas de superação. Os professores e os dirigentes dos estabelecimentos de ensino 

devem estar balizados nestes conhecimentos. É neste contexto que foi projectado o curso de 

Supervisão e Orientação Pedagógica. 

 

1.3 Objectivos do estudo 

 

1.3.1 Objectivos gerais  

Os fundamentos do problema e a relevância do tema levam-nos a elaborar este trabalho com 

os seguintes objectivos gerais: 

Ø Analisar o estado do relacionamento pedagógico entre a escola nº 12 do EBI de Tira 

Chapéu e a comunidade educativa em que está inserida; 

Ø Com base na supervisão pedagógica, propor técnicas de mediação ou superação 

pedagógica.  

1.3.2 Objectivos específicos 
Os objectivos específicos do nosso trabalho são: 
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a) Analisar as oportunidades que a escola e a comunidade colocam à disposição dos 

alunos para o seu desenvolvimento educacional; 

b) Analisar o relacionamento pedagógico dos professores do EBI de TC com a 

comunidade da mesma zona; 

c) Verificar o envolvimento da comunidade educativa de TC no desenvolvimento da 

escola; 

d) Verificar o envolvimento da gestão na relação escola de TC com comunidade; 

e) Identificar momentos de supervisão dos coordenadores pedagógicos e dos inspectores 

escolares na mediação pedagógica escola comunidade. 

 

1.4 Hipóteses 
Das constatações que a Escola nº 12 do EBI de Tira Chapéu vive dificuldades no 

relacionamento com a comunidade, dos conhecimentos construídos no Curso de Supervisão e 

Orientação Pedagógicas no Instituto Superior de Educação (ISE) e da revisão bibliográfica 

sobre a supervisão e mediação pedagógicas, conjugada com a experiência profissional como 

professor do Ensino Básico (EBI), levantamos as seguintes hipóteses: 

• Hipótese A: A relação pedagógica entre a escola nº 12 do EBI de Tira Chapéu e a 

respectiva comunidade educativa influência negativamente no processo ensino e 

aprendizagem dos alunos da referida escola; 

• Hipótese B: O insucesso do ensino/aprendizagem pode abrandar-se com a mediação 

pedagógica, na perspectiva construtivista, no relacionamento pedagógico 

escola/comunidade. 

 
1.5 Metodologia  

 
1.5.1 Métodos e técnicas  
A metodologia utilizada neste trabalho de fim do curso de Supervisão e Orientação 

Pedagógicas, foi a que nos possibilitou comparar a influência da relação pedagógica entre a 

escola nº 12 do EBI de Tira Chapéu e a comunidade em que está inserida, no processo 

ensino/aprendizagem dos alunos da referida escola. Com efeito, utilizamos as técnicas que 

nos possibilitaram levantar, cruzar e analisar dados quantitativos e qualitativos onde 

conseguimos conclusões sobre o estudo. 
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Iniciamos o nosso estudo com uma investigação bibliográfica aturada do suporte teórico 

produzido por autores reconhecidos na matéria. Depois foi a sistematização e confrontação 

destes conhecimentos com a realidade, ao longo de toda a investigação. Deste modo 

realizamos um estudo de caso na comunidade educativa de Tira Chapéu usando as técnicas de 

selecção, amostra de conveniência, aplicando um inquérito por questionário e entrevista que 

conjuga os métodos quantitativos e qualitativos. A seguir fizemos o tratamento e análise dos 

dados, em Excel.  

 

1.5.2 Abrangência do estudo  
O estudo de caso incidiu sobre a escola nº 12 do EBI de Tira Chapéu na cidade da Praia e a 

sua referida comunidade educativa, no ano lectivo 2006/2007. Escolhemos a escola de Tira 

Chapéu porque deparamos com problemas anteriormente referidos na pertinência do tema, 

aquando do terceiro momento de estágio pedagógico que foi realizado nessa escola. 

 

1.5.3 A amostra 

Seleccionamos uma amostra de 66 alunos da 6ª classe da escola do EBI de Tira Chapéu, 32 

pais/encarregados de educação e 8 professores da referida escola.  

 

Para a análise qualitativa utilizámos o método de entrevista. Entrevistamos 10 inspectores 

escolares, 10 coordenadores pedagógicos e a gestora da escola em causa. 

 

1.6 Organização do estudo  

 
O nosso trabalho está estruturado da seguinte forma: 

Ø No primeiro capítulo, encontramos a Introdução2 que por sua vez está subdividida em 

contextualização do problema, relevância do tema, os objectivos do trabalho, a 

metodologia, a organização do estudo e limitações e constrangimentos do estudo; 
Ø O segundo capítulo é destinado à Fundamentação Teórica. Este capítulo está dividido 

em três sub-pontos: supervisão pedagógica, perfil do supervisor pedagógico e 

mediação pedagógica. 

                                                
2  A introdução é um capítulo obrigatório, onde o texto visa esclarecer os objectivos do trabalho e abrangência…. 

(Universidade Federal de Uberlandia, 2005). 
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Ø O terceiro capítulo destina-se a uma Análise da Supervisão na Educação, em Cabo 

Verde, desde 1975 até 2006. 
Ø No quarto capítulo encontramos a Caracterização da escola nº 12 do EBI de Tira 

Chapéu e a sua comunidade educativa, indicando aspectos ao nível socio-económico e 

cultural que possam influenciar o relacionamento pedagógico a escola. 
Ø O quinto capítulo é destinado à apresentação e análise dos Resultados. 
Ø O sexto capítulo, às conclusões onde encontramos as respostas às preocupações, 

partindo das reflexões entre os resultados obtidos e as teorias estudadas. 
 

Indicamos algumas sugestões e recomendações em relação à matéria em estudo. As últimas 

páginas deste trabalho foram consignadas à referência bibliográfica e aos Anexos.   

 
1.7 Limitações e constrangimentos ao estudo  

 
As limitações e constrangimentos encontrados na realização de um estudo científico não 

podem ser motivos de desânimo e abandono do mesmo, pois, a intenção é dar passos 

significativos que ajudem a tirar conclusões. Assim indicamos essas dificuldades e 

constrangimentos: 

 

Ø Sendo a Supervisão e a Mediação pedagógicas, termos utilizados na educação muito 

recentemente, principalmente em Cabo Verde, a documentação bibliográfica é 

escassa, pelo que tivemos sérias dificuldades em aprofundar mais o estudo. 

 

Ø A inexistência de estudos sobre as etapas do desenvolvimento do sistema educativo 

cabo-verdiano dificultou, de certo modo, a análise da evolução da implementação das 

reformas educativas no que toca à formação e supervisão dos professores. 
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CAPITULO II.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 Supervisão Pedagógica   

 

2.1.1 Conceito de supervisão pedagógica    

Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora (2004), supervisão é: 1 acto ou 

efeito de supervisionar, coordenar ou inspeccionar; 2 função de supervisor (De super + visor). 

A supervisão (literalmente, “visão superior”, “visão de um ponto de vista superior”) é uma 

função de controlo cometida a certas entidades, no seio de uma organização, e consiste em 

analisar, confirmar ou corrigir actos praticados pelos agentes ao serviço dessa mesma 

organização.  

Em Cabo Verde, o termo “supervisão” tem merecido significados restritos, tomando sentido 

somente nas actividades de fiscalização, na área empresarial e nos governos locais e centrais. 

Por interesses óbvios, tomamos aqui o conceito supervisão, no âmbito da acção supervisiva 

pedagógica no contexto escolar.  

No processo de ensino e aprendizagem, a supervisão pedagógica é definida por vários 

autores. As várias definições estão todas de acordo em essência, por isso, escolhemos 

algumas definições para iniciarmos a nossa reflexão sobre o acto da supervisão pedagógica e 

a sua prática em Cabo Verde. 

Segundo Shön, (1988) a supervisão pedagógica é “qualquer actividade que apoia, orienta, ou 

encoraja os professores no ensino reflexivo”.  
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“ Estava um dia sentado em frente à máquina de escrever, a tomar nota 
sobre supervisão, quando a máquina soluçou e produziu super-visão. De 
repente, percebi do que se tratava. A qualificação necessária para se ser 
supervisor era a super-visão. O meu pensamento prosseguiu uma análise 
de super-visão. Quais as capacidades que a constituíam? Naturalmente 
pareciam estar todas relacionadas com a visão. Em primeiro lugar, alguém 
com super-visão teria de possuir uma visão apurada para ver o que 
acontece na sala de aula. Depois, necessitaria de introvisão para 
compreender o significado de que lá acontece, antevisão para ver o que 
poderia estar a acontecer, retrovisão para ver o deveria ter acontecido mas 
não aconteceu e segunda visão para saber como fazer acontecer o que 
deveria ter acontecido mas não aconteceu. Como se pode concluir, 
considero a supervisão uma actividade bastante complexa.” (Stones. 1984: 
VII) in “Supervisão- Uma Prática Reflexiva de Formação de Professores” - Flávia Vieira.27 

 

Conforme Sá-Chaves (2000:125), o prefixo “super” do termo supervisão não deve ser 

entendido numa dimensão vertical, no sentido de alguém que está hierarquicamente acima de, 

mas sim, num entendimento horizontal, implicando um afastamento espaço-temporal do 

supervisor em relação ao supervisado. Este distanciamento deve, conforme a autora, no que 

apelida de “efeito de zoom”, ser conjugado com aproximações estratégicas de forma a 

conseguir uma mais sustentada reflexão sobre o processo de formação.  

 
Alarcão e Tavares (2003:16) propuseram uma definição do conceito de supervisão, no âmbito 

da prática pedagógica, que, transferindo para a supervisão da formação em contexto de 

trabalho, onde se inscreve o enfoque do presente estudo, se pode expressar como o “processo 

em que uma pessoa (orientador ou supervisor), em princípio mais experiente e mais 

informado orienta outra (formando) no seu desenvolvimento humano e profissional”. 

 

Desta definição, segundo os mesmos autores, depreende-se que a supervisão pedagógica: 

- Tem um carácter – contínuo, pois trata-se de um processo;  

- Tem um objectivo – o desenvolvimento profissional e humano do formando; 

- Tem um âmbito – orientação de uma acção profissional. 

 
Por sua vez, Flávia Vieira (2006:8), via Alarcão, segue a linha de pensamento de Stones, 

Waite, Glickman, Gordon e Ross-Gordon e propõe inclusivamente uma grafia diferente para 

supervisão. A autora adopta “Super Visão” para realçar, nas suas palavras, não apenas o 

“sentido da visão” mas também a “visão do sentido” (ver quadro 1).  
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Super Visão 
Teoria e prática de regulação de processos de ensino e aprendizagem 

     

Interacção dos contextos pessoal, 
público e partilhado do 
conhecimento teórico e prático 
Construção pessoal e social do 
conhecimento teórico e prático 
Orientação transformadora e 
emancipadora da formação e da 
pedagogia Interacção dos contextos 
pessoal, público e partilhado 
escolar 
Valores de uma sociedade 
democrática: liberdade e 
responsabilidade social 

  
Indagação crítica 
 
Intervenção crítica 
 
Democraticidade 
 
Dialogicidade 
 
Participação 
 
Emancipação 

 
 
 
 
 
 

 
Aluno: consumidor crítico e produtor 
criativo do saber 
Professor: facilitador da relação 
aluno-saber-processo de aprender 
Saber: construção dinâmica, transitória e 
diferenciada 
Focalização no processo de aprender: 
reflexão, experimentação, regulação, 
negociação 
Autonomização progressiva do aluno / 
cidadão 
Clima democrático e informal 
Posição crítica face à pedagogia, à escola, 
à sociedade 

Quadro 1: Quadro síntese da noção de Supervisão [Fonte: Flávia Vieira (2006:10)] 

Numa síntese das várias definições, podemos dizer que a supervisão pedagógica é uma 

estratégia de formação de professores, usada nas diferentes etapas do seu desenvolvimento 

profissional, que pressupõe a análise e superação de dificuldades/problemas revelados nas 

áreas da actividade profissional docente, sustentando-se na cooperação (construção) entre um 

profissional mais competente e um profissional ou grupo de profissionais menos 

competentes, proporcionando a identificação de hiatos existentes entre a formação teórica e 

as exigências práticas da profissão, numa relação sistemática e prolongada no tempo, com 

base nas diferentes técnicas de formação.  

Assim entendidos, começaríamos por questionar se em Cabo Verde tem havido uma 

supervisão pedagógica efectiva na perspectiva “colaborativa” onde o supervisor aparece 

como um colega com mais saberes e experiência, receptivo por excelência ao professor que 

orienta, co-responsabilizando-se pelas suas opções, ajudando-o a se desenvolver para a 

autonomia através da prática sistemática da reflexão e da introspecção. Flávia Vieira (2006:30). 

A própria terminologia “Supervisor pedagógico” até ainda não é utilizada em Cabo Verde 

para caracterizar a função daqueles que exercem, na prática, esta tarefa, ainda que sem uma 

formação específica e uma actuação especializada. Contudo, não podemos dizer que não tem 

havido acções de Supervisão Pedagógica em Cabo Verde, tanto é que esta tarefa vem sendo 

desempenhada pelos Coordenadores Pedagógicos e pela Inspecção Escolar, todos, figuras 

existentes no quadro do sistema educativo Cabo-verdiano.  
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Quando questionamos o exercício da supervisão exercida pelos coordenadores e inspectores 

pedagógicos, em Cabo Verde, estamos a referir ao exercício efectivo da supervisão e 

orientação pedagógicas na lógica da acção supervisiva como processo de desenvolvimento e 

de ensino e aprendizagem nos seus três níveis, a compreender: a do supervisor, a do 

formando ou professor em formação e a do aluno. 

Retomamos a citação de Stones (1984:7) quando ele aponta a acção de supervisão 

pedagógica como um processo que funciona na base de uma super-visão, introvisão e 

retrovisão, para concordar que, numa perspectiva mais abrangente, 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 passou 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” (Mintzber, 1995). 

Para que o supervisor pedagógico exerça a sua acção supervisiva com eficiência e eficácia, 

ele terá que estar em permanente interacção consigo mesmo e com os outros (professores 

alunos e comunidade educativa) questionando, reflectindo e agindo, usando técnicas 

adequadas às situações, contexto e ambiente, sempre na lógica de contribuir para o 

desenvolvimento dos professores e alunos. 

Neste capítulo pretendemos dissertar sobre as etapas, os modelos e as técnicas da supervisão 

pedagógica e sobre os modelos de formação de professores, com enfoque na prática reflexiva. 

2.2 Cenários, e Práticas da Supervisão Pedagógica 

2.2.1 Cenários da supervisão pedagógica  

Depois de estudos e experiências de processos supervisivos muito avançados, realizados na 

Europa e na América, só presentemente (2004-2007) é que se está a construir um quadro de 

professores formados na área de Orientação e Supervisão Pedagógicas, em Cabo Verde, para 

acompanhar o processo de ensino e aprendizagem que está a avançar a largos passos, graças à 

globalização do mundo da comunicação, educação, conhecimento e competências.  
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Cenários Supervisivos 
 
Imitação artesanal 
Aprendizagem pela descoberta guiada 
Behaviorista 
Clínico 
Psicopedagógico 
Pessoalista 
Reflexivo 
Ecológico 
Dialógico 
Cenário integrador  
 

O primeiro curso de Supervisão e Orientação Pedagógicas, ministrada em Cabo Verde numa 

parceria entre o Instituto Superior de Educação (ISE) e do Instituto Pedagógico, (IP) é uma 

prova inequívoca de uma vontade dos professores e dos responsáveis da educação em Cabo 

Verde para a melhoria da qualidade pedagógica dos professores e das escolas, bem como na 

gestão e o relacionamento da escola com a comunidade educativa. Tendo este curso, como 

disciplina nuclear, Métodos e técnica da supervisão pedagógicas, demoramos no estudo de 

vários cenários de supervisão pedagógica.  

 
Neste trabalho apresentaremos um conjunto de cenários (quadro nº2) de supervisão 

pedagógica que “não devem ser entendidos como compartimentos estanques ou categorias 

que se excluem mutuamente já que coexistem com frequência” (Alarcão e Tavares, 2003:17). 

Considera-se assim a existência de dez cenários de supervisão pedagógica  

 

i. Cenário Imitação artesanal 
Consiste em colocar os professores a praticar 

com o mestre, o modelo, o bom professor, o 

experiente, o que sabe como fazer. Subjacentes 

a este modelo estão as ideias de autoridade do 

mestre e da imutabilidade do saber, associadas à 

crença na demonstração e imitação como a 

melhor maneira de aprender a fazer.                              

                                                                                                  Quadro 2: Cenários Supervisivos 
                                                                                       [Fonte: Alarcão e Tavares (2003:17-44)] 

 

Segundo Zeichner (1993), neste cenário, o mestre é a autoridade e o modelo, o saber é 

imutável, a aprendizagem faz-se por imitação e o formando é um mero receptor passivo. A 

supervisão é encarada como uma arte cujos artífices são supervisores experientes e 

percebidos como bons profissionais.  

 
Sá-Chaves (2002:174) aponta como fragilidade a este cenário a “dificuldade de inovar num 

quadro que privilegia a reprodução homogénea como critério de eficácia”. 

 
Para Alarcão e Tavares (2003:18), a expansão da formação, a exigir maior número de 

supervisores, e a exigência de conhecimentos interdisciplinares e transdisciplinares activada 
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pelo desenvolvimento galopante de diversas áreas do saber, obrigaram a um novo olhar sobre 

a formação prática e activaram a emergência de um novo cenário supervisivo. 

ii. Cenário Aprendizagem pela descoberta guiada 

Neste modelo a incidência no estudo analítico do processo de ensino aprendizagem é 

substituída pela incidência na observação descritiva dos professores, ou seja, a imitação do 

professor modelo passa a ser substituída pelo conhecimento analítico dos modelos de ensino. 

 
Reconhece-se ao futuro professor um papel activo na aplicação experimental dos princípios 

que regem o ensino e aprendizagem na análise das variáveis do seu contexto e na inovação 

pedagógica. 

 
A investigação sobre as especificidades do “bom modelo”, noção base da concepção de 

formação como imitação artesanal, contribuiu, igualmente, para o advir deste cenário 

supervisivo, pelo reconhecimento da incapacidade em definir o que se entende por “bom 

supervisor” sem que se atendessem às múltiplas variáveis que interagem no processo 

ensino/aprendizagem. 

 
Segundo Sá-Chaves (2002:174), investigar cientificamente este processo para se 

identificarem “as variáveis que determinam uma relação positiva ou negativa entre o ensinar 

e o aprender”, tornou-se, então, um meio de procurar o “quando”, o “como” e o “porquê” dos 

sucessos, pois era agora claro que “nem sempre aos actos de ensino correspondem 

aprendizagens efectivas”.  

Como nos diz Alarcão e Tavares (2003:20) a integração da teoria e da prática é um dos 

problemas que se coloca a este cenário supervisivo. Os mesmos autores referem que já John 

Dewey alertara para o perigo do início prematuro da prática e sugerira a sua 

consubstanciação, pautada e gradual, após a componente teórica. A supervisão deste percurso 

deveria admitir alguma flexibilidade, de molde a permitir o desenvolvimento, no formando, 

da criatividade e do espírito de auto-crítica como factores potenciadores da sua própria 

actividade de descoberta. 
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iii. Cenário Behaviorista 

À consideração das dificuldades do processo de ensino, os conteúdos a ensinar, o modo de 

ensinar, a gestão do programa e do espaço/aula, mostra-se necessário à promoção de um clima 

envolvente e de integração da classe na escola e na comunidade educativa. 

 
Conforme Sá-Chaves (2002:175), neste cenário, partindo da hipotética existência de uma 

relação causal entre processo e produto (isto é, assentando “na suposição de que existe uma 

relação directa entre os actos de ensino, enquanto processo, e os seus efeitos na 

aprendizagem, enquanto produto”) são analisadas as relações que se estabelecem entre 

supervisor e formando, centrando-se na identificação das características do “bom ensino”. 

 
Segundo Alarcão e Tavares (2003:23), de igual modo se afigura duvidosa a sua aplicação 

pela “descontextualização das competências que pretende treinar, muitas vezes apresentadas 

ao formando como competências isoladas, sem inter relação umas com as outras e, pior do 

que isso, sem relação com a tarefa a ensinar e o tipo de aprendizagem que a tarefa exige do 

sujeito que aprende e do sujeito que ensina”. Surge aqui, portanto, com mais relevo o 

processo pedagógico do que o conteúdo científico, como se a forma de ensinar fosse mais 

importante do que o conteúdo que se ensina. Realce-se, todavia, a pertinência e o contributo 

deste cenário para a compreensão quer da natureza das competências basilares à eficácia da 

relação de ensino/aprendizagem, quer do grau de responsabilidade pressuposto para cada um 

dos intervenientes no processo. 

iv. Cenário Clínico 

Na perspectiva de Goldhammer, M. Cogan e R. Anderson (1969) a supervisão clínica é aquela 

em que se retira os dados da observação directa de situações reais de ensino, e que envolve a 

inter acção entre o supervisor e o professor, incidindo na analise dos comportamentos e 

actividades de ensino, por forma a contribuir para aprendizagem. 

 
Analisando a definição dada pelos autores do texto citado, vê-se que este modelo se 

caracteriza pela colaboração entre o professor e o supervisor, visando o aperfeiçoamento da 

prática docente com base na observação e análise das situações reais de ensino. A ideia de 

colaboração é um elemento chave neste modelo. A iniciativa do professor é também 

fundamental na medida em que deve ser o professor a tomar uma altitude activa e a pedir a 
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colaboração do supervisor para analise de situações problemáticas, devendo o supervisor 

assumir a atitude de colega que, como elemento de apoio, de recurso, está a sua disposição 

para o ajudar a ultrapassar as dificuldades sentidas na sua profissão. 

 
Retomando o pensamento de M. Cogan, de R. Goldhammer e de R. Anderson explicitam o 

cenário clínico que despontou, em finais dos anos 50, na Universidade de Harvard, pela 

constatação da clara insuficiência das estratégias supervisivas perfilhadas, até então, que 

apartadas de situações reais, se desenvolviam à margem da pessoalidade do formando e da 

autenticidade das circunstâncias de contexto.  

 
A colaboração entre supervisor e supervisado, conducente ao aperfeiçoamento da prática 

docente, constitui uma das principais características do modelo clínico, que se distancia do 

cenário anterior, também, pela constatação de que, quer a investigação, quer a prática 

supervisiva se devem centrar no estudo das situações concretas reais, de ensino/aprendizagem 

que ocorrem em determinados contextos sociais e culturais. Estes três investigadores 

propõem, segundo Alarcão e Tavares (2003:24), neste modelo, o formando como agente 

dinâmico e o supervisor com a missão de ajudar o formando a analisar e repensar a sua 

própria conduta. 

 
Nesta perspectiva o supervisor já não é mais, entendido como, o portador de “receitas” 

infalíveis a executar “num processo de ensino/aprendizagem vigiado por uma relação de 

«guerra-fria» entre o supervisor e o supervisado, mas numa autêntica relação de colaboração 

(…)”Alarcão e Tavares, (2003:119) que pressupõe um exercício de reflexão conjunta, 

mediado pelas interpretações individuais de cada um, Sá-Chaves, (2003:177), na procura de 

explicações e soluções cabais e oportunas para os problemas concretos que ocorrem no 

processo e para as suas conjunturas, com vista à tomada de decisões prospectivas. 

 

v. Cenário Psico-pedagógico 

Este cenário consiste em ensinar os professores a ensinar, apoiando-se num corpo de 

conhecimentos derivados da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem comuns a dois 

mundos: (i) mundo da relação de ensino-aprendizagem entre o supervisor e o professor; (ii) a 

relação de ensino aprendizagem entre professor e alunos. (Stones, 1984). 
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O cenário psicopedagógico que está vocacionado para a supervisão pedagógica proposto, em 

1984, por E. Stones, no seu livro “Supervision and Teacher Education: A Counselling and 

Pedagogical Approach”, o autor advoga a ideia de que fazer supervisão é ensinar. Alarcão e 

Tavares (2003:28). 

 
Diversas teorias oriundas da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem 

(desenvolvidas por autores como Piaget, Bruner, Vygotsky, Skinner, entre outros) serviram 

de base estruturante ao pensamento de Stones, que, citado por Alarcão e Tavares (2003:29), 

defende “que o objectivo final do processo ensino/aprendizagem reside no desenvolvimento 

da capacidade de resolver problemas e tomar decisões conscientes que permitam uma 

adaptação e acomodação às exigências da vida e do meio ambiente.”  

 
Se o modelo proposto por E. Stones se aproxima do modelo clínico, na medida em que 

propõe uma relação de ensino/aprendizagem alicerçada na identificação e na resolução dos 

problemas que se colocam à prática docente, também dele se demarca, uma vez que a 

perspectiva Stoniana não se limita à problemática da prática pedagógica, mas dedica-se 

igualmente à sua relação com a componente psicopedagógica de cariz teórico uma vez que 

“existe, um corpo de conhecimentos partilhado pelo supervisor e pelo professor, cuja 

aplicação, por um ou por outro, só varia na medida em que a relação do supervisor com o 

professor é diferente da relação do professor com os alunos” Alarcão e Tavares (2003, 29-

30).  

 
De acordo com Alarcão e Tavares (2003), para Stones, o professor é alguém dotado de uma 

competência de ensino geral (“teaching skill”) que se organiza através de várias competências 

subordinadas (“skills”) que Stones considera como o “saber fazer”, como “o lado funcional e 

pragmático de uma mesma realidade: o saber. Ou seja, o saber-fazer é um desenvolvimento e 

uma aplicação do saber” (30). 

 
Para passar do saber (aquisição de conceitos ou conhecimentos sobre o acto pedagógico) ao 

saber fazer, o autor propõe que o professor seja confrontado com observações de diferentes 

actuações pedagógicas (ao vivo ou gravadas) que visam a identificação de exemplos positivos 

e negativos dos conceitos em análise, com vista ao seu aprofundamento. As estratégias 

preconizadas pelo cenário psicopedagógico visam sobretudo o desenvolvimento de um 

profissional informado e capaz de tomar decisões ajustadas. 
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vi. Cenário Pessoalista  

Os cenários anteriores não dão uma atenção particular ao acto supervisivo, no que toca ao 

desenvolvimento do formando enquanto pessoa. A perspectiva pessoalista acresce-lhes esse 

contributo, considerando-o como uma variável que se inter-relaciona com a aprendizagem e 

com a construção de conhecimento. 

 
Reflexões advindas das ciências humanas, particularmente da filosofia 
existencial, da fenomenologia, da antropologia cultural e da psicologia do 
desenvolvimento, entre outras, contribuíram para a emergência do cenário 
pessoalista com “a convicção de que o desenvolvimento do ser humano 
como pessoa é uma das dimensões a valorizar para além da relação entre 
o saber e saber-fazer próprios do desenvolvimento da profissionalidade”. 
Sá-Chaves. (2002:183) 

 
Interpretando o texto do autor, percebe-se que o cenário ou modelo pessoalista baseia-se na 

importância do desenvolvimento da pessoa do professor, tendo como base do programa de 

formação, as necessidades e preocupações sentidas pelo professor em formação com 

forte incidência no auto conhecimento para o desenvolvimento psicológico e profissional do 

professor. 

 
A criação de condições favoráveis ao desenvolvimento humano e pessoal do profissional em 

formação sugere a adopção de estratégias de encorajamento, por parte do supervisor, 

enquanto factor de relevo no sucesso das aprendizagens. Tavares (cit. por Sá-Chaves, 

2002:185) alerta para o facto de que “os professores que conhecem e utilizam formas mais 

significativas de encorajamento exercem sobre a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos 

uma acção mais estimulante e eficaz”, admitindo a utilização de formas de encorajamento 

que sejam acolhidas pelos alunos como mais estimulantes e encorajadoras. 

 

De acordo com Sá-Chaves (2002:186), também Glickman incentiva a utilização explícita do 

encorajamento e outros autores incentivam igualmente a utilização implícita deste, Tavares 

alerta contudo para a necessidade de os alunos o perceberem como tal sob pena de não surtir 

o efeito desejado. 

 
O modelo pessoalista é uma perspectiva cognitiva, construtivista, cuja pedra angular para o 

desenvolvimento psicológico e profissional do supervisado é o auto-conhecimento. Este 

cenário procura ir além das dimensões do saber e do saber-fazer tendo como finalidade o 
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desenvolvimento da competência saber-ser, dimensão também necessária, na nossa acepção, 

para um desenvolvimento integral do supervisado. Alarcão e Tavares (2003:34). 

vii. Cenário Reflexivo  
 

À observação reflexiva sobre o modo como os profissionais agem, Donald Schön preconiza 

uma abordagem reflexiva da formação profissional, que apelidou de epistemologia da prática, 

que assenta no valor da reflexão sobre e para a acção, com vista à construção contextualizada 

do conhecimento profissional. 

 
Na perspectiva de Alarcão e Tavares (2003:35), neste cenário o processo formativo conjuga a 

acção, a experimentação e a reflexão “segundo uma metodologia do aprender a fazer fazendo 

e pensando, que conduz à construção activa do conhecimento gerado na acção e 

sistematizado pela reflexão”.  

  
O processo reflexivo que ocorre em simultâneo com a acção, numa fase interactiva, é o 

diálogo interior (“silent game”) que se instaura durante a própria acção, e que conduz à sua 

reformulação, sem contudo a findar ou interromper, corresponde ao que Schön designa por 

“reflexão na acção”. 

 
A verificação, realizada a posteriori, numa fase pós-activa, do sucesso ou do insucesso da 

solução experimentada, é indispensável e exige uma reconstrução mental e um 

distanciamento da acção. É de acordo com o autor, a “reflexão sobre a acção”.  

 
De acordo com Alarcão (2000), a reflexão sobre a reflexão na acção, é o processo que conduz 

à progressão do desenvolvimento do profissional e à construção da sua forma pessoal de 

conhecer. Trata-se de um olhar retrospectivo (e introspectivo) sobre a acção, orientado para a 

acção futura. É uma reflexão pró-activa, que tem lugar sempre que se revisitam os contextos 

situacionais, sociais, culturais e pessoais em que fluiu, ajudando a compreender novas 

dificuldades, a explorar soluções e a orientar futuras acções.  

 
Concorda-se com A “visão democrática da educação, a reflexão profissional, assume um 

objectivo político: a autonomia do educador e dos educandos” e, deste modo, encara a 

reflexividade do formador e a autonomia do formando como duas faces de uma mesma 
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realidade “potencialmente emancipatória para todos os participantes envolvidos.” Vieira 

(2006:16).  

O processo formativo subjacente ao cenário reflexivo coliga acção, experimentação e 

reflexão sobre a acção que alicerça a construção activa do conhecimento. Nesta perspectiva a 

função do supervisor é fundamental no auxílio e no encorajamento dos supervisados a 

reflectirem na acção, sobre a acção e sobre a reflexão na acção, dando-lhes, de acordo com a 

sua maior experiência, novos referentes. 

viii. Cenário Ecológico 

Este cenário de supervisão está confinado às dinâmicas sociais com enfoque na “dinâmica do 

processo sinergético que se estabelece na interacção que se cria entre a pessoa em 

desenvolvimento e o meio que a envolve, também ele, em permanente transformação.” 

Alarcão e Tavares (2003:37), 

 
Segundo o modelo ecológico-ecossistémico de Bronfenbrenner, a realidade familiar, a 

realidade social e económica e a cultura estão organizadas como um todo articulado e como 

um sistema, composto por diferentes subsistemas que se articulam entre si de uma forma 

dinâmica. 

 
De uma forma geral, no modelo ecológico, cada formando é uma pessoa única e valiosa e 

devem ser respeitadas as suas necessidades actuais e futuras. Este modelo tem em 

consideração o ambiente diário do indivíduo, as suas necessidades, a escola, a casa, a família, 

a comunidade, o meio cultural, ambiental, social e económico em que o formando se insere, 

em fim, toda a situação contextual que o rodeia e o forma e informa. O modelo ecológico 

preconiza uma compreensão integrada e contextualizada das variáveis presentes nas situações 

educativas. 

ix. Cenário Dialógico 

À luz das correntes de pensamento de cariz antropológico, sociológico e linguístico, propõe 

uma supervisão dialógica, ecológica e situacional, sob a égide de uma consciencialização do 

colectivo dos profissionais, na qual o sujeito é considerado um agente social que deve e pode 

fazer-se ouvir. Alarcão e Tavares (2003:40), Waite em 1995. Conforme Alarcão e Tavares 

(2003:40), de acordo com Waite, a acção formativa deverá, atender fundamentalmente à 

análise dos contextos, revelando constrangimentos de modo a accionar a compreensão das 
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situações de exercício profissional. Para tal, impõe-se a análise do discurso dos supervisados, 

em situação real, cuja verbalização do pensamento reflexivo favorece o desenvolvimento 

profissional, funcionando, de acordo com Bruner, como amplificadora da capacidade 

cognitiva. 

x. Cenário Integrador 

O cenário integrador “decorre de uma possível leitura metacrítica da evolução conceptual dos 

cenários de supervisão” (Sá-Chaves, 2002:186).  

 
Na perspectiva de Sá-Chaves, numa lógica integradora e conciliadora das múltiplas 

dimensões e níveis que configuram os actos supervisivos, numa “perspectiva sistémica que 

confere à supervisão uma atitude de resolução de problemas equacionados de forma instável 

e dinâmica” (2002:187) (inseridos num contexto físico e relacional mutável), numa 

perspectiva humanizada (mais pessoalizada), numa perspectiva sintetizadora da imensa 

diversidade de olhares decorrente de diversos pontos de partida convergentes no ponto de 

chegada (confluente), numa perspectiva axiológica que considera também as dimensões 

técnicas e pragmáticas da perspectiva praxiológica considerada à luz de princípios da praxis 

humana, numa perspectiva ontológica que considera a “unidade ôntica dos seres em 

presença” (2002:187) e, numa perspectiva epistemológica porque se insere num paradigma 

“do qual a história da investigação dará notícia nos debates que abriu, nas perspectivas que 

desenvolveu, nos projectos que fundamentou, nas estratégias que sugeriu e nos resultados que 

o afirmam ou discutem nesse fio organizador, que o sentido da história e o movimento das 

ideias constituem” (2002:187). O modelo integrado não aceita o mero nível de integração da 

justa posição concomitantemente, nem sequer o da coordenação de conteúdos e planos feitos 

separadamente, implica o planeamento interdisciplinar em equipa um lugar de possibilidades 

que, respeitando diferenças e perspectivas inovadoras, transforma a utopia em realidade.  
“Lugar marcado de convergência, no consentimento livre da 
diferença que os princípios da liberdade e da 
responsabilidade transformam, de forma inovadora, em cada 
utopia que, ao experimentar-se, deixa de o ser.” Sá Chaves 
(2002:188). 

 
A prática supervisiva deve construir-se através da conjugação, da aproximação e do 

cruzamento das perspectivas subjacentes aos diferentes cenários ou modelos, num tecido 

entrelaçado de (re)significações e de transformações da acção práxica que conceba a díade 

supervisor-supervisado enquanto expressão de múltiplas interacções complexas.  
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2.2.2 Práticas da supervisão pedagógicas 

Para um melhor entendimento das actuais práticas de supervisão, recorremos a autoridades 

que se vêm dedicando ao estudo da matéria como Gomes e Medeiros (2005:22) que nos 

dizem que as práticas supervisivas podem agrupar-se sob diferentes designações. As autoras 

referem nomeadamente, os paradigmas ou modelos (e citam, de entre outros, McNergney e 

Carrier; Doyle; e Zeichner), os cenários, já apresentados (e citam Alarcão e Tavares; e nós 

acrescentámos Sá-Chaves), as orientações (e citam Iannone) ou as concepções do mundo (e 

citam Zimpher e Ashburn). Independentemente do nome, os cenários de supervisão traduzem 

realidades de supervisão, isto é, tal como refere Fonseca (2004:25), descrevem os sistemas, 

estratégias, meios e requisitos que permitem responder aos interesses de cada um e de todos 

os participantes no processo.  

 
Fonseca (2004:25) afirma que cada uma destas diferentes posições realça “premissas e 

pressupostos que se complementam e/ou promovem a construção de caminhos próprios” o 

que, quanto a nós, vai ao encontro do que se perspectiva na confluência dos cenários (em 

geral) subjacente ao cenário integrador preconizado por Sá-Chaves.  

 

a) Pressupostos  

Conforme a autora, o processo supervisivo não se desenvolve “de forma descontrolada, 

aleatória, sem fio condutor, é um processo estruturado e estruturante onde, apesar do 

objectivo comum, cada um dos intervenientes tem papéis, tarefas e funções (…) a 

desempenhar” Fonseca (2004:25-26) e onde o currículo de formação se vai construindo 

mediante um processo reflexivo espiralado de “planificação-acção-avaliação, em função do 

contexto real em que ocorre, mediante uma relação dialógica entre os participantes, 

encorajando a criticidade e a construção colaborativa de saberes, e promovendo a negociação 

de papéis e decisões”. Contudo, de acordo com Vieira (2006:17-18), “é possível apontar 

condições que favorecem esta orientação da formação, relativas aos seus pressupostos, 

finalidades, tarefas, conteúdo, papéis e discurso.” 

 
Flávia Vieira (2006:18) propõe quatro pressupostos para a formação reflexiva de 

profissionais: (i) O pressuposto de que o bom formador é um prático reflexivo; (ii) O 

pressuposto de que a formação constitui um processo dinâmico, evolutivo e permanente; (iii) 
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O pressuposto de que a prática é geradora de teoria; (iv) O pressuposto de que um profissional 

autónomo forma sujeitos autónomos. 

 
Na linha de Vieira, segundo quem “o bom formador é um prático reflexivo”, este pressuposto 

está associado aos dois seguintes, ou seja, ao pressuposto de que “a formação constitui um 

processo dinâmico, evolutivo e permanente” e ao pressuposto de que “a prática é geradora de 

teoria”. No pressuposto de que “a prática é geradora de teoria”, Vieira (2006:18) advoga, além 

da epistemologia praxeológica no sentido Schöniano, que consagra o valor da reflexão sobre 

e na acção, também a teorização da prática como contributo para “interrogar e elevar o grau 

de liberdade, responsabilidade, justiça e igualdade” na formação.  

 
Quanto ao pressuposto de que “um profissional autónomo forma sujeitos autónomos”, este 

inscreve-se, segundo a autora, numa pedagogia para a autonomia, que concebe a reflexão 

profissional como condição para que os supervisores se libertem de práticas pedagógicas 

transmissivas e reprodutoras, que entende o processo supervisivo com enfoque no formando, 

e que vê os formandos como consumidores críticos e produtores criativos de saberes.  

  
A relação supervisiva deve propocionar a emancipação. Através da supervisão o formando 

pode ser ajudado na construção progressiva da sua autonomia. Sá-Chaves, em 2003, 

esquematiza (figura) o âmbito das acções do supervisor e do supervisado, no processo 

supervisivo, utilizando uma relação proporcionalmente inversa, que mostra como a natureza 

das intervenções se altera à medida que, no processo reflexivo, o formando vai adquirindo e 

desenvolvendo competências que lhe permitem agir de forma mais autónoma, como se mostra 

na figura seguinte. 
                         Ambito 
 

                                                     
                          

  

Figura nº 1 Relação acções do supervisor e supervisado [Fonte: Sá-Chaves] 

Concorda-se com Vieira (2006:16) que vê no processo de supervisão também a construção 

progressiva da autonomia, “a reflexividade do professor e a autonomização do aluno que 

podem funcionar como duas faces de uma mesma realidade, potencialmente emancipatória 

para todos os participantes envolvidos”. 

§ Acções do supervisor 

§ Acções do supervisado 

 
Tempo 
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b) Tarefas e etapas 

Tarefas: Alarcão e Tavares (2003:58) defendem que as tarefas apresentadas, para o 

supervisor, têm pontos comuns com as dos formandos (por exemplo, no respeitante ao 

desenvolvimento de um bom clima afectivo-relacional, no respeitante ao desenvolvimento 

pessoal e profissional, etc.) mas com ênfase distinta, o enfoque do supervisor deve ser dado à 

ajuda e o do formando ora à execução. Na nossa perspectiva, o papel do supervisor consiste 

em ajudar o supervisado e o papel do supervisado consiste em colaborar com o supervisor 

para que o processo se desenrole nas melhores condições. Isto é, se a tarefa for “estabelecer e 

manter um clima afectivo-relacional” ao formando cabe colaborar para que este seja uma 

realidade, se a tarefa for “criar espírito profissional, baseado nas dimensões do conhecimento 

profissional” então ao formando cabe agir assumindo na primeira pessoa, por exemplo, a 

execução do seu plano de estágio. 

 
Encontrou-se também em Vieira (2006:29) o que a autora entende como papéis do supervisor, 

numa pedagogia para a autonomia, e nós entendemos como tarefas. A autora, em 2006, expõe, 

igualmente, uma lista que se apresenta de seguida, onde se especifica algumas das tarefas 

enunciadas por Alarcão e Tavares, em 2003, e se dá alguns nomes às que os autores tinham 

deixado em aberto, no ponto “Outras”. Assim, por exemplo, Vieira nomeia a articulação que 

deve estar constantemente presente entre a teoria e a prática e apela à subversão quando exista 

a convicção de que a melhoria é possível.  

- Compreender o saber disciplinar e o seu papel no currículo. 
- Compreender a teoria e a prática. 
- Desafiar rotinas, convenções e tradições (ser subversivo se necessário). 
- Partilhar teorias e práticas subjectivas com os pares. 
- Encorajar os formandos a assumir posições críticas face a valores e práticas sociais e educativas 

envolvendo-os na procura de soluções. 
- Partilhar teorias, responsabilidades e decisões com os formandos. 
- Reconhecer e aceitar que os formandos podem não pensar como o formador e que nem sempre é fácil, ou até 

desejável, chegar a uma única conclusão. 
- Articular a dimensão pessoal da aprendizagem com a natureza social e interactiva da cultura do local de 

trabalho. 
- Promover a comunicação onde todos têm o direito de se expressar e de contribuir para a co-construção de 

sentidos. 
- Recolher informações dos/ sobre os formandos de modo a compreender os seus processos de aprendizagem 

e a sua evolução (por exemplo, através de diálogo, observação, questionários, entrevistas, listas de 
verificação, etc.). 

- Analisar a informação recolhida com o objectivo de melhorar o processo supervisivo. 
-  Encontrar formas de integrar a competência de aprendizagem dos formandos na sua avaliação global. 

      Quadro nº 3: Tarefas do supervisor baseadas nos papéis que estes desempenham 

         [Fonte: Adaptado de Viera (2006:29)] 
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As listas de tarefas são grandes. Não param de crescer. Conforme Viveiros e Medeiros 

(2005:49), os formandos devem conceber o supervisor como “alguém que os ajuda no seu 

desenvolvimento profissional e pessoal, através da procura de significado para as suas atitudes 

e opções, ajudando-os a identificar os problemas, a planificar as estratégias de resolução dos 

mesmos, numa parceria que enquadra os saberes do formando e do formador, mas que 

engloba, igualmente, dúvidas e incertezas de um e de outro”. 

 
As tarefas a desempenhar devem obedecer a critérios. Vieira (2006:18) enumera e explicita 

alguns critérios que devem ser considerados, na sua perspectiva, para o desenho e avaliação 

da qualidade das tarefas a desempenhar, designadamente: (i) transparência; (ii) Integração 

teoria-prática; (iii) Consistência; (iv) Organização (de recursos, espaço e tempo).  

 
Etapas: Conforme Alarcão e Tavares (2003:31), Stones propõe um ciclo supervisivo de 

cinco fases (fig. nº2)associadas em três etapas, a saber: conhecimento, observação e 

aplicação. A primeira etapa, que abrange as fases de planificação e interacção, é a etapa da 

preparação da acção com o formando; a segunda etapa, a discussão da acção, que envolve 

igualmente uma fase de planificação prévia e uma fase de interacção; e a terceira etapa, a 

etapa de avaliação do ciclo de supervisão. 
                         ETAPA A                                            ETAPA B                                             ETAPA C 

(Preparação da aula do formando)          (Discussão da aula do formando)         (avaliação do ciclo de superv.) 

Fig nº 2 Fase do ciclo da Supervisão segundo Stones                                                                                                                             

FASE 1 
Planificação  

 
a) Que princípio 
psicopedagógicos 
se pode aplicar. 
 
b) Quais são os 

pré-requisitos 
que o 
formando 
necessita? 

 
c) Como ajudar a 

preparar a 
aula? 

FASE 2 
Interacção 

 
a) Discussão da 
natureza do 
ensino. 
Identificação dos 
princípios psicó 
pedagógicos. 
 
b) Ajuda na 
análise da tarefa 
do ensino. 
c) Exploração das 
maneiras de 
ensinar. 

FASE 3 
Planificação 

 
a) Definição dos 
objectivos da discussão: 
que princípios psico 
pedagógicos precisam 
de ser discutidos? 
 
b) Analise da tarefa: 
- Que feedback? 
- Que dados a analisar? 
- Que incidentes críticos 
são de analisar? 

FASE 4 
Interacção 

 
a) Criação de um 
clima emocional 
positivo. 
 
b) Analise das 
características do 
ensino feito. 
 
c) Auto-avaliação 
 
d) Ajuda. 

FASE 5 
Avaliação_ 

 
a) Pedir ao 
formando que dê 
outra aula e ver até 
que ponto se nota 
melhorias. 
 
b) Avaliação dos 
objectivos da 
ordem afectiva 
relativamente ao 
formando e sua 
atitude perante a 
ajuda do 
supervisor. [Será 
que o formando 
volta a pedir ajuda? 
Com que atitude?]. 
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2.3. Perfil do Supervisor Pedagógico  

2.3.1 Fundamentação 

Propomos neste ponto uma reflexão sobre o perfil do supervisor pedagógico. Esta proposta é 

aqui trazida precisamente porque não podemos nos convencer de que existe uma fórmula, 

nem de estar, nem de ser e de agir do supervisor pedagógico, estandardizado ou receitado, 

devido ao contexto ambiental, físico, temporal ou social em que ele exerce a sua acção 

supervisora. 

No entanto, isto não invalida práticas, cientificamente comprovadas, que possam ajudar o 

supervisor pedagógico a construir o seu perfil próprio, sempre na perspectiva de uma 

adaptação ao meio e poder exercer a sua função numa lógica de procura de soluções que 

favoreçam o desenvolvimento harmonioso, prático e cognitivo do professor, do aluno e, 

porque não, da própria comunidade educativa. 

A prática reflexiva3, as competências profissionais4, o investimento pessoal e a capacidade 

investigadora5, são elementos fundamentais que devem construir, com elevado nível de 

qualidade, o perfil do supervisor pedagógico. 

Poderá o supervisor pedagógico encontrar, ou ajudar o docente a encontrar, melhores soluções 

para resolução de situações/problema, simples ou complexas, que aparecem no dia-a-dia dos 

agentes educativos, sem adoptar uma atitude reflexiva?  

 
“A reflexão é um processo que ocorre antes e depois da acção e, em certa 
medida durante a acção, pois os práticos têm conversas reflexivas com 
situações que estão a praticar, esquadrando e resolvendo problemas in 
loco.”  
                                                                                  Zeichner (1993:20) 
 

É indispensável ao supervisor pedagógico uma prática reflexiva antes, durante e depois da sua 

acção tendo em conta a necessidade de adoptar uma postura dialógica, participativa, de 

partilha e questionamento sobre a sua acção. 

 
Entendemos que as competências profissionais são indispensáveis na construção do perfil do 

supervisor pedagógico, tendo em conta a necessidade de reunir as capacidades e os 

conhecimentos para, com muita habilidade, conseguir encontrar o caminho para a resolução 

                                                
3 Na perspectiva da prática educativa fundada na dialéctica. 
4 Do professor supervisor. 
5 Na área das ciências da educação. 
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de problemas educacionais, tendo sempre em conta o contexto e a pertinência das questões 

educativas. Nestas competências há que ter em conta três elementos fundamentais que são: as 

atitudes que estão confinadas à abertura de espírito, disponibilidade profissional, flexibilidade 

e sentido crítico; os saberes, experiencial e cognitivo dos processos de supervisão, observação 

e da didáctica da disciplina; as capacidades, de descrição, interpretação comunicação e 

negociação.  

 
A mediação entendida como um atributo exclusivo do ser humano, como ser social, é 

exercida pelo supervisor pedagógico numa lógica de superação do imediato no mediato6 no 

relacionamento pedagógico entre supervisor e o professor na busca da aprendizagem como 

processo de construção de conhecimento, a partir da reflexão crítica das experiências e do 

processo de trabalho. Na construção do perfil do supervisor pedagógico, o exercício da 

mediação pedagógica, entendida como um processo dialéctico na actividade educativa, deve 

ser fundamental, sendo esta necessária para a compreensão e desenvolvimento do processo de 

ensino e da relação ensino aprendizagem. 

 
O supervisor pedagógico, entendido como um formador que ajuda o professor na análise e 

superação de dificuldades/problemas revelados nas diversas áreas de actividade docente, deve 

empenhar-se no seu próprio desenvolvimento cognitivo, fazendo da investigação científica 

um modo de realimentar os seus conceitos científicos e deixar certeza no que diz e faz, para 

que seja eleito como um experiente na matéria. Para além de existirem outros elementos que 

possam fazer parte da construção do perfil do supervisor pedagógico, estes quatro aqui 

apresentados são fundamentais numa supervisão pedagógica que se queira eficaz, eficiente e, 

aceite na comunidade educativa como pretende ser, pelo que queremos discorrer, em forma de 

síntese, no desenvolvimento deste ponto. 

 

2.3.2 Atitude reflexiva 
 “A reflexão implica a imersão consciente do Homem no mundo da sua 
experiência, num mundo carregado de conotações, valores, intercâmbios 
simbólicos, correspondências afectivas, interesses sociais e cenários 
políticos.” 
                                                                        Pérez-Goméz (1992:103)  

Da análise do pequeno extracto podemos constatar que a escola é, neste contexto, vista como 

um conjunto de pessoas que, na sua interacção, aprende e constrói conhecimento e se 

                                                
6 Na perspectiva de Vigodsky e Piaget 
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desenvolve. Assim, esta organização que se deseja aprendente, só alcança os seus objectivos 

através da partilha, da reflexão individual e conjunta entre os intervenientes do processo 

educativo. 

 
Segundo Freire (1997), a supervisão deve ser entendida de forma que seja realizado com o 

professor e não para ele, assim como a orientação. Sendo assim, supervisores, orientadores e 

professores devem entender-se como um só grupo, sem qualquer diferença hierárquica. 

Ainda sobre esta questão, o referido autor menciona as funções essenciais do supervisor 

pedagógico. Para ele, uma das funções essenciais do supervisor é a de coordenação, no 

sentido de buscar a articulação com os professores para que os objectivos pedagógicos sejam 

alcançados, exercendo, portanto, um tipo de influência sobre esses profissionais. Esta 

influência exercida é também considerada uma relação de poder, em que um indivíduo ou 

grupo é direccionado para o alcance de objectivos e metas. 

Entretanto, é a função de acompanhamento pedagógico que o autor se destaca como sendo 

uma das mais importantes tarefas do Supervisor pedagógico. Defende que a maioria dos 

problemas na sua relação com o professor é decorrente da forma como se dá este 

acompanhamento. Deste modo, o supervisor pedagógico deve assumir funções especializadas 

que são inerentes à prática reflexiva. Estas estão confinadas ao informar, questionar, sugeri, 

encorajar e avaliar, como nos indica a fig.nº4 representativa das competências e funções do 

supervisor.   

Áreas de reflexão /experimentação  Competências Funções  
 
Supervisão  
 
 
 
 
 
Observação  
 
 
 
 
Didáctica  

Atitudes 
• Abertura 
• Disponibilidade 
• Flexibilidade 
• Sentido critico 

Saberes (experiencial+documental) 
• Do processo de supervisão 
• Do processo de observação  
• Da didáctila da disciplina 

Capacidades 
• Descrição  
• Interpretação  
• Comunicação 
• Negociação 

 
  Informar  
 
 
Questionar 
 
 
Sugerir 
 
 
Encorajar 
 
 
Avaliar  

Quadro nº 4 – Competências e Funções do Supervisor – in “Supervisão- Uma Prática Reflexiva de          
Formação de Professores” - Flávia Vieira. 
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O perfil do supervisor pedagógico, que queremos aqui assumir está fortemente marcado pelo 

carácter reflexivo pois as funções do supervisor circunscrevem-se numa orientação reflexiva 

de formação, que rejeita a figura do supervisor como avaliador. 

Enfatiza-se a relação entre os sujeitos, entende-se que ela é mediadora na interacção dos 

sujeitos com o saber e a experiência, num processo colaborativo de desenvolvimento e de 

aprendizagem orientado para o aperfeiçoamento da prática pedagógica do professor (V. 

Alarcão &Tavares, 1987- Flávia Vieira. 

2.3.3 Competências Profissionais  

Competência é a qualidade relacional de coordenar a multiplicidade 
(concorrência) à unicidade (competição). Para isso, supõe habilidade de 
tratar – ao mesmo tempo – diferentes factores em diferentes níveis. É o 
que acontece com uma mãe, que enquanto amamenta o filho pequeno, 
ajuda (verbalmente) o filho maior a fazer a lição. Ou seja, cumpre tarefas, 
ao mesmo tempo, em níveis diferentes (um físico e próximo, outro verbal 
e distante). FREIRE (1997) 

O desenvolvimento de uma acção compartilhada, nesta perspectiva, não exige somente a 

vontade e o empenho dos profissionais envolvidos. Uma prática colectiva e compartilhada 

exige do supervisor pedagógico quatro competências: 

A Competência Política, que compreende a capacidade do supervisor de perceber a escola, a 

sociedade e o sistema educacional como parte do mesmo processo. As interdependências dos 

elementos que compõem a escola também se auto-interagem com a sociedade. 

A Competência Humana, que requer por parte do supervisor a capacidade de se relacionar 

com o professor, individualmente ou em grupos, a partir da “compreensão, aceitação, empatia 

e consideração pelos outros”. 

A Competência Técnica, que exige o conhecimento e a habilidade em métodos, processos, 

procedimentos e técnicas de organização de trabalho. 

A competência relacional que pressupõe uma abertura para a diversidade. Diversidade de 

pontos de vista, para as múltiplas formas de algo se expressar, de variabilidade de contextos. 

É o caso de uma discussão com essas características. Pode-se argumentar de diferentes 

modos, há abertura para soluções divergentes, há espaço para diferenças. 

Paralelamente a estas competências, Sergiovanni et all (1978), chama atenção para três 

habilidades apresentadas por Katz, habilidades essas sobre as quais ele acredita repousarem a 

supervisão de sucesso – técnica, humana e conceptual.  
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Segundo este autor, as habilidades técnicas, pressupõem a capacidade de usar conhecimentos, 

métodos e técnicas para desempenhar tarefas específicas. Os mecanismos associados à 

redacção de um plano de aula, ao desenvolvimento de uma unidade de estudo, ao 

fornecimento de um centro de recursos de aprendizagem, à compra de materiais de 

laboratório, ao preparo de uma agenda de reunião, a esquematização de um ciclo de 

supervisão clínica e ao preenchimento de um relatório anual. 

As habilidades humanas referem-se a capacidade e discernimento do indivíduo ao trabalhar 

com pessoas e através de pessoas. Isto exige auto compreensão e aceitação, bem como 

consideração para os outros. Sua base de conhecimento inclui uma compreensão eficiente, da 

motivação do adulto, do desenvolvimento da atitude, da dinâmica de grupos e do 

desenvolvimento de recursos humanos, assim como a fluência nesses recursos.  

Por sua vez, as habilidades conceituais, dizem respeito à capacidade do supervisor de ver a 

escola, a comunidade escolar e o programa educacional como um todo. Esta habilidade inclui 

a identificação/delimitação eficiente da interdependência dos componentes da escola como 

um sistema organizacional, um programa educacional como um sistema de ensino e a 

organização humana como um sistema humano em funcionamento.    

Fazendo alusão novamente a uma supervisão pedagógica assente na prática reflexiva e no 

questionamento, queríamos fazer referência ao quadro nº 4 anteriormente apresentada que nos 

elucida sobre as competências do supervisor pedagógico no exercício das suas funções nas 

três áreas de competência de reflexão/experimentação; as atitudes – abertura, disponibilidade, 

flexibilidade e sentido critico; os saberes – do processo de supervisão, do processo de 

observação da didáctila da disciplina; as capacidades – descrição, interpretação, comunicação 

e negociação. 

2.3.4 Capacidade cognitiva  

Neste ponto tratamos a capacidade cognitiva não só na perspectiva de conhecimentos 

científica mas também no conhecimento e no entendimento sobre a política educacional, 

liderança e sensibilidade no trato com pessoas, capacidade para trabalhar em equipa, 

competência técnica e ética profissional. É desejável, ainda, a experiência diversificada do 

profissional na docência e na gestão escolar, quando se trata da construção do perfil do 
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supervisor pedagógico na perspectiva de uma supervisão construtivista e progressista. Tais 

requisitos se explicitam mediante o domínio dos conhecimentos da natureza, da organização e 

o funcionamento da educação escolar, suas relações com o contexto histórico-social e com o 

desenvolvimento humano, da gestão/administração do sistema escolar, seus níveis e 

modalidades de ensino; 

Nesta óptica o supervisor apesar de não pretender ser o dono do conhecimento e das verdades, 

ele deve marcar o seu perfil como um investigador dos fundamentos e das teorias do processo 

de ensinar e aprender. As suas pesquisas devem seguir a metodologia científica que relaciona 

princípios, teorias e normas legais a situações reais. Deve saber identificar os impactos de 

directrizes e medidas educacionais, objectivando a melhoria do padrão de qualidade do ensino 

e aprendizagem. A sua comunicação deverá ser clara e doseada com os seus diferentes 

interlocutores e em diferentes situações. O supervisor que pretende elevar os seus 

conhecimentos científicos na perspectiva de melhorar o sistema educativo deverá socializar as 

informações e conhecimentos. A democraticidade nas suas práticas, reconhecendo e 

respeitando as diferenças pessoais e as contribuições dos participantes, ajuda-o a ser 

compreendido e a compreender os outros, na construção de uma educação para a cidadania e 

para a paz, promovendo, deste modo, o desenvolvimento da autonomia da escola e o 

envolvimento da comunidade escolar. 

Se uma das funções do supervisor é formar permanentemente o pessoal docente, ele deverá 

compreender e valorizar o trabalho colectivo no exercício profissional e ter disponibilidade 

para trabalhar em grupo. 

Podemos concluir que a responsabilidade e os compromissos que o supervisor pedagógico 

deve encarar, enquanto agente de supervisão, são os de ser co-responsável pela qualidade do 

ensino oferecido pelas escolas resultante da implementação das políticas educacionais 

centrais, regionais e locais, devendo: identificar os pontos possíveis de aperfeiçoamento ou de 

revisão encontrados nos processos de formulação e ou execução das directrizes e 

procedimentos decorrentes dessas políticas; avaliar os impactos dos programas e das medidas 

implementadas; propor alternativas de melhoria, superação ou correcção dos desajustes 

detectados às respectivas instâncias; buscar, em conjunto com as equipes de coordenação 

pedagógica, soluções e formas adequadas ao aprimoramento do trabalho pedagógico e, à 

consolidação da identidade da escola. 
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CAPITULO III.  

O PAPEL DO SUPERVISOR NA MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA 

3.1 Mediação Pedagógica  

Antes de abordarmos, concretamente, o conceito de mediação pedagógica, na perspectiva de 

vários autores, vejamos a mediação7, como conceito polissémico que é, entendido na base de 

contextos e princípios filosóficos e científicos em que é utilizado. A necessidade de fazer essa 

abordagem nasce da vontade de avaliar níveis de mediação no contexto escolar 

(ensino/aprendizagem) e na relação escola comunidade educativa. Se considerarmos a escola 

e a comunidade educativa como meios sociais de relação interactiva muito intensa e 

interdependente, o conflito, de vária ordem, é uma realidade e elemento fundamental para a 

construção de interesses comuns. 
 “Mediação é uma conjunto de paradigmas que são alternativos à 
confrontação, ao paradigma de ganhar perder, á disputa e ao litigio e que 
se direccionam para a comparticipação responsável, admitem a 
consideração e o reconhecimento da singularidade de cada participante no 
conflito, consideram a possibilidade de ganhar conjuntamente, de construir 
o comum.” Fried schinitman (1999:17-28) 
                                                            

Na perspectiva de Fried Schinitman, entendemos que ele considera o acto de mediar como 

sendo uma arbitragem de conflitos de interesses, evitando a confrontação, afastando dos 

resultados da mediação à ideia de ganhar e perder, à disputa e ao litígio, considerando as 

razões dos mediados sempre na lógica da construção do comum. O autor do texto levou em 

conta o favorecimento do respeito às diferenças, à coordenação na complexidade e 

contradição, à estruturação de acordos e à construção cultural de práticas democráticas não 

restritas exclusivamente a “experts.” 
                                                
7 Conceito segundo Dicionário da Língua Portuguesa, Porto Editora (2004): 1 Acto ou efeito de mediar; 2 Intercessão ao; 3 
Interferência de um terceiro no sentido de levar duas pessoas a concluir um determinado negócio; 4 Astronomia: momento em que um astro 
atinge a sua maior altura; 5 Filosofia na dialéctica hegeliana: a antítese ou a negação, meio de passar da tese à síntese, constituindo um 
progresso, ou ainda, um conjunto do processo ternário: tese-antítese-sintese.  
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 Enquanto isso, modelos tradicionais consideram a mediação como um processo no qual um 

terceiro, sem poder para além do que lhe reconhecem os mediados, sem faculdades de 

decisão, neutro e independente, intervém com uma missão especifica. Guillame_ hofnung, 

(2000). 

 
Numa visão construtivista podemos considerar a mediação como método consensual de 

solução de conflitos, visa a facilitação do diálogo entre as partes, para que melhor 

administrem seus problemas e consigam por si só, alcançar uma solução. 

 
O termo mediação remete a Hegel, também está presente em Marx, sendo posteriormente 

discutido por Luckács, na perspectiva da ontologia do ser social, e descrito por Almeida 

(2001) como uma categoria central na actividade educativa, principalmente na Didáctica. 

Como dissemos anteriormente, a amplitude do conceito “conflito” no âmbito da mediação 

abordado neste trabalho abarca as ideias, os interesses, o conhecimento, os valores e as 

competências, porque estes conflitos coexistem, nas comunidades, na relação aluno professor, 

pais/encarregados de educação escola, escola comunidade. O conflito existe e está em toda 

parte, assim como a mediação, a superação do imediato no mediato deve coexistir com o 

conflito numa perspectiva dialógica para que este possa ganhar outros níveis de complexidade 

sempre na lógica construtivista. Neste capítulo encaminharemos a nossa reflexão para a 

mediação como modelo pedagógico do ponto de vista de vários autores, e a sua influência na 

relação pedagógica escola comunidade. 

 

3.1.1 Visão tradicional  

O modelo tradicional de mediação é um “processo pelo qual um terceiro intervém para ajudar 

as partes a resolver os seus conflitos” San Marin (2003). Ou ainda um “processo no qual um 

terceiro, sem poder para além do que lhe reconhecem os mediados, sem faculdade de decisão, 

neutro e independente, intervém com uma missão especifica.” Guillaume – Honung, (2000). 

 
Na visão tradicional encontramos uma mediação de que domina a perspectiva tecnocrática, 

em que se pretende que os problemas sejam bem identificados, apresentados nos seus 

contornos definidos, segundo um processo animado por uma ética de contrato, por uma 

dialéctica de contradições e de procura de sínteses reconciliadoras e por um método rigoroso, 

baseado num modelo de intervenção a curto prazo.  
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Nesta óptica o processo, inicia-se pela identificação do problema, conhecer a sua história e as 

suas causas, esclarece-se os objectivos alternativos tangíveis e passa-se à sua concretização e, 

finalmente, o último passo que é a avaliação dos resultados. 

 
O ensino tradicional no qual existem zonas delimitadas entre os vários actores do processo 

ensino/aprendizagem hierarquizando as funções de cada um, os modelos tradicionais de 

mediação ganham espaço pela tecnicidade que lhes são conferidas.  

O sistema educacional cabo-verdiano vinha seguindo uma abordagem de ensino conhecida 

como “pedagogia tecnicista”, até à abertura das escolas de formação de professores, na qual 

cabia ao aluno assimilar passivamente os conteúdos transmitidos pelo professor, e os 

professores, sobre a acção supervisiva com base no modelo inspectiva e coerciva. Deste modo 

a mediação, quer seja na formação quer seja na relação escola comunidade, bem como na 

acção supervisiva da escola e dos professores, foi exercida na lógica puramente tradicional.  

Este modelo vem sendo paulatinamente combatido com a formação de professores, nos vários 

níveis de ensino e, com formação e clarificação dos papéis de outros agentes educativos. 

 
3.1.2 Visão progressista  

O conceito de mediação pedagógica no contexto da “pedagogia progressista” é caracterizado 

por uma nova relação professor/aluno, escola/comunidade e pela formação de cidadãos 

participativos e preocupados com a transformação e o aperfeiçoamento da sociedade.  

Conforme Souquet (1999:231), a mediação pedagógica é “um processo cooperativo de gestão 

de conflitos entre actores de uma comunidade educativa”, sendo muito mais do que uma 

técnica alternativa de resolução de conflitos, enquadrando-se numa cultura de cidadania activa 

e de paz. 

A mediação nesta perpectiva está baseada em modelos construtivistas, onde o mediador é 

também actor e autor dos processos em que se envolve, correndo o risco de utilizar aquilo que 

não sabe e sua experiência de interacção singular com a situação, para abrir as possibilidades 

que não existiam no início. Afasta-se de uma situação de neutralidade e a ética de contrato 

para dar lugar a uma “ética do dom”(Tricoir 2002:46) . 
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Deste modo, mais do que procurar respostas ou soluções de compromisso, procurará 

favorecer a emergência da auto-reflexidade e auto-refreiação de todos e de cada um (nos quais 

se inclui). 

Os encontros problemáticos múltiplos mobilizam os saberes práticos necessários a um 

processo que opera na incerteza e que se vai construindo pela intervenção e pelo tacteio, 

dentro de um clima de confiança. 

3.1.3 Visão construtivista  

 
A mediação pedagógica tem o mesmo significado de auto aprendizagem centrado no aluno e 

tem sido defendida como a abordagem do processo ensino/aprendizagem capaz de provocar 

nos alunos motivação e mais acelerada maturidade. As bases teóricas mais significativas a 

respeito da aprendizagem centrada no aluno foram os estudos de Carl Rogeres e Piaget, este 

último com a Teoria do Construtivismo.  

 
Numa perspectiva construtivista Souquet (1999) traz um elemento novo na mediação 

pedagógica. O envolvimento da comunidade educativa, como actor, é importante no processo 

de mediação pedagógica.  

 

3.2 O supervisor na mediação pedagógica  

 
Os supervisores não podem refugiar-se em atitudes passivas. Devem assumir uma “atitude 

investigativa, heurística, crítica, argumentativa, criativa” (Tavares, 1998:21), “reflexiva” 

(Alarcão e Tavares, 2003; Sá-Chaves, 2000; Schön, 1983), … activa (como já anteriormente 

referido neste estudo). Seguidamente, e de maneira a ilustrar uma possível actuação do 

supervisor enquanto facilitador do processo de aprendizagem do supervisado, enunciam-se, 

por um lado, os princípios de mediação que podem nortear a sua actuação e, por outro, 

defende-se a adopção de diferentes estilos de supervisão.   

 
Garmston et al. (cit. por Fonseca, 2004:22-23) enuncia nove princípios de mediação do 

desenvolvimento pessoal, no contexto da supervisão. Dado se considerar estarem em 

consonância com a perspectiva de aprendizagem anteriormente descrita, seleccionaram-se, 

desses princípios, os seguintes: (i) os formandos actuam nos seus mapas internos da realidade 
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e não na experiência sensorial. Este princípio refere que as tomadas de decisão dos formandos 

partem das representações que estes têm sobre o mundo; (ii) quanto mais dimensional, 

detalhada e acessível for a estrutura de referência, mais eficazes serão as decisões do 

formando; (iii) ir ao encontro do formando na sua própria estrutura de referência - faculta a 

aprendizagem; (iv) proporcionar escolha - nunca retirar as oportunidades de escolha; (v) 

respeitar todas as mensagens - neste princípio os autores dão relevo às mensagens verbais e às 

não verbais “que vão desde o que se diz à forma como se diz, ao tom de voz, gestos, 

respiração, expressão facial e aos movimentos oculares”; (vi) os recursos de que cada 

formando necessita encontram-se na sua própria neurologia ou história pessoal e, para os 

autores, deve ser finalidade do processo supervisivo facilitar o acesso a esses recursos e 

desenvolvê-los ao longo do tempo; (vii) quanto maior a adaptabilidade - mais eficaz se 

tornará o formando no atingir de objectivos.  

 

Considerando, ao nível pessoal, os princípios de mediação anteriores, quais, ao nível 

profissional, deverão também ser considerados?   

 

No que concerne à mediação do processo de supervisão (e depois de considerados os 

pressupostos, as finalidades, as tarefas e etapas e, na perspectiva do supervisor, este pode, 

ainda, e de entre outros: 

(i) conhecer os estilos cognitivos do supervisado; (ii) utilizar diferentes estilos de supervisão. 
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CAPÍTULO IV.  

A SUPERVISÃO NA EDUCAÇÃO EM CABO VERDE - 1975 A 2006 –  

 

Neste capítulo, procuramos dar uma visão geral sobre os momentos mais marcantes da 

supervisão desde a independência (1975) até aos nossos dias. É obvio que dificilmente 

poderemos abarcar todos os aspectos da supervisão num documento desta natureza. Para uma 

melhor compreensão, apresentaremos no início deste capítulo, de forma resumida, uma breve 

caracterização do país, incidindo sobre os aspectos geográficos, demográfico e socio-

económico. Analisaremos ainda o acto supervisivo dos vários actores do Ministério da 

Educação nas fases mais marcantes e de mudanças significativas. 

4.1 Aspectos geográficos, demográfico e socio-económico 

 
4.1.1 Geografia e demografia 

 
Descoberto por navegadores portugueses em 1640, Cabo Verde é um pequeno país africano 

de origem vulcânica, com 433Km2, situando no Oceano Atlântico, a cerca de 500 km da costa 

oeste africana, na direcção do Senegal e do promontório donde lhe veio o nome. 

 
É constituída por 10 ilhas e vários ilhéus desérticos, dispostas em dois grupos: Barlavento 

(Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boa Vista.) e Sotavento (Maio 

Santiago, Fogo, Brava. Santiago é a maior ilha (991Km2). A independência de Cabo Verde 

foi declarada a cinco de Julho de 1975 e tornou-se num Estado democrático em 1990. A 

língua oficial é o Português. Segundo os dados do censo de 2000 (INE), Cabo Verde contava 

434 624 habitantes residentes, dos quais 51.9% mulheres. A população é maioritariamente 

jovem (61.8% com menos de 25 anos; 8.6% com 60 anos e mais), o que coloca, por isso 
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mesmo, uma forte pressão sobre os sistemas de educação, saúde, formação profissional e 

mercado de trabalho. Mais de metade reside na ilha de Santiago (54%). 

 

4.1.2 Aspectos sócio – económicos. 

 

O relatório das Organização Nações Unidas (ONU) de 2000 sobre o Índice de 

Desenvolvimento Humana (IDH) colocou Cabo Verde no 91º lugar, depois de ter estado no 

105º em 1995 e no 114º em 1990, conhecendo assim uma subida de 23 lugares no ranking de 

174 países de todos os continentes. De acordo com o relatório do BM (2004) que apresenta o 

diagnóstico da pobreza em cabo Verde, progressos significativos foram alcançados na 

educação, mas há um custo orçamental relativamente elevado. Este progresso é explicado pela 

elevada taxa de escolarização líquida na escolaridade básica (96% na década de 90) e redução 

significativa na taxa de analfabetismo (38% para 25.2% entre 1990 e 2000). Um dos factores 

determinantes da pobreza é o desemprego. Os níveis de pobreza continuam elevados com 

maior incidência no meio rural, nos jovens entre os 15 e 25 anos e nas mulheres, reflectindo 

fragilidade da economia cabo-verdiana. A educação é tida como o factor determinante da 

pobreza em cabo Verde e, curiosamente, também a principal porta de saída da pobreza. 

Quanto ao sector da saúde, passos significativos foram dados, incluindo o controlo e 

erradicação de muitas doenças contagiosas. A taxa de fertilidade baixou para 4 crianças por 

mulheres. A esperança de vida á nascença é 69 (72 anos nas mulheres e 66 anos homens). 

 
Desde a ascensão à independência, em 1975, Cabo Verde conheceu períodos de forte 

crescimento económico, caracterizado por uma média de crescimento real do PIB da ordem 

dos 6% ao ano (10% entre 1975 – 1985) por contas externas em equilíbrio e por uma inflação 

na ordem dos 4 a 5%, até 1988, com uma redução no período 1989 – 82, relativamente à 

década de 1980. Se na data da independência, o PIB real per capita era de US$ 190, em 1990 

passou por US$ 902 e US$ 1420 em 2002. Com as transformações políticas de 1991, o país 

optou por uma economia de mercado de base privada, introduzindo importantes reformas em 

vários sectores do Estado. 

 

Apesar das fragilidades que ainda persistem, o crescimento da economia cabo-verdiana é 

notável quando comparado com o desempenho de outros países africanos, sobretudo da região 

sub-saeliana. Na última década a taxa média de crescimento foi duas vezes superior a dos 
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países africanos. A evolução favorável dos principais indicadores sociais e macroeconómicas, 

com reflexos positivos no IDH, levará Cabo Verde a integrar o grupo de países de rendimento 

médio.  

 

4.2 Acção supervisiva no sistema educativo Cabo-verdiano de 1975 a 20068 

 

Desde longa data, a supervisão, em Cabo Verde, foi deixada à responsabilidade da inspecção 

escolar, o que nos reporta a investigar documentos que relatam as fases deste subsistema que 

desempenhou vários papéis (supervisão inspectiva, orientação pedagógica, formação de 

professores, até mesmo administração educativa). 

 
A prestação do serviço de Inspecção Escolar em Cabo Verde acontece desde a época colonial. 

Os primeiros registos sobre a existência de um serviço de inspecção são encontrados no 

Decreto nº 42082, de 1958 de 31 de Dezembro, onde se vê regulamentada a diferença entre o 

vencimento atribuído aos inspectores escolares e o auferido pelo pessoal do quadro da carreira 

de professores primários a que aqueles pertenciam. 

 
Conhece-se o Decreto-Lei nº 46447 de 1965, de 04 de Setembro, do então Ministério do 

Ultramar que, no seu preâmbulo, refere à importância conferida à actuação dos serviços de 

inspecção, como condição de eficiência. 

 
No B.O. nº 36 de 1965 de Cabo Verde do mencionado Decreto vem expresso no Sumário o 

seguinte: “Promulga a orgânica dos serviços de inspecção das actividades de natureza cultural 

e pedagógica exercidas nas províncias ultramarinas”. Em Janeiro de 1972 foram nomeados 

para o quadro geral do Ultramar, dois sub-inspectores, um na Praia e outro em S. Vicente, 

para coadjuvarem os inspectores em exercício. 

 
As actividades lectivas dos professores eram “vigiadas” pelos inspectores, através de “visitas 

surpresas”. Os professores eram avaliados pelos delegados escolares em modelos S/EP, 

mediante a informação prestada pelo Director da escola. Antes da independência, em 1974, 

ainda no Governo de Transição, a primeira alteração feita foi nos programas do Ensino 

Primário, sobretudo aqueles conteúdos marcadamente coloniais e que já não tinham nada a 

ver com a realidade Cabo-verdiana. 

                                                
8 Fonte – Inspecção-geral de Ensino (adaptado)  
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Após a Independência, em 1975, foi iniciada uma formação para formadores. Era faseada, 

durante três anos, com objectivo de dar orientações pedagógicas aos professores e de 

acompanhar e apoiar os professores no exercício das suas funções. Participaram nesta acção 

de formação alguns professores habilitados com o curso de Magistério Primário. 

 
No âmbito da reestruturação do Ministério da Educação e Cultura foram criados os serviços 

centrais deste Ministério, através do Decreto nº 79/77 de 20 de Agosto. A Inspecção-geral foi 

criada, mas sem atribuições formais e sem uma estrutura própria, apenas com um quadro de 

pessoal não dotado. 

 
Até o início dos anos 80, os liceus e as escolas do ensino primário estavam na dependência da 

Direcção Geral da Educação, no Ministério da Educação. Nos Concelhos estavam, apenas o 

ensino primário, a cargo das Delegações Escolares que mais tarde foram denominadas sub 

inspecções escolares. 

 

As delegações escolares ou sub-inspecções passaram a ser chamadas Delegações de 

Inspecção, chefiadas pelos sub-inspectores, dependente, hierarquicamente, da Inspecção-

geral. Os inspectores eram chamados para dar o seu contributo na alteração dos programas e 

dos livros adoptados para o ensino primário, elaboração do guia do professor e das provas de 

avaliação, para participar na organização e apoio às reuniões de preparação metodológica no 

início do ano escolar, avaliação do desempenho dos professores; elaboração de relatórios, 

visitas às escolas, promoção de acções de formação para os professores e participação nas 

reuniões dos pais e encarregados de educação. 

 

Em 1987, através do Decreto-Lei nº 116 de 6 de Novembro, foi publicada a primeira lei 

orgânica do Ministério da Educação com estruturas, atribuições e competências de cada 

departamento. A Inspecção-geral apareceu pela primeira vez com as suas atribuições e as 

competências do Inspector-geral e do Corpo Inspectivo. A Direcção Geral da Educação 

passou a ter algumas direcções de serviço e uma dessas direcções tutelava a informação, a 

formação e a orientação pedagógica (DIFOP). À Inspecção foi atribuída a função de controlo 

e fiscalização. Se formalmente devia deixar de fazer orientação pedagógica, na prática os 

inspectores continuaram a fazer quase todo o trabalho pedagógico que vinham a desenvolver 

antes da aprovação da lei orgânica, dado que a DIFOP não foi dotada de técnicos em número 
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suficiente para desenvolver este tipo de actividade que vinha sendo feita pela IG, em todas as 

escolas. Nas Delegações do Ministério da Educação criaram-se as Equipas Pedagógicas, para 

o EBI, para dar apoio pedagógico aos professores e orientar a administração e gestão das 

escolas. 

 

Como alavancas da Reforma foram criados dois projectos, o PREBA e o PRESE, em 

1988/89, para a materialização das actividades planificadas no âmbito da reforma educativa, à 

IG foi atribuída a incumbência de acompanhar e avaliar as actividades desses projectos. 

 

Em 1990 foi criada a Lei de Bases do Sistema Educativo, através da Leinº103/III/. De 29 de 

Dezembro, onde foi estabelecida toda a estrutura do Sistema Educativo.  

 

Até 1994, a IG foi incumbida, por força da lei, de acompanhar a formação em exercício dos 

professores da 1ª e 2ª fases e, a experiência piloto e a apoiar na formação dos professores 

sobre o novo modelo de avaliação de aprendizagem. No início do ano lectivo de 1994 foi 

generalizada em todas as escolas uma nova metodologia de ensino/aprendizagem, novos 

manuais escolares e novo sistema de avaliação. Através do Decreto-lei 78, de 27 de 

Dezembro, publicou-se o primeiro documento de regime das organizações de Coordenação 

Pedagógica para o Ensino Básico e institucionalizando as Equipas Pedagógicas, com 

competências definidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O Papel do Supervisor na Mediação Pedagógica 
 

 
                                                                                                     Perspectiva Escola Comunidade 

 

41

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V.  

CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA Nº12 DO EBI “TIRA-CHAPÉU” 
 

A Escola do Ensino Básico de Tira Chapéu, pólo nº 12, está situada na zona de Tira Chapéu, 

subúrbio da Cidade da Praia, Cabo Verde. Tira Chapéu está circundada pelas zonas de 

Achada de Santo António, “Cobom”, “Casa Lata”, “Bela Vista” e “Palmarejo”. É considerada 

uma das zonas mais pobres da capital, acarretando consigo problemas sociais com acentuada 

gravidade para o desenvolvimento integral dos seus habitantes. A escola de Tira Chapéu que 

alberga crianças de todas as zonas circundantes ressente, no seu dia-a-dia, o reflexo dos 

problemas sociais por que passam as famílias dos alunos. 

 
O pólo educativo nº 12 de Tira Chapéu é constituído por uma escola central, localizada logo à 

entrada oriental da zona e uma escola satélite que está localizada no interior da zona. A escola 

central é composta por 14 salas de aulas (algumas 

revelando necessidade de manutenção profunda), uma 

cozinha, uma cantina, um gabinete para a da direcção 

e uma placa desportiva. A escola satélite é composta 

por quatro salas de aulas. A população estudantil, no 

ano lectivo 2006/2007, foi de 849 alunos sendo 471 

do sexo masculino e 398 do sexo feminino.  
                                                                                       Quadro nº 5 Alunos do Pólo nº 12 de TC 06/07                 
                                      

 

 

 

 

 

 

Ano de estud. 
Efectivos   TUR.  
M F TOTAL   

1º 57 29 86 3 
2º 95 77 172 7 
3º 98 70 168 7 
4º 69 80 149 6 
5º 72 70 142 5 
6º 80 62 142 6 
  471 398 849 34 
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 Gráfico nº 1 Representação gráfica percentual de alunos e alunas do Pólo nº 12 de TC 06/07 

 

Nesta escola trabalham 43 professores, sendo 33 do sexo feminino e 10 do sexo masculino. É 

de realçar que a maior parte dos professores tem formação específica para leccionar no Ensino 

Básico. A gestão do pólo é assegurada por uma gestora e uma gestora adjunto. 

Quadro nº 6 Nível de habilitações profissionais dos docentes do Pólo nº 12 de TC. 
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INSTITUTO PEDAGÓGICO

M. PRIMARIO + 2ª FASE FEPROF
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INFERIOR A 12º ANO/ANO ZERO 

 
Gráfico nº 2 Representação gráfica percentual do nível de habilitações profissionais dos professores  

    SEXO   
Habilitações Profissionais  M F TOTAL 
Instituto Pedagógico 5 16 21 
M. Primária + 2ª fase FEPROF 0 4 4 
Magistério Primário 0 0 0 
2ª Fase de Curso Complemento 1 4 5 
EHEPPE 1 5 6 
Curso Médio 1 1 2 
Outras Formações 1 0 1 
12º Ano/ Ano Zero 1 2 3 
Inferior A 12º Ano/Ano Zero  0 1 1 
Total  10 33 43 

54%

46%
MASC

FEM
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O nível de aproveitamento dos alunos, no ano lectivo 2006/2007 rondou os 85%, ficando 

retidos cerca de 126 alunos. Apresenta uma taxa acentuada de reprovações nos anos terminais 

das 3 fases de escolaridade. O caso de reprovações é anormal, por ser muito elevado, no 

segundo ano da primeira fase (35%). 

Quadro nº 7 Indicativo de abandono e aproveitamento dos alunos no Pólo nº 12 de TC ano 2006/2007 

 

Gráfico nº 3 Taxa de retidos por ano de escolaridade no Pólo nº 12 de TC 2006/2007 

 

As actividades da Escola de Tira Chapéu são realizadas através do cumprimento de um plano 

anual de actividades, envolvendo todos os professores, funcionários e encarregados de 

educação que fazem parte das comissões de trabalho e do conselho de pólo. Contudo, segundo 

a Directora, nem todas as actividades agendadas são consumadas.  

 

A escola central e a escola satélite ficam encravadas no meio das habitações, o que tem 

causado grandes conflitos com a população da comunidade educativa. Este facto afecta tanto 

o bom funcionamento das aulas, devido à falta de higiene ao redor das escolas como o 

relacionamento escola/comunidade. 

 

Segundo a gestora do pólo de Tira Chapéu, a escola enfrenta ainda dificuldades no que 

concerne à electrificação e à manutenção das salas degradadas, dada a antiguidade da escola 

central. 

 

Ano de escol.  Nº de alunos  Abandono  Aprovação  Reprovação 
1º 85 0 100% 0% 
2º 173 1 64.5% 35% 
3º 167 3 91.4% 8.6% 
4º 149 4 84% 16% 
5º 139 2 93% 7% 
6º 147 3 87% 13% 
Total  860 13 85% 15% 
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CAPITULO VI.  

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 
Este capítulo está reservado à apresentação e análise dos resultados da investigação. Após a 

descrição dos inquiridos, analisaremos os resultados do inquérito por questionário realizado 

junto aos alunos, professores e pais/encarregados de educação, segundo as afirmações 

positivas e negativas. Na análise das entrevistas realizadas aos coordenadores pedagógicos, 

inspectores e à gestora, apresentamos as opiniões, as ideias, enfatizando as sensibilidades, 

sugestões e propostas em relação à problemática, utilizando os aspectos mais relevantes das 

respostas. 

 
6.1 Caracterização dos inquiridos 

A caracterização dos inquiridos, alunos e pais/encarregados de educação é feita em função do 

tipo de encarregado de educação, enquanto a dos professores, em função da sua formação 

profissional. 

6.1.1 Caracterização dos alunos e dos pais/encarregados de educação  
 

Dos 66 alunos inquiridos (46.4% dos alunos da 6ª classe da escola de TC), a maior parte tem 

como encarregado de educação o pai e a mãe (44% - gráfico nº 4) Esta percentagem, que não 

chega sequer a metade dos alunos é, uma manifestação do tipo de agregado familiar Cabo-

verdiano. Se repararmos na 

percentagem das famílias cujo 

encarregado de educação é a mãe 

(34%) veremos que é uma taxa 

elevada em relação às famílias cujo pai 

é o encarregado de educação.  

 
 
                                                                             Gráfico nº 4 Encarregado de educação dos alunos inquiridos                                                          
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Pensamos que esta situação familiar pode influenciar negativamente no relacionamento 

pedagógico escola família. 

Numa perspectiva global confirmamos que a maior parte (56%, gráfico nº 5) dos alunos 

inquiridos não tem o pai e a mãe como encarregados de educação.  
 
 
 
 
 
 
Gráfico nº 5 Encarregado de educação em função de família completa (pai e mãe e) incompleta.  
 
    6.1.2 Caracterização dos professores 
 
Para a caracterização dos professores escolhemos a habilitação profissional pelo facto de este 

elemento constituir, normalmente, diferença de visão no que consiste à relação escola 

comunidade. É de se notar que 

todos os professores inquiridos têm 

uma formação específica para 

leccionar no ensino básico. Dos 40 

professores que trabalham com 

turmas, inquirimos 20% obtendo 

os resultados indicados no gráfico 

nº 6 que caracteriza os inquiridos 

em relação à habilitação 

profissional.                                       Gráfico nº 6 Habilitação profissional dos professores inquiridos 

 
6.1.3 Caracterização coordenadores pedagógicos  
Dos 10 coordenadores inquiridos nota-se que a maior parte está habilitada com o Instituto 

Pedagógico, um retrato que 

espelha perfeitamente a habilitação 

profissional dos coordenadores em 

Cabo verde. Não deixamos de 

realçar que nenhum coordenador 

tem formação específica na área de 

supervisão pedagógica.    
                                                                   Gráfico nº 7 Habilitação profissional dos Coord. Pedag. Inquiridos 
                                                                          

MÃE E PAI
44%FAMÍLIA 
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56%
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6.1.4 Caracterização inspectores escolares  
 
Entrevistamos 10 inspectores escolares cujas habilitações profissionais estão registadas no 

gráfico nº 8. Apesar de todos terem um nível de habilitações literárias elevado na área da 

educação, nenhum inspector apresenta uma formação específica na área da inspecção escolar.    
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Gráfico nº 8 Habilitação profissional dos inspectores pedagógicos Inquiridos 
 
6.2 Análise descritiva das afirmações 
  
  6.2.1 Afirmações dos alunos 

O gráfico nº 9 representa os resultados das opiniões dos alunos inquiridos concernentes à 

relação pedagógicas aluno/comunidade educativa. Escolhemos itens no nosso roteiro para 

representar um conjunto de perguntas onde a partir das quais avaliamos o nível de 

relacionamento que a criança/aluno(a) tem com a comunidade educativa. Da investigação 

conseguimos apurar que há um défice de relacionamento segundo gráfico nº 9 Conhecimento 

de recursos humanos/inst. da comunidade 44%; Uso dos espaços físicos, da esc. e da comun. fora 

do horário de aulas 35%; Benefícios recebidos por parte da comunidade  39%; Relação com outras 

crianças do meu bairro 47% 

Gráfico nº 9 resultados das opiniões dos alunos inquiridos 
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Quadro nº 8 Resultado percentual de cada resposta dada pelos alunos 
 
É de se notar que a maioria das respostas “sim” dos alunos, mesmo ultrapassando os 50%, 

(gráfico nº 10) não vai muito mais além a ponto de considerarmos satisfatória a relação 

pedagógica aluno/comunidade. Este facto leva-nos a concluir que, neste caso, a relação escola 

comunidade, no item relação pedagógica aluno/comunidade está longe de ser o desejado. Daí 

as consequências negativas no processo do ensino e aprendizagem.  

Gráfico nº 10 Respostas global dos alunos inquiridos. 

 

6.2.2 Afirmações dos pais/encarregados de educação  

O gráfico nº 11 retrata-nos o estado da relação pedagógica entre os pais /encarregados de 

educação da escola nº 12 de TC, pela quantidade de respostas positivas e negativas nos itens 

escolhidos no roteiro para o inquérito. 

Nota-se que somente no item 

“envolvimento nas questões pedagógicas 

chega os 67% das respostas positivas, 

deixando muito aquém a quantidade de 

respostas positivas em relação às 

parcerias 19%.                          

 
                                                                  Graf.nº 11 Resultado das respostas dos pais/encar. por item 

Grupo  Questões Sim Não 
 

1º 
 

1 - És membro de uma organização juvenil? 35% 65% 
2 – Os pais te deixam participar nas actividades da comunidade? 80% 20% 
3 - Tens um grupo de amigos com que bricas? 91% 6% 

 
2º 
 
 

1- Conheces os serviços públicos e privados da comunidade? 74% 26% 
2 - Visitas instituições públicas e privadas? 59% 31% 
3 - Frequentas bibliotecas? 45% 55% 
4 -Tens acesso a computadores?  21% 79% 

 
3º 

5 -Tens acesso a Internet? 16% 84% 
1 - Usas o espaço da escola nos fins-de-semana? 65% 35% 
2 - Usas as infra-estruturas da comunidade? 65% 35% 

4º 1- Recebes apoio escolar da comunidade? 78% 22% 
2- Os teus pais são membros da associação de pais?  2% 98% 

5º 1- Tens um grupo de estudo para além do horário escola?  47% 53% 
2- Os pais te deixam ir a casa dos teus colegas para estudar?  47% 53% 
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e a mediação entre os encarregados de educação e a escola 13%. Estamos perante um outro 

factor causador de insucesso escolar pois, a família não está comprometida com a escola, 

como se depreende das respostas dos pais e encarregados de educação, através deste estudo de 

caso na escola nº 12 de TC. 

Quadro nº 9 Distribuição de frequência segundo as afirmações positivas e negativas dos pais encarregados de 

educação  

 

6.2.3 Afirmações dos professores  

 

No inquérito dirigido aos professores quisemos aumentar o número de questões por 

considerarmos o professor o actor mais ao centro do processo das relações escola 

comunidade. Como mediador, o professor está numa situação privilegiada para a identificação 

e/ou o debelando das dificuldades de relacionamento escola comunidade. Do mesmo modo, 

pode ser também o professor um dos não incentivadores de uma relação saudável quando ele 

deixa de cumprir tarefas decisivas para o incremento de uma boa relação escola/comunidade. 

Vejamos o que nos diz o gráfico nº 10 que nos indica o nível de relacionalmente pedagógico 

professor/comunidade através dos 6 itens propostos no roteiro para o inquérito. 

 

Quadro nº 10 Itens seleccionados para o questionário aos professores.  

 

 Questões   Pos. Neg 

  
1º 
  

1 - Visitou a Escola para se informar do acomp. escolar do seu educando?(n=32) 85%  15% 
2 – Foi chamado para Escola para se informar sobre o seu educando?(n=32) 62%  38% 
3 -Consegue acomp. e ajudar o seu educando nos seus deveres escolares?(n=31) 55%  45% 

  
 2º 
  

1- É padrinho ou madrinha de alguma turma ou aluno da Escola? (n=32) 3% 97% 
2 - É membro da associação de pais _encarregados de educação? (n=32) 13% 81% 
3 -Participa na gestão da Escola? (n=31) 61% 39% 

 3º 
  

1 - Foi chamado para palestrar para os alunos ou professores? (n=28) 21% 79% 
 2 - Alguma vez foi chamado para ajudar na resolução de conflitos ?(n=32) 13% 87% 
3 - Já chamou alguém da esc. para lhe ajudar res. conflito com o se educ.(n=32)?  6%  94% 

   ITENS  
I  Envolvimento nas actividades da comunidade Educativa. 
II  Rentabilização dos recursos existentes na comunidade educativa. 
III  Mediação pedagógica entre os alunos e os pais/encarregado de Educação .  
IV  Participação nas actividade que envolvem a escola e a comunidade. 
V  Parcerias criadas por iniciativa própria.  
VI  Resultados de uma boa relação professor comunidade.  
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Gráfico nº 12 Resultado do questionário aos professores (por item) 

Na análise do gráfico nº 12 concluímos que, apesar de 3 itens apresentarem uma taxa acima 

dos 50% positivo, a relação professor/comunidade, neste caso de TC, é favorável aos conflitos 

e inibidor a saudável relação pedagógica escola/comunidade, influenciando negativamente no 

processo de ensino/aprendizagem. O gráfico apresenta os professores com um fraco 

envolvimento nas actividades da comunidade onde trabalham, dificuldades na rentabilização 

dos recursos da comunidade e na criação de parcerias por iniciativa própria. 

Quadro nº 11 Distribuição das frequências segundo as afirmações e negações dos professores 
 

G Questões Posit. Neg. 
I 1. É sócio de alguma associação da comunidade? (n=8) 13% 87% 
  2. É colaborador de alguma associação da comunidade? (n=8) 25% 75% 
  3. É líder de alguma associação comunitária onde trabalha? (n=8) 13% 87% 
  4. Tem sido convidado(a) a tomar parte? (n=8) 25% 75% 
  5. Tem oferecido os seus préstimos? (n=8) 13% 87% 
  6. Não participa? (n=4) 0% 100% 
II 1. Quantas visitas de estudo às instituições da comum. já fizeram este ano? (n=8) 50%  50% 
  2. Alguém da comunidade educativa já fez palestra na sua turma ou escola?   38% 62% 
  3. Solicita apoios na comum. para mediação de situações problemáticas? (n=8) 62%  38% 
  4. Utiliza infra-estruturas da comum. no processo ensino aprendizagem? (n=8) 38% 62% 

III  1. Quantas visitas domiciliárias você já fez este ano lectivo? (n=6) 33% 67% 
 2. Quantas reuniões já fizeram, este ano, com os pais/encar. de educação?(n=8) 87%  13% 
  3. Tem um horário para receber os pais/encar. de educação na escola?  (n=8) 50%  50% 
  4. Os pais/encar. de educação tem assistido e colaborado nas aulas?  (n=8) 13% 87% 
  5. Os pais/encar. de educação ajudam os alunos nos deveres escolares?  (n=8) 38% 62% 
  6.Já mediou alguma sit. probl. entre os alunos e os pais/encar. educação?(n=8) 57%  43% 
  7.Conseguiu encontrar consensos e ou situações consensuais (n=4) 100%  0% 

IV 1. Agendou, (2006/07) actividades entre a turma e a comunidade? (n=8) 43% 57% 
  2. Comemora datas festivas, envolvendo a comunidade? (n=7)  71% 29% 
  3. Incentiva os alunos a tomarem parte nas actividades cívicas comunitárias? (n=8)  57% 43% 
V 1. Turma é apadrinhada? (n=7) 14% 86% 
  2. Criou laços de parceria com entidades e organizações comunitárias? (n=7) 0% 100% 
  3. Criou geminação com outras turmas? (n=7) 43% 57% 

VI 1. Como classificaria a sua relação pedagógica com a comunidade? (n=6) 50%  50% 
  2. Como classificaria o resultado desta relação no processo de ens./aprend.?(n=5) 100%      0% 
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Gráfico nº 13 Percentagem global das afirmações positivas e negativas do questionário aos professor  
Os resultados globais que apresentam 41% das respostas favoráveis a uma boa relação 

pedagógica professor/comunidade educativa levam-nos a concluir que esta relação está aquém 

do desejável, baseando nos pressupostos dos benefícios de uma boa relação 

escola/comunidade no processo ensino aprendizagem referidos na parte teórica deste trabalho 

 

 6.2.4 Resultado global dos dados recolhidos entre os inquiridos por questionário. 

 

O gráfico nº 14 apresenta a relação dos resultados obtidos nos inquéritos aplicados aos alunos, 

aos pais e encarregados de educação e aos professores. Neste gráfico podemos observar as 

respostas positivas e negativas em relação às condições favoráveis para um boa relação 

pedagógica escola/comunidade dentro e entre os grupos de cada grupo de inquiridos. É de se 

notar que somente a relação pedagógica aluno/comunidade (50.4% positiva, 49.6% negativa) 

é que apresenta uma aproximação das respostas positivas e negativas. Porém, este facto não é 

suficiente para admitirmos esta relação como sendo aceitável. A relação pedagógica 

pais/encarregados de educação/escola e professor/comunidade estão com um défice muito 

grande. 
 

Gráfico nº 14 Resultados comparativos dos inquérito aplicados aos alunos, professores e pais/encarregados de 

Educação. 



O Papel do Supervisor na Mediação Pedagógica 
 

 
                                                                                                     Perspectiva Escola Comunidade 

 

51

POSITIVAS
46%

NEGATIVAS
54%

Neste gráfico (nº 15) podemos analisar o resultado global do estudo do relacionamento 

pedagógico entre os alunos, os professores e os pais encarregados de educação da escola do 

EBI nº 12 de Tira Chapéu com a comunidade educativa onde está inserida. 54% das perguntas 

mereceram um “não” à existência de condições favoráveis para um bom relacionamento 

pedagógico escola/comunidade. 

Ressalta a necessidade de uma 

supervisão mediadora, construtivista 

progressista no relacionamento 

pedagógico escola/comunidade 

fazendo com que o insucesso do 

processo ensino aprendizagem se 

abrande.  
                                                              Gráfico nº 15 Resul. Globais dos inquiridos por questionário 
 

6.3 Análise de conteúdo das entrevistas 
  
Como já referimos anteriormente, entrevistamos dez coordenadores pedagógicos, dez 

inspectores escolares e a gestora do pólo educativo do EBI nº 12 de Tira Chapéu. A 

caracterização dos entrevistados indica-nos que apesar de todos terem formação na área 

pedagógica para leccionarem no ensino básico e terem largos anos de experiência, nenhum 

deles tem uma formação específica na área em que actuam. A maior parte das questões foram 

formuladas em perguntas abertas pelo que seleccionamos as respostas que consideramos mais 

significativas para o nosso estudo. Os quadros nº 12 e nº 13 ilustram três cenários de respostas 

para todas as questões colocadas. 

 

6.3.1 Opinião dos entrevistados  
 

a) Coordenadores pedagógicos 
 
Em relação às atribuições do coordenador pedagógico nota-se que os coordenadores “B” e 

“C” reduziram o papel do mediador pedagógico na relação escola/comunidade a um problema 

espaço/tempo, enquanto que o coordenador “A” ressalta o envolvimento do mesmo nas 

questões emocionais que geraram problemas e, deste modo, ser mediados pelos 

coordenadores. Na segunda questão do quadro nº 12, ressaltamos a reposta do coordenador 
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“C” que acha que o melhoramento da actuação do coordenador passa por uma presença mais 

marcante e pela formação e organização dos mesmos. 

 

Na questão que faz referência aos pontos marcantes de uma boa relação pedagógica 

escola/comunidade, o coordenador pedagógico “B” enumera a três elementos que 

consideramos positivos nesta relação: a negociação, a subtileza e o pragmatismo.  

 

Comparando a actuação dos coordenadores pedagógicos desde a implementação da reforma 

do ensino em cabo Verde (1994) até esta data (2007) os coordenadores “B” e “C” apontam a 

postura do professor face ao ensino, antes e no início da reforma, em que o ensino se 

centrava nele e actualmente o ensino estar se centrando na criança, o melhoramento no 

processo de avaliação e Maior aceitação por parte da comunidade. 

 
Quadro nº 12 Selecção de respostas dadas na entrevista com os coordenadores pedagógicos. 
         

QUESTÕES  COORDENADOR A  COORDENADOR B  COORDENADOR C  

As atribuições do 
coordenador 
pedagógico deixa 
espaço para uma 
mediação pedagógica 
entre a escola e a 
comunidade, numa 
educação progressista 
e construtivista? 

A coordenação como 
elemento que 
pertencente à escola, 
visualiza o todo que é 
levado pelas emoções 
inerentes à situação 
tendo, como tal, 
possibilidade de mediar 
os problemas. 

O horário de trabalho 
do coordenador 
pedagógico (8h às 12h 
das 14 às 18 horas) não 
facilita. 

Porque o horário do 
coordenador não 
coincide com o horário 
escolar. Se quisermos 
reunir. 

O que deve ser 
melhorado na actuação 
dos coordenadores 
(supervisores) 
pedagógicos na relação 
escola comunidade? 

Talvez maior 
oportunidade, mais 
ligação, mais 
cooperação??... 
 

Dependendo do meio 
em que a escola está 
inserida e do nível do 
seu quadro docente, a 
actuação poderá ser 
multifacetada: 

Fazer com que os 
coordenadores, estejam 
sempre presentes 
quando solicitados 
(mais formação mais 
organização). 

Quais são os pontos 
marcantes de uma boa 
relação pedagógica 
escola/comunidade? 

Bom relacionamento, 
estreita relação entre 
outros. 
 

A subtileza, a 
negociação e 
participação na gestão e 
tomada de decisões, o 
pragmatismo. 

Tomada de decisão, 
coerência na atribuição 
de papeis reuniões 
professores pais 
encarregados de 
educação … 

Se comparar a actuação 
dos coordenadores 
pedagógicos desde a 
implementação da 
reforma do ensino em 
cabo verde até esta 
data, quais seriam os 
aspectos pedagógicos 
mais marcantes desta 
diferença? 

Maior aceitação, talvez 
embora pessoalmente 
seja sempre bem aceite 
por todos. 
 

Postura do professor 
face ao ensino, antes e 
no inicio da reforma, 
em que o ensino se 
centrava nele e 
actualmente o ensino 
estar se centrando na 
criança. 
 

A avaliação de modo a 
combater as 
repetências. 
Maior aceitação por 
parte da comunidade. 
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 b) Inspectores pedagógicos 
 

A maioria dos inspectores entrevistados interpreta que as suas atribuições deixam espaços 

para mediação de conflitos entre a escola e a comunidade. Recolhemos nas opiniões, 

expressões como “…facilitador e um mediador das relações e comunicação.” Inspector “C”. 

Algumas expressões estão mais confinadas a uma mediação para aplicação de medidas 

coercivas “…mesmo quando instrui processos disciplinares mesmo ouvindo os implicados…” 

inspector “A”. Questionados sobre a diferença entre a supervisão inspectiva e a pedagógica, 

na opinião do supervisor não existe supervisão inspectiva enquanto que o “B” e o “C” dizem 

ser mais abrangente a supervisão inspectiva. Achamos de interesse conhecer as respostas de 

um inspector que fala na “democratização da acção inspectiva” e de um outro que fala de 

“provedoria”, quando questionados sobre a melhoria da actuação da inspecção nos conflitos 

oriundos da relação escola/comunidade. Os pontos de conflito mais registados na relação 

escola/comunidade são diversos: falta de segurança; assédio sexual; “Problemas de 

relacionamento: aluno professor e vice-versa; professor-professor; professor escola; 

conflitos professor pais; (vandalismo) roubos de bens pertencentes à escola…” 

Quadro nº 13 Selecção de respostas dadas na entrevista com os inspectores escolares. 
 

  

QUESTÕES INSPECTOR – A INSPECTOR – B INSPECTOR – C 
I. As atribuições do(a) 
inspector(a) escolar 
deixa espaço para 
uma mediação de 
conflitos entre a 
escola e a 
comunidade? 

“não deixa de ter um 
papel de mediador nas 
relações de conflito 
mesmo quando instrui 
processos disciplinares 
mesmo ouvindo os 
implicados…” 

”Deixa sim, na medida 
em que o inspector deva 
velar pela aplicação dos 
instrumentos oficiais e 
explicar a comunidade 
e a escola as suas 
modalidades…”  

“…o inspector é 
também um facilitador 
e um mediador das 
relações e 
comunicação.” 
 
 

II. Considera a 
Supervisão inspectiva 
diferente da 
supervisão 
pedagógica? 

“…em rigor não existe 
supervisores 
inspectivos…” 

“É mais abrangente, 
mais globalizante e 
menos específica…” 

“No entanto o inspector 
faz supervisão 
pedagógica…” 

III. Que medidas 
propõe para uma 
melhoria na actuação 
da inspecção 
educativa nos 
conflitos de relação 
escola comunidade? 

“Ser uma inspecção da 
educação mais próxima 
da escola e da 
comunidade…” 

“A democratização da 
acção inspectiva…” 

“Instituir mecanismos 
de auscultação dos 
elementos da 
comunidade 
(provedoria por 
exemplo).” 

IV. Quais são os 
pontos de conflito que 
você mais registou na 
relação escola 
comunidade? 
 

“falta  de segurança nas 
escolas e algumas 
situações de assédio 
sexual e namoro entre 
professores e alunos.” 

“Problemas de 
relacionamento: aluno 
professor; professor-
professor; professor 
escola; conflitos 
professor pais, etc.” 

“Agressão da escola por 
parte da comunidade 
(vandalismo) roubos de 
bens pertencentes à 
escola…” 
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c) Gestora do Pólo  
 

Da entrevista feita à gestora do pólo nº 12 do EBI de Tira Chapéu, ficamos a saber de alguns 

aspectos que favorecem o bom relacionamento e mediação pedagógica escola /comunidade, 

bem como outros aspectos que não favorecem esta relação: 

 

ü Aspectos que favorecem – (i) organizou sessões de esclarecimento aos pais e 

encarregados de educação sobre o processo ensino aprendizagem; (ii) mediou 

situações problemáticas entre alunos, professores, pais e encarregados de educação 

(iii) elegeu os coordenadores pedagógicos para mediação pedagógica; (iv) criou laços 

de parceria com entidades e organizações comunitárias.  

 

ü Aspectos que não favorecem – (i) a escola não é apadrinhada; (ii) a escola não utiliza 

espaços físicos da comunidade; (iii) a escola não tem uma associação de pais e 

encarregados de educação; (iv) a escola não beneficia de qualquer outro tipo de 

associação; (v) a escola não tem convidado personalidades da comunidade educativa 

para palestrarem sobre assuntos pedagógicos aos alunos e professores; (vi) A relação 

escola comunidade é suficiente, no seu ponto de vista; (vii) o resultado da relação 

escola/comunidade no processo ensino/aprendizagem é suficiente. 

 

Questionada se: “O insucesso do ensino/aprendizagem pode abrandar-se com uma mediação 

pedagógica construtivista e progressista no relacionamento pedagógico escola/comunidade”, a 

gestora respondeu: “Considero que sim. Uma vez que, estando integrada a comunidade no 

contexto pedagógico, melhor êxito será alcançado”. 

 

Da análise das respostas dadas pela gestora nota-se que existe um esforço no sentido de 

encontrar soluções para os problemas de relacionamento pedagógico escola de TC e a 

comunidade em que está inserida, dificuldades essas devidamente identificados neste estudo 

de caso. Contudo esse esforço ainda está aquém desta valência relacional escola/comunidade 

numa perspectiva construtivista e progressista para dar resposta às necessidades educativas 

que nascem do relacionamento pedagógico escola/comunidade.  
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSÃO 

 
Até ao fim deste trabalho tivemos a oportunidade de compreender nitidamente a dimensão 

deste tipo de análise, suas abordagens e rigor científico. Consequentemente, com base na 

revisão bibliográfica e nos dados do inquérito por questionário e entrevista, procuramos 

analisar através de um estudo de caso, a relação pedagógica entre o pólo nº12 do EBI de Tira 

Chapéu e o papel do Supervisor na mediação pedagógica e de relacionamento. Assim, 

julgamos ter cumprido os objectivos anteriormente determinados, respondido às questões de 

partida e ter comprovado as hipóteses formuladas inicialmente. Dos resultados obtidos, 

passamos a apresentar as principais conclusões que advêm deste trabalho: 

 

a) Foram respeitados e cumpridos os procedimentos estabelecidos pelo Instituto 

Superior de Educação quanto à elaboração da Monografia numa tentativa de cumprir 

o regulamento de Trabalho de fim de curso que por sua vez apresenta alguma 

desactualização.  

 

b) A Supervisão e a Mediação pedagógicas, termos utilizados na educação muito 

recentemente, principalmente em Cabo Verde onde a documentação bibliográfica é 

escassa, levou-nos a fazer uma procura fascinante de autores reconhecidos na 

matéria através da Internet e de escassas obras. A partir daí, construímos novos 

conhecimentos que nos possibilitaram identificar, na escola nº 12 de TC e na 

respectiva comunidade educativa, espaços para a aplicação das técnicas de 

supervisão e mediação pedagógicas, com vista a superação de dificuldades de 

relacionamento pedagógico identificadas no estudo, reduzindo assim a alta taxa de 



O Papel do Supervisor na Mediação Pedagógica 
 

 
                                                                                                     Perspectiva Escola Comunidade 

 

56

insucesso escolar que atingiu a referida escola no ano lectivo 2006/2007 (2º ano 

35%, 3º ano 8,6%, 4º ano 16%, 6º ano 13%). 

 

c) Da análise global do inquérito aos alunos nota-se que 48% dos inquiridos 

responderam “Não”, à existência de elementos que revelam um bom relacionamento 

pedagógico aluno/escola/comunidade. Este facto revela falta de condições criadas 

pela escola, fraco envolvimento dos pais/encarregados de educação, bem como da 

comunidade para a satisfação de uma necessidade básica no processo 

ensino/aprendizagem.  

 

d) Os indicadores da relação pedagógica pais/encarregados de educação revelam o 

profundo distanciamento entre estes e a escola. Os pais/encarregados de educação 

inquiridos reponderam “Não” (67%) à existência de elementos que revelam um 

bom relacionamento pedagógico entre a escola e a comunidade. 

 

e) Os professores inquiridos, na sua maioria, revelaram que dão fraca atenção às 

relações pedagógicas com a comunidade pois, responderam “Não” a 59% das 

questões relativas a existência de boa relação escola/comunidade (Deve-se atender 

que o professor é, por excelência, um mediador da relação pedagógica 

escola/comunidade onde os benefícios de uma boa relação pedagógica manifestam-

se no sucesso escolar).  

 

f) Da análise global dos dados conseguidos no inquérito, 46% das respostas positivas 

que favorecem um bom relacionamento pedagógico escola/comunidade e, 54% das 

respostas negativas, confrontados com as taxas altas de retenção no ano lectivo 

2006/2007 (2º ano 35%, 3º ano 8,6%, 4º ano 16%, 6º ano 13%), deduzimos que: (i) 

Os pais e encarregados de educação não têm conseguido apoiar pedagogicamente os 

seus educandos nos estudos; (ii) Os professores têm dificuldades em envolver os 

pais e os encarregados de educação e a comunidade educativa no processo 

ensino/aprendizagem dos alunos; (iii) A direcção da escola tem dificuldades em 

envolver os alunos, os professores, os pais e encarregados de educação e a 

comunidade educativa no processo ensino/aprendizagem, de modo a que esse 

envolvimento venha revelar em elemento de combate ao insucesso escolar. 
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g) Das respostas conseguidas nos inquéritos por entrevista aos Inspectores de Educação 

e aos Coordenadores Pedagógicos, apurámos que apesar dos seus esforços e das suas 

limitações, em resultado da falta de uma formação especifica, não há um 

conhecimento real do papel do supervisor pedagógico e da função mediadora que 

este deve exercer na perspectiva de superação, seja de situações pedagógicas 

problemáticas, seja de conflitos de relação pedagógica. Contudo, a maior parte dos 

inqueridos está consciente dos benefícios pedagógicos que advêm de uma boa 

relação pedagógica escola/comunidade. 

 

h) Constatamos, com este estudo, a veracidade e existência efectiva dos conflitos entre 

a escola e a comunidade educativa de Tira Chapéu, conflitos esses já conjecturados 

no início da investigação. 

 

i) O estado do relacionamento pedagógico entre a escola do EBI nº 12 de Tira Chapéu 

e a comunidade educativa em que está inserida, contribui, em grande parte, para o 

insucesso do processo ensino/aprendizagem. Este insucesso pode abrandar-se com 

uma mediação pedagógica construtivista e progressista no relacionamento 

pedagógico escola/comunidade. 
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RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

 
Ao terminar o nosso trabalho, temos a consciência de que ainda restam outras pistas de 

investigação, numa perspectiva de complementaridade, ou direccionamento para outros 

objectivos. Afinal, nenhum estudo é acabado. Não queríamos, contudo, deixar de apresentar 

algumas sugestões e/ou recomendações que consideramos pertinentes, tais como: 

 

 Os professores e a direcção da escola devem ser mais pró-activos na 

aproximação pedagógica da comunidade à escola, não se limitando este 

relacionamento às reuniões de fim de períodos lectivos. 

 A direcção da escola deve incentivar a criação de uma associação de pais e 

encarregados de educação, envolver personalidades da comunidade no processo 

de formação dos professores e alunos e incentivar a população que habita à volta 

da escola, a participar na segurança da mesma.  

 A direcção da escola deve envolver os coordenadores pedagógicos na mediação 

pedagógica para superação dos alunos com maiores dificuldades de 

aprendizagem e de relacionamento com os familiares. 

 Os professores deverão fazer mais visitas domiciliárias, com vista a aproximação 

da escola à família e aos educandos. 

 Perante estes factos, exortamos o Ministério da Educação e Ensino Superior a 

efectivação de um corpo de Supervisores e Orientadores Pedagógicos, 

devidamente organizado para formar professores, coordenadores e gestores. 

Disso poderá resultar o reforço da percepção do real valor do envolvimento da 

comunidade no processo ensino/aprendizagem e no combate ao insucesso 

escolar. Haverá, naturalmente, ganhos do ponto de vista de exercício eficiente e 

eficaz das suas funções, enquanto mediadores de relações pedagógicas 

escola/comunidade.  

 Finalmente encorajar a quem desejar, a continuidade do estudo das relações 

pedagógicas escola/comunidade, a nível nacional, como forma de identificar 

causas de insucesso escolar que ainda apresentam percentagens preocupantes 

noutras comunidades escolares em Cabo Verde.  
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