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 Investigação e Desenvolvimento 

Idália Sá-Chaves 
Universidade de Aveiro 

Comprendre pour faire, faire pour comprendre 
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Investigar em Educação 

Comprendre pour faire 

 

 Guião 

 

 Comprendre pour faire… 

 

 …faire pour comprendre 
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Supervisão, Investigação e Complexidade 

 

 

 O quê investigar  

 Porquê? 

 Como investigar? 

 Para quê investigar?  
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Investigação  

 GUIÃO 

 

 

 

• Pressupostos 

• O conceito de Supervisão: “an expanded vision” 
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                       Investigação     

 

 Pressupostos 

 
 Evolução da matriz conceptual 

                             (uma visão expandida) 

 

 Os conceitos e a multi-referencialidade 

                             (uma visão complexa) 

 

 Zonas de inexplicabilidade 

                             (uma visão inacabada) 
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                                   Supervisão, Investigação e Complexidade  

                                               Formulações iniciais  

 
• Supervisão 

 

“Acto ou feito de dirigir, orientar ou inspeccionar” 

 

• Supervisionar 

 

“Dirigir, orientar ou inspeccionar a partir de uma posição 
superior” 

Dicionário Universal da Língua Portuguesa,  

Texto Editora 
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                                                                                    Supervisão, Investigação e Complexidade    

                                                                                                              Formulações iniciais  

  

 • Supervisão 

 

 

“  …processo em que um professor, em princípio, mais 

experiente e informado, orienta um futuro professor no 

seu desenvolvimento humano, pessoal e profissional…” 

 Alarcão e Tavares, 1987 
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Conceito de Supervisão 

uma visão expandida : de onde se vê? 

 ? 

• A abrangência do olhar /  

   abordagem etimológica 

(SUPER)VISÃO 
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Conceito de Supervisão 

uma visão expandida: de onde se vê? 

 

 

 

    - Homem da planície por que sobes tu à   

       montanha? 

     - Para ver melhor a planície. 
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       O conceito de Supervisão 

uma visão expandida: de onde se vê? 

 A  ampliação do olhar/ conceito 

Complexidade 

 Princípio da Totalidade 

  Efeito de distanciamento (espacial) 

visão global 

percepção sistémica 
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O conceito de Supervisão 

uma visão expandida : de onde se vê? 
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      O conceito de Supervisão 

 uma visão expandida : de onde se vê? 

 A  ampliação do olhar / ampliação do conceito 

• Reflexão 

  Dar tempo à reflexão 

 

  Dar tempo à ponderação 

 

  Dar oportunidade à relação 

Efeito de distanciamento (temporal) 
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  O conceito de Supervisão 

 uma visão expandida: de onde se vê? 

         “Si te caes diez veces  

             Te levantas! 
             Otras diez, otras cién, 
             Otras quiñientas 
             No han de ser tus caídas tan violentas 
             ni siquiera, por Diós,  
             han de ser tantas…” 
                                                              autor desconhecido 
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      O conceito de Supervisão 

                  uma visão expandida : o que se pode ver? 

 O objecto do olhar / o objecto do conceito… 

 

prática(s) 
(pedagógica, clínica,…) 

• Observação 

 
 Objectivável 

 

  Directamente  

     observável 

 

(super)visão 
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O conceito de Supervisão 

 uma visão expandida : o que não se pode ver … 

 O objecto do olhar / objecto do conceito 

Processos de pensamento / formação 

(pessoa em desenvolvimento) 

 (super)visão 

 

• Observação 
 
invisibilidade 

 

imaterialidade 

 

intangibilidade 

 
não directamente  

   observável 
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O conceito de Supervisão 

uma visão expandida : como se vê? 

 

TODO PONTO DE VISTA É A VISTA DE UM PONTO 

 

Ler significa reler e, compreender, interpretar 

Cada um lê com os olhos que tem 

E interpreta a partir de onde os pés pisam. 

Todo ponto de vista é a vista de um ponto. 

Para entender como alguém lê,  

é necessário saber como são seus olhos   

e qual é a sua visão de mundo 

… … … 

 

                                                                                               Boff, 1997 

 
 

                                                                                                             

 

 Contingências do olhar 
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O conceito de Supervisão 

uma visão expandida : o que se vê? 

 Processo supervisivo 

 

 

 

Atitude hermenêutica 

 

Atribuição de significados (indícios) 

Espaço de compreensão (do Outro)                

Interpretação (do processo) 
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O conceito de Supervisão 

 uma visão expandida : o que se vê?  

 A aproximação do olhar… 

  Efeito de proximidade 

(super)visão 
a  experiência do OLHAR (contemplar) 

a experiência do VER (distinguir) 

Pessoa em desenvolvimento 

a experiência do SENTIR (compreender) 
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         O conceito de Supervisão: uma visão expandida 

Transgressões : o que se vê?  
 A (re)inversão do olhar… 

micro 

   O todo e a parte / princípio  hologramático 

 

                         Complexidade 

 

  Efeito de zoom 

 

macro 
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       O conceito de Supervisão: uma visão expandida  

Transgressões: como se pode ver?  

  A expressão do PENSAR 

 

 

 a fala 

 a escrita 

 a acção 

 o silêncio 

 

Relação supervisiva: 

(agir comunicacional) 

 

   

   As 

narrativas 

      pessoais   
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O conceito de Supervisão: uma visão expandida 

 Transgressões: como se pode ver?  

 As incertezas do olhar… 

3º Incluído 

Supervisor Supervisando 

Recursividade 
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   O conceito de Supervisão: uma visão expandida 

 Transgressões: como se pode ver? 

 A mediação do olhar… 

singularidade 

autenticidade 

sistematicidade 

originalidade 

criatividade 

oportunidade 

sustentabilidade 

pessoalidade 

 

• O portfolio reflexivo 
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 O conceito de Supervisão: uma visão expandida 

 Transgressões: como se pode ver? 

 A mediação do olhar… 

Complexidade 
Imprevisibilidade 

Incerteza 

Impredictibilidade 

Recursividade 

• Emergência: 
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               O conceito de Supervisão: uma visão expandida  

Transgressões: como se pode ver?  

 A mediação do olhar… 

   (entre)olhar… 

O que  já   sabe O que se pode vir a saber 

 

Supervisor 

Supervisando 
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O conceito de Supervisão: uma visão expandida 

 Transgressões: como se pode ver? 

 O (meta)olhar… 

 

Uma abordagem epistemológica 

 

Conhecimento pedagógico (geral e de conteúdo) 

Conhecimento do Outro (aluno; docente; utente) 

Conhecimento dos contextos (micro;meso;exo) 

Conhecimento de conteúdo (referencial) 

Conhecimento dos fins, objectivos e valores 

                Shulman, 1986 

 

• (re)construir o conhecimento próprio 
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            O conceito de Supervisão: uma visão expandida  

 Transgressões: o que se pode ver?  

 Indícios do pensar… 

 A função mediadora da palavra 
  (a palavra que encoraja, que conforta, que 

estrutura, que equilibra, que ensina, que liberta, que 

cuida ou…) 

 

 Os equívocos/dilemas da linguagem 

    (a palavra reflectida, atenta, prudente, sábia) 

 

  Relação supervisiva / relação reflexiva 

 

Falar / Dizer 

(comunicação oral) 
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O conceito de Supervisão : uma visão expandida 

 Transgressões: o que se pode ver?  

 Indícios do pensar… 

Relação supervisiva / relação reflexiva 

    Observação 

    Reflexão na / sobre / para a acção 

    Conhecimento emergente 

    Avaliação/consciencialização (êxitos e fracassos) 

    Autocontrole /autoconfiança /autoestima /auto nomia 
    Reconstrução do saber prévio 

 

a prática / o fazer 

 

 

 

mudança, transformação, emancipação 
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 O conceito de Supervisão : uma visão expandida 

 Transgressões: o que se pode ver? 

 Indícios do pensar… 

Relação supervisiva / relação reflexiva 

 

 o silenciar 

( não falar, não escrever, não fazer) 

descrença, desinvestimento, baixa auto-estima, ruptura 

(in)comunicação 
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O conceito de Supervisão: uma visão expandida 

 Transgressões: quem vê quem? 

 A (re)colocação do olhar… 

 
Pai, Mãe… 

Filho(s)… 
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O conceito de Supervisão: uma visão expandida 

 Transgressões: quem vê quem? 

 A (re)colocação do olhar… 

 
Professor 

Aluno(s) 
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O conceito de Supervisão: uma visão expandida  

 Transgressões: quem vê quem? 

 A (re)colocação do olhar… 

 Coordenador, Director… 

                  grupo, turma, instituição 
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O conceito de Supervisão: uma visão expandida 

 Transgressões: quem vê quem? 

 A (re)colocação do olhar… 

 

 • Supervisão vertical 

Pessoal 

 

Pedagógica 

 

Profissional 

 

Institucional 

 

Curricular 
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          O conceito de Supervisão: uma visão expandida 

 Transgressões: quem vê quem?  

 A dança do olhar… 

Professor Aluno 
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O conceito de Supervisão: uma visão expandida 

 Transgressões: quem vê quem? 

 A dança do olhar… 

 

homem mulher 
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 Aconteceu 
Eu não estava à tua espera 
E tu não me procuravas 
Nem sabias quem eu era 
Eu estava ali 
Só porque tinha que estar 
E tu chegaste 
Porque tinhas que chegar 
Olhei para ti 
O mundo inteiro parou 
Nesse instante a minha vida 
A minha vida mudou 
Tudo era para ser eterno 
E tu para sempre meu 
Onde foi que nos perdemos? 
O que foi que aconteceu? 
Tudo era para ser eterno 
E tu para sempre meu 
Onde foi que nos perdemos? 
Meu amor 
O que foi que aconteceu? 
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     O conceito de Supervisão: uma visão expandida 

 Transgressões: quem vê quem? 

 Supervisão horizontal 

 A dança do olhar  

Transformabilidade 

Consciência 

 

Regulação 

 

Oportunidade 
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O conceito de Supervisão: uma visão expandida  

 Transgressões: Olhar sem ver?  

 (im)possibilidades do olhar… 

…ao complexo… 

Os limites do olhar 

Os limites do comunicar 

A radical inacessibilidade/ 

/ inexplicabilidade dos fenómenos sociais e humanos 

 

Abertura ao incerto, ao imprevisível, ao indizível 
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O conceito de Supervisão uma visão expandida  

 Transgressões: tentar ver?  

 O fascínio do olhar… 

Supervisionar: 

  Como aproximação 

  Como possibilidade 

  Como construção 

  Como partilha 

  Como disponibilidade 

 Como tentativa 

 Como esforço 

 Como dedicação 

 Como compromisso ético 

Como constante 

(inter)mediação 
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O conceito de Supervisão: uma visão expandida 

 Transgressões: tentar ver? 
• O fascínio do devir… 
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                 O conceito de Supervisão: uma visão expandida 

                                                     Transgressões: tentar ver? 

 O conceito de Supervisão 

 

… “SALA DE ESPELHOS” 

…SALA DE ESPELHOS 

…Sala de espelhos 

Da “díade”  

         e 

Do “follow me”   ao 

“hall of mirrors” 

 


