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Uma visão caleidoscópica da Supervisão 

 

 

Idália Sá-Chaves 
Universidade de Aveiro 

in a hall of mirrors 
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 O conceito de Supervisão 

  (uma visão caleidoscópica) 

 
1. Metáfora : conceito e função 

2. O caleidoscópio  como  conceito (carácter 

dinâmico e espelhamento) 

3. A supervisão como conceito  (finalidades, 

tempo, estratégias, estilos e cenários) 

 

4. Emergência, novidade e deslumbre 
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• Pressupostos 

 

• O conceito de Supervisão: uma perspectiva complexa 

• (Re)leitura  da matriz conceptual  

• Para uma  pedagogia do olhar/cuidar 
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 Processo supervisivo 

 

 

 

Atitude hermenêutica 

 

Atribuição de significados (indícios) 

Espaço de compreensão (do Outro)                

Interpretação (do processo) 
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Metáfora: 

 
   “ Falar de 

                                           em termos de 
 

 

 

Lakoff  Y Johnson, 1989 

uma 

coisa  
outra” 
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Um caleidoscópio é um aparelho óptico formado 

por um pequeno tubo de cartão ou de metal, com 

pequenos fragmentos de vidro colorido, que, 

através do reflexo da luz exterior em pequenos 

espelhos inclinados, apresentam, a cada 

movimento, combinações variadas e agradáveis de 

efeito visual. 

 

O nome "caleidoscópio" deriva das palavras gregas 

καλός (kalos), "belo, bonito", είδος (eidos), "imagem, 

figura", e σκοπέω (scopeο), "olhar (para), observar". 
in Wikipédia 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vidro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espelho
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
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Brinquedo para crianças e adultos, instrumento de ótica, fonte de inspiração para os desenhistas, decoradores e bordadeiras, o Caleidoscópio é, na verdade, um objeto precioso. Trata-se de um tubo cilíndrico, cujo fundo é de vidro opaco; no interior são colocados alguns fragmentos de vidro colorido e três espelhinhos. pondo-se diante da luz e observando no interior do tubo, através de um furo feito na tampa, e fazendo rolar lentamente o objeto, assiste-se a um espetáculo bastante divertido; de fato, os pequenos vidros coloridos, com os reflexos dos espelhos, multiplicam-se e, mudando de lugar a cada movimento da mão, dão lugar a numeroso desenhos simétricos e sempre diferentes. 

  
Brinquedo para crianças e adultos, instrumento de ótica, fonte de inspiração para os desenhistas, decoradores e bordadeiras, o Caleidoscópio é, na verdade, um objeto precioso. Trata-se de um tubo cilíndrico, cujo fundo é de vidro opaco; no interior são colocados alguns fragmentos de vidro colorido e três espelhinhos. pondo-se diante da luz e observando no interior do tubo, através de um furo feito na tampa, e fazendo rolar lentamente o objeto, assiste-se a um espetáculo bastante divertido; de fato, os pequenos vidros coloridos, com os reflexos dos espelhos, multiplicam-se e, mudando de lugar a cada movimento da mão, dão lugar a numeroso desenhos simétricos e sempre diferentes. 

  
Brinquedo para crianças e adultos, instrumento de ótica, fonte de inspiração para os desenhistas, decoradores e bordadeiras, o Caleidoscópio é, na verdade, um objeto precioso. Trata-se de um tubo cilíndrico, cujo fundo é de vidro opaco; no interior são colocados alguns fragmentos de vidro colorido e três espelhinhos. pondo-se diante da luz e observando no interior do tubo, através de um furo feito na tampa, e fazendo rolar lentamente o objeto, assiste-se a um espetáculo bastante divertido; de fato, os pequenos vidros coloridos, com os reflexos dos espelhos, multiplicam-se e, mudando de lugar a cada movimento da mão, dão lugar a numeroso desenhos simétricos e sempre diferentes. 

  

Brinquedo para crianças e adultos, instrumento de ótica, 

fonte de inspiração para os desenhistas, decoradores e 

bordadeiras, o Caleidoscópio é, na verdade, um objeto 

precioso.  

Trata-se de um tubo cilíndrico, cujo fundo é de vidro 

opaco; no interior são colocados alguns fragmentos de 

vidro colorido e três espelhinhos.  

Pondo-se diante da luz e observando no interior do tubo,  

através de um furo feito na tampa, e fazendo rolar 

lentamente o objeto, assiste-se a um espetáculo bastante 

divertido;  

De fato, os pequenos vidros coloridos, com os reflexos dos 

espelhos, multiplicam-se e, mudando de lugar a cada 

movimento da mão, dão lugar a numeroso desenhos 

simétricos e sempre diferentes. 
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 Espelhamento 

 
(… no interior são colocados alguns fragmentos 

de vidro colorido e três espelhinhos…)  

 

 Ação 
( fazendo rolar /rodar 

lentamente o objeto…) 

 

 



 Supervisão não standard 

Ajuste  estratégico a cada sujeito, a cada 
contexto 

 e a cada situação e momento… 
Sá-Chaves, 2002 

Rodar o olhar, ver  de 

outro modo 
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 Supervisão não standard 
 

Efeito de espelhamento 



Supervisão 

•  Natureza 

•Dinâmica 
•Relacional 
•Hermenêutica 
•Interaccionista 
•Dialógica 

 Finalidade Desenvolvimentista 

 Estratégia (s) 

Acção 

 

Reflexão 

 

Observação 

 

Comunicação 

 

 Avaliação 

 

 

  Forma 
Hetero-supervisão 

Auto-supervisão 

 Díade 

  N+2 

Formativa 
Sumativa  

Hierarquizada 
 

Democrática 

 
Directa 
Diferida 

 
Verbal 
Não verbal 

 

 Momento 
Antes/proactiva 

Durante/interactiva 

Após/retroactiva 

Vertical 

Horizontal 

Integrada 

 Cenário 

 
Reprodutivo (imitativo) 
Descoberta guiada 
Psicopedagógico 
Pessoalista 
Clínico 
Ecológico 
Integrador (Crítico - Reflexivo) 

Pedagógica 
Profissional 
Curricular 
Institucional 
Investigacional 

Técnica 
Prática 
Crítica 

 Direcção 

Um referente/matriz 

conceptual expandida 

 Estilo 
Directivo 
Colaborativo 
Não standard 


