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Em qualquer instituição seja qual for todas necessariamente precisam ter um líder
que a impulsione dando novas sugestões e novas expectativas para o grupo. No
contexto escolar o supervisor é considerado um dos líderes de extrema eficácia,
visto que o mesmo está ligado diretamente com os demais componentes da escola.
Todavia para ser um líder não basta apenas ter vontade, mas também é necessário o
saber ser líder, conhecer e entender os liderados. Um grupo é resultado de seu líder;
o tipo de liderança é extremamente decisivo nos resultados finais de qualquer
atividade, mas sem perder a objetividade do processo. Como objetivo pretendíamos
saber quais são as principais característica para o supervisor escolar ser um bom
líder educacional. Para a realização do mesmo utilizamos o método dedutivo
porque partimos do estudo do todo para as parte do que forma um bom lider como
procedimento utilizamos do estudo de caso. O bom supervisor não é aquele que
apenas delega atividades, ao contrário esse seria o menos indicado, na atualidade
percebemos que o bom supervisor deve ser dinâmico em sua práxis, não
esquecendo que existem algumas características indispensáveis para exercer uma
boa liderança. Em nossa pesquisa apontamos algumas que são: a ética,
objetividade, interatividade, respeito e o planejamento, todos são extremamente
importantes para a mediação. Enfim o caminho para que o supervisor se torne um
bom líder educacional não é fácil, mas tão pouco impossível basta querer e ter
determinação para prosseguir, liderança não significa observar de longe, entretanto
estar inteirado, trabalhando junto, participando de todo o processo.
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