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PRÁTICA SUPERVISIONADA 
E CONSTRUÇÃO DO CONHECI-
MENTO PROFISSIONAL

Os diferentes capítulos deste livro dão 
conta de um modo plural de pensar a 
formação prática dos professores, em 
especial a prática de ensino supervi-
sionada, e de um processo pelo qual os 
autores geram a sua própria aprendiza-
gem a partir da sua praxis do trabalho 
de investigação e/ou formação.

Saúda-se, pois, a convergência de es-
forços destes autores e a partilha do 
conhecimento por eles produzido, dei-
xando ao leitor um trabalho de decifra-
ção e signi� cação que conduza a um 
melhor conhecimento pro� ssional e à 
partilha de boas práticas de supervisão.

Os sete capítulos que compõem este livro debruçam-se sobre 
os processos de supervisão e o desenvolvimento da capaci-
dade crítica dos formandos, nas perceções e re� exões destes 
nos espaços e tempos de prática de ensino supervisionada e 
como elas se vertem no processo de construção do conhe-
cimento pro� ssional. Incorporam alguns estudos empíricos 
que visam saber, nomeadamente, como os diferentes atores 
(formandos, supervisores institucionais, orientadores coo-
perantes) percepcionam as práticas de supervisão, em que 
sentido mudaram as práticas de formação dos pro� ssionais, 
como os formandos desenvolvem a sua re� exividade, que 
papéis estão reservados aos supervisores institucionais e aos 
orientadores cooperantes no processo de formação prática, 
que elementos estão presentes na regulação da supervisão, 
em que dimensões e como se pode melhorar o processo de 
supervisão com vista a apoiar os futuros professores a desen-
volverem o conhecimento pro� ssional especí� co.
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