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Introdução 

 

A Supervisão, nas áreas de actividade da Psicologia, começou por se assemelhar às relações de 

“mestre e aprendiz” noutras áreas. Ou seja, um “aprendiz” com conhecimentos e competências 

mínimos aprendia o trabalho observando, assistindo e recebendo feedback de um elemento com 

mais experiência – o “mestre”. Pressuponha-se que, por o “mestre” ser bom no que fazia, seria 

igualmente bom e capaz de ensinar e supervisionar. No entanto, este pressuposto não parece 

verificar-se. Hoje compreendemos que as duas tarefas (realizar o trabalho e ensiná-lo/supervisioná-

lo) implicam competências diferentes. E, portanto, nem sempre um “mestre” num determinado 

trabalho é um “mestre” na tarefa de supervisão. A conceptualização da Supervisão como uma 

relação de “mestre-aprendiz” evoca ainda uma hierarquia de poder que favorece a autoridade do 

“mestre” – dinâmica esta que não é suportada pela literatura científica disponível sobre Supervisão 

(Smith, 2009). 

 

Actualmente, a Supervisão é considerada um mecanismo crítico na facilitação da formação 

profissional de qualidade dos Psicólogos e da prática segura da Psicologia junto da população. Os 

Psicólogos reconhecem que a Supervisão é uma área especializada da sua actividade profissional, 

que tem como fundação os seus próprios conhecimentos e competências e que pode ser aprendida 

e melhorada através de formação adequada (APA, 2015).  

 

Embora a Supervisão seja reconhecida com uma das competências chave dos Psicólogos, a formação 

em Supervisão e a definição das competências específicas dos Supervisores ainda são áreas 

negligenciadas. A maior parte dos Supervisores em Psicologia não recebeu formação específica 

nesta área de competência (Falender et al., 2004). 

 

 

A Definição de Supervisão 

 

A Supervisão é considerada uma competência profissional distintiva dos Psicólogos, que inclui 

conhecimentos, capacidades e valores específicos (APA, 2015). 

 

A APA (2014) define a Supervisão como uma prática profissional distintiva que utiliza uma relação 

colaborativa com componentes facilitadores e avaliativos, que se estende ao longo do tempo, e que 

tem como objectivo melhorar as competências profissionais e as práticas científicas do 

supervisando, monitorizando a qualidade dos serviços oferecidos, protegendo o público e 

funcionando como gatekeeper para a entrada na profissão.  

 

De acordo com a APA (2015), a Supervisão caracteriza-se ainda por: 

 
 Ao mesmo tempo que dá prioridade ao cuidado dos clientes e à protecção da população, 

foca-se na aquisição de competências pelo supervisando e no seu desenvolvimento 

profissional; 

 



REVISÃO DE DADOS E LITERATURA CIENTÍFICOS OPP 

 
 

 Obrigar a que o Supervisor tenha competência funcional nos domínios que supervisiona; 

 

 Estar ancorada nas evidências científicas mais recentes sobre a supervisão e as 

competências que estão a ser supervisionadas; 

 

 Incluir responsabilidades de ambas as partes – Supervisor e supervisando; 

 

 Integrar, intencionalmente as dimensões da diversidade em todos os aspectos da prática 

profissional; 

 

 Ser influenciada por factores pessoais e profissionais, incluindo valores, atitudes, crenças e 

viés interpessoais; 

 

 Ser conduzida com base de uma adesão estrita a princípios éticos e legais; 

 

 Usar uma abordagem baseada no desenvolvimento e nos aspectos fortes do supervisando; 

 

 Requerer uma prática reflexiva e a auto-avaliação do supervisando e do Supervisor; 

 

 Incorporar o feedback bidireccional entre o Supervisor e o supervisando; 

 

 Se distinguir da Consultadoria, Psicoterapia pessoal e Mentoria. 

 

Carrol (2007) define a Supervisão como uma forma de aprendizagem experiencial. Aponta-a como 

um processo de reflexão-em-acção que resulta numa reflexão-para-a-acção. Reflecte-se no 

presente, considerando o que aconteceu no passado, para influenciar o futuro, fazendo melhor. 

 

 

Modelos de Supervisão 

 

Até recentemente, a variedade dos modelos de Supervisão agregava-se em três grandes categorias 

(Gonsalvez & Calvert, 2014):  

 

1. Os modelos de Supervisão baseados em princípios e práticas originadas das 

psicoterapias ou de contextos de Supervisão, por exemplo, a Supervisão em Terapia 

Cognitivo-Comportamental, a Supervisão Psicodinâmica ou os modelos dos sistemas 

familiares de Supervisão;  

 

2. Os modelos do papel social, que enfatizam os diferentes papéis que o Supervisor 

tem de desempenhar na Supervisão (por exemplo, professor, conselheiro) e usam 

esses papéis para enquadrar e informar os conteúdos, métodos e técnicas da 

Supervisão (por exemplo, o Modelo da Discriminação);  
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3. Os modelos desenvolvimentais da Supervisão, que enfatizam as diferentes fases de 

progresso até se tornar um Supervisor experiente. 

 

Os modelos de Supervisão baseados em competências constituem uma nova categoria (Gonsalvez & 

Calvert, 2014). A Supervisão baseada em Competências é uma abordagem à Supervisão, que não 

exclui outros modelos de supervisão. É uma abordagem meta teórica que identifica explicitamente 

os conhecimentos, capacidades e atitudes que compõem as competências de Supervisão. E que está 

a ser adoptada em diversas especialidades e internacionalmente (APA, 2014).  

 

 

A Supervisão como uma Competência Chave dos Psicólogos 

 

A Supervisão é já reconhecida como uma competência profissional distintiva dos Psicólogos e, por 

isso, deve ser desenvolvida através de formação adequada para o efeito. Devem ser concebidos e 

implementados modelos de formação contínua que garantam o desenvolvimento das competências 

do Supervisor ao longo da sua carreira profissional (Falender et al., 2004), respeitando as 

necessidades de Supervisores mais e menos experientes. Os Supervisores devem ainda ter 

oportunidade de se encontrar regularmente para partilhar informação e discutir problemas (BPS, 

2010).  

 

A competência em Supervisão implica, em primeiro lugar, valorizar a Supervisão como uma 

competência profissional distintiva e valorizar a importância da formação específica em Supervisão.  

 

Falender et al. (2004) identificaram 5 factores essenciais que permeiam todos os aspectos do 

desenvolvimento profissional e contribuem para a prática da supervisão, exigindo conhecimentos, 

competências e valores específicos:  

 

1. Reconhecimento de que a aquisição das competências é um processo cumulativo e 

desenvolvimental que ocorre ao longo da vida; 

2. Reconhecimento de que a atenção à diversidade, nas suas várias formas (por exemplo, 

idade, incapacidade, etnia, género, identidade de género, raça, religião, orientação sexual 

ou estatuto socioeconómico) se relaciona com todos os aspectos da supervisão e exige 

competências específicas. 

3. Reconhecimento de que a atenção às questões éticas e legais é essencial. 

4. Reconhecimento de que a formação é influenciada por factores profissionais e pessoais, que 

incluem os valores, crenças, viés interpessoais e conflitos que são considerados fontes de 

contratransferência. 

5. Reconhecimento da necessidade regular de auto-avaliação e avaliação pelos pares ao longo 

de todos os níveis de desenvolvimento do Supervisor. 
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Matrizes de Competências de Supervisão 

 

A competência de Supervisão é um produto de várias competências que, em conjunto e 

combinadas, determinam a competência de um Psicólogo como Supervisor.  

 

Falender et al. (2004) desenvolveram uma Matriz de Competências de Supervisão que inclui 6 

categorias: Conhecimento, Capacidades, Valores, Contexto Social, Formação das Competências de 

Supervisão e Avaliação das Competências de Supervisão. Esta matriz correspondeu a um esforço 

preliminar de definição das competências de Supervisão para um Psicólogo em início de carreira 

(níveis mínimos de competência em Supervisão). 

 

Conhecimento 

1. Conhecimento da área que está a ser supervisionada (psicoterapia, psicoeducação, 

investigação, avaliação psicológica, etc.). 

2. Conhecimento dos modelos, teorias e investigação sobre supervisão. 

3. Conhecimento do desenvolvimento profissional dos supervisandos (por exemplo, como é 

que os psicoterapeutas se desenvolvem). 

4. Conhecimento dos aspectos éticos e legais específicos da supervisão (por exemplo, 

consentimento informado e relações múltiplas). 

5. Conhecimento dos procedimentos de avaliação e de avaliação de resultados. 

6. Consciência e conhecimento da diversidade nas suas várias formas. 

 

Capacidades 

1. São necessárias em diferentes modalidades de Supervisão (por exemplo, individual e 

grupal). 

2. Competências de Relação – capacidade de construir uma relação/aliança de supervisão. 

3. Sensibilidade à multiplicidade de papéis com os supervisandos (por exemplo, ensinar, apoiar 

e avaliar) e capacidade de desempenhar e equilibrar múltiplos papéis. 

4. Capacidade de proporcionar feedback formativo e sumativo eficaz. 

5. Capacidade de promover o crescimento e a auto-avaliação no supervisando. 

6. Capacidade de auto-avaliação. 

7. Capacidade para avaliar as necessidades de aprendizagem e o nível de desenvolvimento do 

supervisando. 

8. Capacidade para encorajar e usar o feedback do supervisando. 

9. Capacidades didácticas e pedagógicas. 

10. Capacidade de definir limites apropriados e procurar ajuda externa quando as questões do 

supervisando estão fora da área de competência do supervisor. 

11. Flexibilidade. 

12. Pensamento científico e tradução do conhecimento científico para a prática ao longo do 

desenvolvimento profissional. 

Valores 

1. A responsabilidade pelo cliente e pelo supervisando é do Supervisor. 
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2. O Supervisor deve respeitar o supervisando e o seu desenvolvimento. 

3. Responsabilidade pela sensibilidade à diversidade nas suas várias formas. 

4. Valorizar o equilíbrio entre o apoio e o desafio ao supervisando. 

5. Valorizar o Empowerment do supervisando. 

6. Compromisso com a aprendizagem e o crescimento profissional ao longo da vida (do 

Supervisor e do supervisando). 

7. Equilíbrio entre as necessidades clínicas e de formação (reconhecendo que o bem-estar do 

cliente está acima dos desejos do supervisando). 

8. Valorização dos princípios éticos. 

9. Compromisso com o conhecimento e a utilização da ciência psicológica disponível 

relacionada com a Supervisão. 

10. Compromisso com o conhecimento das próprias limitações. 

 

Contexto Social 

(A Supervisão não existe isoladamente, mas acontece numa rede complexa de relações e contextos 

sociais mais e menos próximos – por exemplo, a instituição onde a Supervisão se desenrola e o 

sistema e políticas de saúde existentes). Existem várias forças legais, sociopolíticas, profissionais, 

económicas e outras que moldam o processo de Supervisão.) 

1. Diversidade. 

2. Questões éticas e legais. 

3. Processo Desenvolvimental. 

4. Conhecimento do sistema e das expectativas envolvidas no processo de Supervisão. 

5. Consciência do contexto sociopolítico no qual a Supervisão ocorre. 

6. Criação de um clima em que o feedback honesto é a norma (quer o de apoio quer o de 

desafio). 

 

Formação das Competências de Supervisão 

 

1. Completar uma Formação específica em Supervisão. 

2. Receber Supervisão da Supervisão que realizou, incluindo alguma forma de observação 

(gravação áudio ou vídeo) com feedback. 

 

Avaliação das Competências de Supervisão 

 

1. Terminar a formação em Supervisão com sucesso. 

2. Verificação do processo de Supervisão da Supervisão de modo a confirmar a preparação 

para Supervisionar de forma independente. 

3. Evidência de observação directa (por exemplo, gravação áudio ou vídeo). 

4. Documentação da experiência de Supervisão que reflicta diversidade. 

5. Documentação do feedback aos supervisandos. 

6. Auto-avaliação e consciência da necessidade de consultar outros sempre que necessário. 



REVISÃO DE DADOS E LITERATURA CIENTÍFICOS OPP 

 

 

7. Avaliação dos resultados da Supervisão – individuais e grupais. 

 

Posteriormente, e com base na Matriz desenvolvida por Falender et al. (2004), a American 

Psychological Society (APA, 2014) apresentou um conjunto de Guidelines on Supervision 

organizadas em 7 domínios:  

 

1. Competência do Supervisor. Os Supervisores devem esforçar-se para serem competentes 

nos serviços psicológicos prestados aos clientes por supervisandos sob sua supervisão e 

quando supervisionam em áreas em que lhes são menos familiares, devem adoptar medidas 

razoáveis para garantir a competência do seu trabalho e para proteger os clientes de 

possíveis danos. Os Supervisores devem assegurar-se de que possuem conhecimentos e 

capacidades actualizadas sobre as áreas que supervisionam (por exemplo, psicoterapia), as 

teorias psicológicas, as dimensões da diversidade e as diferenças individuais. Os 

Supervisores conhecem ainda o contexto no qual a supervisão ocorre (incluindo o contexto 

sociopolítico) e estão conscientes do impacto que podem ter no processo de supervisão. Os 

Supervisores procuram atingir e manter as suas competências de Supervisão através de 

formação.  

 

2. Diversidade. Os Supervisores devem esforçar-se por desenvolver e manter a consciência das 

suas competências relativas à diversidade, que incluem as suas atitudes, conhecimentos e 

capacidades, ao longo de toda a sua vida profissional. Os Supervisores estão conscientes que 

devem ser modelos no que diz respeito ao conhecimento, atitudes e capacidades de gerir a 

diversidade. A capacidade dos Supervisores reflectirem, reverem e actualizarem os seus 

conhecimentos sobre a diversidade são lições importantes para os supervisandos.  

 

3. Relação de Supervisão. Os Supervisores valorizam e procuram criar e manter uma relação 

de colaboração que promova o desenvolvimento das competências do supervisando. Os 

Supervisores procuram rever regularmente o progresso do supervisando e a efectividade da 

relação de supervisão, resolvendo as questões que vão surgindo nesse processo e revendo 

os objectivos e tarefas da Supervisão. 

 
4. Profissionalismo. Os Supervisores esforçam-se por ser modelos de profissionalismo no seu 

comportamento e interacções com outros, ensinando conhecimentos, capacidades e 

atitudes associadas ao profissionalismo.  

 

5. Avaliação e Feedback. Os Supervisores promovem uma relação de colaboração aberta e 

transparente, que permita um feedback e avaliação activos, ancorados no desenvolvimento  

de competências do supervisando. Uma das principais responsabilidades da Supervisão é 

precisamente monitorizar e proporcionar feedback sobre o desempenho do supervisando. A 

observação ou a revisão de sessões gravadas deve ser o procedimento preferencial. Embora 

a o auto-relato do supervisando seja a fonte mais frequentemente utilizada, a acuidade 

deste relativo depende da memória humana e dos processamento de informação  
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subjacente, assim como da percepção do próprio supervisando. Por isso, quanto mais 

directo for o acesso do Supervisor ao trabalho do supervisando, mais útil será o seu 

feedback. O feedback deve ser directo, claro e contigente, ancorado no comportamento e 

responsivo às reacções do supervisando, tendo em conta o impacto na relação de 

supervisão. Os supervisores reconhecem o valor e apoiam a auto-avaliação do supervisando 

incorporando-a no processo de avaliação das competências. Os Supervisores procuram 

feedback dos seus supervisandos sobre a qualidade da Supervisão que fornecem, com o 

objectivo de melhorarem as suas competências de Supervisão. 

 

6. Problemas da Competência Profissional. Os Supervisores compreendem e aderem a um 

contrato de Supervisão, a procedimentos legais de avaliação e gerem directamente 

problemas de desempenho. Os Supervisores procuram identificar prontamente potenciais 

problemas de desempenho, comunica-los aos supervisandos e geri-los de forma adequada e 

atempada, proporcionando oportunidades de mudança. Os Supervisores são competentes 

no desenvolvimento e implementação de planos para corrigir problemas de desempenho.  

 

7. Considerações Éticas, Legais e Regulamentares. Os Supervisores modelam processos de 

tomada de decisão e práticas éticas, respeitando o Código Deontológico e todas as leis e 

regulamentos aplicáveis. Os Supervisores estão conscientes de que a sua primeira obrigação 

legal e ética é para com a protecção do bem-estar do cliente.  

 

Igualmente influenciada pelo trabalho de Falender et al. (2004), a British Psychological Society (BPS, 

2010a) desenvolveu uma Matriz de Competências de Supervisão que também pode ser utilizada 

como um instrumento de auto-avaliação e de reflexão sobre o desenvolvimento de competências de 

Supervisão: 

 

1. Formação. O Supervisor demonstra competência por: 

a. Procurar activamente novas experiências. 

b. Procurar Supervisão para a sua própria prática de Supervisão. 

c. Procurar aumentar o seu conhecimento, capacidades e compreensão da prática de 

Supervisão. 

 

 

d. Participar em formações relevantes. 

e. Identificar limitações no conhecimento e experiência, agindo sempre que adequado. 

 

2. Valores. O Supervisor demonstra competência por: 

a. Criar um fórum de discussão seguro e confiável e reconhecer potenciais 

desequilíbrios de poder. 

b. Modelar e facilitar práticas éticas (por exemplo, em relação à diversidade). 

c. Assegurar que os dilemas éticos são analisados de acordo com o Código de Ética e 

Deontologia. 
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d. Estar disposto a expor vulnerabilidades, discutir erros e tomar riscos. 

e. Ser flexível na consideração de várias intervenções na aplicação da psicologia à 

prática. 

f. Comprometer-se com o crescimento pessoal e profissional. 

g. Manter um equilíbrio entre o apoio e o desafio. 

h. Ser aberto à aprendizagem de novas experiências e situações trazidas pelo 

supervisando. 

i. Encorajar e promover um ethos construtivo. 

j. Valorizar a diferença e a diversidade. 

 

3. Contexto. O Supervisor demonstra competência por: 

a. Desenhar um contrato de Supervisão no início do processo. 

b. Envolver-se numa comunicação reflexiva, recíproca e equilibrada. 

c. Clarificar as linhas de responsabilidade e os objectivos da Supervisão 

d. Definir a informação que deve ser trazida para a Supervisão por ambas as partes. 

e. Assegurar que são mantidos registos da Supervisão pelo Supervisor e Supervisando. 

f. Definir limites e relações duais. 

g. Responder adequadamente a questões legais e éticas (por exemplo, discriminação, 

violência doméstica ou bullying). 

h. Responder adequadamente à fase de desenvolvimento do supervisando e da 

relação de Supervisão. 

i. Ser confiável.  

j. Reconhecer e adaptar-se adequadamente ao contexto da Supervisão. 

k. Discutir as questões relativas à Supervisão enquadrando-as no contexto 

sociopolítico. 

l. Apresentar a posição e a visão das partes interessadas para alargar as percepções do 

supervisando. 

 

4. Conhecimento. O Supervisor demonstra competência por: 

a. Conhecer modelos, teorias, modalidades e investigação sobre Supervisão. 

b. Conhecer as questões éticas e legais relevantes para a Supervisão. 

c. Conhecer os processos de avaliação e resultados da Supervisão. 

d. Conhecer os processos de avaliação e resultados para as crianças e suas famílias. 

e. Procurar activamente estender o seu conhecimento. 

f. Aplicar um conjunto alargado de teorias e abordagens psicológicas aos assuntos 

apresentados. 

g. Conhecer diversas intervenções. 

h. Conhecer como proceder se forem levantados problemas éticos ou de desempenho 

no comportamento do supervisando. 

i. Conhecer e usar modelos adequados de Supervisão. 

 

 

5. Capacidades. O Supervisor demonstra competência por: 
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a. Estruturar a Supervisão. 

b. Oferecer feedback preciso e construtivo. 

c. Desenvolver e manter uma aliança de Supervisão construtiva. 

d. Ser sensível a tensões à volta de papéis múltiplos. 

e. Equilibrar múltiplos papéis. 

f. Desenvolver e manter uma postura mental crítica de forma a ajudar o supervisando 

a trabalhar de forma reflexiva. 

g. Gerir limites e relações duais. 

h. Definir necessidades de aprendizagem e planos de desenvolvimento profissional 

com o supervisando. 

i. Gerir o conflito e procurar soluções. 

j. Promover o empowerment to supervisando para lidar com um conjunto alargado de 

situações. 

k. Apoiar a formulação através do encorajamento da exploração de novos 

conhecimentos e da sua aplicação prática. 

l. Responder apropriadamente ao nível de competência e experiência do 

supervisando. 

m. Reconhecer e adaptar as respostas ao supervisando. 

n. Tomar decisões sobre como proceder se forem levantadas questões éticas ou 

relativas ao desempenho do supervisando. 

o. Ser capaz de trabalhar de forma transcultural e com a diferença. 

 

 

6. Avaliação. O Supervisor demonstra competência por: 

a. Avaliar a utilidade e o impacto da Supervisão. 

b. Usar o feedback avaliativo do supervisando para desenvolver a prática de 

Supervisão. 

c. Saber quando levar um assunto à Supervisão da sua prática de Supervisão. 

d. Estar consciente da necessidade constante de formação na Supervisão. 

e. Ser capaz de avaliar a própria competência e as suas limitações, de forma honesta e 

precisa. 

f. Procurar, receber e responder ao feedback. 

 

O Psychology Board of Australia (PBA, 2013) define a seguinte lista de competências de Supervisão: 

 

1. Conhecimento e Compreensão da Profissão. Conhecimento e compreensão de: 

a. Teorias e modelos psicológicos, evidência empírica das teorias e modelos e as suas 

aplicações para a prática e a investigação. 

b. Assuntos éticos, legais e profissionais. 

c. Avaliação psicológica e medidas de avaliação relevantes para os contextos da 

intervenção e investigação psicológica. 
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d. Estratégias de intervenção disponíveis para vários grupos de clientes em diferentes 

contextos. 

e. Comunicação e relações interpessoais, incluindo a capacidade de comunicar de 

forma oral e escrita de uma perspectiva psicológica, num estilo apropriado a 

diferentes audiências e de interagir profissionalmente com um conjunto de alargado 

de clientes e outros profissionais. 

f. Contextos transculturais, incluindo demonstração de capacidade de desenvolver 

práticas adequadas com clientes de culturas e estilos de vida diferentes do seu. 

g. Práticas ao longo do ciclo de vida, incluindo a demonstração de capacidades com 

crianças, adolescentes, adultos e idosos, relevantes par ao plano de Supervisão do 

supervisando. 

 

2. Conhecimento e competência em práticas de Supervisão eficazes: 

a. Estabelecer objectivos na supervisão, incluindo a monitorização e a manutenção de 

registos. 

b. Conhecimento dos processos de aprendizagem na Supervisão, incluindo o 

conhecimento dos modelos de desenvolvimento e métodos de Supervisão. 

c. Técnicas de melhoria do desenvolvimento das competências do supervisando, 

incluindo a observação, a modelação do comportamento, o feedback e o treino das 

competências relacionais. 

 

3. Conhecimento e capacidade para desenvolver e gerir a relação de Supervisão: 

a. Estabelecer e reforçar a relação de Supervisão, incluindo o conhecimento das fases 

do desenvolvimento da relação de Supervisão. 

b. Demonstrar competência na prática reflexiva, incluindo a abertura ao feedback e a 

capacidade de utilizar a consultadoria por pares e a Supervisão da Supervisão. 

c. Capacidade para identificar e gerir os factores pessoais e a auto-exposição que 

afectem a aliança de Supervisão, incluindo responder aos problemas e rupturas na 

relação de Supervisão. 

 

4. Capacidade para avaliar as competências psicológicas do Supervisando: 

a. Demonstrar capacidade para rever e avaliar eficazmente as competências do 

supervisando, incluindo o conhecimento de métodos de avaliação eficazes. 

b. Demonstrar capacidade de oferecer feedback eficaz ao supervisando, incluindo 

demonstrar capacidades de comunicação e feedback crítico. 

c. Demonstrar capacidade de resolver problemas relacionados com competências, 

incluindo capacidades de responder a problemas relacionados com o facto de o 

supervisando não atingir um nível mínimo de competências essenciais. 

 

5. Capacidade de avaliar o processo de Supervisão: 

a. Conhecimento do processo de Supervisão, incluindo capacidade de identificação de 

expectativas e responsabilidades quer do Supervisor quer do supervisando. 

b.  
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c. Demonstrar capacidade para responder ao feedback do supervisando melhorando a 

prática da Supervisão. 

d. Demonstrar capacidades de prática reflexiva. 

 

6. Consciência e atenção à diversidade: 

a. Atenção à diversidade na Supervisão, incluindo o processo e a relação de 

Supervisão. 

b. Consciência do impacto da diversidade e da diferença (incluindo a idade) quando se 

trabalha com diferentes clientes em diferentes serviços. 

c. Atenção ao desenvolvimento da competência cultural dos supervisandos. 

 

7. Capacidade para responder a considerações éticas e legais relacionadas com a prática 

profissional da Psicologia: 

a. Compreensão da forma como os princípios éticos e os regulamentos são utlizados 

para guiar a prática profissional e a Supervisão. 

b. Conhecimento dos limites da competência pessoal e dos limites pessoais que 

possam afectar o trabalho com os supervisandos. 

 

De acordo como New Zealand Psychologists Board (NZPB, 2010), as competências chave para os 

Supervisores incluem a gestão da relação de Supervisão e o conhecimento geral relacionado com o 

domínio da sua actividade profissional. Os Supervisores eficazes são capazes de: 

 

 Criar um ambiente seguro que permita aos Supervisandos discutir abertamente o seu 

trabalho, reconhecendo dificuldades e tendo liberdade para experimentar novas estratégias; 

 

 Responder ao estilo individual de aprendizagem e desenvolvimento do supervisando; 

 

 Oferecer feedback construtivo enquanto mantém o respeito e a empatia; 

 

 Não julgar, mas validar e normalizar a experiência do supervisando; 

 

 Modelar uma conduta profissional e ética, incluindo a manutenção de limites apropriados e 

prática da Supervisão dentro da sua área de competência; 

 
 Responder a questões relacionadas com o bem-estar pessoal do supervisando que possam 

afectar a sua efectividade; 

 

 Prestar atenção adequada a assunto relacionados com a diversidade; 

 

 Aumentar a consciência do supervisando sobre o seu impacto nos outros, assim como de 

preconceitos e viés que possa ter; 
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 Avaliar regularmente o progresso do supervisando e ajustar o processo de Supervisão em 

conformidade; 

 

 Reconhecer o impacto dos valores pessoais, crenças e viés na relação de Supervisão e 

responder-lhes apropriadamente; 

 

 Reconhecer o potencial de ser defensivo e responder apropriadamente quando os 

supervisandos estão a ser avaliados. 

 

Roth e Pilling (2008) desenvolveram uma Matriz de Competências para a Supervisão das Terapias 

Psicológicas no âmbito do Programa IAPT (Improving Acess to Psychological Therapies) que inclui a 

definição de um conjunto de Competências Gerais que podem ser úteis em qualquer contexto de 

Supervisão, a saber: 

 

1. Conhecimento dos princípios educativos que influenciam a aprendizagem e o 

desenvolvimento de competências: conhecimento dos princípios educativos que podem ser 

aplicados à Supervisão. 

 

2. Ética e Prática Profissional: conhecimento do contexto no qual a Supervisão ocorre 

(incluindo o enquadramento profissional, ético e legal relevante); compreensão da forma 

como os assuntos profissionais e éticos são representados na Supervisão (por exemplo, gerir 

limites, confidencialidade e desequilíbrios de poder); compreender a diversidade e a 

diferença na Supervisão e aforma como estes se relacionam com a Supervisão e a discussão 

dos casos. 

 

3. Competência no trabalho com a diferença: conhecimento e capacidades para ajudar os 

supervisandos a identificar a relevância da diferença para a sua prática e a integrá-la no seu 

trabalho. 

 

4. Capacidade de ter em conta o contexto organizacional da Supervisão: capacidade de adaptar 

a Supervisão ao contexto organizacional em que ocorre. 

 

5. Desenvolver e manter uma relação colaborativa: compreender a importância de um 

ambiente seguro para facilitar a aprendizagem e conhecer os factores que afectam o 

desenvolvimento e a manutenção de uma boa relação de Supervisão; capacidades e 

experiência em desenvolver e manter uma aliança de supervisão. 

 

6. Estruturar a Supervisão: conhecimento e capacidades no estabelecimento de um 

enquadramento profissional para a Supervisão e na contratualização e negociação de 

limites. 
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7. Capacidade para ajudar os supervisandos a apresentar informação clínica: conhecimento e 

capacidade para ajudar os supervisandos a identificar conteúdos relevantes e a apresentar 

material clínico. 

 

8. Capacidade para ajudar o supervisando a reflectir sobre o seu trabalho: conhecimento de 

técnicos e processos de avaliação da Supervisão, incluindo pedir feedback. 

 

9. Capacidade para dar feedback preciso e construtivo: conhecimento dos princípios que se 

relacionam com dar feedback eficaz; usar diversos métodos para obter informação e dar 

feedback (por exemplo, auto-relato, gravação áudio e vídeo, relato de colegas e clientes). 

 

10. Capacidade para avaliar a competência dos supervisandos: conhecimentos de potenciais 

fontes de viés na avaliação; conhecimento e capacidade de especificar e aplicar critérios 

para avaliar competências; conhecimento de critérios e procedimentos de avaliação 

relevantes para diferentes níveis de qualificação. 

 

11. Capacidade para utilizar medidas objectivas para medir o progresso: conhecimento e 

capacidades relevantes para apoiar a administração e interpretação de medidas objectivas 

de avaliação e para integrar o feedback dessas medidas na supervisão. 

 

12. Capacidade para reflectir: consciência das limitações da sua própria formação e experiência 

e das suas implicações para a Supervisão. 

 

Falender e Shafranske (2007) destacam seis áreas particularmente importantes para as 

competências de Supervisão: 

 

1. Preparação para Realizar Supervisão. A Supervisão requere formação específica, auto-

avaliação contínua (que produza aprendizagens auto-dirigidas) e participação activa no 

desenvolvimento profissional contínuo. 

 

2. Auto-Avaliação. A auto-avaliação é um elemento central do desenvolvimento e manutenção 

das competências, uma vez que é necessário identificar áreas fortes e fragilidades para 

estabelecer prioridades e adoptar estratégias de aprendizagem que garantam uma prática 

profissional competente.  

 

3. Competência Ética. Para além dos resultados comportamentais relacionados com decisões 

mais ou menos correctas do ponto de vista ético, a competência ética também está 

relacionada com os processos subjacentes e os valores envolvidos em processos de tomada 

de decisão ética. 

 

4. Incompetência. Qualquer discussão sobre competências também requer a consideração da 

incompetência, que resulta de vários factores pessoais e profissionais.  
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5. Diversidade e competência multicultural.  

 

6. Desenvolvimento Profissional. O desenvolvimento profissional em Supervisão pode ser 

melhorado não apenas através de formação e aprendizagens autodirigidas (cursos, 

workshops, leituras, investigação), mas também através de actividades colaborativas como a 

consultadoria, a revisão de gravações de supervisão ou a realização de role-plays. 

 

 

Conclusão 

 

A compreensão, aceitação e implementação de um novo paradigma para a formação em Supervisão 

e a prática da Supervisão constitui uma mudança que levantará, inevitavelmente, vários desafios. 

Um consenso à volta de uma Matriz de Competências constitui um bom progresso para a profissão, 

mas concordar sobre o que precisa de ser avaliado é apenas um primero passo no caminho para 

uma formação em Supervisão eficaz. Um aspecto mais desafiador será conseguir uma avaliação 

válida das competências em diversos contextos, fases de desenvolvimento e avaliadores (Gonsalvez 

& Calvert, 2014). 
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