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Resumo: Supervisão é a reflexão sobre o próprio trabalho, estabelecendo-o numa aprendizagem da postura 

diante da realidade. É um processo amplo, complexo, educativo e continuo, que inclui o exame, avaliação, 

assessoria, informação e trocas de conhecimento e experiências. A escolha deste tema foi devido ao fato de ter 

observado na prática como ocorrem as supervisões clínicas no Curso de Fonoaudiologia. Objetivo: elencar 

conceitos teóricos acerca da supervisão clínica, em especial na Fonoaudiologia que é uma das áreas da saúde. 

Métodos: revisão de literatura. Resultados e Conclusões: A supervisão clínica em Fonoaudiologia trabalha com o 

aluno/supervisionado a construção de sua condição de terapeuta, e o que isso implica enquanto postura diante do 

outro (paciente). Possibilita a autonomia profissional por meio do desenvolvimento do supervisionado quanto à 

auto-análise, avaliação e solução de problemas, gerando o amadurecimento profissional. O supervisor é definido 

como uma figura com autoridade que representa o sistema acadêmico e estabelece a estrutura da supervisão. O 

supervisor deve ser um facilitador da formação do clínico e auxiliá-lo a alcançar e manter um estilo de “ser 

terapeuta” próprio, único e autônomo. Seu papel é conduzir a atuação clínica do supervisionado, fazendo a 

mediação entre a teoria e a prática. Por se tratar de supervisão na academia, o professor/supervisor tem 

preocupações com a aprendizagem específica de seu aluno/supervisionado e, portanto, deve cumprir com as 

formalidades de professor. O supervisionado deve aprender o processo de auto-reflexão. Somente através deste 

que ele poderá identificar problemas profissionais, buscar feeedback sobre sua atuação e desenvolver-se como 

profissional. No processo de supervisão o supervisionando é agente de seu próprio conhecimento e passa a 

reelaborar a relação entre a teoria e prática. O processo de supervisão almejado é aquele no qual se estabelece 

um espaço de consultas e trocas entre supervisor e supervisionado; espaço, este, no qual o supervisionado tem 

papel ativo. 
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