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No ˆambito do Processo de Bolonha, o desenho dos mestrados em ensino na Universidade do Minho 
trouxe altera ̧c ̃oes significativas ao modo como a iniciac ̧ ̃ao `a pr ́atica profissional ́e concebida e orga- 
nizada. A principal mudan ̧ca desta componente curricular reside na articula ̧c ̃ao entre ensino e inves- 
tiga ̧c ̃ao, atrav ́es do desenvolvimento de um projeto que concilia objetivos pedag ́ogicos e 
investigativos e que d ́a origem ao relat ́orio final a defender em provas pu ́blicas. Esta inovac ̧ ̃ao 
curricular, alinhada com uma abordagem reflexiva da forma ̧c ̃ao profissional, apresenta desafios face a 
uma tradi ̧c ̃ao racionalista t ́ecnica no est ́agio, que se pretende superar. Assim, torna-se fundamental 
avali ́a-la para compreender em que medida representa uma alternativa v ́alida. Foi com este prop ́osito 
que se realizou o estudo interpretativo aqui relatado, incidente na an ́alise de conteu ́do de um corpus 
de 32 relat ́orios de est ́agio de sete mestrados em ensino, com o objetivo de compreender: vis ̃oes de 
educa ̧c ̃ao subjacentes aos projetos; modos de integra ̧c ̃ao da investiga ̧c ̃ao no ensino; tipos e 
func ̧ ̃oes do conhecimento mobilizado; ganhos e constrangimentos dos projetos. Conclui-se que os 
relat ́orios evidenciam a emergˆencia de uma cultura reflexiva no est ́agio, na qual a investiga ̧c ̃ao ́e 
colocada ao servi ̧co de uma pedagogia de ori- enta ̧c ̃ao democr ́atica e do desenvolvimento 
profissional cr ́ıtico dos futuros educadores e professores. Contudo, s ̃ao identificadas limitac ̧ ̃oes que 
sugerem a necessidade de aumentar o tempo de pr ́atica dos estudantes, refor ̧car a sua forma ̧c ̃ao em 
investiga ̧c ̃ao pedag ́ogica e melhorar os processos de supervis ̃ao dos projetos. A partir da grelha de 
an ́alise dos relat ́orios, prop ̃oe-se um instrumento de regulac ̧ ̃ao das pr ́aticas supervisivas que pode 
apoiar os supervisores e os estagi ́arios no desenvolvimento dos projetos, conferindo maior 
consistˆencia ao novo modelo de forma ̧c ̃ao no que respeita `a rela ̧c ̃ao en- tre os seus pressupostos e o 
modo como ́e operacionalizado. O estudo evidencia, ainda, o papel dos formadores/ supervisores na 
constru ̧c ̃ao de conhecimento acerca dos curr ́ıculos de forma ̧c ̃ao em que participam, e portanto a sua 
agˆencia na inova ̧c ̃ao curricular, com efeitos na qualidade dos processos de desenvolvimento 
profissional dos futuros educadores e professores.  
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