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resumo 
 
 

O presente trabalho propõe-se divulgar os percursos e os resultados de 
um programa de desenvolvimento profissional do professor que 
decorreu ao longo de um ano lectivo numa escola secundária do distrito
de Aveiro. O programa em causa baseou-se na premissa que a 
aprendizagem, a (re)construção do conhecimento profissional dos
professores e a mudança de práticas são influenciadas por factores 
pessoais e contextuais, pelo que a sua concepção e implementação
apresentam uma natureza colaborativa e o seu formato recupera
procedimentos associados à supervisão clínica, em diálogo aberto e
permanente com a reflexão e com a investigação-acção. Assim, ao 
longo deste texto analisamos não só alguns dos contributos teóricos
mais significativos para esta dinâmica do desenvolvimento profissional
do professor, como também alguns dos episódios e das histórias reais
que marcaram este estudo exploratório, de modo a contribuir também 
para um alargamento do conhecimento actual neste domínio particular.
Os resultados deste estudo revelam que a colaboração e a reflexão são
catalizadores da experimentação de novas estratégias e do desejo de
melhoria e que a investigação-acção é encarada também como uma 
estratégia conducente à reflexão e à alteração de práticas de ensino.
Para além disso, também se concluiu que o programa implementado
exerceu um impacto positivo nas concepções, conhecimento
profissional e práticas de ensino das docentes que nele participaram,
bem como nos alunos, em especial no que diz respeito ao seu domínio
linguístico e às representações que possuíam sobre o perfil do bom
aluno à disciplina de Inglês. 
Finalmente, e considerando a natureza exploratória do estudo, não 
poderíamos deixar também de apresentar sugestões para futuras
investigações num âmbito mais alargado da temática analisada.  
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abstract 
 

In this study we aim at sharing the processes and results of a staff 
development program that was carried out over the period of one year 
in a secondary school of the district of Aveiro. The program was 
grounded in the premise that learning, the (re)construction of teachers' 
professional knowledge and the change of practices are deeply
influenced by personal as well as by contextual factors. Therefore, its 
conception and development stem from a collaborative endeavor and 
its general outline is based on procedures intimately associated with
clinical supervision, in an open and on-going communication with 
reflection and action-research. Hence, we analyze not only some of the 
most relevant educational contributions to the professional development 
forum that informed our research, but also some of the stages and 
stories that this exploratory study disclosed, thus contributing towards a
deeper understanding of current knowledge in this particular domain. 
The main results of the study show that collaboration and reflection are 
catalysts of the experimentation of new strategies, of the desire for self-
-improvement and action-research is viewed as a means to reflection 
and practice change. Furthermore, the program implemented had a
positive impact on the conceptions, professional knowledge and
teaching practices of the participants in the study. Impact on the
students was also positively felt, especially at the level of writing skills
and their representations of what a good English language student 
should be. 
Suggestions for future research in the area are also put forward. 
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INTRODUÇÃO 
 

No momento em que escrevemos estas linhas, um grande número de professores 

assiste à debandada das motivações que os levaram a optar pela actividade profissional que 

desempenham. Questões que se relacionam com o seu estatuto profissional, com a progressão 

na carreira, com a formação ou até meramente com o desempenho de actividades pouco 

relacionadas com o ensino criam instabilidade nas escolas e originam sentimentos que muitas 

vezes são conflituosos para os próprios e os encaminham para uma encruzilhada cuja solução 

ainda não se encontra à vista. Muitos questionam-se sobre se, perante a aparente 

desvalorização do desenvolvimento profissional por parte das estruturas governativas, valerá a 

pena investir na sua formação, frequentar cursos de pós-graduação, envolver-se em programas 

de investigação, de investigação-acção ou em projectos de outra natureza e que visem 

contribuir para a sua aprendizagem ou melhorar as suas competências... Embora, e porque nos 

encontramos imersas nesta realidade, consideremos que seja difícil passar incólume por esta 

corrente de depressão colectiva, também possuímos uma visão algo optimista, que nos 

assegura que o investimento que fazemos ao nível da nossa aprendizagem, do nosso 

conhecimento e competências ou, dito de outro modo, ao nível do nosso desenvolvimento 
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profissional, trará necessariamente mais valias várias que, em última instância, poderão 

assumir uma tónica de liberdade e de emancipação de importância assinalável, mesmo que 

permaneçam no domínio do oculto para aqueles que têm uma visão tecnicista e burocrática 

sobre as idiossincrasias do ensino. 

Efectivamente, estando a actividade profissional do professor directamente envolvida 

na mediação entre o conhecimento e os alunos, seria paradoxal que o mesmo descurasse a sua 

própria aprendizagem, mesmo que a conjuntura histórico-social pareça fazê-lo. Apresentando 

o conhecimento uma natureza dinâmica, que, por isso, padece também de alguma 

efemeridade, é imperioso que a sociedade, e em particular os professores, se envolvam em 

movimentos de aprendizagem ao longo da vida. Só deste modo poderão almejar a facultar uma 

resposta satisfatória aos novos desafios com que se deparam diariamente.  

 Assim, desde já se compreende a posição que defendemos face à (re)construção do 

conhecimento, que entendemos como contextualmente construído e resultante da capacidade 

de cada sujeito construir soluções adequadas às características particulares dos fenómenos 

educativos, e não como consequência de uma qualquer assimilação de regras ou princípios 

gerais, assépticos, neutrais e aplicados uniforme e indiscriminadamente à generalidade dos 

contextos. Esta nossa posição face à necessidade de se manter uma atitude de abertura face às 

constantes transformações que a sociedade atravessa e à busca continuada de soluções 

adequadas às mesmas confere uma dupla intencionalidade ao estudo que aqui descrevemos e 

que apresenta uma orientação simultaneamente formativa e investigativa. Assim, pretendemos 

não só alargar a nossa percepção sobre os fenómenos e os contextos educativos em questão, 

mas também intervir na sua dinâmica e agir sobre eles de modo a provocar alterações 

socialmente legitimáveis. Por outro lado, e já no que diz respeito à vertente investigativa, 

interessa-nos estudar e compreender as diferentes modalidades formativas de desenvolvimento 

profissional, em especial a relação que poderão estabelecer com os processos de 

(re)construção do conhecimento e subsequente alteração de práticas e de concepções. 

 Deste modo, o quadro teórico que informa o nosso estudo é desenvolvido ao longo dos 

dois primeiros capítulos e constitui uma reflexão crítica sobre questões relacionadas com a 

identidade profissional do professor, nomeadamente com as suas culturas e conhecimento 

profissional, que clamam a nossa atenção em volta dos diferentes conceitos de competência, 
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das várias perspectivas epistemológicas que explicam a génese desse conhecimento ou ainda 

das suas fontes e dimensões, só para citar alguns. Para terminar o primeiro capítulo, 

abordaremos ainda a questão da formação contínua, já numa lógica de aproximação ao 

segundo capítulo e que diz respeito ao conceito mais alargado de desenvolvimento profissional 

do professor. Aqui, abordaremos parte das questões que possibilitam um olhar de teor mais 

desenvolvimentista sobre a formação, aludindo, por exemplo, a algumas das dimensões do 

desenvolvimento pessoal dos docentes. Sendo o presente estudo o resultado de um diálogo 

entre as particularidades contextuais que o envolveram e algumas modalidades de formação, 

não poderíamos deixar de proceder também a uma reflexão sobre as orientações e 

epistemologias de várias estratégias de desenvolvimento profissional, bem como sobre vários 

dos critérios que presidem à sua avaliação. 

 Nos terceiro e quarto capítulos, damos início à descrição pormenorizada do programa 

de desenvolvimento profissional que implementámos numa escola secundária do distrito de 

Aveiro. A apresentação deste projecto de natureza empírica tem início com uma reflexão sobre 

a problemática da investigação, onde esquematizaremos o desenho do estudo, a clarificação 

das questões investigativas e a explanação do nosso posicionamento paradigmático. 

Posteriormente, passaremos a uma descrição mais profunda do programa desenvolvido, 

orientando a nossa reflexão em torno de três eixos que, na esteira de Guskey & Sparks (1996), 

designámos por processo, contexto e conteúdo, que espraiam não só os procedimentos de 

recolha e análise de dados no âmbito do projecto, mas também as características da escola, das 

docentes e dos alunos envolvidos. O último eixo deste diálogo constituiu o epicentro do quarto 

e último capítulo, dedicado exclusivamente à análise dos dados.         

 Para finalizar, importa ainda referir que o trabalho de investigação que aqui expomos 

faz-se acompanhar por um novo volume, onde incluímos uma colecção de documentos que 

surtiram das observações realizadas às três docentes, e onde poderão ser consultados não só os 

protocolos de observação, mas também as reflexões produzidas nos seminários de pré- e de 

pós-observação, bem com os materiais utilizados nas diferentes aulas sempre que tal se afigure 

pertinente. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo I – Identidade Profissional do Professor: 
Conhecimento, Culturas e Formação 
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1. A profissionalidade docente em análise: a retórica do vazio ou a eterna indefinição? 
 

Uma das retóricas principais que caracteriza o discurso educacional nos fóruns e 

colóquios internacionais na actualidade relaciona-se com o desenvolvimento da 

profissionalidade dos professores, cujo significado dimana da assunção de que o ensino é 

uma actividade profissional. Porém, e apesar de largamente usado, o termo profissão e os 

seus derivados encerram uma ampla variação conceptual, revestindo-se, por isso, de uma 

profunda ambiguidade. Com efeito, dos esforços realizados no sentido de definir estes 

vocábulos resultaram concepções diferenciadas, profundamente informadas pela 

relatividade histórica e pela inconstância axiológica que acompanha o desenvolvimento 

social1. Quando se pensa no conceito de profissão e nas características que inúmeros 

autores a ele associaram, desde logo se constata que o mesmo não é objectivamente 

construído e que os critérios referidos pelas várias diligências variam em número e em 

orientação em função das convicções dos seus proponentes e das conveniências das 

próprias profissões. Assim, grande parte dos estudos que se debruçam sobre o carácter e a 

identidade de uma qualquer actividade profissional procedem da enunciação de uma 

colecção de predicados que Lemosse (cit in Loureiro, 2001) resume do seguinte modo: 

 

1- O exercício duma profissão implica uma actividade intelectual que acarreta a 

responsabilidade individual daquele que a exerce. 

2- É uma actividade científica e não de natureza rotineira, mecânica ou repetitiva. 

3- É uma actividade essencialmente prática, definindo-se mais como o exercício de 

uma arte do que como uma actividade teórica ou especulativa. 

4- A sua técnica aprende-se após uma longa formação. 

5- O grupo que exerce esta actividade rege-se por uma forte organização e por uma 

ampla coesão internas. 

6- Trata-se de uma actividade de carácter altruísta que se traduz na prestação de um 

serviço à sociedade. 

 

Esta inventariação apresenta uma tendência estática ou, no dizer de Nóvoa 

(1987:28-29), “ahistórica e ideologicamente comprometida”, o que não se compadece com 

                                                   
1 Para uma revisão das diferenças formais entre as principais correntes teóricas relativas à conceptualização do 
termo profissão e da configuração das suas características, vide Abbot (1988), Loureiro (2001), ou ainda Neto 
Mendes (1996). 
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a natureza do próprio conceito de profissão que, como afirma Soder (1990), é construído 

social e historicamente, variando em função da época, dos valores e das finalidades que 

presidem à sua definição, acompanhando, deste modo, as negociações envolvidas na 

formação das próprias profissões. Com efeito, este elenco de características parece ignorar 

o processo de profissionalização que todas as profissões ensaiam, desvalorizando aspectos 

que fizeram parte dos combates políticos e das campanhas realizadas pelos vários grupos 

que actualmente são reconhecidos como profissionais, mas que nem sempre o foram. No 

caso específico da profissão docente, importa referir que a profissionalização dos 

professores não implica o encerramento de um ciclo cujo objectivo derradeiro seria a 

conquista de uma massa estável de atributos que dão substância ao estatuto de profissional. 

Pelo contrário, este deve ser entendido como um processo dinâmico, em permanente 

evolução, atendendo-se, como afirma Alonso (1998), à dupla dimensão do próprio 

conceito de profissionalização, que se pode apresentar, por um lado, enquanto processo 

conducente à melhoria do estatuto social do grupo profissional em questão 

(profissionalismo) e, por outro, na sua vertente de desenvolvimento do seu saber e da sua 

competência (profissionalidade). 

Assim, e nesta linha de raciocínio, julgamos que seria desejável optar por uma 

leitura também ela mais flexível e dinâmica dos possíveis traços fisionómicos das 

profissões e considerar que, uma vez que qualquer listagem tem uma vigência contextual, 

os seus componentes oscilam também em função dos objectivos e das estratégias 

delineadas por qualquer grupo ocupacional que deseja ascender ao estatuto de profissional.  

Um outro quadro caracterizador que nos merece referência foi delineado por Hoyle 

(cit in Hoyle & John, 1995), que sintetiza o essencial das condições apresentadas na 

literatura da especialidade, e que de seguida se podem visualizar: 

 
1- Uma profissão é uma ocupação que realiza uma função social 

crucial. 
 
2- O exercício desta função requer um grau considerável de 

destreza. 
 

3- Esta destreza exerce-se em situações que não são totalmente 
rotineiras, mas naquelas que exigem a resolução de problemas e 
de situações novas. 

 
4- Assim, o conhecimento adquirido através da experiência é 

importante mas insuficiente para dar resposta às exigências da 
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própria actividade, pelo que os profissionais têm de dispor de um 
corpo de conhecimentos sistematizado. 

 
5- A aquisição deste corpo de conhecimento e o desenvolvimento de 

competências específicas requerem um período prolongado de 
educação superior. 

 
6- Este período de educação e de formação pressupõe também um 

processo de socialização nos valores profissionais. 
 

7- Estes valores tendem a focar-se na proeminência dos interesses 
dos clientes e, em certa medida, tornam-se explícitos num código 
ético. 

 
8- Uma vez que as destrezas baseadas no conhecimento se exercem 

em situações não rotineiras, o profissional tem de possuir 
liberdade para fazer os seus próprios julgamentos relativamente a 
uma prática apropriada. 

 
9- Considerando que a prática profissional é tão especializada, a 

profissão como organização deve ser ouvida na definição da 
política referente à sua especialidade, bem como possuir um 
elevado grau de controlo e de autonomia para exercer as suas 
responsabilidades profissionais. 

 
10-  A formação prolongada, a responsabilidade e a orientação para o 

cliente serão naturalmente compensadas com um elevado 
prestígio e uma remuneração adequada. 

 
 

Embora estes critérios reúnam um consenso relativamente alargado entre os 

investigadores que se debruçam sobre esta matéria, não podemos deixar de tecer algumas 

considerações. Assim, desde logo se verifica que não será necessário efectuar um esforço 

titânico para constatar que, analogamente ao que sucedia com o elenco anterior, à luz dos 

critérios presentes na listagem em análise os professores não podem ambicionar a 

considerarem-se como profissionais. Com efeito, questões como a influência sobre o poder 

político, o controlo relativamente à entrada na profissão ou o elevado prestígio social e 

económico afastam-nos do fruto ansiado e empurram-nos para uma classificação pouco 

edificante que orbita em volta de termos como “semiprofissionais”, “quasiprofissionais” ou 

“profissionais marginais”2, o que repudiamos convictamente.  

Por um lado, importa realçar, como o próprio Hoyle (op. cit.) já referiu, que a 

maioria dos registos produzidos partiram da identificação de alguns dos atributos de 

                                                   
2 Encontra-se uma abordagem rigorosa desta questão em Piper (1994). 
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profissões como a medicina e o direito que, como todas as outras, têm as suas 

especificidades. Por isso, aferir da condição de profissão ou de não-profissão da actividade 

desempenhada por um qualquer grupo profissional com base nas particularidades de um 

outro e nos critérios formulados para o mesmo parece-nos pouco razoável. Com isto não 

queremos dizer que não reconhecemos a existência de um naipe de propriedades 

profissionais de natureza mais geral e osmótica. Contudo, para além da matiz comum que 

atravessa o perfil de grande parte das profissões, há que não descurar as propriedades 

individuais de cada uma delas. Estas apresentam-se como endógenas à própria actividade, 

expressando aquilo que lhe é particular e configurando a essência da sua profissionalidade 

que, no caso da docência, se reporta à existência de uma praxis específica que se realiza no 

acto pedagógico, e a um “conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes 

e valores que constituem a especificidade de ser professor” (Gimeno, 1991:64). 

Por outro, é imperioso não encarar essa profissionalidade como um emblema que 

assenta num rol de qualidades permanentes, inalteráveis e materializadas numa lista 

igualmente definitiva, o que transformaria a reflexão sobre a essência das profissões, no 

dizer de Neto Mendes (1996:25), num mero “exercício detectivesco de descobrir uma ou 

mais características absentistas e por isso mesmo diminuidoras duma verdadeira 

profissionalidade”. Deste modo, e reconhecendo a existência de um conjunto de 

conhecimentos próprios da profissão, que se afiguram como elementos estruturantes da 

mesma, mas que se encontram em permanente estado de construção e reconstrução, 

importa reflectir não só sobre a natureza específica do conhecimento profissional do 

professor, mas também sobre os processos que se encontram na base da sua edificação, que 

variam consoante a perspectiva epistemológica em que nos situamos e que passaremos a 

analisar nos pontos ulteriores.  

 

 

2. Sobre o conceito de competência em Educação 

 

O conhecimento do professor encontra-se imbricado numa matriz conceptual mais 

alargada que se realiza no conceito de competência profissional. Este não deixa de se 

revestir de alguma ambivalência, que resulta não só da multiplicidade de interpretações de 

que é alvo, mas também da sua utilização a propósito de realidades distintas e contextos 
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diferenciados, como é o caso da jurisprudência e da linguística. Assim, e no sentido de 

tentar reduzir a ambiguidade semântica que caracteriza o termo, invocaremos a perspectiva 

de Short (1985), que procura clarificar a noção de competência no domínio específico da 

educação, analisando três concepções a que o mesmo aparece normalmente associado e 

identificando as características que o tornam singular.  

Segundo Short (op. cit.), a primeira acepção em que o conceito é utilizado diz 

respeito a comportamentos específicos ou desempenhos que podem ser apreendidos 

através da observação, o que se insere nas perspectivas desenvolvidas na década de 

sessenta, nos Estados Unidos, pelos movimentos CBTE (Competency-based Teacher 

Education) e PBTE (Performance-based Teacher Education). Estes modelos surgiram 

como reacção a uma prática formativa orientada por finalidades indeterminadas, pelo que 

advogavam a formulação de objectivos específicos, bem como a planificação das 

estratégias a utilizar com a finalidade de identificar a relação entre as tarefas de ensino e os 

resultados dos alunos, assinalando também os comportamentos característicos de uma 

prática docente eficaz que, por sua vez, podia ser observada, medida e replicada em 

contextos diferenciados. À luz do conhecimento actual, trata-se de uma concepção algo 

ultrapassada, que dificilmente dará resposta às solicitações de uma realidade diversificada 

e complexa que exige soluções específicas e altamente contextualizadas. 

Numa outra acepção, utiliza-se o termo competência para referir a capacidade de 

selecção de conhecimentos e de capacidades adequadas a determinado contexto. Assim, e 

embora nos situemos ainda no âmbito de uma perspectiva comportamental, esta é menos 

limitada do que a concepção anterior, pois pressupõe uma intencionalidade prévia aos 

comportamentos e a consequente tomada de decisão quanto ao percurso a seguir ou, dito 

de outro modo, a mobilização dos conhecimentos e das capacidades necessárias à 

consecução de uma prática educativa competente.  

A terceira interpretação do conceito refere-se ao grau de aptidão considerado 

suficiente para permitir o exercício da actividade. Recentemente, temos assistido a uma 

discussão intensa sobre a necessidade de assegurar que os professores possuem capacidade 

para agir nos diversos patamares do contexto educativo de forma eficaz, o que concitou as 

instâncias governativas de vários países a formularem um conjunto de critérios para avaliar 

a competência dos mesmos em relação a diversos domínios, entre os quais destacamos a 

turma, as particularidades dos alunos e as disciplinas leccionadas. É neste quadro que, 
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entre nós, é definido o perfil de competências gerais dos professores, que resulta do 

trabalho iniciado em 1997 pelo “Grupo de Missão Acreditação da Formação de 

Professores”, e que inclui o domínio de conhecimentos na área específica da educação e 

ensino, a gestão das aprendizagens e da sua progressão, a participação na dinâmica da 

escola e a construção da sua profissionalidade. Estas competências aproximam-se das que 

orientam os sistemas de acreditação de professores na Escócia, onde se destacam as 

competências relativas à matéria e aos conteúdos de ensino, à sala de aula, à escola e à 

profissionalidade, e também em França, onde se identificam competências relativamente às 

disciplinas leccionadas, às situações de aprendizagem, à gestão da turma, à diversidade dos 

alunos, e ao exercício de uma responsabilidade educativa e de uma ética profissional.  

No contexto da sala de aula foram definidos parâmetros mais específicos e que 

apontam para aquilo que poderia ser caracterizado como uma prática educativa competente 

em função da formulação de um juízo de valor face a uma colecção de critérios segundo os 

quais a competência seria avaliada. A título de exemplo podemos referir o caso da 

Inglaterra onde, em 1996, a TTA (Teacher Training Agency) estabeleceu um conjunto de 

parâmetros que visavam orientar a formação de professores competentes e que podem ser 

visualizados no quadro 1. 

 
 
O conhecimento dos professores para leccionarem no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário releva 
de uma apreciação do seu nível: 
a) de conhecimento, conceitos e competências no domínio que leccionam. 
b) da compreensão detalhada dos programas e do currículo nacional. 
c) da compreensão dos aspectos de progressão do ciclo anterior, quando aplicável, para os ciclos que leccionam. 
d) da capacidade de dar respostas adequadas e com segurança às questões formuladas pelos alunos. 
 
A planificação, ensino e gestão de aula dos professores relevam de uma apreciação do nível a que: 
a) planificam o seu ensino para conseguir uma progressão na aprendizagem dos alunos, considerando, quando 
aplicável, os programas de formação que se lhe seguem (prosseguimento de estudos – superiores ou 
profissionalizantes). 
b) seleccionam objectivos de aprendizagem, conteúdos e metodologias que são apropriadas à idade e competências dos 
alunos, tendo em consideração o seu conhecimento prévio. 
c) fazem uso eficaz da informação disponível sobre a aprendizagem e progresso dos alunos. 
d) conseguem apresentar os conteúdos com exactidão e clareza, usando vocabulário apropriado e demonstrando 
entusiasmo pelas matérias. 
e) sabem fazer uma utilização eficaz dos recursos disponíveis para melhorar os níveis de aprendizagem dos alunos. 
f) mantêm um bom nível de disciplina e de organização de aula, facilitando um ambiente seguro e propício à 
aprendizagem. 
g) asseguram um bom nível de ensino a toda a turma, a pequenos grupos e ao aluno enquanto indivíduo, monitorizando 
e intervindo quando necessário. 
h) asseguram que todos os alunos adquirem e consolidam conhecimentos, competências e compreensão sobre os 
conteúdos da disciplina. 
i) planificam oportunidades para promover o desenvolvimento espiritual, moral, social e cultural dos alunos. 
j) avaliam criticamente o próprio ensino. 
k) estimulam o entusiasmo e a curiosidade intelectual dos alunos em relação à disciplina. 
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  A avaliação, registo e relatórios que os professores fazem do progresso dos alunos relevam de uma apreciação 
do nível a que: 
a) avaliam a consecução dos objectivos de aprendizagem numa base diária, utilizando esta informação para orientar a 
planificação das aulas e a selecção das metodologias de ensino. 
b) identificam as necessidades de aprendizagem de todos os alunos, independentemente das suas capacidades 
individuais. 
c) avaliam o trabalho dos alunos regularmente, fornecendo feedback oral e escrito para os ajudar a progredir. 
d) registam o progresso dos alunos eficazmente. 
e) apresentam informação aos encarregados de educação, demonstrando familiaridade com os requerimentos 
estatutários deste processo. 
f) conhecem os regulamentos de avaliação e os requisitos de relato, e são capazes de preparar e apresentar relatórios 
informativos aos encarregados de educação. 
 

 
Quadro 1- Critérios da competência de ensino dos professores estagiários e recém licenciados, segundo a 

TTA (1996), (traduzido e adaptado de Pollard & Triggs, 1997:7). 
 

Embora os critérios de competência revelem alguma utilidade, em especial ao nível 

da clarificação dos objectivos para os professores em avaliação, recomenda-se alguma 

prudência na sua aplicação. Efectivamente, para além dos problemas que se podem colocar 

ao nível da subjectividade que preside à sua formulação, importa referir que estes têm uma 

forte contingência temporal. Tomando como referência os critérios referidos no quadro 1, 

importa realçar que estes se reportam à interpretação realizada pela TTA das necessidades 

educativas sentidas num momento e contexto específicos, sendo sintomático o facto de os 

mesmos terem sido alterados no ano seguinte, o que nos leva a corroborar a convicção de 

Pollard & Triggs (1997:8) quando, a propósito da arquitectura de critérios de competência, 

afirmam: “those required in the 1990s are unlikely to remain constant into the next 

century”. Para além disso, o ensino é uma actividade que manifesta uma correlação directa 

com o espaço em que ocorre, pelo que não podemos generalizar os seus critérios de 

qualidade sem considerar as variáveis que emanam do contexto, o que implica que também 

não faz sentido usar os mesmos parâmetros como base de avaliação de todos os docentes. 

É importante reter que os professores são seres individuais que actuam em ambientes 

muito específicos e que, por isso, do conjunto de facetas particulares da sua competência, 

mobilizam aquelas que se afiguram necessárias ao desempenho da sua actividade 

profissional num determinado contexto. 

 

Retomando Short (1985), e na esteira deste autor, também nós consideramos que 

reduzir o conceito de competência a qualquer das três dimensões referidas, nomeadamente 

a um conjunto de comportamentos, a um domínio de conhecimentos ou a uma aptidão, é 

assaz limitador pois nenhuma traduz, por si só e isoladamente, a realidade em toda a sua 
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complexidade. Consequentemente, impõe-se o recurso a uma concepção mais ampla, que 

considere a interacção das múltiplas dimensões que integram a competência dos 

professores e que alicerçam a sua capacidade para ensinar. Nesta perspectiva holística 

assiste-se a uma relação conceptual dinâmica entre comportamentos, desempenhos, 

capacidades, conhecimentos, aptidões, intenções, atitudes e outras dimensões que balizam 

uma actividade docente competente. 

Num esforço que tenta clarificar as capacidades, conhecimentos e nível de reflexão 

envolvidos numa prática competente, Zimpher & Howey (1987) descrevem quatro 

dimensões da competência educativa, nomeadamente as vertentes técnica, clínica, pessoal 

e crítica. A dimensão técnica relaciona a actuação quotidiana do professor com as 

capacidades e conhecimentos necessários à realização do acto de ensino e, entre outras 

acções educativas, permite: a) a selecção das abordagens e metodologias de ensino mais 

indicadas; b) o uso eficaz dos recursos e dos materiais disponíveis; c) a aplicação de 

estratégias e de processos de operacionalidade adequados; e d) a selecção das tarefas e 

actividades que melhor propiciam a relação dos alunos com o conhecimento.   

A dimensão que os autores designam como clínica diz respeito à resolução de 

problemas específicos no contexto educativo. Esta vertente de cariz mais prático prevê a 

reflexão sobre as diversas situações e dilemas que o professor experiencia no quotidiano, o 

que, por sua vez, é conducente a uma tomada de decisão fundamentada e intencional. Isto 

implica que o docente seja capaz de uma atitude investigativa que concilia a teoria, a 

prática e a reflexão no sentido de concertar as suas decisões com a especificidade das 

situações concretas com que se depara.  

A dimensão pessoal da competência pressupõe a mobilização das características 

idiossincráticas do professor e a sua intervenção nas situações educativas, em especial no 

que diz respeito à promoção do desenvolvimento dos aprendentes. Por isso, esta dimensão 

esteia-se no autoconhecimento, bem como no manuseamento de capacidades de 

compreensão e implicação interpessoal junto dos alunos.  

Finalmente, a dimensão crítica refere-se à capacidade do professor que lhe permite 

actuar com consciência e espírito crítico no sentido de alterar situações injustas, 

afirmando-se, assim, como um agente de mudança. Deste modo, o docente competente 

possui também um sentido de responsabilidade social e uma autonomia moral que o 

impelem a examinar criticamente a sua acção e a das instituições, a denunciar condições 
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repressivas ou de desigualdade de oportunidades, bem como a agir no sentido de as 

transformar em situações mais justas e racionais. 

Embora esta conceptualização de Zimpher & Howey (op.cit.) represente um 

constructo útil no que se refere à sistematização da génese do professor competente, há que 

não descurar o facto de ela própria poder dar azo a uma interpretação parcelar e 

segmentada. Assim, importa reter que a competência profissional não é exaurível numa 

única dimensão, fragmento de uma realidade maior, mas sim que incorpora e dialoga com 

múltiplas dimensões, mobilizadas pelas necessidades e contingências de contextos 

cronológicos e espaciais específicos que, por sua vez, contribuem para as tonalidades 

históricas, psicológicas e socio-culturais do colorido local. Esta é também a concepção de 

competência em que nos situamos e que se afirma como potenciadora da emergência de 

um conhecimento específico, num ambiente ecológico particular e que, simultaneamente, 

distingue o ensino de outras profissões e um professor dos demais. 

 

 

3. Perspectivas epistemológicas sobre o conhecimento profissional 

 

Como já afirmámos, a discussão e reflexão sobre a profissionalidade docente 

evidencia um consenso amplo no que diz respeito ao reconhecimento da existência de um 

conjunto de competências, de capacidades e de saberes que informam a actuação educativa 

dos professores. Contudo, questões relacionadas com a génese do conhecimento 

profissional continuam a suscitar o interesse de inúmeros investigadores que, consoante a 

tradição epistemológica em que se situam, reflectem assunções fundamentais diferentes 

sobre o que significa ser professor, ensinar e conhecer.  

Partindo de alguns trabalhos de síntese sobre diversas perspectivas epistemológicas 

(Clark, 1986; Feiman-Nemser, 1990; Hoyle & John, 1995; Pérez Goméz, 1993; Tom & 

Valli, 1990), procederemos a uma análise sucinta dos fundamentos de três tradições 

relativas à concepção e construção do conhecimento profissional, designadamente as 

perspectivas positivista, interpretativa e crítica. 

Na óptica de uma tradição positivista, o conhecimento corresponde a princípios, 

normas e leis gerais sobre os fenómenos que regulam a acção prática dos sujeitos e que 

resultam de processos de investigação de natureza objectiva e experimental. Deste modo, e 
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transferindo estes princípios para a área educativa, o conhecimento dos professores teria 

uma natureza fixa, objectiva e neutral, encontrando-se isento das crenças, atitudes e valores 

pessoais dos mesmos, limitando-se estes a desempenhar a função de o transmitir e aplicar 

de modo uniforme, sem se questionarem sobre a diversidade e pluralidade dos valores 

característicos do meio envolvente. Assim, o único conhecimento dos professores 

considerado como válido seria o conhecimento teórico, generalizável a todas as situações 

práticas e passível de produzir explicações sobre toda e qualquer realidade educativa. 

O reconhecimento do ensino como uma actividade complexa e informada por 

inúmeras idiossincrasias contextuais conferem à prática e à experiência directa uma 

valoração qualitativa assinalável, passando esta a ser encarada como potencialmente 

geradora de gnose. Nesta perspectiva de índole interpretativa e fundamentada na tradição 

fenomenológica, o conhecimento do professor é fruto da atribuição de significados a 

esquemas de acção e a representações pessoais, sendo construído na interacção dos 

docentes com a especificidade dos diversos contextos e apresentando, por isso, uma 

natureza pessoal, subjectiva e situacional. Assim, e ao contrário da investigação asséptica 

do paradigma anterior, nesta epistemologia os valores e as atitudes encontram-se no centro 

da empreitada e orientam o investigador na descrição e explicação dos fenómenos. 

A insatisfação de alguns investigadores com as tradições positivista e interpretativa 

originou o surgimento de um paradigma alternativo como base para o desenvolvimento do 

conhecimento profissional. Ao contrário das duas epistemologias referidas, em que os 

observadores descrevem os fenómenos em seu redor, a epistemologia referenciada como 

crítica entende os investigadores como agentes que actuam no seu ambiente, tentando 

melhorar os fenómenos com que se deparam. Assume-se como premissa o facto de, no 

seguimento do que sucede com a situação social, a situação educativa ser manifestamente 

injusta, desigual e castradora. Deste modo, os docentes têm de se libertar de rotinas e 

preconceitos e submeter a sua acção educativa ao escrutínio da reflexão, com vista a 

intervir socialmente e a transformar a realidade existente na realidade desejável. Assim, e 

no âmbito da teoria crítica, o conhecimento resulta de um diálogo gerado no contexto 

histórico-social que, ao ser mediado pela reflexão, permite orientar a acção no sentido da 

edificação de uma prática reparadora do estado das coisas. Desta tradição crítica decorre 

uma pedagogia crítica (Giroux, 1994; McLaren, 1993; Shor & Freire, 1987), em que os 

professores se afirmam como intelectuais transformadores que, pautando as suas actuações 
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por valores democráticos, intervêm nas dinâmicas opressivas que caracterizam a sociedade 

e a escola e contribuem para a sua metamorfose em instâncias democráticas e libertadoras. 

O conhecimento surge assim indissociável da reflexão crítica do indivíduo sobre a 

sua própria prática, sendo construído socialmente e, por isso, associado a interesses e a 

necessidades fundamentais. Esta concepção invoca o importante contributo de Habermas 

relativo à teoria dos interesses constitutivos do conhecimento, entendendo-se interesses ou 

orientações axiológicas como “formas de expressão de natureza subjectiva” (Habermas, 

1998:87).  

Habermas (op.cit.) apresenta o conhecimento como sendo construído ao longo de 

três níveis e decorrente de um interesse técnico, prático e emancipatório. O interesse que o 

autor designa como técnico orienta um conhecimento de natureza instrumental, que deriva 

de regras que se apoiam no saber empírico e que facultam ao sujeito os meios para este 

controlar o seu mundo. Trata-se, no dizer de Pacheco (1999:24) “de um conhecimento 

herdeiro do positivismo, marcado pela noção de objectividade e de verdade, equivalendo 

ao que Schön (1983) designa por modelo de racionalidade técnica”, e que antevê a 

actividade profissional como uma resolução de problemas através da aplicação operativa e 

instrumental de doutrinas e de leis gerais. Estamos perante um conhecimento especializado 

e implícito nos padrões de actuação, ao qual Schön (1987:25) se refere como 

conhecimento na acção e que descreve como: 

 

“the sorts of knowledge we reveal in our intelligent action – 
publicly observable physical performances, like riding a bicycle, 
and private operations like instant analysis of a balance sheet. In 
both cases, the knowing is in the action. We reveal it by our 
spontaneous skillful execution of the performance [and] we are 
characteristically unable to make it explicit.”   
 
 

 Deste conhecimento tácito, que se manifesta na acção dos profissionais mesmo que 

não tenha sido pensado previamente, emana um profissionalismo eficiente ou, dito de 

outro modo, uma competência artística que o autor designa por artistry e que pode ser 

melhorada através da reflexão. Assim, e embora reconhecendo a importância da ciência 

aplicada, Schön também constata que as técnicas que derivam da investigação realizada 

pela academia nem sempre se constituem enquanto explicações adequadas para as 

situações da prática, pois muitas vezes estas apresentam contornos pouco definidos, 
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ambíguos e repletos de incerteza. Deste modo, os profissionais acabam por se cruzar com 

dificuldades singulares e para as quais o conjunto de procedimentos prescritos pela 

investigação não apresenta soluções, pelo que estes têm de enquadrar os problemas num 

contexto particular, dialogar com a especificidade da realidade com que se deparam e, 

através da reflexão, equacionar respostas quiçá singulares e criar um conhecimento novo. 

Nesta lógica, quando dos esforços dos profissionais para atribuir sentido a uma 

determinada situação dimana um resultado inesperado, estes procedem à activação da sua 

competência artística, e como o próprio autor afirma (1987:157): 

 

“They listen and reframe the problem. It is this ensemble of 
problem framing, on-the-spot experiment, detection of 
consequences and implications, back talk and response to back talk, 
that constitutes a reflective conversation with the materials of a 
situation – the designlike artistry of professional practice”. 
 

 

Da análise que Schön (1983, 1987) realiza da actividade profissional emerge o 

conceito de epistemologia da prática ou de reflexão-na-acção, em que a prática reflectida 

se constitui enquanto fonte válida de conhecimento. Este tipo de reflexão distingue-se de 

outras pela sua simultaneidade com a acção, ocorrendo no decurso da mesma, originando a 

sua reformulação e adequação ao contexto, salientando-se, assim, a sua função crítica, 

“questioning the occupational structure of knowing-in-action” (Schön, 1987:28). 

O que Schön (op.cit.) designa por reflexão-na-acção corresponde, numa óptica 

habermasiana, ao interesse prático que permite ao indivíduo agir e tecer julgamentos sobre 

o seu ambiente imediato. Habermas (1998) considera que esta orientação implica a 

interacção do indivíduo e das suas representações com as situações reais onde coexistem 

outros sujeitos. Estamos na esfera daquilo que o autor designa por acção comunicativa, ou 

seja, uma interacção entre dois ou mais sujeitos num determinado contexto, onde se busca 

o estabelecimento de pontos de entendimento, a partilha de significados comuns e a 

elaboração de consensos num processo de construção continuada do seu conhecimento.  

Habermas (ibidem) refere ainda a activação de processos de pensamento de 

natureza mais complexa, baseados em operações de avaliação, investigação e reflexão 

crítica com vista não só a reunir uma maior compreensão sobre a condição humana, mas 

também a produzir uma transformação no indivíduo e no seu contexto. Trata-se de um 

processo de construção de conhecimento que é dirigido por um interesse emancipatório, 
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orientado para a responsabilidade e para a autonomia, implicando o desenvolvimento de 

uma atitude reflexiva com vista não só a reduzir a vulnerabilidade do sujeito a mecanismos 

de manipulação, mas também a satisfazer o seu desejo de independência e de liberdade 

individual. Este conceito de interesse emancipatório insere-se numa tradição 

epistemológica de natureza crítica e aproxima-se da descrição schöniana de reflexão sobre 

a acção, que ocorre após a acção propriamente dita e que se caracteriza pela sua 

reconstrução mental e análise. Daqui se depreende que, tratando-se de um processo 

retrospectivo, o exercício reflexivo não exercerá qualquer influência na situação já 

passada, mas poderá originar momentos de aprendizagem associados à construção de um 

conhecimento novo que, por sua vez, poderá orientar o desenvolvimento de acções futuras. 

A estes dois momentos no processo reflexivo, Schön (op.cit.) acrescenta a 

possibilidade de o indivíduo poder reflectir sobre os seus próprios processos de reflexão, 

num exercício que potencia uma maior consciência da sua forma pessoal de conhecer, 

facilitando, por isso, a monitorização do seu próprio processo de conhecimento. O autor 

refere-se a este exercício como reflexão sobre a reflexão na acção e, embora o seu valor 

epistémico o aproxime dos dois momentos referidos anteriormente, ultrapassa-os na sua 

natureza cognitiva. Com efeito, esta capacidade de se reflectir sobre os próprios processos 

de reflexão constitui-se enquanto exercício de metacognição, potenciando a emergência da 

alteridade do sujeito, criando uma distanciação afectiva entre o indivíduo e as situações em 

que o mesmo está implicado, o que, por sua vez, favorece a tomada de consciência sobre as 

suas acções e sobre a sua própria consciência. Esta capacidade de o sujeito pensar o seu 

pensamento é indispensável à auto-regulação das suas actividades e à sua afirmação 

enquanto construtor de saberes. Sem esta capacidade metacognitiva em que as actividades 

mentais se tornam objecto de reflexão, o processo de reutilização estratégica de 

competências construídas em contextos diferenciados poderia ser dificultado.   

Não obstante se assista a uma quase generalizada aceitação das teorias de Schön 

(id.), alguns críticos argumentam que o autor não apresenta uma descrição coerente e 

suficientemente clara da reflexão, mas sim um conjunto de atributos que se justapõem 

(Eraut, 1994; Munby & Russell, 1993). Quando, por exemplo, Eraut (op.cit.) tentou 

distinguir os processos de reflexão na e sobre a acção concluiu que, dependendo da leitura 

temporal que se faz de determinada situação, é possível interpretar-se o exercício reflexivo 

simultaneamente como reflexão-na-acção e como reflexão sobre a acção. Para elaborar a 
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sua tese, o autor apresenta uma imagem envolta na linguagem característica dos palcos e 

da arte de representação, e questiona-se sobre o facto de a acção corresponder a uma cena, 

a um acto ou a toda a peça de teatro. No centro desta questão reside a leitura que o 

indivíduo faz da tarefa em relação ao tempo em que esta decorre, ou seja, caso a acção se 

desenrole ao longo de vários episódios, deve a mesma ser interpretada como uma acção 

dividida em diversas fases ou como um conjunto de várias acções? Dependendo do 

primeiro ou do segundo caso, o exercício reflexivo poderia ser entendido de duas formas 

distintas, como reflexão-na-acção no primeiro e como reflexão sobre a acção no segundo. 

No âmbito da sua metáfora dramática, o autor questiona ainda:  

 
“Is reflection-in-action while the actors are on stage and reflexion-
-on-action when they are not? From the actor’s point of view, is… 
“frontstage” action which counts as action, or does “backstage” 
action count as well?” (147) 

 
 

Por outro lado, Eraut (ibidem) considera ainda que o processo designado por 

reflexão--na-acção não se refere propriamente a um momento de reflexão porque, na sua 

perspectiva, a reflexão não coexiste com a acção, ocorrendo sim, nos momentos que Schön 

(op.cit.) designa como “stop and think pauses”. Deste modo, a reflexão-na-acção 

corresponderia a um exercício de metacognição, no sentido em que o sujeito procede à 

consideração de alternativas possíveis e à consequente tomada de decisões. Esta aparente 

inconsistência acaba por ser alimentada pelo próprio autor que, em momentos diferentes, 

apresenta definições algo contraditórias para os dois conceitos. Com efeito, se em 1987, a 

actividade de parar e pensar era entendida como um momento de reflexão sobre a acção, 

em 1992, Schön parece mudar de ideias, pois afirma: “reflection-in-action involves a stop 

and think” (cit in Moon, 2003:44). Independentemente do facto de a terminologia utilizada 

por Schön (id.) carecer de alguma precisão e de as preposições que regem o termo reflexão 

originarem alguma ambiguidade a nível semântico, pensamos que dos trabalhos deste autor 

importa reter o seguinte: a) o profissional competente deve ser capaz de operar em 

ambientes complexos e em situações únicas, pelo que se recomenda alguma flexibilidade 

no agir; b) a actuação deve resultar de diálogos com o contexto, bem como estar associada 

a processos mentais de cariz reflexivo; c) esses processos de reflexão, que variam em 

termos de qualidade, incidência e temporalidade, contribuem não só para a construção de 
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novo conhecimento em contexto, num processo intencional que orienta a actividade prática 

e a transforma, mas também para a monitorização dos próprios processos de construção 

desse conhecimento. 

Muito embora os trabalhos de Schön (1983, 1987) se debrucem sobre a formação 

de outros profissionais, o seu pensamento sobre a construção do conhecimento profissional 

exerceu uma influência significativa na educação em geral e na formação de professores 

em particular. Com efeito, poucos são os artigos e os estudos relativos a esta matéria que 

não referem o ensino e o professor reflexivos ou, no género feminino, a formação, a 

supervisão e a prática reflexivas, entre variadíssimas outras possibilidades que invocam as 

já referidas noções schönianas3. 

Por outro lado, é justo afirmar que o pensamento de Schön também concorreu para 

estimular o debate e a reflexão sobre a relação entre a teoria e a prática, contribuindo para 

a reconceptualização da importância que cada uma passou a desempenhar nos processos de 

construção de conhecimento e reduzindo o tradicional hiato que as afastava. Com efeito, ao 

reconhecer o valor epistémico da prática, o autor atribui um novo estatuto quer ao 

conhecimento que resulta da praxis profissional quer aos próprios profissionais que deixam 

de ser técnicos que se limitavam a aplicar as teorias produzidas na torre de marfim que era 

a academia universitária, para criticamente estabelecerem diálogos entre a realidade e 

diversos tipos de teorias, bem como para passarem eles próprios a produtores de 

conhecimento numa prática contextualizada. Como Carr & Kemmis (cit in Cole & 

Knowles, 2000:10) afirmam: 

 
 “Theories are not bodies of knowledge that can be generated out 
of a practical vacuum and teaching is not some kind of robot-like 
mechanical performance that is devoid of any theorectical 
reflection. Both are practical understandings whose guiding 
theory consists of the reflective consciousness of their respective 
practioners.” 

 
 

 

 

                                                   
3 Contudo, importa referir que em consequência deste uso profuso do enfático conceito de reflexão, o mesmo acaba 
por ser alvo de hermenêuticas excessivamente singulares, o que não deixa de contribuir para a desvirtuação do seu 
sentido original. Esta questão é abordada no interessante texto de Zeichner (1993:30-36), em que o autor apresenta 
diferentes acepções do conceito de prática reflexiva. 
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4. O Conhecimento Profissional do Professor  

 

Como já afirmámos anteriormente, o saber dos professores consiste num conjunto 

de concepções, crenças e experiências, em cuja genealogia se entrelaçam as qualidades do 

sujeito, a transitoriedade de um tempo pleno de significados e um contexto sempre aberto a 

especificações. Por se tratar de um saber que estrutura a profissionalidade do professor e 

que apresenta contornos e formas de expressão únicas, não partilhadas com outros 

profissionais, este é referido na literatura da especialidade como o conhecimento 

profissional do professor. Apesar desta tónica no apanágio profissional, é conveniente 

salientar que estamos perante um conhecimento que, simultaneamente, é pessoal, 

combinando dialecticamente o carácter íntimo com o traço social aduzido de qualidades de 

natureza contextual e que, segundo Pacheco (1999), está associado às seguintes ideias: 

a) reconstrução: trata-se de um conhecimento concreto que resulta da experiência 

e que se reelabora e reconstrói continuadamente nas práticas escolares do 

docente, servindo também o objectivo de orientar as suas decisões e linhas de 

actuação numa determinada situação; 

b) singularidade: reporta-se a momentos específicos e a situações particulares, e 

não a problemas que requerem unicamente uma solução técnica e generalizável; 

c) contextualização: é delimitado por critérios de profissionalidade e por um 

contexto ocupacional específico; 

d) intersubjectividade: é um saber marcado pelas experiências pessoais, reflexivas 

e interrelacionais do sujeito, pelo que não pode deixar de ser caracterizado por 

uma intersubjectividade endémica. 

 

Para que o conhecimento profissional do professor, que Sá-Chaves (1994) 

caracteriza como “conhecimento profissional não-standard”, possibilite ao docente o 

exercício qualificado da sua actividade, Costa & Garmson (cit in Sá-Chaves, ibidem) 

consideram que o mesmo deve ser orientado por quatro atributos, nomeadamente a 

eficácia, a flexibilidade, a responsabilidade social e a consciência. Não é difícil entender a 

relevância de tais condições para o exercício de uma prática devidamente acreditada e que 

permita ao docente sobrepujar a ambivalência típica da modernidade e reagir à sua 

natureza imprevisível. Com efeito, ao constituir-se na especificidade de um determinado 
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tempo, lugar e circunstância, este conhecimento é continuadamente informado por 

referentes contextuais teóricos e práxicos, acompanhando o percurso profissional do 

professor e reelaborando-se ao longo do mesmo, permitindo-lhe ser responsivo às 

particularidades das situações e configurando-se continuadamente como um sujeito 

sapiente em aprendizagem permanente. Esta nova postura investigativa e geradora de 

conhecimento coloca o docente no epicentro de um movimento internacional de 

investigação educacional de teor mais qualitativo e etnográfico que comporta uma grande 

variedade de estudos e que, em virtude da existência de um conjunto de tendências 

comuns, podem ser agrupados em linhas de investigação tipificadas que, de seguida, 

constituem o alvo da nossa reflexão. 

 

 

4.1 Linhas de investigação sobre a construção do conhecimento profissional do 

professor 

 

As questões relativas ao modo como o conhecimento profissional do professor é 

edificado constituem preocupações relativamente recentes, coincidindo com a emergência 

de paradigmas de investigação alternativos, bem como do surgimento de perspectivas 

construtivistas sobre o conhecimento, em que se assume que os docentes desempenham um 

papel activo quer na formulação de metas e de estratégias para o seu trabalho quer nos 

próprios processos de construção de novos saberes. 

Este não é o tempo nem o lugar para se configurar uma descrição de todas as 

perspectivas que historicamente foram avançadas sobre a epistemologia do conhecimento 

do professor, pelo que procederemos apenas a uma reflexão sobre a natureza de algumas 

das investigações que, nas últimas décadas, extrapassaram as noções de cariz mais 

behaviorista4. Seguindo a revisão da literatura realizada por Hoyle & John (1995), os 

estudos realizados sobre esta temática podem agrupar-se em cinco categorias em função da 

natureza particular da sua focalização, nomeadamente os enfoques cognitivo, no 

conhecimento prático, biográfico, contextual e no conhecimento pedagógico de conteúdo.  

                                                   
4 De entre os representantes desta tradição de cariz behaviorista salientam-se os estudos relativos à aquisição de 
competências por parte dos professores e à tradição denominada por processo-produto, que tinha por objectivo 
identificar relações entre os comportamentos específicos dos professores e os resultados positivos que estes 
produziam nos alunos. Sobre esta temática vide Brophy & Good (1986).  
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4.1.1 O enfoque cognitivo 

 Os estudos realizados sob orientação de uma perspectiva cognitiva têm como 

objectivo a compreensão das operações mentais a que os docentes recorrem no seu 

quotidiano, tais como identificar problemas, tomar decisões, traçar planos alternativos de 

acção e proceder à sua avaliação. Os trabalhos iniciais demonstram interesse por aquilo 

que Jackson (cit in Hoyle & John, 1995) designa como as fases pré-activa e interactiva do 

ensino, passando, num segundo momento, a incidir nos processos cognitivos dos 

professores principiantes e experientes numa óptica comparativa. 

No âmbito do primeiro caso, os resultados de vários estudos revelam que os 

professores se envolvem em processos cognitivos complexos durante a planificação da 

aula, o que lhes permite resolver antecipadamente potenciais problemas que poderiam 

ocorrer no desenrolar da mesma, bem como orientar a sua organização e a tomada de 

decisões. Um aspecto em que vários estudos comungam diz respeito à consideração de que 

as crenças dos professores, os alunos e os manuais escolares constituem os factores que 

mais influenciam a planificação da aula. Algumas investigações também revelam que, em 

termos de pensamento e decisões interactivas, os professores tentam inculcar determinadas 

rotinas no início do ano às quais passam posteriormente a recorrer em momentos críticos, 

não necessitando, por isso, de apelar com muita frequência à improvisação e à tomada de 

decisões complexas durante a fase interactiva do ensino.  

  No âmbito da análise comparativa entre professores principiantes e experientes 

encontramos vários trabalhos que sugerem que os últimos conseguem elaborar estruturas 

de conhecimento mais vastas e complexas, compreendendo e interpretando mais 

facilmente as situações de aula (Menter, referido em Pollard & Triggs, 1997). Daqui 

resulta que, ao conhecerem um maior número de estratégias, estes docentes conseguem 

também dominar comportamentos típicos das mesmas, antecipar com alguma segurança 

aquilo que poderá suceder no espaço pedagógico e solucionar problemas que, de outro 

modo, poderiam surgir inopinadamente no decurso da situação educativa.  

 Dreyfus & Dreyfus (cit in Eraut, 1994) desenham um modelo de desenvolvimento 

do saber-fazer profissional composto por cinco níveis que os professores podem percorrer 

desde o momento em que iniciam a carreira, e que assenta na premissa de que o caminho 

para a competência se caracteriza pela capacidade de distinguir as características da 

situação prática, de aprender através da experiência e de planificar modos de agir 
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antecipadamente. O quadro que se segue sistematiza as características fundamentais de 

cada um dos níveis. 

 
 

Nível 1 
- Principiante – 

- Rege a sua conduta por regras; 
- Demonstra pouca percepção situacional; 
- Não possui um juízo discricionário. 

Nível 2  
- Principiante 
Avançado -  

- Segue linhas de orientação para a acção baseadas nas características das situações; 
- Possui uma percepção situacional ainda limitada; 
- Atribui a mesma importância a todas as características da situação. 

 
Nível 3 

- Competente – 

- Lida bem com classes numerosas; 
- Concebe as suas acções em termos de objectivos a longo prazo; 
- Faz uma planificação deliberada e adopta procedimentos rotinizados. 

 
Nível 4 

- Proficiente – 

- Identifica os aspectos mais importantes da situação; 
- Distingue os desvios de padrões normais; 
- Recorre a máximas para se orientar. 

 
Nível 5 

- Perito - 

- Já não se baseia em regras ou máximas para se orientar; 
- Possui uma compreensão intuitiva das situações;  
- Recorre a abordagens analíticas apenas quando se depara com situações novas ou 
problemáticas. 

 
Quadro 2 - Síntese do modelo de aquisição de competência de Dreyfus & Dreyfus (traduzido e 

adaptado de Eraut, 1994:124) 
 

A propósito do desempenho do professor mais experiente e que designam por perito, 

Dreyfus & Dreyfus (op. cit.: 126) afirmam: “When things are proceeding normally, experts 

don’t solve problems and don’t make decisions; they do what normally works”, o que nos 

coloca alguns problemas. Com efeito, e embora concordemos que o conhecimento do 

docente é em grande medida tácito e construído na situação de interacção entre o sujeito e 

a experiência, também pensamos que conceber o professor perito como alguém que 

aprende com a prática em si mesma, na ausência de qualquer reflexão, é manifestamente 

redutor. Como já afirmámos anteriormente, uma prática que não é submetida ao escrutínio 

da reflexão origina o desenvolvimento de rotinas que, embora úteis em algumas situações, 

não podem ser aplicadas indiscriminadamente. Tal é incompatível com as características 

singulares dos diferentes contextos e, por conseguinte, aporético com uma prática dita 

competente. 

  

4.1.2 O enfoque no conhecimento prático 

Partindo de trabalhos de natureza fenomenológica, Elbaz (1983) realizou um estudo 

de caso sobre o conhecimento de uma professora em particular, demonstrando um grande 

interesse pelo modo como o seu conteúdo e orientação eram entendidos pela própria 

docente. Divorciando-se de perspectivas anteriores que defendiam a natureza estática do 
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saber, este estudo constituiu-se como base e motor para a reconceptualização do 

conhecimento profissional do professor. Valorizando a sua natureza dinâmica e a sua 

emergência da acção, a autora descreve cinco características ou orientações do 

conhecimento prático do professor5: 

a) situacional – orientado para a acção e para as situações educativas em que o 
professor intervém; 

b) pessoal – integrando os significados que o docente atribui e apreende na sua 
actividade; 

c) experiencial – intimamente relacionado com as características dos contextos 
espácio-temporais em que o professor interage; 

d) social – adquirido num espaço social específico onde valores e ideais são 
partilhados; 

e) teórico – permeável ao contributo dos conhecimentos ditos formais.  
 

Partindo do conceito de conhecimento prático exposto por Elbaz (ibidem), 

Clandinin & Connely (1995) avançam com a noção de conhecimento prático pessoal. Os 

resultados dos seus estudos, orientados sobretudo por metodologias de natureza qualitativa 

como a entrevista e a observação de aulas, revelam a importância não só da prática, mas 

também das características pessoais dos professores para aquilo que designam 

metaforicamente como a paisagem do conhecimento, e que definem como:  

 
“that body of convictions and meanings, conscious or unconscious, 
that have arisen from experience (intimate, social, and traditional) 
that are expressed in a person’s practices… When we see practice, we 
see personal practical knowledge at work.” (1995:7)  

 

 Assim, é no diálogo estabelecido entre as diversas experiências e as perspectivas 

que orientam a prática de novas acções que se produz uma constelação de imagens que, 

através da mediação da reflexão, são reimaginadas e reconfiguradas, originando um 

conhecimento que é tentativo, sujeito à mudança ou a reformulações e que se afirma como 

prático e pessoal. 

  

4.1.3 O enfoque biográfico 

 Em reacção a alguns dos problemas que emanavam dos desafios colocados pelas 

vidas profissionais dos professores e das soluções pouco condizentes que a teoria 

                                                   
5 Para além de se ter dedicado às orientações do conhecimento profissional do professor, Elbaz (op. cit.) também 
diligenciou esforços no sentido de analisar outros aspectos relacionados com esta matéria, nomeadamente o seu 
conteúdo, ao qual aludiremos posteriormente. 
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educacional apresentava, começaram a surgir estudos que colocavam a natureza pessoal e 

biográfica do conhecimento profissional do professor no centro da investigação.  

Partindo da premissa de que as histórias de vida permitem que as circunstâncias 

políticas, sociais, culturais e económicas sejam exploradas no âmbito da experiência 

pessoal de cada professor, a abordagem biográfica ganha reconhecimento como um meio 

válido de construção do conhecimento profissional. Envereda-se, assim, por uma vertente 

de investigação em que a composição e o comentário de biografias e de autobiografias são 

encarados como estratégias que facilitam a compreensão das acções dos professores que, à 

semelhança de outros profissionais, actuam em função das interpretações que realizam no 

seu ambiente ecológico.  

 Butt e colaboradores (cit in Marcelo Garcia: 1999) descrevem quatro fases na 

redacção de biografias, designadamente: a) a descrição do contexto em que o professor 

desempenha a sua actividade; b) a descrição dos seus métodos de ensino e do currículo que 

lecciona; c) reflexões sobre a sua vida pessoal e profissional; d) a descrição de um projecto 

futuro que consigne as suas preferências profissionais. De entre as condições necessárias à 

qualidade da reflexão realizada, os autores realçam que os sujeitos devem ser francos e 

descrever os seus sentimentos do modo mais verdadeiro possível. Assim, e à semelhança 

do romancista, o biografo/investigador educacional também pode recorrer a recursos 

literários e a técnicas como a metáfora ou a ironia para transmitir ao leitor, também ele um 

possível investigador educacional, a realidade como se esta tivesse sido experienciada pelo 

mesmo. Do mesmo modo que estes recursos enriquecem o romance, na perspectiva de 

Beattie (1995:51): 

“…such forms and techniques will bring new light to the meanings 
of teaching and learning and to the process of inquiry, which 
extends into the past, into the ways in which teachers have taught, 
and into the future, to the possible ways that they might teach. I 
believe that they will make the realities of these processes concrete, 
available for observation and analysis, and will allow the reader to 
share in, and to live vicariously within, the participant’s 
experience.” 

 

 

4.1.4 O enfoque contextual 

 No seguimento das linhas gerais dos estudos referidos anteriormente, também os 

trabalhos que se congregam nesta categoria reconhecem a importância da reflexão numa 
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epistemologia da prática, bem como a natureza ecológica do conhecimento. Contudo, é 

importante referir uma particularidade deste enfoque contextual pois, ao contrário da 

crença dos estudos de enfoque biográfico que contextualizam o conhecimento profissional 

em dimensões de natureza política ou cultural, estes dirigem a sua atenção para as 

variáveis que interagem no espaço pedagógico durante o acto educativo. Investigando o 

conhecimento que os docentes usam para produzir um ambiente de aprendizagem na sala 

de aula, alguns estudos (Brown & McIntyre, 1992; Yinger, 1987) sugerem que os 

professores experientes possuem um vasto reportório de saberes e de experiências 

anteriores, o que lhes permite atribuir sentido e resolver situações problemáticas num 

determinado contexto. Também Doyle (cit in Alonso, 1998:134) afirma:  

 

“A chave do sucesso de um professor na gestão de aula baseia-se 
(a) na compreensão da configuração dos acontecimentos no 
contexto, e (b) na sua capacidade para controlar e guiar as 
actividades à luz desta informação”.   

 

 

4.1.5 O enfoque no conhecimento pedagógico de conteúdo 

 Estudos originados pela preocupação do grupo de Shulman (1986, 1987) e de seus 

colaboradores (Grossman, 1990a, 1990; Richert, 1990, 1992) pelo modo como os 

professores transformam o conhecimento sobre o conteúdo que leccionam por forma a 

torná-lo acessível ao aluno suscitou o surgimento desta focalização, que Hoyle & John 

(1995) designam como “the subject” e que nós preferimos designar recorrendo à 

terminologia usada pelos investigadores para referir o objecto dos seus estudos.  

Desafiando concepções anteriores de que um bom domínio de conhecimentos sobre 

o conteúdo se convertia directamente numa boa pedagogia, Shulman (1986, 1987, 1992, 

1993) avança o conceito de conhecimento pedagógico do conteúdo para se referir à 

capacidade do professor para desconstruir e transformar as matérias com vista a facilitar a 

sua compreensão por parte dos alunos. Como o próprio autor afirma, este saber não 

consiste numa conjugação entre o conhecimento das matérias e o dos métodos de ensino, 

nem resulta de uma compreensão exclusivamente técnica ou exclusivamente reflexiva, mas 

sim do entrosamento entre as várias dimensões que o integram, nomeadamente: a) uma 

forma de compreensão e de raciocínio, que diferencia os professores dos seus colegas que 
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se dedicam essencialmente à investigação sobre a educação6 nas universidades, e que 

designa como sabedoria dos práticos; b) a sabedoria da prática, i.e., um corpo de 

conhecimento base que diferencia o ensino enquanto profissão, integrando 

concomitantemente aspectos característicos do paradigma de racionalidade técnica e do 

paradigma de racionalidade prática; e c) um processo de raciocínio pedagógico que 

permite ao professor ensinar um determinado conteúdo a alguém cuja individualidade é a 

sua principal característica, num contexto que prima também pela sua natural 

especificidade. 

 As investigações realizadas no domínio do conhecimento pedagógico do conteúdo 

pretendem dar resposta às necessidades sentidas pelos docentes no processo de ensino-

-aprendizagem, abordando questões tais como as representações dos professores sobre o 

conteúdo e sobre o ensino, o conhecimento de variadas estratégias que facilitem a 

compreensão por parte de alunos, a selecção e adaptação de materiais ou outros recursos 

didácticos aos conteúdos a leccionar e às características dos alunos; a compreensão das 

aptidões e dos estilos cognitivos dos mesmos, entre outras.  

No caso específico da actuação do docente, Shulman (1987) apresenta um modelo 

de raciocínio e de acção pedagógica, que visa facilitar uma maior compreensão da 

actividade do professor enquanto sujeito cognoscente. Este modelo desenvolve-se de modo 

cíclico ao longo de seis fases que se podem visualizar na figura 1. Nesta perspectiva, 

qualquer processo de ensino parte de um momento de compreensão dos propósitos, dos 

conteúdos e das ideias a desenvolver no âmbito da disciplina e da relação que estabelece 

com outras. Esta compreensão abre o caminho para a transformação didáctica do conteúdo, 

que implica variadas tarefas, nomeadamente: a) a preparação dos materiais curriculares 

através de uma interpretação crítica de textos, da estruturação das matérias e da 

clarificação dos propósitos; b) a representação do conteúdo através de um reportório de 

metáforas, analogias, exemplos, demonstrações ou de outros processos condizentes com o 

contexto em que o ensino e a aprendizagem se efectuam; c) a selecção de abordagens e 

metodologias adequadas, bem como de modos de organização e gestão do espaço e do 

                                                   
6 A este propósito, Elliott (1991) faz uma distinção entre aquilo que designa como investigação educativa e como 
investigação sobre educação. Assim, ao contrário da investigação sobre a educação, que se baseia essencialmente 
em procedimentos de cariz quantitativo e experimental para gerar teorias formais, abstractas e que, em larga 
medida, não apresentam repercussões na realidade de ensino, a investigação educativa procura dar resposta aos 
problemas que emergem da prática, envolvendo os actores da situação educativa na própria investigação e 
recorrendo a metodologias de teor mais qualitativo como, por exemplo, a entrevista informal ou a observação 
naturalista e participante. 
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tempo; e d) ajustamento às características dos alunos, tendo em consideração as suas 

concepções, dificuldades, motivações, interesses, culturas, aptidões, género, idade, sexo, 

etc.. Após este processo de transformação, há lugar para o desenvolvimento da terceira 

fase, que corresponde ao ensino propriamente dito. Durante e após esta etapa, o docente 

procede à avaliação não só dos aprendentes, através da verificação da compreensão dos 

mesmos, mas também da sua próprio actuação. De seguida, na fase da reflexão, o professor 

reconstrói e analisa criticamente o seu desempenho e o dos alunos, elaborando uma nova 

compreensão a partir da sua própria experiência.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1 - Modelo de raciocínio e de acção pedagógica (Shulman, 1987) 

 

Consideramos que, para além da natureza cíclica deste modelo, importa salientar a 

relação dialógica que se estabelece entre a reflexão e a acção num processo gerador de uma 

nova compreensão, que se afirma como um motor para novas aprendizagens, e que se 

aproxima das já referidas concepções de Schön (1983, 1987) relativamente à epistemologia 

da prática. 
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4.2 Fontes e formas de representação  

Aquilo em que os professores acreditam, o que concebem e o que concretizam no seu 

quotidiano profissional decorre não só da socialização a que estão expostos desde as suas 

primeiras incursões na cultura escolar ainda enquanto alunos, ou de um processo formal de 

aquisição de saberes, mas também, e acima de tudo, do seu trabalho quotidiano, 

traduzindo-se num tipo de saber que muitos designam por prático, consideradas as 

condições da sua edificação.  

No exercício da sua actividade profissional, os professores estabelecem negociações 

complexas com os colegas, com os encarregados de educação e com os alunos, activando 

as várias estruturas do seu conhecimento profissional, que se constitui a partir de diversas 

fontes, entre as quais já salientámos a importância da prática. De entre a pluralidade de 

estudos realizados sobre esta matéria, destacamos a proposta avançada por Porlán e 

colaboradores (1996), que identificam três fontes do conhecimento do professor, 

sublinhando o diálogo que se efectua entre as mesmas e que se pode visualizar na figura 2. 

 

 

 
Fig. 2 - Fontes do conhecimento profissional (Porlán et  al.: 1996) 
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experiencial e ideológica que resulta o conhecimento profissional do professor, 

destacando-se acima de tudo a sua natureza sinérgica, integradora e que permite a sua 

reconstrução continuada. Assim, deste diálogo que os autores caracterizam como tentativo, 

processual e continuado, redundam produtos que se afirmam “como autênticos sistemas de 

ideias em evolução” (op.cit.:30).   

Também Shulman (1987) se dedicou ao estudo desta questão, identificando quatro 

domínios que se constituem enquanto fontes do conhecimento do professor, 

nomeadamente o conhecimento académico dos conteúdos das disciplinas, as estruturas e os 

materiais educativos, o conhecimento académico da educação formal e a já referida 

sabedoria da prática. O autor entende que a primeira fonte do conhecimento do professor 

reside no processo de aprendizagem formal realizado ao nível das ciências da 

especialidade dos domínios que este lecciona. E considerando que o professor é uma das 

fontes de conhecimento do aluno de natureza mais imediata, e que o próprio conhecimento 

tem uma natureza dinâmica e evolutiva, o docente tem também uma responsabilidade 

acrescida ao nível da reconceptualização e da reinterpretação de novos saberes. Assim, 

para além do conhecimento substantivo dos conteúdos que ensina, o docente deve também 

possuir um conhecimento sintáctico (Schwab, referido em Schulman, 1987), i.e., conhecer 

os procedimentos de investigação aceites pela comunidade científica.  

A segunda fonte que Shulman (op.cit.) enumera compreende as estruturas 

educativas, nomeadamente as agências governamentais e seus mecanismos de 

financiamento, as instituições educativas e os seus sistemas de regras e de papéis, bem 

como as organizações de professores. Por outro lado, o autor reporta-se também aos 

materiais educativos necessários para a negociação que se estabelece no espaço 

pedagógico entre os quais podemos referir, a título exemplificativo, os curricula, testes de 

avaliação e materiais didácticos de natureza diversa, pelo que nesta categoria inclui-se não 

só o que Shulman (ibidem) designa pelas ferramentas do ofício, mas também as condições 

contextuais que delimitam a actuação do docente. 

Uma terceira fonte do conhecimento do professor consubstancia-se nos estudos que 

se têm produzido sobre a educação em sentido lato e, em especial, no que diz respeito aos 

actos de ensinar e de aprender. Assim, inclusa nesta literatura, encontramos quer 

informação que visa as fundações teóricas da educação, quer dados recolhidos através da 

investigação empírica nas áreas relativas ao desenvolvimento humano e ao processo de 
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ensino-aprendizagem. No centro da pesquisa desta natureza encontram-se estudos 

relacionados com o ensino eficaz e que se constituem no sentido de identificar os 

comportamentos e as estratégias a que os professores recorrem e que podem originar 

maiores ganhos nos termos das aprendizagens realizadas pelos alunos. Contudo, é 

imperioso não esquecer que esta fonte de conhecimento de natureza mais pedagógica 

também se estende à investigação que o próprio professor pode realizar, individualmente 

ou em colaboração, sobre a acção e com o intuito de alargar a sua compreensão sobre o 

processo de ensino-aprendizagem.  

Finalmente, o autor refere as máximas que orientam e facilitam a racionalização 

reflexiva das práticas e que se configuram naquilo que denomina por sabedoria da prática. 

Como já referimos inúmeras vezes ao longo deste texto, a prática informada pela reflexão 

afirma-se inquestionavelmente como uma fonte de conhecimento de importância 

assinalável, facultando momentos de aprendizagem valiosos e contribuindo para a 

edificação de um saber que promete orientar futuras linhas de acção. Porém, uma das 

condições apontadas para que tal aconteça é que esta sabedoria da prática, que poderá 

resultar de uma experiência pessoal ou da observação de outros professores, seja 

documentada para que se possa constituir uma história da prática, que registe e organize o 

pensamento e as acções dos professores em casos, de modo a estabelecer padrões de acção 

em várias áreas do ensino. O que Shulman (op. cit.) pretende salientar é que uma das 

formas de fazer representar o conhecimento do professor é precisamente através da 

documentação e do estudo de casos, que se apresentam como exemplos concretos da 

prática e de situações específicas, e que, quando bem descritos e documentados, podem 

servir de base para a discussão sobre a realidade, bem como para a sua clarificação e 

compreensão.  

O autor refere ainda duas outras formas de conhecimento e que designa como 

conhecimento proposicional e estratégico. O conhecimento proposicional é resultante da 

pesquisa académica e congrega: a) princípios, que derivam da investigação empírica ou 

filosófica; b) máximas, que representam o conhecimento adquirido através da prática e 

que não são necessariamente validados pela educação educacional; e c) normas, que 

estão relacionadas com valores éticos, morais e com princípios de equidade. Embora este 

nível do conhecimento não respeite o que Valli & Tom (1988) designam por critérios de 
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utilidade, num passado ainda recente consistia no conhecimento maioritariamente 

fomentado nos cursos de formação de professores ao nível da formação contínua. 

 No que diz respeito ao conhecimento estratégico, o autor entende que o mesmo é 

desenvolvido quando o professor se depara com aporias e dilemas que exigem a 

mobilização de esquemas para analisar eventos e alternativas, num exercício que ultrapassa 

a dimensão concreta das situações e implica uma capacidade para as avaliar, tomar 

decisões e justificá-las. Shulman (ibidem) atribui a esta capacidade uma inflexão 

ontológica no seio das profissões em geral e, no âmbito do conhecimento profissional do 

professor em particular. Como o próprio autor afirma (1986:13):  

 
 “The teacher is not only a master of procedure but also of content 
and rationale (…), capable of reflection leading to self-knowledge, 
the metacognitive awareness that distinguishes draftsman from 
architect, bookkeeper from auditor. A professional is capable not 
only of practising and understanding his or her craft, but of 
communicating the reasons for professional decisions and actions 
to others.” 

 

 

Como vimos até ao momento, a pesquisa realizada sobre o conhecimento 

profissional do professor revela que este integra uma dimensão experiencial que, caso se 

concretize sob o estandarte de uma intencionalidade práxica, continuadamente o alimenta e 

reconstrói. Pode ter uma natureza mais ou menos explícita, mas tem uma anatomia própria 

e constitui-se num colóquio onde confluem a acção e a reflexão, assistidas por um conjunto 

de dimensões contextuais, pessoais e sociais, num processo que singulariza a episteme 

complexa que caracteriza a profissionalidade do professor e que, como afirma Sá-Chaves 

(1994:136), lhe exige que seja “pessoalmente inspirado (…), pedagogicamente eficaz (…) 

e cientificamente informado (…).”   

 

 

 

4.2 Dimensões e formas de organização do conhecimento profissional do professor 

 

Como vimos até ao momento, o acto de ensinar é informado por diversas formas de 

conhecimento e mergulha em diversas fontes. Grande parte da investigação realizada nas 
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duas últimas décadas tem demonstrado uma preocupação profunda com a natureza 

multidimensional do conhecimento profissional do professor e diversos autores têm 

contribuído para um cabal esclarecimento dos componentes que o integram, apresentando 

esforços de relevo no sentido de identificar e de caracterizar sistemas organizacionais para 

domínios específicos do conhecimento.  

De entre as diferentes conceptualizações que descrevem as dimensões do 

conhecimento consideradas necessárias ao professor para que este possa actuar no espaço 

pedagógico, podemos referir a categorização desenvolvida por Carr & Kemmis (1988), que 

integra o sentido comum da prática, o saber popular, destrezas, saberes contextuais, 

conhecimentos relativos às estratégias de ensino e ao currículo, abordagens filosóficas 

gerais e, finalmente, noções de teorias morais e sociais. Esta constituição categorial requer 

alguns comentários, pois coloca-nos, desde logo, um conjunto de problemas relacionados 

com o próprio sistema de categorização, que parece não obedecer a critérios de 

organização muito rigorosos. A título de exemplo, refira-se o grupo designado por 

“destrezas” que, em nosso entender, se apresenta excessivamente geral e com 

possibilidades de incorporar a primeira componente do conjunto que o autor designa por 

“conhecimento de estratégias de ensino e do currículo”. No seguimento deste raciocínio, 

podemos questionar onde se situarão então os conhecimentos relativos às metodologias e 

às abordagens de ensino. Será no conjunto genericamente designado por “destrezas” ou, 

em nosso entender, no excessivamente específico “estratégias de ensino e currículo”? De 

referir também que as próprias designações desta constituição categorial não primam pela 

precisão nem pela isenção de valor, o que é visível, por exemplo, na denominação “saber 

popular” e que se reporta a constatações elaboradas a partir da prática. Nesta linha de 

pensamento, onde se encontra o conhecimento reportado à dita teoria e como é que o 

mesmo deveria designar-se? “Saber erudito”? Não nos parece apropriado. 

Finalmente, julgamos que, em virtude da referida ausência de critérios bem 

delineados, esta tipologia aglomera, de um modo algo irregular, domínios do 

conhecimento e formas de conhecer, o que contribui para a constituição de uma 

categorização que, contrariando os objectivos por detrás de qualquer sistema de 

organização, apresenta uma génese paradoxalmente desordenada. 

Uma outra tipologia foi avançada por Shulman (1986, 1987), que sagazmente 

identifica sete dimensões do conhecimento profissional do professor, distinguindo:  
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1. Conhecimento do conteúdo, que se refere aos conteúdos e às 

estruturas das matérias a ensinar na(s) disciplina(s) em questão. 

 

2. Conhecimento pedagógico geral, que inclui os princípios de um 

ensino eficaz, aspectos genéricos relacionados com a organização e a 

gestão de aula, entre outros.  

 

3. Conhecimento do curriculum, que diz respeito ao domínio específico 

dos programas disciplinares e dos materiais de ensino e que Shulman 

(1986:10) designa como “the materia medica of pedagogy, the 

pharmacopeia from which the teacher draws those tools of teaching that 

present or exemplify particular content and remediate or evaluate the 

adequacy of student accomplishments.”   

  

4. Conhecimento pedagógico do conteúdo, que se reporta aos modos de 

o professor organizar e representar os conteúdos das disciplinas que 

lecciona por forma a torná-los compreensíveis para os aprendentes e 

entre os quais Shulman (1986:9) refere: “the most powerful analogies, 

illustrations, examples, explanations, and demonstrations.”  

 

5. Conhecimento dos aprendentes e das suas características, que diz 

respeito à consideração das idiossincrasias dos alunos numa perspectiva 

concomitantemente dinâmica e multidimensional. 

 

6. Conhecimento dos fins, objectivos e valores educacionais, bem como 

dos seus fundamentos históricos e filosóficos, que informam a acção 

pelas ideias de justiça e de solidariedade social. 

 

7. Conhecimento dos contextos educativos, que inclui não só aspectos 

de natureza mais lata e apensos ao funcionamento geral do sistema 

educativo, mas também outros mais específicos e intimamente 
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relacionados com as culturas da escola em que o docente se move, os 

sistemas socio--económicos e culturais do meio em que a instituição de 

ensino se insere, bem como as especificidades que confluem em cada 

sala de aula.  

 

Actualmente, este constructo perpassa grande parte dos textos produzidos e dos 

estudos realizados sobre a temática em análise, constituindo-se como um léxico 

amplamente aceite no discurso educacional. Não obstante, é importante realçar que há 

diversos modos de pensar a interacção dos vários domínios e do lugar que cada um ocupa 

na constelação de categorias do conhecimento. A título de exemplo, refira-se Grossman 

(1990a), que reduz as sete dimensões apresentadas por Shulman (ibidem) a quatro grandes 

domínios, nomeadamente o conhecimento do conteúdo, o conhecimento pedagógico, o 

conhecimento pedagógico do conteúdo e o conhecimento do contexto, cuja interrelação é 

visível na figura que se segue:  

 

 
 

Fig. 3 – Organização do conhecimento dos professores (traduzido de Grossman, 1990ª:98) 

 

Do diálogo entabulado entre estes quatro grandes domínios procedem duas 

conclusões. Em primeiro lugar, importa destacar a complexidade que caracteriza a 
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profissionalidade docente e que se estende ao longo de um manto profuso de funções e de 

papéis que se realizam em contextos não menos intrincados. Com efeito, ao longo de um 

dia normal de trabalho os professores invocam conhecimentos de vários tipos, formas e 

fontes por forma a operar eficazmente nas várias estruturas das instituições educativas e a 

negociar com actores múltiplos (alunos, colegas, pessoal administrativo e auxiliar, gestores 

executivos e, por vezes, encarregados de educação e representantes da comunidade). Tal 

ocorre em contextos que podem transcursar ambiências com planos distintos (local, 

regional ou ainda nacional) e que são ladeados por particularidades históricas, políticas e 

sociais. Em segundo lugar, e como a representação esquemática visível na figura 3 

evidencia, há a destacar a centralidade que o conhecimento pedagógico do conteúdo 

desempenha no conjunto dos saberes do professor. Com efeito, trata-se da dimensão do 

conhecimento profissional em torno da qual todas as outras orbitam, que se constrói na 

relação de reciprocidade que estabelece com as restantes, contribuindo em simultâneo para 

a reconstrução das mesmas. Esta construção e reconstrução continuada é coadjuvada pelas 

diversas fontes a que já nos referimos e às quais o docente sistematicamente recorre, sendo 

também mediada pelos processos de planificar, reflectir e ensinar. Neste sistema de 

organização do conhecimento profissional proposto por Grossman (op.cit.), o 

conhecimento pedagógico do conteúdo assume-se efectivamente enquanto manifestação 

ôntica da profissionalidade docente, constituindo-se como aquela particularidade especial 

que torna o conhecimento profissional do professor singular. Também no dizer de Shulman 

(1987:8), o conhecimento pedagógico do conteúdo é “uniquely the province of teachers, 

their own special form of professional understanding”. 

Partindo da concepção genérica de Shulman sobre o conhecimento pedagógico do 

conteúdo, Grossman (ibidem) identifica ainda quatro componentes específicas que o 

integram, e que de seguida abordaremos sucintamente. 

 

1 - Representações dos professores sobre o ensino do conteúdo que leccionam 

Aqui incluem-se as crenças dos professores sobre o que significa ensinar 

determinado conteúdo, o seu “mapa conceptual” (Borko & Putnam, 1995) que orienta a 

tomada de decisões e o julgamento relativamente aos objectivos de ensino, estratégias, 

actividades, tarefas e trabalhos dos alunos, manuais e materiais curriculares, ou ainda à 

avaliação da aprendizagem dos alunos. 
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2 - Conhecimento sobre estratégias de representação do conteúdo  

Um bom domínio do conhecimento pedagógico do conteúdo inclui necessariamente 

um reportório extenso de estratégias de representação das matérias e que pode apresentar-

se na forma de metáforas, simulações, demonstrações, exemplos, ou outras, e que permite 

adaptar o conteúdo de múltiplos modos para ir ao encontro de diferentes alunos. Esta 

questão da representação do conteúdo foi alvo de inúmeros estudos (Eisenhart et  al., 1993; 

Putnam, 1992), adquirindo por vezes outras designações, como é o caso de “contexto 

representacional” e que, para Ball (1993:160-1), “encompasses the ways in which teachers 

and learners use the particular representation [and] how it serves as a tool for 

understanding their work”.  

 

3 - Conhecimento sobre a compreensão dos alunos relativamente ao conteúdo 

Esta dimensão difere da componente mais geral do conhecimento profissional do 

professor designada por conhecimento dos alunos e das suas características, no sentido em 

que tem uma focalização específica no conteúdo. A pesquisa realizada em várias 

disciplinas revelou um conjunto de concepções alternativas que muitos alunos 

desenvolvem, como é o caso da divisão de fracções na matemática ou da conjugação 

errada da terceira pessoa do singular (no presente do indicativo) na disciplina de inglês. Os 

professores com um bom domínio de conhecimento pedagógico do conteúdo conhecem os 

modos como os alunos tipicamente aprendem determinada matéria, podendo antecipar as 

suas dificuldades e desenvolver estratégias específicas para os ajudarem a colmatá-las.  

 

4 - Conhecimento do currículo e dos materiais curriculares  

Finalmente, um bom domínio do conhecimento pedagógico do conteúdo inclui 

também conhecimento do currículo e dos materiais curriculares disponíveis para o ensino 

de determinadas matérias. Neste contexto específico, o conceito de currículo pode assumir 

duas orientações, podendo ser considerado em termos horizontais (contemplando as várias 

disciplinas no âmbito de um determinado nível de ensino ou curso) ou verticalmente (no 

âmbito de uma única disciplina e dos seus programas ao longo de todos os anos de ensino 

básico e secundário). Assim, e embora Shulman tivesse considerado o conhecimento do 

currículo como uma componente mais geral do conhecimento profissional do professor, no 
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entender de Grossman (op.cit.) a segunda interpretação do termo associa-a directamente ao 

conteúdo. Deste modo, e como a própria autora refere, ao distinguir o especialista na 

matéria do pedagogo, afirma-se como um marco indiscutível do conhecimento pedagógico 

do conteúdo.  

Como já vimos, ao associar o conhecimento pedagógico do conteúdo à forma como 

o professor pode ajudar o aluno a compreender determinada matéria, e que inclui o modo 

como os assuntos ou os problemas podem ser adaptados e apresentados a alunos com 

diversos interesses, dificuldades e níveis conceptuais, Shulman identifica também aquilo 

que, em termos latos, contribui não só para a substância de um profissional capaz mas, 

acima de tudo, para o eixo distintivo de um professor competente. E é imperioso afirmar 

também que este constructo peregrino do autor contribuiu de forma portentosa para uma 

maior compreensão não só do conhecimento profissional do professor, mas também para a 

orientação de programas que visam a sua aprendizagem e desenvolvimento. O 

aprofundamento desta temática por parte de Grossman (ibid.) e, em particular, a 

estruturação que a autora efectuou relativamente à posição do conhecimento pedagógico 

do conteúdo no constructo mais amplo que é o conhecimento profissional do professor, 

também se afirma como uma orientação oportuna, embora seja importante adoptar algumas 

precauções no sentido de não ceder a uma leitura exclusivamente estruturalista do próprio 

sistema de organização.  

A este respeito, Carlsen (1999), na esteira de Cherryholmes (1988), faz uma análise 

assaz interessante, baseando a sua reflexão num elenco de argumentos que evocam a alma 

da oratória saussuriana, mas que expõe a um contraditório de natureza pós-estruturalista, 

mais ao gosto de pensadores como Foucault ou Derrida. De entre as questões que 

consideramos mais engenhosas e de difícil refutação destacamos a apresentação estrutural 

do conhecimento pedagógico do conteúdo enquanto domínio do conhecimento profissional 

do professor que é diferente dos restantes. Assim, numa retórica amparada em Saussure, o 

conhecimento pedagógico do conteúdo constitui-se enquanto signo (domínio do 

conhecimento) cujo significado é estabelecido num sistema constituído por outros signos 

(outras dimensões do conhecimento), decorrendo da relação que estabelece com estes e na 

emergência da sua diferença. Assim, para além de se poder compreender o conhecimento 

pedagógico do conteúdo com base na já referida definição proposta por Shulman aquando 

da apresentação do seu discurso presidencial no congresso da American Educational 
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Research Association em 1986, poder-se-á entender o conhecimento pedagógico do 

conteúdo como aquilo que o mesmo não é. A título de exemplo, poderíamos referir o 

conhecimento sobre a formação e fragmentação do Império Britânico, que se situa na 

categoria designada como conhecimento do conteúdo, ou ainda conhecimentos relativos à 

operacionalização do trabalho colaborativo, e que pertencem ao domínio intitulado como 

conhecimento pedagógico. Contudo, e embora estas duas formas de conhecimento sejam 

efectivamente diferentes da designada por conhecimento pedagógico do conteúdo, 

consideramos que, por vezes, é difícil delinear fronteiras exactas entre as mesmas, o que 

constitui um desafio à lógica do estruturalismo e abre caminhos para uma outra 

interpretação deste sistema de organização do conhecimento profissional do professor.     

Com efeito, uma leitura com uma orientação mais pós-estruturalista levanta 

questões de outra natureza e igualmente pertinentes. Assim, e para além de se poder 

abordar a dimensão histórico-cultural do saber7, a noção de que o conhecimento 

pedagógico do conteúdo reside no centro do sistema de significado apresentado por 

Grossman (1990ª) seria naturalmente contestada. Como Carlsen (1999:139) refere, um 

crítico pós-estruturalista poderia questionar: “where… is the student in this model? Or, for 

that matter, the teacher?” Com efeito, neste sistema organizacional, as estruturas do 

conhecimento só se relacionam com o indivíduo remota e fugazmente através do 

conhecimento do contexto. Assim, e embora reconhecendo a importância do contributo de 

Grossman (op.cit.), julgamos que, ao contemplar um domínio autónomo que designa por 

“conhecimento do aprendente e das suas características”, a tipologia de Shulman (1986, 

1987) é mais adequada às necessidades sentidas actualmente. Na organização categorial 

deste autor, assiste-se a uma maior valorização do indivíduo, embora, considerando a 

ausência perniciosa do professor, ainda a reputemos como lacunar. Tal também foi notado 

por Sá-Chaves e Alarcão (2000) que, não obstante recorram à tipologia avançada por 

Shulman (op.cit.) no âmbito de num estudo sobre o conhecimento profissional dos 

                                                   
7 Como sustenta Carlsen (1999), ao contrário de investigações de teor exclusivamente quantitativo, manifestamente 
assépticas e em que os contornos sociais, culturais, económicos e de género são liminarmente rasurados, estas 
dimensões constituem-se como questões fulcrais e incontornáveis nos estudos realizados através do recurso a 
metodologias de cariz essencialmente qualitativo, naturalista ou etnográfico e em que a retórica investigativa é 
permeável à voz do investigador, muitas vezes ouvida em diferido na primeira pessoa. Embora, actualmente, estas 
modalidades de pesquisa sejam copiosamente usadas em inúmeras áreas do saber, ainda se ouve aqui e ali 
referências um pouco sebastianistas às metodologias quantitativas enquanto “metodologias ou abordagens 
científicas”. Tal impõe uma refutação cerrada, pois, embora estas designações ilustrem apenas, em nosso entender, 
a nostalgia de uma época em que o paradigma quantitativo reinava sozinho, poderão também dar azo a 
interpretações completamente desajustadas da realidade e em que as investigações qualitativas poderiam ser 
entendidas como acientíficas.  
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professores, realizado com alunos do último ano dos cursos Formação de Professores do 1º 

ciclo do Ensino Básico e de Educadores de Infância, entre 1995 e 1997 na Universidade de 

Aveiro, recuperam de Elbaz (1983) a dimensão designada por conhecimento de si próprio. 

Para as autoras, esta última categoria afigura-se como o epicentro e ponto de partida do 

conhecimento profissional do professor, cuja representação esquemática pode ser 

visualizada na figura 4. 

 

 
 

Fig. 4 - Representação do conhecimento profissional do professor (Sá-Chaves e Alarcão, 2000:232) 
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Com efeito, cada professor possui capacidades, valores, disposições e 

personalidades que se afirmam enquanto elementos que dão forma à sua individualidade e 

que coordenam e orientam as suas demandas. Como Sá-Chaves (2000:102) afirma, este 

conhecimento pessoal é “alocêntrico, capaz de desocultar aos seus próprios olhos, quais os 

processos e factores que propiciaram as dimensões positivas e de sucesso e também as 

razões do não conseguido”. Assim, ao possibilitar uma maior compreensão ao docente 

sobre as razões pelas quais determinadas estratégias ou actividades não resultam bem 

consigo, embora pareçam trazer sucessos vários aos seus colegas, o conhecimento de si 

próprio permite também uma intervenção activa e deliberada do professor no seu processo 

de desenvolvimento, equacionando as possibilidades que se adequam à sua 

individualidade, e optando pelos caminhos que o levarão ao triunfo.   

 Para finalizar, importa ainda referir que o conhecimento profissional do professor, 

na acepção alargada que subscrevemos, em permanente construção e reconstrução, está 

imbricado naquilo que os colóquios educacionais designam pelas culturas docentes e que, 

de seguida, serão alvo da nossa reflexão. 

 

 

5. Culturas Profissionais dos Professores 

 

Como já referimos, embora o ensino não exiba as propriedades típicas de muitas 

profissões, em especial daquelas que tradicionalmente reúnem um maior prestígio social e 

que se fazem representar nas profissões ditas liberais, consideramos que a docência se 

constitui como uma actividade profissional de relevo social indiscutível, pelo que 

encaramos a argumentação em prol da profissionalidade docente como um truísmo 

fatigante. Contudo, as contradições que envolvem a palavra que enaltece, por um lado, e as 

expedições, por outro, que de modo sempiterno e um pouco arreliante parecem resultar 

invariavelmente na desprofissionalização do professor, quase que nos impelem também a 

levantarmo-nos em defesa daquilo que racionalmente entendemos ser uma evidência que 

não necessita de demonstração. 

Com efeito, não deixa de ser paradoxal que o discurso educacional reclame a 

necessidade de uma cada vez maior profissionalização do professor e que as sucessivas 

práticas governativas pareçam empenhadas no contrário. Nos estudos realizados sobre a 
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evolução da profissão docente em Portugal, Nóvoa (1989, 1995) alude precisamente ao 

facto de a constituição do ensino enquanto profissão ser acompanhada por uma 

burocratização da actividade do professor, identificando também três tendências de 

desprofissionalização nas últimas décadas. Assim, o autor considera que a primeira 

coincidiu com o Estado Novo, em que se optou por uma política de desvalorização dos 

professores; a segunda ocorreu no pós 25 de Abril, onde as questões de natureza ideológica 

prevaleceram sobre os critérios profissionais; e a terceira teve lugar mais recentemente, 

decorrendo da Reforma de 1986, em que se acentuou a concepção do professor como um 

técnico que se limita a executar as orientações de peritos e a seguir as normas e os 

regulamentos ditados por aqueles que detêm o verdadeiro poder de decisão. Para além 

destes três momentos identificados por Nóvoa (op.cit.) com precisão histórica, importa 

ainda referir as mudanças sociais introduzidas nos últimos anos pelo desenvolvimento 

tecnológico, que promoveram um aumento das funções e das responsabilidades dos 

docentes. Contudo, e alimentando a tendência paradoxal desta questão, a intensificação do 

trabalho do professor fez-se acompanhar não por um maior controlo sobre a sua actividade 

ou por uma melhoria do seu estatuto e prestígio8, mas por uma proletarização progressiva. 

Tudo isto é contrário ao discurso professado nas esferas educativas onde se apregoa a 

importância do papel do professor no âmbito da realização de uma missão mais alargada, 

que normalmente aparece associada a slogans materializados em expressões como “um 

ensino de qualidade” ou “a qualidade da educação” e que, repetidos até à exaustão, apelam 

à constituição de um consenso nacional erigido à sua volta. Contudo, este facto de a 

palavra e a acção se parecerem direccionar para dois antípodas não deixa de exercer a sua 

ascendência na própria identidade e auto-estima do professor que, espartilhadas entre a 

ideia de um presente em crise e um futuro incerto, clamam o seu profissionalismo e 

debatem-se na sua cultura profissional. 

Quando falamos em cultura profissional pensamos numa cultura de ensino que 

concorre para a fundação da identidade dos professores, embora se possa definir o termo 

                                                   
8 No que diz respeito à questão do prestígio do professor verifica-se que, comparativamente a outros grupos 
profissionais, este possui um estatuto pouco valorizado socialmente. De entre os factores que originam esta 
debilidade, e para além do já referido controlo externo sobre a actividade educativa, podemos aludir também, a 
título de exemplo, ao facto de a origem social de grande parte dos elementos deste grupo ser proveniente das 
classes média e baixa, de estes constituírem um grupo numeroso mas sem uma forte coesão profissional, ou ainda a 
constituição predominantemente feminina do grupo o que, numa sociedade que ainda discrimina e inferioriza as 
mulheres, não pode deixar de acarretar a desvalorização do estatuto profissional do grupo.  
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de diferentes modos consoante as áreas da sua abrangência. Entre nós, Pires, Fernandes e 

Formosinho (1991:234) apresentam uma concepção de natureza relativamente ampla, 

definindo-o como o “conjunto de normas, valores, crenças e artefactos de uma sociedade, o 

somatório de tudo o que é aprendido pelos indivíduos numa sociedade, ou seja, tudo o que 

não é instintivo”. Partindo da mesma base, também Bates (1987) considera que o conceito 

de cultura integra a bagagem de qualquer grupo, designadamente os pensamentos, 

linguagens, rituais, conhecimentos, convenções, cortesias e artefactos. Contudo, o autor 

elabora um pouco mais, acrescentando que este é o recurso a partir do qual se constrói a 

identidade social e individual, proporcionando a base sobre a qual os sujeitos constroem o 

seu conhecimento não só sobre o mundo, mas também sobre si mesmos.  

Por sua vez, Schein (cit in Day, 1999:126) considera que o termo se reporta ao 

“nível mais profundo de ideias e crenças básicas comungadas pelos membros de uma 

organização, que operam inconscientemente e que definem, de uma forma assumida, a 

visão da própria organização e do seu ambiente”. Nesta última acepção destaca-se uma 

tónica na dimensão organizacional, ou seja, a cultura é entendida como um magma de 

concepções partilhadas pelos diferentes elementos de uma organização, o que, no caso 

específico da organização escolar, inclui não só os professores, mas também os alunos e o 

pessoal administrativo, entre outros. A concepção do termo em que nos situamos neste 

texto aponta no sentido de uma cultura ocupacional, tal como esta é entendida por 

Sarmento (1994), ou seja, relativa apenas aos membros de um grupo profissional e que, 

neste caso específico, se refere unicamente aos professores. 

Hargreaves (1998), uma das grandes referências nesta matéria, introduz uma 

distinção entre o conteúdo e a forma das culturas de ensino. O conteúdo reporta-se a 

atitudes, valores, crenças, hábitos, pressupostos e modos de agir que são partilhadas por 

um grupo particular de professores ou pela comunidade docente mais vasta. Contudo, e 

apesar desta comunhão, não é possível encarar os professores numa perspectiva 

homogénea e monolítica. Com efeito, aspectos como as habilitações académicas, a 

situação profissional, a posição que ocupam na carreira, o tempo de serviço ou ainda o 

exercício ou não de cargos, contribuem para a diversidade que caracteriza este grupo 

profissional, levando diversos investigadores a optar pelos termos “culturas” e 

“subculturas”. Esta prevalência da forma plural do vocábulo é visível em vários estudos 

realizados no âmbito das culturas escolares em que os seus autores enunciam várias 
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identidades do ser professor e que condicionam o modo de se entender a formação, a 

carreira e as condições de trabalho, só para citar alguns. Neste plano, e entre nós, impõe-se 

uma referência ao trabalho de Formosinho & Ferreira (1996), que apresentam a seguinte 

tipologia de concepções dos professores:  

 
a) A concepção missionária, em que a vocação e o espírito de 

missão são apontados como características que motivam a 
entrega do docente à profissão. 

 
b) A concepção militante, em que o professor é concebido 

enquanto agente social, profundamente envolvido nas 
problemáticas da escola e da comunidade. 

 
c) A concepção laboral, em que o docente é encarado como um 

activista de natureza mais sindical, apresentando-se como um 
trabalhador qualificado que possui um saber especializado. 

 
d) A concepção burocrática, em que o professor é considerado 

como um cumpridor dos regulamentos em vigor, acentuando-
se desta forma uma perspectiva mais proletarizada da 
profissão.  

 
e) A concepção romântica, na qual predomina a dimensão 

artística da profissão, atribuindo-se a máxima importância ao 
relacionamento entre o professor e o aluno na sala de aula que, 
por sua vez, é entendida como um espaço soberano de criação 
do professor. 

 
 

A tipologia acima, que não deixa de ser interessante até para outras análises e 

reflexões, evidencia a heterogeneidade que caracteriza este grupo profissional, não 

deixando, porém, de aludir também a um conjunto de elementos que contribuem para a 

génese de uma cultura comum, independentemente da diversidade que com ela coexiste. 

Para Feiman-Nemser e Folden (1986), na fundação da cultura docente participam de forma 

significativa os seguintes aspectos: a) o contexto da sala de aula, que coloca aos 

professores exigências e pressões específicas; b) os factores organizacionais particulares 

das escolas, a autoridade do gestor executivo e as potenciais contendas entre as pretensões 

educativas e administrativas; c) e a elevada taxa de feminilidade do grupo. A estes 

elementos, Pérez Gómez (1995) acrescenta factores de outra natureza, de entre os quais 

podemos referir, a título de exemplo, as condições económicas, históricas e curriculares, e 

esta diversidade de elementos também contribui para sublinhar o facto de que aquilo que 
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muitos designam por cultura escolar ser o resultado das múltiplas culturas que confluem no 

espaço escolar. 

 Retomando a distinção de Hargreaves (1998:186), para além do conteúdo das 

culturas dos docentes, há que referir também a sua forma e que consiste “nos padrões 

característicos de relacionamento e nas formas de associação entre os membros” das 

mesmas9. O autor aduz a quatro formas gerais de culturas dos professores que podem 

oscilar ao longo dos tempos e exercer uma influência significativa no modo como estes 

pensam e agem, designadamente o individualismo, a balcanização, a colaboração e a 

colegialidade artificial que, de seguida, sintetizaremos. 

 

O Individualismo 

Tradicionalmente, e apesar das inúmeras vozes que actualmente contestam a 

cultura do individualismo e que apregoam a colaboração como condição de aprendizagem, 

o ensino tarda em abandonar a sua carapaça isoladora, continuando a constituir-se 

maioritariamente como uma jornada de cariz individualista e solitário.  

Num mundo que cada vez é mais global e onde as fronteiras se dissipam, o ensino 

parece constituir a derradeira profissão em que os seus membros vivem ainda num estado 

de isolamento profissional. A literatura da especialidade identifica duas explicações 

genéricas para este facto. Em primeiro lugar, importa referir as condições de natureza 

física próprias do local de trabalho e entre as quais se pode aludir à configuração celular da 

organização escolar que se traduz, por exemplo, em salas ou mesmo edifícios separados, 

horários desencontrados, falta de espaços para reunir, entre outros. Contudo, e embora as 

condições materiais possam dificultar o trabalho colaborativo dos professores, estas não 

determinam per se o individualismo que ainda prevalece em grande parte das escolas e, se 

não se modificarem as condições psicológicas que fomentam este modo de viver a 

profissão, não se verificarão alterações significativas. 

 Como vários autores afirmam (McTaggart, 1989; Hargreaves, 1998), para pôr um 

fim a este pessoalismo hiperbólico não basta derrubar as paredes que caracterizam a 

                                                   
9 O autor chama ainda a atenção para o facto de o conceito de partilha não ser particularmente importante nesta 
definição, uma vez que as culturas dos professores podem, inclusivamente, assumir uma constituição 
individualista. Assim, na identificação das formas das culturas docentes importa, sobretudo, reconhecer a 
existência de estruturas paradigmáticas de relacionamento entre os professores. 
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estrutura arquitectónica das escolas, pois os professores poderiam entender tal acção como 

um ataque à sua privacidade e cedo adoptariam medidas no sentido de a recuperar, 

recorrendo, por exemplo, a “biombos ou amontoando armários de modo a formar 

barreiras” (Fullan & Hargreaves, 2001:77). Esta constitui a essência da segunda explicação 

apontada para o individualismo que caracteriza o ensino, que resulta daquilo que 

Hargreaves (op.cit.) designa por défice psicológico, e que aparece associado à incerteza e à 

falta de confiança dos docentes nos outros, em si mesmos e na qualidade do seu trabalho. 

Nesta óptica, o isolamento e a não partilha de ideias, sucessos ou dúvidas pretende 

resguardar os professores da apropriação por parte dos colegas de uma ideia da sua autoria 

e da qual poderiam retirar algum proveito, da possibilidade de serem considerados 

exibicionistas ou ainda do receio de serem rotulados de incompetentes por pedirem ajuda. 

Contudo, e para além de os proteger do olhar aquilatante dos pares, escudando-os de uma 

possível censura ou reprovação, e de lhes permitir exercer os seus juízos discricionários e 

as suas actividades de ensino de forma relativamente segura, a redoma do individualismo 

também os impede de receber feedback relativamente à sua competência e mérito, o que 

constitui um obstáculo à sua aprendizagem e aperfeiçoamento.  

Hargreaves (ibidem) considera ainda que o individualismo dos professores tem de 

ser entendido como um fenómeno socio-cultural complexo, que pode assumir diferentes 

orientações. Assim, o autor refere o individualismo constrangido, estratégico e electivo. A 

primeira categoria decorre dos constrangimentos arquitectónicos já referidos e das 

barreiras administrativas que impelem os professores a trabalhar sozinhos, dissuadindo-os 

também da opção por outra forma de operar. A segunda, como a sua designação indica, 

constitui-se enquanto estratégia deliberada de gerir o tempo de preparação das actividades 

de ensino. Ao encararem o tempo como um recurso manifestamente insuficiente, os 

docentes optam por centrar toda a sua atenção na sala de aula ao invés de empregar as suas 

energias no diálogo com os colegas sobre as mesmas ou ainda na planificação conjunta de 

actividades pedagógicas. Por último, a categoria referida como individualismo electivo 

pressupõe o trabalho individual como o modo preferido de actuação em grande parte ou na 

totalidade do tempo. Assim, o agir profissional individual resulta de uma opção voluntária 

e não de uma reacção a constrangimentos de natureza física, administrativa ou ainda 

institucional. Nestes casos, e muito embora o horário dos professores contemple a 

existência de um conjunto de horas não lectivas em que estes podem proceder à 
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planificação colaborativa das aulas, verifica-se que os mesmos optam por não o fazer 

dedicando, ao invés, esse tempo à satisfação das necessidades mais imediatas do ensino, ao 

relaxamento e à convivência. Para estes professores, o sossego do lar, longe da azáfama da 

vida na escola onde o ruído grassa e as interrupções são frequentes, constitui-se enquanto 

espaço de produtividade profissional por eleição. 

Em virtude do exposto no parágrafo anterior, e embora genericamente 

consideremos o individualismo, entendido enquanto padrão de trabalho solitário, como um 

obstáculo à aprendizagem, a nossa convicção dilui-se quando o termo é entendido nesta 

última acepção. Efectivamente, e como é reconhecido por vários autores (Storr, 1988; 

Myers, 1998), para além de poder propiciar a criatividade e a imaginação, a vontade de 

trabalhar individualmente pode ser um exemplo de maturidade psicológica, sendo por isso, 

como o próprio Hargreaves (1998:204) reconhece, “procurada por aqueles que buscam a 

coerência intelectual e biográfica, que têm a capacidade de conversar com (e de registar) os 

seus próprios pensamentos e o trabalho que desenvolvem”. Quando esta opção decorre das 

características de personalidade do sujeito, que sem dúvida exercerão a sua influência nas 

preferências e modos de aprendizagem do mesmo, há que entender o individualismo sob 

um prisma completamente diferente, num sentido mais restrito e que não é, de todo, 

limitador do crescimento do indivíduo10.   

 

A Balcanização 

A balcanização também constitui um padrão de relacionamento e de associação nas 

escolas um pouco por todo o mundo, em que os docentes trabalham em pequenos grupos 

ou em grupos departamentais isolados. Neste caso, os professores depositam e manifestam 

a sua lealdade para com o grupo, mas esta não se estende à generalidade dos colegas nem à 

escola enquanto um todo. 

Convém sublinhar que a balcanização nas organizações, e em especial nas escolas 

do 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e nas do Ensino Secundário, não traduz apenas a 

preferência por parte de alguns professores em trabalhar com outros que lhes são mais 

próximos, mas também divisões de trabalho e relações de poder. Hargreaves (op.cit.) 

refere que as culturas balcanizadas nas escolas exibem quatro características que as 

definem como tal. 
                                                   
10 Esta questão dos tipos de personalidade e da sua relação com a aprendizagem será discutida de modo mais 
rigoroso e fundamentado posteriormente.  
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1- Baixa permeabilidade – na medida em que os professores 

pertencem normalmente apenas a um grupo, no qual ocorre a sua 
aprendizagem profissional. Como não se verificam migrações e 
encontros entre os vários departamentos, a natureza daquilo que 
é aprendido também varia entre estes podendo daqui resultar o 
fortalecimento das fronteiras e o acentuar das divisões entre os 
grupos. 

 
2- Permanência elevada – uma vez que a categorização dos grupos 

e dos subgrupos possui uma existência consolidada e duradoura. 
 
3- Identificação pessoal – em virtude da própria estrutura da 

formação de professores, que resulta em segmentos de ensino 
diferentes e que não deixa de contribuir para o facto de os 
docentes tenderem a desenvolver uma visão do mundo e um 
modo de agir em função dos mesmos. Isto pode, sem dúvida, 
dificultar a coexistência de pontos de vista entre os diferentes 
grupos e até a mera comunicação entre estes. 

 
4- Compleição política – para além de se constituírem como fontes 

de identidade, as culturas balcanizadas também encerram 
interesses próprios, que se podem traduzir na distribuição de 
cargos ou em promoções que, muitas vezes, são outorgadas em 
função dos grupos que apoiam o indivíduo. 

 

Estes padrões de balcanização acarretam várias consequências indesejáveis que se 

constituem como entraves à aprendizagem e à melhoria quer da escola enquanto todo quer 

dos docentes em particular. O facto de muitos se definirem, em primeiro lugar, como 

professores de Inglês, Matemática ou Português de um ou outro ano de escolaridade, e só 

depois como professores de determinada escola é sintomático da balcanização existente, 

sendo também, em muitos casos, impeditivo da formulação de considerações relativamente 

aos pressupostos de professores de grupos diferentes. Assim, e para além de poder 

fomentar a indiferença, originar a ausência de comunicação e direccionar departamentos 

diferentes em sentidos paralelos e desencontrados, as fronteiras bem delineadas das 

culturas balcanizadas perpetuam a hegemonia de determinados grupos e a marginalização 

de outros, numa linha que entra em forte contradição com a retórica do discurso pós-

moderno, que apregoa a fluidez e a flexibilidade. Assim, estas culturas dificilmente 

apresentarão soluções viáveis e ajustadas aos desafios colocados pela realidade e que vai 

ao encontro daquilo que Toffler (1990) designa metaforicamente por mosaico fluído, ou 

seja, um mundo onde a configuração e o movimento das organizações assenta, não sobre 
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uma base sólida e imutável, mas sim sobre um mosaico movediço onde as suas várias 

estruturas se interpenetram. 

 

 

A Colaboração 

Num grande número de estudos, a colaboração é considerada um elemento chave 

não só para a promoção do desenvolvimento profissional dos professores, mas também 

para a melhoria global das escolas (Hopkins, 1996; Mortimore et  al., 1994). Contudo, e 

não obstante o empreendimento colaborativo prometa ágios interessantes, importa 

esclarecer exactamente aquilo que se entende por colaboração, uma vez que a utilização 

difusa do termo alude a realidades bastante diferentes.  

Na tentativa de clarificar os vários sentidos deste vocábulo, Little (1990) identifica 

quatro tipos de relacionamentos que com frequência são articulados com o conceito, 

designadamente contar histórias, fornecer apoio, partilhar e trabalhar em conjunto. Parece-

nos que as três primeiras formas de relacionamento poderão não ir além das convenções de 

cortesia que propiciam um bom ambiente entre colegas, não resultando necessariamente 

numa parceria colaborativa, pelo que se impõe sublinhar que, embora importante, o bom 

relacionamento entre pares não conduz por si só a uma maior aprendizagem ou eficácia. 

Nesta linha de raciocínio, parece-nos que apenas o trabalho conjunto apresenta verdadeiras 

potencialidades de o fazer, pelo que a nossa concepção de colaboração vai ao encontro do 

último tipo enunciado pela autora, coadjuvado por factores como a partilha de 

responsabilidade pelo aperfeiçoamento, o consenso em torno de uma missão comum, o 

compromisso ou, no dizer de Fullan & Hargreaves (2001:89), “empenhamento forte e 

comum, dedicação, responsabilidade colectiva e um sentimento especial de orgulho na 

instituição.” As culturas de colaboração tendem ainda, no entender de Hargreaves (1998), a 

evidenciar as seguintes características: 

 

1- Espontaneidade – As empreitadas colaborativas resultam da 
iniciativa dos próprios docentes, não obstante possam ser 
apoiadas em termos administrativos.  
 
2- Voluntarismo – Para além de serem espontâneas, as relações 
de trabalho colaborantes não são uma consequência de coacção 
administrativa, mas sim da vontade expressa dos professores, 
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que concebem o trabalho conjunto como eminentemente 
produtivo. 
 
3- Orientação para o desenvolvimento – É natural que ao ensejo 
de trabalhar colaborativamente presida o estabelecimento de 
metas comuns, podendo-se também considerar os docentes que o 
fazem como motores da mudança e não reactores a esta. 
 
4- Difusão no tempo e no espaço – Normalmente o trabalho 
colaborativo não faz parte de uma calendarização muito rígida. 
Assim, e embora algumas das sessões de trabalho sejam 
agendadas, grande parte delas resulta de encontros informais, 
que podem assumir diferentes formas constituindo-se nos 
moldes particulares em que a vida profissional dos professores 
se explana. 
 
5- Imprevisibilidade – Como nestas culturas os docentes 
exercem um controlo significativo sobre aquilo que 
implementam, os resultados das suas acções são normalmente 
imprevisíveis. Isto pode dificultar a ocorrência de culturas de 
colaboração nas escolas em que as decisões relativas ao 
currículo ou à avaliação são fortemente centralizadas.  

 

À luz do que actualmente conhecemos do mundo em que nos movimentamos, 

recheado de migrações interculturais estimuladas pela rápida comunicação e onde o 

crescimento da diversidade económica potencia a emergência da mudança organizacional, 

entendemos que as características em cima referidas para as culturas de colaboração vão ao 

encontro dos traços associados às organizações que poderão exibir maiores probabilidades 

de resistir e perdurar num mundo pós-industrial, nomeadamente a flexibilidade geradora de 

oportunidades democráticas, a adaptabilidade, a criatividade, o empenhamento dos seus 

elementos, a colaboração e o aperfeiçoamento contínuo. Estas propriedades também se 

alinham com as que Senge (1994:12) enumera para definir aquilo que considera ser uma 

organização aprendente, ou seja, “an organization that is continually expanding its capacity 

to create the future”. 

Como já afirmámos em outro lugar (Nunes, 2000), qualquer organização que 

ambicione a perdurar neste mundo acelerado tem de possuir aquilo que na cibernética se 

designa por estabilidade dinâmica e que se relaciona intimamente com os conceitos de 

entropia e de homeostasia. Efectivamente, ao constituir-se como um sistema aberto que 

interage com o ambiente circundante, a organização escolar é susceptível à penetração de 

variáveis no seu interior, o que poderá espoletar alterações que abalam a sua estabilidade. 
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Não obstante, esta entropia poderá revelar-se positiva e detonar a sua regeneração, desde 

que a escola possua mecanismos homeostáticos que lhe permitam alcançar um novo 

equilíbrio. Como Prigogine, prémio Nobel da Química, já demonstrou, os sistemas 

alternam períodos de comportamentos previsíveis com comportamentos de instabilidade, 

rompendo com simetrias e encaminhando o sistema para níveis de organização mais 

elevados. Encontramo-nos na esfera dos princípios da teoria do caos que, não obstante 

tenha começado por fazer parte dos domínios de investigação de ciências como a Física ou 

a Matemática, actualmente é advogada por uma míriade de investigadores de áreas tão 

dispares como a Economia e a Literatura. Se, como afirma Nonaka (1988), só um sistema 

caótico se pode adequar a um meio caótico, temos de encarar a escola também como uma 

organização vulnerável a situações imprevistas e a períodos de turbulência, em que a sua 

dinâmica manifestará necessariamente uma alternância entre momentos de estabilidade 

caracterizados por uma certa cosmogonia e outros de turbulência ou caóticos.  

Retomando um lema da teoria organizacional, “transformation is impossible unless 

hundreds or thousands of people are willing to help, often to the point of making short term 

sacrifices” (Knotter, cit in Binney & Williams, 1995:14). Esta necessidade de se 

mobilizarem esforços colectivos também já foi demonstrada por um conjunto amplo de 

estudos que, no âmbito educacional, confirma os benefícios que resultam de uma cultura 

colaborativa. A título de exemplo podemos aludir à investigação realizada nos E.U.A. por 

Rosenholtz (1989) e que envolveu 78 escolas do Ensino Básico. Esta pesquisa revelou que 

as escolas que a autora designou como “em movimento” (moving), em que os professores 

trabalhavam em conjunto e onde a melhoria era uma responsabilidade de todos, eram mais 

eficazes do que as escolas que designou como “estagnadas” (stuck), ou seja, escolas que 

possuem um ambiente de aprendizagem empobrecido e onde os docentes colaboram pouco 

com os seus pares. Partindo dos estudos de Rosenholtz (op. cit.), também Stoll & Fink (cit 

in Day, 1999) chegaram a conclusões semelhantes. Assim, na análise que realizaram sobre 

as culturas escolares à luz de um diálogo entre duas dimensões, nomeadamente a eficácia e 

a melhoria, os autores identificaram cinco culturas diferentes, que se podem visualizar na 

figura 5.  
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Fig. 5 - Tipologia da eficácia e melhoria das escolas segundo Stoll & Fink, (cit in Day, 
1999:131) 

 

 

Para além das escolas em movimento já descritas por Rosenholtz (ibidem), importa 

realçar que neste estudo mais recente a descrição do seu antípoda é um pouco mais sinistra. 

Com efeito, ao invés da perspectiva imobilizada inerente ao termo stuck, os autores 

descrevem um cenário em movimento, mas destrutivo como, aliás, transparece no termo 

sinking. Entre estes dois opostos, deparamo-nos com escolas “em cruzeiro” (cruising), que 

são concebidas como eficazes, mas que poderiam melhorar em múltiplos domínios, “em 

passeio” (strolling) e “em luta” (struggling). Estas escolas, entendidas como medianas e 

não eficazes, respectivamente, apresentam baixos níveis de trabalho colaborativo, bem 

como a ausência quer de objectivos partilhados quer de uma missão comum. 

Importa ainda salientar que a defesa de uma missão comum não implica o 

apagamento da pessoalidade do indivíduo, antes pelo contrário. Embora se subentenda uma 

espécie de acordo global entre os membros da organização, aceita-se o desacordo que, 

aliás, se afigura não só como uma componente essencial do projecto de discussão e 

edificação de metas afins, mas também como uma fonte contínua de inspiração, debate e 

reflexão. Assim, e embora as relações amistosas e concordantes sejam importantes numa 

cruzada comum, a colaboração, tal como é aqui entendida, exige mais do que relações 

interpessoais de apoio, estendendo-se à análise crítica das práticas e à busca conjunta de 

linhas de acção, de alternativas e de soluções que se organizam, como sustentam Zmuda et 

al. (2004), no encalço do aperfeiçoamento e da melhoria. 

 
 

A Colegialidade Artificial   

Apesar do amplo reconhecimento de que as culturas colaborativas contribuem para 

o despontar de ambientes de trabalho mais produtivos e de escolas mais eficazes, o grau de 
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segurança, confiança e abertura que se exige entre os seus membros afiguram-se como 

dificuldades inerentes ao seu desenvolvimento. Por isso, muitos administradores procuram 

alternativas de implementação célere que possam ser facilmente controladas e que, por 

isso, se designam por culturas de colegialidade artificial. 

A colegialidade artificial, definida por Hargreaves (1992:229) como um conjunto 

de “procedimentos formais e burocráticos para incrementar a atenção acerca da 

necessidade dos professores planificarem conjuntamente”, pode assumir diferentes formas. 

Entre as mais inúteis e contraproducentes podemos referir a obrigatoriedade de os 

professores reunirem regularmente, nos termos de uma calendarização fixa, mesmo quando 

não têm nada sobre que discutir. Desta imposição burocrático-administrativa dificilmente 

resultarão relações de trabalho entre colegas, caracterizadas por uma natureza espontânea e 

voluntária ou ainda orientadas para o desenvolvimento, mas sim o encorajamento da 

superficialidade e a simulação. Baudrillard (2000:3), um dos pensadores mais prestigiados 

do panteão pós--moderno, distingue entre dissimulação e simulação, alertando para a 

natureza ominosa desta última: 

 
“To dissimulate is to pretend not to have what one has. To simulate is 
to feign to have what one doesn’t have. One implies a presence, the 
other an absence. But it is more complicated than that because 
simulating is not pretending (…) Pretending, or dissimulating, leaves 
the principle of reality intact: the difference is always clear, it is 
simply masked, whereas simulation threatens the difference between 
the true and the false, the real and the imaginary”.       

 

 

Daqui se depreende que a colegialidade artificial pode ser entendida como uma 

saída da história e do real para se entrar na simulação e no encadeamento de situações que 

aparentam um sentido, mas que são, na verdade, manipuladas pela montagem artificial e 

que resultam quase sempre numa espécie de holograma tridimensional marcado pelo 

contra-senso e pela alogia. Assim, para que as promessas auspiciosas da autonomia e do 

desenvolvimento anunciadas pelas culturas de colaboração se cumpram, não poderá haver 

lugar para a coação ou para a simulação. Estes gestos visam meramente sonegar uma 

existência superficial em que os professores são afastados do verdadeiro poder de decisão, 

apregoando apenas mais um chavão que, como tantos outros, corre o risco de se esvaziar 

de sentido. Referimo-nos ao termo “Empowerment”, que se encontra muito em voga, e que 
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optámos por manter no original para evitar qualquer desvio ao seu significado. Contudo, 

podemos reproduzir a definição longa e um pouco estrutural, embora bastante elucidativa, 

que Renihan & Renihan (1992:11) apresentam: 

 

“Empowerment is not kidding teachers into thinking preplanned 
initiatives were their ideas. (That is entrapment)… Empowerment is not 
insisting that participation is mandated from above. (That is 
enforcement) Empowerment is not increasing the responsibility and 
scope of the job in trivial areas. (That is enlargement)… Empowerment 
is, rather, giving teachers and students a share in important 
organizational decisions, giving them opportunities to shape 
organizational goals, purposely providing forums for staff input, acting 
on staff input, and giving real leadership opportunities in school-
-specific situations that really matter”. 

   

Nesta óptica, em que as culturas colaborativas se afiguram bastante complexas, não 

podemos ter a ilusão de que estas se podem criar por decreto e de um dia para o outro pelo 

que, embora reconhecendo que é imperioso ultrapassar o individualismo reactivo aos 

constrangimentos que se propagam no ambiente escolar, não nos parece que a solução 

resida na imposição da colegialidade. Esta tem de partir do interior das próprias 

organizações e constitui um desafio comunal ou, nas palavras de Hargreaves (1992:235): 

 

“Um desafio de determinação e de poder; de redistribuição das 
responsabilidades no desenvolvimento curricular (e não da mera 
implementação) do centro à periferia, dos administradores aos 
professores, dos homens às mulheres. É o desafio de ligar o 
desenvolvimento curricular com o desenvolvimento profissional”. 

 

 

 

6. A Formação Contínua de Professores  

 

As culturas dos professores, enquanto conjunto de crenças, assunções simbólicas e 

padrões de interacção, estão intimamente relacionadas não só com o contexto em que estes 

actuam e com os fenómenos de socialização a que aí estão expostos, mas também com as 

actividades de formação em que participam e que, por sua vez, implicam exigências 

pessoais e profissionais distintas. 
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De entre os itinerários formativos por que trilham os professores poder-se-á aludir a 

uma fase anterior à própria formação inicial, à qual Feiman-Nemser (1990) se refere como 

pré--formação e que Zeichner & Gore (1990) designam como biográfica. Esta caracteriza-

se não só pelas vivências que os docentes experienciaram ainda enquanto alunos, mas 

também pelas imagens que guardam daqueles que foram seus professores e que funcionam 

como modelos que, contudo, podem adoptar ou não. Um segundo momento reporta-se à 

formação inicial propriamente dita, com uma tónica especial no estágio pedagógico, no 

qual a acção do professor é normalmente pautada pelos saberes adquiridos durante a sua 

formação de natureza mais teórica, realizada nas Universidades ou Escolas Superiores de 

Educação, e pelo conhecimento que vai adquirindo com a prática no contexto educativo 

em que se movimenta. Durante esta fase, os professores estagiários normalmente 

trabalham com um professor mais experiente que, ao desempenhar a função de orientar a 

sua aprendizagem e formação, exerce também uma poderosa influência socializadora na 

preparação dos noviços para a sua actuação no microcosmos social que é a escola. 

Finalmente, importa referir a formação contínua, que situamos num contexto de 

aprendizagem mais alargado, e que se reporta a todas as actividades e estratégias que 

contribuem para o crescimento dos indivíduos e das instituições. 

 Não obstante o estudo da formação inicial se revista de um interesse assinalável, 

até porque esta tem vindo a atravessar mudanças paradigmáticas de relevo11, optámos por 

não nos debruçarmos sobre tal etapa uma vez que o nosso estudo incide sobre os esforços 

de desenvolvimento profissional dos professores ditos experientes.     

Durante muito tempo a formação contínua ocupou um lugar secundário nas 

agendas governativas um pouco por todo o mundo. Analisando o Livro Europeu de 

Estudos Comparativos sobre a Formação de Professores, publicado em 1994, Day (1999) 

conclui que a totalidade dos 21 estados representados privilegiava a formação inicial dos 

docentes relativamente à formação contínua, o que era visível não só nos recursos 

disponibilizados, mas também na sua formalização epistemológica e legal. Com efeito, a 

análise semiológica que decorre de uma incursão, ainda que fugaz, no passado recente da 

formação contínua desoculta um conjunto de indícios que remetem para a sua cotação 

                                                   
11 Sobre esta matéria vide Feiman-Nemser (1990), Liston & Zeichner (1990), Wallace (1991), e Zeichner (1993). 
Vide também legislação recentemente publicada no nosso país, nomeadamente a Portaria 1097/05, de 21 de 
Outubro, que alterou significativamente os moldes em que decorria a formação inicial entre nós. 
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franzina12. Contudo, e como Day (ibid.) também sublinha, esta situação já foi alterada na 

maioria dos países envolvidos no estudo em questão, acompanhando as várias reformas 

governamentais e que, por sua vez, também tentam manter uma relação de paralelidade 

com os acontecimentos meteóricos que parecem chegar, como diz Baudrillard (1995:34) 

“mais depressa do que a sua sombra”. 

Num contexto em que a interdependêndia planetária é indiscutível, os esforços que 

procuram soluções e os ensaios que desbravam o inexplorado serão sem dúvida facilitados 

se forem desencadeados a nível supranacional, pautados pela cooperação entre os estados e 

impulsionados pela dinâmica das organizações internacionais13. O Livro Branco da 

Comissão Europeia sobre Educação e Formação, publicado em 1995, enuncia as 

orientações de base para a criação de uma comunidade cognitiva, nomeadamente a 

mundialização da economia e das mudanças, a expansão da sociedade de informação, a 

generalização da comunicação e, finalmente, o desenvolvimento de uma civilização 

científica e técnica. Também se impõe uma referência à Agenda 200014, que apoia a 

modernização das políticas relativas à educação, à formação e ao emprego, bem como a 

implementação de um plano de acção que desenvolva literacia e competências no domínio 

das tecnologias da informação e da comunicação, o que é sublinhado em vários 

documentos de trabalho da Comissão Europeia, nomeadamente no relatório sobre os 

indicadores relativos ao cumprimento de objectivos comuns nas áreas da formação e da 

educação (European Commission, 2004).  

Perante a defesa de uma Europa do Conhecimento em que os meios de 

comunicação se tornam cada vez mais complexos, parece-nos imperioso que o homo 

sapiens incorpore na sua essência os traços do homo digitalis (Terceiro, 1997). Assim, 

mais do que aprender conteúdos, que na transitoriedade do momento apresentarão sempre 

um carácter estático e efémero, as actividades formativas deverão valorizar processos de 

aprender a aprender, bem como adoptar uma configuração contínua e continuada para que 

                                                   
12 De entre os sintomas que apontam para a desvalorização da formação contínua por parte dos órgãos de decisão, 
Day (id.) refere o facto de esta se apresentar maioritariamente sob a forma de cursos breves e ocasionais 
organizados numa lógica top-down, em especial em países como Portugal e o Reino Unido. Para além disto, o 
autor considera ainda que a formação contínua era não coordenada, em países como a Dinamarca, a Itália e a 
Espanha, e não conceptualizada em estados como a Bélgica, a França e a Holanda .  
13 Entre as que se movimentam na área educativa podemos referir, a título de exemplo, a UNESCO (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), a OEI (Organização dos Estados Ibero-americanos para a 
Educação, Ciência e Cultura) ou ainda o Conselho da Europa. 
14 Este programa de acção, adoptado pela Comissão Europeia em 15 de Julho de 1997, esboça uma estratégia 
coordenada para as matérias da educação, formação e emprego para o período compreendido entre 2000 e 2006, 
bem como para o desafio que constituiu o recente alargamento da própria União.  
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o indivíduo possa, de modo permanente e ao longo da sua vida, fazer face aos desafios da 

pós-modernidade.  

No contexto português, a formação contínua mereceu uma maior atenção por parte 

dos responsáveis governativos a partir de 1992, com a publicação do DL nº 249/92, de 9 de 

Novembro, que consagra o regime jurídico da formação15 e com o estabelecimento de 

estruturas de decisão de controlo pedagógico e científico16. A aliança entre a criação, por 

um lado, da arquitectura legal da formação contínua e, por outro, de estruturas de 

financiamento no âmbito do Fundo Social Europeu deu origem a uma nova dinâmica na 

qual é possível assinalar alterações de relevo, entre as quais destacamos a explosão da 

oferta de planos de formação contínua, a duração das várias acções e a criação dos 

CFAE17.  

Canário (2001) considera que este investimento enérgico e em grande escala na 

formação contínua é justificado com base num triplo critério de pertinência. Assim, 

assumia--se que o aumento considerável da oferta formativa poder-se-ia reflectir na 

melhoria do funcionamento das escolas, no desempenho profissional dos professores e, 

finalmente, na melhoria das suas disposições, reduzindo o mal estar que se vivia na 

profissão. A formação contínua era, assim, simbolicamente entendida como um meio de 

recuperação da dignidade e do respeito entretanto perdidos e esta interpretação podia 

também ser reforçada por uma leitura latente e sublinear das competências dos centros de 

formação (artigo 20º do RJFC), entre as quais se contam a identificação das necessidades 

de formação dos docentes e a promoção das acções de formação contínua que respondam 

às mesmas. Para além disto, importa ainda aludir ao movimento de descoberta da escola 

pelos órgãos de decisão e que, subitamente, passou a ser considerada não apenas como 

                                                   
15 Para além deste documento legal, importa também referir os normativos que sucessivamente o foram alterando, 
nomeadamente a Lei nº 60/93, de 20 de Agosto, o DL nº 274/94, de 28 de Outubro, e o DL nº 207/96, de 2 de Novembro. 
Neste contexto, importa ainda fazer uma referência ao Despacho Normativo nº 31/98, de 17 de Abril, que aprova o 
regulamento para a concessão de Licença Sabática e que se destina “ao desenvolvimento profissional dos docentes, 
centrado no estudo das práticas pedagógicas e organizacionais e no desenvolvimento de actividades que contribuam para 
a melhoria da qualidade da educação e do ensino.” (Artigo 3.º).  
16 Foi criado o Conselho Coordenador da Formação Contínua de Professores, posteriormente substituído pelo Conselho 
Científico-Pedagógico da Formação Contínua de Professores, no âmbito do já referido DL nº 274/94, de 28 de Outubro. 
A salientar também o Decreto-Lei nº290/98, de 17 de Setembro, relativo à criação do Instituto Nacional de Acreditação 
da Formação de Professores, revogado pelo DL nº 205/02, de 7 de Outubro. 
17 Os Centros de Formação das Associações de Escolas foram institucionalizados pelo Despacho nº 108/ME/93, de 24 de 
Maio, e configuram-se como entidades formadoras criadas no âmbito do Regime Jurídico da Formação Contínua dos 
Professores do Ensino Não Superior, que prevê a associação de escolas da mesma área geográfica com a finalidade de 
facultarem a formação aos docentes abrangidos por esta. Embora inscritos numa tradição anglo-saxónica, que promove a 
criação de centros de professores (teachers’ centres), os CFAE distinguem-se destes no sentido em que atribuem uma 
maior ênfase às escolas do que aos docentes considerados individualmente, talvez porque visam abarcar o maior número 
de professores possível e porque o associativismo das próprias escolas está na base da sua existência.  
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mais um local de formação, mas sim como o eixo central e sede ideal dos esforços 

formativos por excelência. De referir ainda que, embora a retórica estimulante da formação 

centrada na escola já circulasse a nível supranacional desde os anos 70, e fosse largamente 

defendida por organismos como a OCDE (Organização Europeia de Cooperação 

Económica) e pelas suas estruturas na área da Educação18, pode dizer-se que no nosso país 

a sua propagação teve um maior ímpeto durante os anos 90, alimentada sem dúvida pela 

arquitectura legal que norteia os CFAE.  

Enquanto princípio de tónica desenvolvimentista, a formação centrada na escola 

rompe com as perspectivas mais tradicionais de se conceber o processo formativo. De 

entre as divergências de fundo podemos assinalar o facto de a formação e a docência 

passarem a ser concebidas como coincidentes no tempo e no espaço, de o ponto de partida 

para o processo formativo residir nos problemas identificados em contexto e não naqueles 

que eram extemporâneos às organizações e aos seus elementos, ou ainda a defesa de uma 

lógica que já não seria predominantemente instrumental, mas sim reflexiva e que orienta a 

produção de conhecimento no local de trabalho. 

Contudo, as dificuldades que pareciam envolver a observância dos pressupostos 

teóricos da formação centrada na escola levam uma miríade de investigadores a referirem-

se--lhe como formação sentada na escola (in Canário, 2001). Vários estudos empíricos 

analisaram as ofertas formativas dos CFAE durante a sua infância, em especial na região 

de Lisboa, Vale do Tejo e também na região Norte do país19, tendo concluído que, apesar 

da reconceptualização teórica que a formação havia sofrido, na prática esta continuava a 

caracterizar-se por uma exterioridade em relação às necessidades dos professores e das 

próprias escolas, o que era visível, por exemplo, na uniformidade da oferta formativa, que 

assumia maioritariamente a forma de cursos e módulos de formação, ignorando, 

concomitantemente, matrizes mais inovadoras e direccionadas para os indivíduos e para as 

instituições, tais como os estágios, os círculos de estudo, as oficinas, os seminários ou 

ainda os projectos.   

                                                   
18 Especialmente pelo Comité de Educação e pela CERI (Centro para a Investigação e Inovação no Ensino). No 
âmbito das funções do Comité podemos apontar, por exemplo, o estudo dos problemas espoletados pelas políticas 
em relação ao desenvolvimento da educação com vista a gerir eficazmente os recursos educativos. Em relação às 
actividades do CERI, destacam-se a recolha de indicadores internacionais relativamente ao desempenho dos 
alunos, à inserção destes no mercado de trabalho, ou ainda à caracterização das escolas e dos sistemas educativos, 
com o objectivo de informar a acção dos decisores políticos. 
19 Vide Barroso & Canário (1999), Gonçalves (1997) ou ainda Ferreira da Silva (1997).  
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Se, como consta do artigo 3º do Regime Jurídico da Formação Contínua, o 

incentivo à auto-formação, à prática da investigação, à inovação educacional e aos 

processos de mudança ao nível das escolas são objectivos a privilegiar, então impõe-se 

uma reflexão sobre as modalidades através das quais estes poderão ser conquistados. 

Embora não tenhamos feito um estudo à escala nacional e os dados de que dispomos se 

reportem apenas ao CFAE onde decorreu o programa de desenvolvimento que 

pretendemos analisar nesta dissertação, estes apontam para uma inversão da tendência 

verificada inicialmente nos centros de formação, pelo que as modalidades mais tradicionais 

já não se afiguram como predominantes na agenda formativa dos mesmos. Assim, e se em 

2000 cerca de 62% dos planos formativos assentavam num paradigma de transmissão do 

saber por parte de peritos, que concebiam o programa antes de as características e 

necessidades dos potenciais participantes terem sido identificadas, no ano seguinte apenas 

16% dos 25 programas realizados se inseriram nesta categoria. Em 2002 esta tendência 

continua, pois, dos 36 programas realizados, apenas cerca de 10% correspondem a um 

modelo mais tradicional, e embora tal valor houvesse duplicado no ano de 2003, verifica-

se que, ainda assim, este manteve uma observância significativamente inferior à dos 

programas mais inovadores. Com efeito, a partir de 2001 verifica-se um aumento 

considerável dos programas de formação centrados nas necessidades dos docentes e das 

escolas, cuja proporção do total aumentou vertiginosamente dos 38% em 2000 para os 

90% em 2002, tendo-se este número situado em redor dos 80% nos anos de 2003, 2004 e 

2005. Lamentavelmente, o ano de 2006 parece ser extremamente penalizador para a 

formação contínua pois, em virtude das dificuldades económicas sentidas pelo país e das 

subsequentes restrições orçamentais, a oferta formativa das CFAE sofreu uma redução 

alarmante e que em alguns casos ultrapassou os 70%. No caso específico do CFAE a que 

aqui aludimos, só foram devidamente acreditadas e financiadas 8 actividades de formação, 

de entre as quais apenas uma corresponde aos moldes tradicionais de formação.  

Para além dos objectivos da formação contínua a que já aludimos e pelos quais se 

alinham os planos formativos mais progressistas, impõe-se uma menção aos demais 

referenciados no RJFC, uma vez que estes parecem ilustrar a coexistência de vários 

paradigmas. Assim, e ainda segundo o artigo 3º do regime jurídico em questão, assumem-

se também como objectivos da formação contínua: 

 



Enquadramento Teórico 
______________________________________________________________________________ 

 60

a) A melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens, através da permanente 
actualização e aprofundamento de conhecimentos, nas vertentes teórica e prática; 

b) O aperfeiçoamento das competências profissionais dos docentes nos vários domínios 
da actividade educativa, quer a nível do estabelecimento de educação ou de ensino, 
quer através da sala de aula; 

c) A aquisição de capacidades, competências e saberes que favoreçam a construção da 
autonomia das escolas e dos respectivos projectos educativos; 

d) O apoio a programas de reconversão profissional, de mobilidade profissional e de 
complemento de habilitações. 
 

Estes objectivos, que espelham enfoques diferenciados, poderão ir ao encontro das 

finalidades dos paradigmas enunciados por Eraut (1987) e que retratam modos diferentes 

de se perspectivar a formação contínua de professores, designadamente os paradigmas da 

deficiência, do crescimento, da mudança e da solução de problemas. O primeiro modelo 

esteia--se no pressuposto de que se o professor possui conhecimentos ou competências 

insuficientes tal deve-se às lacunas e à desactualização da formação inicial, pelo que a 

formação contínua se apresenta como uma resposta urgente às carências e limitações do 

docente. Em contraste com estes pressupostos, surge o paradigma do crescimento, que se 

orienta numa lógica de desenvolvimento dos professores valorizando a sua experiência 

pessoal e profissional, bem como os processos de reflexão sobre a mesma. Na esfera de um 

modelo que visa a mudança, a formação é entendida como um processo de negociação 

entre os professores e os responsáveis do sistema e da escola, pelo que a essência deste 

paradigma tem uma natureza extrínseca e de reacção, ou mesmo de antecipação, às 

mudanças que decorrem da evolução social da comunidade em que o docente e a própria 

escola estão inseridos. No que diz respeito ao paradigma que assenta na solução de 

problemas, a escola é entendida como um espaço onde emergem situações problemáticas 

que serão melhor solucionadas quando diagnosticadas pelos próprios professores, 

considerados como os agentes que mais directamente intervêm nas situações educativas.  

Apesar das diferenças registadas ao nível dos objectivos particulares destes quatro 

paradigmas, o que também acarreta diligências de formação distintas, impõe-se sublinhar 

que estes não são mutuamente exclusivos e que a sua coexistência poderá optimizar os 

resultados que produzem, em especial os dos modelos mais tradicionais e normalmente 

aliados à noção de treino de saberes e destrezas que, quando considerados individualmente, 

revelam poucas vantagens para além do aperfeiçoamento de competências de natureza 

mais técnica. Para finalizar, julgamos poder afirmar que, apesar das dificuldades 

económicas que fustigam a formação contínua, as actuais tendências das modalidades de 
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formação se encaminham para a materialização de um conceito de formação holístico, 

intimamente associado ao conceito de desenvolvimento profissional e que será alvo da 

nossa atenção no capítulo que se segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

CAPÍTULO II – O Desenvolvimento Profissional dos 
Professores: Orientações Conceptuais, 
Formatos e Avaliação 
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1. Para uma compreensão do conceito de desenvolvimento profissional 

 

 Nos últimos anos temos vindo a assistir a mudanças sem precedentes na nossa 

sociedade, em que o impacto do advento das tecnologias de informação se fez sentir no dia-

-a-dia de grande parte da população e nas mais diversas áreas. A proliferação de novos 

vectores de informação e de comunicação, que impulsionaram mudanças profundas nas 

dimensões espácio-temporais da maior parte das interacções que se estabelecem em sociedade, 

facilitou novos modos de acesso à informação, bem como a emergência de novas formas de 

trabalhar, de comunicar, de conhecer, de aprender e de ensinar num mundo que cada vez se 

torna mais pequeno e que a expressão “aldeia global”, cunhada por Lewis1, traduz de forma 

bastante ilustrativa.  

Em resultado dos desenvolvimentos sociais e das novas pesquisas educacionais, as 

funções da organização escolar também sofreram alterações de destaque. Considerando a 

dinâmica e efemeridade do próprio conhecimento, a escola já não pode ter como aspiração 

equipar os alunos com os saberes que estes vão necessitar num futuro que cada vez é mais 

incerto, mas sim proporcionar-lhes os meios necessários para que possam continuar a aprender 

ao longo da vida no sentido não só de se adaptarem às mudanças sistemáticas do meio, mas 

também de terem a capacidade de o modificar e recriar. E se o acesso à informação se 

encontra para muitos alunos à distância de um clique no teclado de um qualquer computador 

que lhes permite navegar por auto-estradas e redes de informação, então a escola, e em 

particular os professores, devem preocupar-se não só com os conteúdos que os alunos 

assimilam, mas, acima de tudo, com o modo como estes são capazes de processar, seleccionar, 

incorporar, relacionar e aplicar os novos saberes, ou seja, com o modo como os alunos 

aprendem e continuadamente reconstroem o seu conhecimento.  

À medida que as bases do conhecimento aumentam, tem-se verificado um interesse 

crescente pela defesa de uma formação contínua que resulte num verdadeiro desenvolvimento 

profissional do professor. Parece-nos, contudo, que tal interesse, essencialmente manifestado 
                                                 
1 O termo Aldeia Global provavelmente deriva da obra de P. Wyndham Lewis, America and the Cosmic Mano, primeiro publicada em 
Inglaterra, em 1948, e no ano seguinte nos EUA. Nela Lewis escreve: "Os Estados Unidos são hoje uma designação errada. E dado que a 
soberania plural é – agora que o mundo se tornou uma grande aldeia global, com linhas de telefone estendidas de um extremo ao outro e o 
transporte aéreo é rápido e seguro –, de qualquer forma, um pouco burlesca, a pluralidade tem implícita em si que pouco poderia ser 
aproveitado como um bom exemplo para o resto do mundo, pois os Estados Unidos tornaram-se a União Americana.", in 
http://www.citi.pt/estudos_multi/homepages/espaco/html/aldeia_global.html, consultado em 20.02.2004. 
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pela comunidade científica, nem sempre é acompanhado por uma atenção equivalente por 

parte das instâncias governativas. Aliás, as alterações recentemente introduzidas nas escolas 

parecem espelhar-se nas considerações relativas ao papel do professor que Goodwyn (1997: 5) 

proferiu ironicamente há quase dez anos: “every developed society declares that it needs 

teachers and, apparently, highly values everyone of them, usually employing many hundreds 

of thousands ... if for no other reason for keeping children busy for most of the working day”.  

Não obstante esta divergência de interesses e de inquietações, impõe-se reiterar que a 

qualidade da aprendizagem, da instrução e da educação em geral constitui-se enquanto reflexo 

e continuidade do espaço social. Com efeito, as instituições onde a acção educativa se 

concretiza não podem ser dissociadas do seu ambiente envolvente, do seu meio social mais ou 

menos imediato pois, como afirma Joyce (1980:21), “the relationship between school and 

society transforms the problems of schooling into those of society”. O autor assevera ainda 

que o desenvolvimento profissional deve dar resposta a três necessidades que se encontram 

intimamente relacionadas, nomeadamente a necessidades de natureza social, da escola e do 

professor, pelo que os programas de formação devem satisfazer a demanda social por um 

sistema educativo humano, eficiente e com capacidade de adaptação às exigências de uma 

sociedade em constante evolução (Beijaard et al., 2005; Darling-Hammond & Bransford, 

2005). Estes devem ainda encontrar estratégias para ajudarem as escolas a explorarem o 

potencial pessoal, social e académico dos alunos, bem como encorajar os docentes no sentido 

de experienciarem situações estimulantes de aprendizagem, com vista à sua realização 

profissional.  

Neste momento, parece-nos oportuno apresentar algumas reflexões sobre os conceitos 

de desenvolvimento profissional que povoam a extensa investigação que se tem realizado 

neste domínio, nomeadamente sobre aqueles que ilustram aspectos que se nos afiguram mais 

relevantes e oportunos. Uma das perspectivas que reúne o consenso de um grande corpo da 

pesquisa é a que Sparks & Loucks-Horsley (1990) apresentam, em que o desenvolvimento 

profissional é entendido como todos os processos e actividades que visam a melhoria do 

conhecimento, competências ou atitudes dos elementos que interagem na organização escolar, 

em especial dos professores. A proposta de Heidman (cit in Marcelo, 1999:138) apresenta um 

nível de abrangência mais lato, pois o autor considera que o desenvolvimento do professor 
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implica não só “o propósito de modificar as actividades educativas, as atitudes dos professores 

e melhorar o rendimento dos alunos”, mas também uma preocupação “com as necessidades 

pessoais, profissionais e organizacionais”. Também Guskey (2000:16) corrobora esta ideia, 

afirmando que o desenvolvimento profissional pode ser definido como “those processes and 

activities designed to enhance the professional knowledge, skills, and attitudes of educators so 

that they might, in turn, improve the learning of students”, acrescentando ainda que se trata de 

um processo intencional, contínuo e sistémico.  

 Na esteira deste autor, também nós consideramos que o desenvolvimento profissional é 

um processo deliberado e consciente, orientado por uma visão e propósito claros. Neste 

sentido, assumir que o desenvolvimento do professor ocorre de forma automática com o passar 

dos anos vai além dos limites da razoabilidade, pois, como afirma Dean (1991), este não é o 

resultado de uma mera acumulação de anos de ensino, mas sim um processo que implica a 

participação activa do docente. Do mesmo modo, parece-nos absurda a mera hipótese de que 

programas em que as actividades são mais ou menos arbitrárias, em que os participantes não 

tenham uma ideia clara da natureza da melhoria ou do modo como esta poderá ser alcançada, 

aspirem a algum sucesso neste domínio.  

O desenvolvimento profissional também é um processo contínuo. Sendo a educação 

um campo profissional dinâmico com um corpo de conhecimentos que se expande 

continuamente, não se pode estimar que o professor atinge o pico do seu desenvolvimento 

num determinado momento, não necessitando, por isso, de investir posteriormente na sua 

aprendizagem. Tal atitude poderia apenas acelerar a desactualização e a fossilização do 

conhecimento do mesmo, tornando-o obsoleto e inadequado para dar resposta aos desafios da 

realidade em rápida mutação e evolução. Assim, o docente tem de encarar o desenvolvimento 

profissional como um processo sempre em curso que decorre ao longo de toda a sua vida 

profissional. Se pensarmos em algumas das actividades que frequentemente aparecem 

associadas a esforços de desenvolvimento profissional, tais como acções de formação com a 

duração de uma ou duas horas e que ocorrem esporadicamente ao longo do ano, ou ainda os 

pirrónicos cursos de formação, de imediato identificamos algumas características que não vão 

ao encontro das que aqui subscrevemos, nomeadamente o seu carácter breve e ocasional. Com 

efeito, e embora estas actividades possuam algumas qualidades, por si só não são congruentes 
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com a substância do desenvolvimento profissional que aqui chancelamos, pois uma palestra, 

seminário, workshop ou curso com algumas horas de duração não permitem aferir, por si só, a 

ocorrência de mudanças significativas nas concepções, atitudes, competências, conhecimentos 

ou práticas dos professores. Por outro lado, este formato entra em forte contradição com as 

teorias actuais de ensino-aprendizagem de índole construtivista e que não podem deixar de ter 

implicações para o próprio processo de formação. Tendo por referência a persistência de 

velhos processos e formatos de desenvolvimento profissional na actualidade, Lieberman (cit in 

Sparks & Hirsh, 1997:2) afirma, com alguma ironia, “what everyone appears to want for 

students – a wide range of learning opportunities that engage students in experiencing, 

creating, and solving real problems, using their own experiences, and working with others – is 

for some reason denied to teachers when they are learners”. Com efeito, para além de nestes 

traçados não haver lugar para a adopção de um papel activo por parte dos professores e em 

que estes poderiam, eventualmente, formular os seus próprios objectivos de aprendizagem e 

seleccionar, individualmente ou em conjunto com os formadores ou supervisores, os 

conteúdos, as estratégias e as tarefas que melhor se adequam às suas necessidades específicas, 

há uma total incúria pelas idiossincrasias dos mesmos, pelas suas preferências de 

aprendizagem, pelos seus estilos cognitivos ou pelo seu tipo de personalidade, entre outros 

vectores da sua pessoalidade, que certamente influem na sua aprendizagem e 

desenvolvimento.  

Retomando Guskey (2000), a última característica que o autor acrescenta à concepção 

de desenvolvimento profissional que aqui se desenha é a sua natureza sistémica. Nesta 

perspectiva, o desenvolvimento profissional é concebido não só em termos de melhoria 

individual, mas também organizacional, i.e., melhoria da capacidade da própria organização 

para resolver problemas e para se renovar. Assim, assiste-se à mudança de enfoque de uma 

esfera unicamente individual para uma outra que, simultaneamente, é individual e 

organizacional, na qual são ponderadas não só as necessidades e as preocupações individuais 

dos professores que nela actuam ou as variáveis de natureza organizacional, mas também os 

objectivos da escola que, concomitantemente, se espelham e dão forma ao seu projecto e 

sentido de missão. Para além destas três características destacadas por Guskey (2000), 

achamos importante referir outras que são amplamente mencionadas na literatura da 



Enquadramento Teórico 
______________________________________________________________________________ 

 67

especialidade (Glickman,1998; Sparks & Hirsh, 1997; Tucker & Stronge, 2005; United 

Nations Educational, 2005; Zepeda, 1999) e que apontam para um novo enfoque das práticas e 

epistemologia do desenvolvimento profissional. Entre estas encontra-se a) a mudança de um 

paradigma de transmissão de conhecimentos, por parte de peritos, para a investigação e 

estudo, por parte dos próprios professores, individualmente ou em grupos, do processo de 

ensino-aprendizagem; b) a transferência da formação conduzida fora do local de trabalho, para 

uma formação associada à aprendizagem na escola, centrada na investigação e nas práticas 

diárias dos docentes na sala de aula; e, c) o alargamento do enfoque dos programas de 

desenvolvimento, e que eram, nos seus melhores exemplos, essencialmente orientados para a 

figura do professor, passando-se a atribuir uma maior ênfase às necessidades de aprendizagem 

dos alunos. Isto não significa que as necessidades e percepções dos docentes não sejam 

contempladas, mas sim que as características dos alunos, tais como o seu conhecimento 

prévio, os seus objectivos e estilos de aprendizagem, serão igualmente consignadas no 

processo.  

Como já afirmámos, o entusiasmo pelo desenvolvimento profissional do professor tem 

efectivamente adquirido uma presença cada vez mais tonante nos diversos colóquios 

internacionais, dando continuidade a uma tendência da investigação educacional que, já na 

década de noventa, havia sido frutífera em publicações, discussões, painéis e congressos 

dedicados ao assunto. Contudo, muitos ainda consideram que esta agitação em torno do 

desenvolvimento profissional do professor tem uma maior incidência na literatura que se 

produz sobre o assunto do que na realidade das escolas, pelo que os seus efeitos não são muito 

visíveis na prática. A este propósito, Cooley (1997:18) lamenta que: 

 
“all this talk about waves and waves of reforms really refers to trends in the 
reform literature, not changes that are really taking place in real schools. Of 
course, that’s true of waves. They tend to be highly visible at the surface, but 
do not affect what’s going on down in the lower depths”. 
 

A pesquisa educacional realizada no âmbito do desenvolvimento profissional também 

tem demonstrado uma preocupação crescente com os factores que promovem e inibem a 

aprendizagem e o crescimento do professor e, entre as conclusões dos diversos estudos, 

destaca-se a importância atribuída não apenas a aspectos de natureza contextual decorrentes 
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das instâncias sociais a que o professor está ligado, mas também a factores pessoais e mais 

estritamente relacionados com as características individuais dos sujeitos (Clardy, 2000; Husby, 

2005; Oja, 1989; Scribner, 1999) e que, de seguida, serão alvo de reflexão.  

 

 

2. Dimensões do desenvolvimento pessoal do professor 

 

Como Reiman & Thies-Sprinthall (1998:117) afirmam, a pesquisa já demonstrou 

‘important linkages between teacher conceptual level, assumptions about teaching, and actual 

teaching behaviors’. Assim, e se o desenvolvimento profissional é indissociável da estrutura 

pessoal do professor, é imperioso que os programas que visam o crescimento e a 

aprendizagem dos docentes sejam orientados por uma abordagem personalizada, centrada nas 

características pessoais dos mesmos. A literatura da especialidade (Hargreaves & Fullan, 

1992; Leithwood,1992; Reiman & Thies-Sprinthall, 1998) alude a três dimensões da 

pessoalidade dos professores que exercem influência no seu desenvolvimento profissional, 

nomeadamente os estilos de aprendizagem que estes possuem, as etapas de desenvolvimento 

psicológico em  que se encontram, e, finalmente, os ciclos de vida que percorrem e aos quais 

correspondem interesses e preocupações diferentes sobre a profissão e sobre o ensino. 

 

  

 

2.1 O professor enquanto aprendente adulto: princípios e estilos de aprendizagem 

 

A confiança rotineira e um pouco excessiva num empirismo que apelidamos de 

demagógico e que difundia a crença de que não havia desenvolvimento psicológico a partir 

dos 17 ou 18 anos teve implicações sérias para o esboço dos programas de formação. Com 

efeito, o facto de a condição do adulto ser associada a um período de estagnação cognitiva na 

qual, para além de não se prever qualquer evolução das capacidades intelectuais do indivíduo, 

se assumia ainda como verdadeira a premissa de que um processo de declínio eminente, 

progressivo e irreversível se aproximava, afastou o adulto da mira de muitos investigadores, 
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reduzindo-o a um estatuto de quase invisibilidade nos diversos estudos efectuados sobre a 

aprendizagem, facto que um dos estudiosos mais reconhecidos desta área deixa transparecer 

numa das suas obras, à qual atribuiu o título The Adult Learner: A Neglected Species 

(Knowles: 1990, 4ª edição).  

Nos últimos cinquenta anos assistimos à dissipação desta tendência, espoletada pelo 

despontar de alguns estudos longitudinais que sugerem que as conclusões de trabalhos 

anteriores, que apontavam unicamente para o declínio das capacidades intelectuais do adulto, 

poderiam não estar correctas. Entre estes, atribui-se um particular destaque aos estudos de 

Baltes & Schaie (referidos em Reiman & Thies-Sprinthall, 1998), em que os investigadores 

estudaram um grupo de sujeitos adultos durante um período de tempo extenso, tendo 

concluído que embora se assista ao declínio efectivo de algumas faculdades mentais, tais como 

a memória, também é possível detectar o desenvolvimento de outras. Num estudo mais 

recente, Schaie (1994) reitera as conclusões que formulou anteriormente, referindo ainda 

algumas das faculdades intelectuais do adulto que podem sofrer evolução, nomeadamente o 

raciocínio indutivo, a capacidade verbal e a habilidade espacial. Também Merriam & 

Caffarella (1991) consideram que embora a inteligência fluida, i.e., a inteligência mais 

intimamente relacionada com as capacidades fisiológicas e neurológicas, atinja o seu pico 

durante a adolescência, a inteligência cristalizada, e que é fortemente influenciada pela 

experiência e pela formação, pode evidenciar desenvolvimento à medida que as pessoas 

envelhecem. 

 Para além do surgimento de novas concepções e teorias relativas ao próprio conceito 

de inteligência (Gardner, 1983; Gardner et al., 1996; Goodnow, 1990; Merriam & Caffarella, 

1991; Perkins, 1995; Salomon, 1993; Sternberg, 1988 e 1997), as investigações realizadas no 

âmbito da educação de adultos (Cross, 1981; Knowles, 1980 e 1990; Knowles et al, 1998) 

também contribuíram para o esmorecimento das convicções anteriores relativas à natureza 

declinante do intelecto do sujeito púbere e reforçaram o estabelecimento de uma nova ordem, 

onde o adulto adquire um protagonismo nunca antes experienciado e que reclama o conceito 

de andragogia para o centro da esfera lexical da educação de adultos. 

 Embora o termo circulasse na Europa há já algum tempo, importa referir que o mesmo 

só foi introduzido em meados dos anos 60 no contexto americano por um investigador 
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jugoslavo que, numa conferência na Universidade de Bóston, o definiu como ‘a arte e a 

ciência de ajudar os adultos a aprender’ (Dusan Savicevic, cit in Knowles et al., 1998: 61). 

Das diversas investigações realizadas no âmbito da educação de adultos surgiram aplicações 

do conceito de andragogia a contextos variados, desde a saúde ao meio empresarial, bem como 

definições diferenciadas. Procedendo a uma síntese das várias interpretações que o termo 

suscitou, Knowles e colaboradores (1998) afirmam que a andragogia foi descrita como um 

conjunto de orientações (Merriam, 1988), uma filosofia (Pratt, 1993), ou ainda como ‘a system 

of alternative sets of assumptions, a transactional model that speaks to those characteristics of 

the learning situation’ (Knowles et al.,1998: 72). 

Muitos dos estudos realizados neste domínio enveredaram precisamente pela 

identificação dos princípios que estão na base da educação de adultos, com vista a facultar a 

planificação de actividades e projectos conducentes a uma aprendizagem mais eficaz. Uma 

revisão da literatura da especialidade (Brookfield, 1986; Draper, 1992; Grissom, 1992 e 

Knowles et al.1998) possibilitou a enumeração de um conjunto de proposições que 

contribuem com informação útil para a implementação de programas de formação de adultos e 

que, de seguida, apresentamos: 

 

1) A participação dos aprendentes nas actividades de aprendizagem deve ser voluntária. É 

amplamente reconhecido que as situações de formação em que os sujeitos participam 

voluntariamente e com a finalidade de dar resposta aos seus próprios interesses, 

curiosidades ou objectivos de aprendizagem produzem resultados muito mais 

satisfatórios do que aquelas que resultam de uma qualquer imposição. Assim, atitudes 

de coacção não se coadunam com a educação de adultos, acabando mesmo  por ser 

inibidoras da aprendizagem dos mesmos.  

  

2) A necessidade de o aprendente saber o quê, o como e o porquê da aprendizagem. É 

amplamente aceite que os indivíduos se empenham mais na sua aprendizagem quando 

têm consciência da necessidade da mesma e das consequências positivas que esta 

produzirá nas suas vidas. Assim, uma das tarefas do facilitador do processo de 

aprendizagem será ajudar os aprendentes a tomar consciência dessa necessidade, o que 
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pode ser conseguido através do recurso a instrumentos de avaliação, a experiências 

simuladas ou ao confronto com outros adultos mais competentes.  

 

3) A disposição dos adultos para aprenderem está intimamente relacionada com os papéis 

sociais e tarefas que estes desempenham. Assim, o facilitador deve ter o cuidado de se 

familiarizar com os objectivos e com os interesses dos aprendentes, com vista a 

conceber actividades de aprendizagem em conformidade com os mesmos. 

 

4) O envolvimento dos aprendentes na planificação do programa de aprendizagem. Para 

além de o facilitador encorajar a participação dos adultos na identificação das suas 

necessidades de aprendizagem, bem como auscultá-los sobre os seus objectivos, deve 

também envolvê-los na selecção de metodologias e tarefas de aprendizagem. 

 

5) A constituição de comunidades de aprendizagem reduzidas. Ao invés do que sucede 

em grémios muito alargados onde a polifonia excessiva degenera em difonia ou onde 

algumas vozes ascendem ao generalato e outras sucumbem, a interacção dos 

indivíduos em pequenos grupos normalmente abre caminho para a circulação da 

palavra, para a partilha de experiências e para o confronto de opiniões, o que, por sua 

vez, poderá potenciar a reformulação de juízos e a realização de novas descobertas por 

parte dos sujeitos. 

 

6)  O cultivo de um espírito de colaboração e de respeito entre os participantes no 

programa de aprendizagem. Os actos de partilha, questionamento e confronto de ideias 

situam os actores numa relação de reciprocidade que deve basear-se na confiança, no 

apoio mútuo e no respeito, com vista a fomentar nos indivíduos uma predisposição 

para assumirem riscos e realizarem as suas potencialidades criativas sem as inibições 

que o receio de uma crítica castradora e destrutiva poderia suscitar. 

 

7) O desenvolvimento do autoconceito dos aprendentes, que tendencialmente evolui de 

uma situação de dependência para uma de autonomia. À medida que os indivíduos se 
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tornam maturos, tendem a considerar-se responsáveis pelas suas opções de vida. 

Contudo, parece haver uma inversão deste processo no domínio específico da educação 

de adultos e, aquando da iniciação de um programa de formação, muitos demonstram 

uma certa propensão para assumir uma posição de dependência em relação ao 

facilitador da aprendizagem. Caso esta situação se verifique, cabe ao responsável pelo 

programa envolver os indivíduos em experiências de aprendizagem que facultem a sua 

transição para um estado de autonomia progressiva. 

 

8) A experiência prévia do aprendente é um potencial recurso para a realização de novas 

aprendizagens. Assim, nos programas de educação de adultos deve-se atribuir especial 

atenção a técnicas de natureza experiencial, que podem envolver a discussão em 

grupos, o recurso a simulações ou a resolução de problemas, entre outras. 

 

9) A orientação dos adultos para a aprendizagem é normalmente espoletada pela 

resolução das tarefas com que se deparam no dia-a-dia. Os indivíduos sentem uma 

necessidade constante de resolverem situações mais ou menos problemáticas no seu 

quotidiano, pelo que a sua orientação para a aprendizagem é impulsionada pelas 

vicissitudes com que têm de lidar diariamente nos seus contextos mais imediatos. 

   

10) A motivação para aprender tem uma natureza essencialmente intrínseca. Embora os 

adultos reajam a factores motivacionais externos, tais como a possibilidade de 

obtenção de um emprego melhor, de um salário mais elevado ou de uma eventual 

promoção, considera-se que as motivações internas exercem uma maior pressão na 

aprendizagem. Entre estas, destacam-se a auto-estima e a satisfação no trabalho.  

 

11) Os aprendentes são capazes de avaliar a sua aprendizagem e a eficácia do próprio 

projecto. Logo, os facilitadores dos programas devem envolver os sujeitos no seu 

próprio processo de avaliação e facultar oportunidades para que o mesmo se processe.  

 



Enquadramento Teórico 
______________________________________________________________________________ 

 73

Embora seja amplamente reconhecido na literatura da especialidade que os princípios 

acima referidos desempenham um papel fundamental na planificação e implementação de 

programas destinados à educação de adultos, uma reflexão sobre os mesmos impõe algumas 

considerações. Assim, importa referir que embora estes princípios tenham sido enunciados 

especificamente com o propósito de se diferenciar o modo de aprendizagem dos adultos do das 

crianças ou, dito de outro modo, a andragogia da pedagogia, verificamos que estes não se 

circunscrevem à aprendizagem dos primeiros. Com efeito, a sua aplicação também se afigura 

desejável no quadro das concepções e das abordagens actuais à aprendizagem dos alunos não-

-adultos, fortemente imbuídas de um pendor construtivista, salvaguardando-se evidentemente 

as respectivas proporções2.  

Como em muitos outros domínios da sociedade pós-moderna em que nos 

movimentamos, na esfera educacional também assistimos ao esbatimento das fronteiras e ao 

ruir dos muros, que compartimentavam e delimitavam pessoas, espaços e disciplinas, e que 

cedem lugar à comunhão na diversidade, à continuidade, à interdisciplinaridade e à integração 

de conceitos. No que diz respeito ao conceito de andragogia em particular, embora este tenha 

sido alvo de diferentes definições, julgamos que nenhuma pode excluir a posição assumida por 

Feur & Gerber (cit in Knowles et al, 1998: 1), que o concebem como ‘an honest attempt to 

focus on the learner’. Assim, para além de os princípios que lhe subjazem se aplicarem ao 

aluno, seja ele adulto ou não, também se podem estender ao professor, uma vez que, para além 

de ensinarem, os docentes também são sujeitos que se envolvem em situações de 

aprendizagem para além da formação inicial e que se podem continuar a desenvolver ao longo 

das suas vidas.  

Enquadrar as actividades de formação de professores nos princípios enunciados para a 

aprendizagem de adultos pode trazer vantagens diversas, uma vez que estes afastam as 

                                                 
2 Embora os princípios de uma aprendizagem que se centra no aprendente, quer este seja adulto ou não, sejam 
fundamentalmente os mesmos, atender às diferenças que existem entre, por um lado, uma criança de seis anos, 
que está a iniciar a sua aprendizagem formal e, por outro, um indivíduo de trinta, que já acumulou uma série de 
aprendizagens ao longo da sua vida, é um ponto basilar. Com efeito, e tomando como exemplos o grau de 
autonomia ou o volume e a extensão dos conhecimentos e experiências de cada um, verifica-se que, salvo em 
condições que indiciam alguma patologia, estes são liminarmente diferentes. Logo, impõem-se também atitudes, 
actividades, tarefas e estratégias diferenciadas aquando da dinamização do programa de aprendizagem e que se 
deverão encontrar em conformidade com as características dos aprendentes.     
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mesmas de práticas que se centram na figura do formador, ao invés de se centrarem no 

aprendente, e de formatos de tipo ‘one size fits all’ (Miles, 1995: vii), que ignoram o 

conhecimento prévio, as experiências e as necessidades de aprendizagem dos participantes. 

Assim, aquando da concepção de um programa de formação de professores, o conhecimento 

das idiossincrasias dos mesmos afigura-se uma condição necessária, pois estas exercem 

influência no modo como os sujeitos actuam, interagem com o mundo e interpretam a 

informação que os rodeia. Estas características individuais configuram e dão forma ao modo 

como aprendemos, i.e., às nossas preferências de aprendizagem, pelo que aqueles que 

planificam e implementam programas de formação de professores devem ter um 

conhecimento das mesmas com vista não só a compreenderem o próprio processo de 

aprendizagem dos diversos sujeitos, mas também a conjugarem as actividades e as estratégias 

de formação com os estilos de aprendizagem dos mesmos. Como Knowles e colaboradores 

(1998: 154) afirmam, ‘by doing so, it is expected that learning outcomes will improve’.  

Dos vários estudos que versam o domínio dos estilos de aprendizagem advêm diversas 

definições. James & Gardner (1995: 20) entendem que os estilos de aprendizagem 

correspondem a ‘complex manners in which, and conditions under which, learners most 

efficiently and most effectively perceive, process, store, and recall what they are attempting to 

learn’. Reid (1998: ix) considera que estes são ‘internally based characteristics, often not 

perceived or consciously used by learners, for the intake and comprehension of new 

information’. Por sua vez, Sarasin (1998: 3) define o conceito em questão como ‘the 

preference or predisposition of an individual to perceive and process information in a 

particular way or combination of ways’.  

A pesquisa que se tem realizado nesta área deriva de estudos sobre as dimensões 

psicológicas, sociais e fisiológicas do processo de aprendizagem. Contudo, para além do 

postulado comum relativamente ao facto de os indivíduos possuírem padrões únicos para 

seleccionarem, assimilarem, compreenderem e processarem informação, a existência de uma 

grande diversidade de modelos, instrumentos e terminologias dificulta a emergência de uma 

teoria geral e unificadora relativamente aos estilos de aprendizagem. Em virtude desta 

ausência de convergência, o quadro teórico proposto por Claxton & Murrell (1988), em que os 

autores procedem ao estudo e categorização dos diversos modelos com base nas dimensões 
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que os seus instrumentos se propõem avaliar, afigura-se um constructo útil e que de algum 

modo clarifica e ajuda a compreender a retórica bem como a natureza dos diferentes modelos. 

Claxton & Murrell (1988) identificam quatro categorias que se configuram em função dos 

diferentes enfoques dos estudos realizados neste domínio, nomeadamente as características 

ambientais3, as preferências dos aprendentes ao nível da interacção social, os modos de 

processamento de informação e, finalmente, as características da personalidade do indivíduo e 

que, de seguida, passamos a descrever. 

 

 

Características ambientais 

  Ao longo de mais de trinta anos, Dunn & Dunn (1978, 1983, 1998, 1999) 

desenvolveram e aplicaram um modelo que vem dar resposta a um conjunto de questões 

levantadas por inúmeros investigadores relativamente às preferências de aprendizagem dos 

adultos. Para estes autores, os estilos de aprendizagem correspondem aos modos como o 

indivíduo reage a estímulos de natureza ambiental, emocional, sociológica, fisiológica e 

psicológica, e é através do PEPS, ou ‘Productivity Environmental Preference Survey’, que os 

autores se propõem identificar as preferências de aprendizagem dos adultos.  

O PEPS consiste num inventário de cem afirmações que visam os elementos já 

referidos e face às quais os indivíduos se posicionam numa escala de Likert, que oscila entre o 

concordo totalmente e o discordo em absoluto. A análise das respostas dos sujeitos permite 

identificar as condições nas quais estes preferem trabalhar, produzir, resolver problemas e 

aprender.  

Consideramos que no domínio educacional, e em particular na formação de 

professores, o conhecimento das preferências ambientais dos sujeitos em formação é 

importante, pois possibilita a gestão e a implementação das actividades de aprendizagem em 

conformidade com as condições que são mais favoráveis ao incremento da produtividade do 

indivíduo. No quadro que se segue, podemos visualizar os estímulos, bem como os elementos 

                                                 
3 Embora a designação genérica desta categoria incida nos factores de natureza ambiental que poderão influir na 
aprendizagem do indivíduo, o instrumento que o modelo de Dunn & Dunn utiliza permite identificar as 
preferências do sujeito em relação a estímulos de natureza diversa. 
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que os integram e que orientam as preferências de aprendizagem dos adultos, na dimensão 

ambiental.  

 

             
Estímulos 

 
Elementos 

 
Ambientais Som Luz Temperatura Ambiente 

formal/ informal 
Emocionais Motivação Persistência Responsabilidade Estrutura 

 
Sociológicos Individual Pares Grupos Figura de 

autoridade 
Variado 

 
Fisiológicos Percepção Alimentação Período do dia Mobilidade 

 
Psicológicos Global/Analítico Hemisfério esquerdo/ direito Impulsivo/Reflexivo 

 
 

Quadro 3 - Preferências ambientais de aprendizagem (traduzido e adaptado de Dunn & Dunn, 1999:6)  
 
 

Com efeito, aquando da realização de diversas tarefas, todos idealizamos um conjunto 

de condições nas quais gostaríamos de trabalhar e que, naturalmente, podem favorecer a nossa 

produtividade. Por exemplo, trabalhar num ambiente agitado pode não constituir um obstáculo 

para um indivíduo que se consiga concentrar em locais ruidosos, mas pode mitigar a 

produtividade de um outro, se este sentir dificuldades em concentrar-se num meio mais 

trepidante e sujeito a interrupções constantes. Por outro lado, um ambiente demasiado 

informal pode não constituir um incentivo à produtividade dos indivíduos que preferem um 

ambiente de trabalho mais formal, do mesmo modo que fazer coincidir a maior parte das 

actividades de aprendizagem com o período da manhã poderá constituir um entrave ao bom 

desempenho do indivíduo, caso este atinja o auge da sua produtividade durante uma outra fase 

do dia. 

Julgamos que a maior parte das componentes que constam do quadro 3 não coloca 

dificuldades de maior, pelo que vamos apenas proceder ao esclarecimento dos elementos 

designados pelos autores como global e analítico. Esta componente dos estímulos psicológicos 
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diz respeito ao modo como o indivíduo processa e organiza a nova informação. Após testarem 

mais de três milhões de adultos, Dunn & Dunn (1999) concluíram que os indivíduos que 

adoptam uma abordagem analítica à informação preferem aprender num ambiente formal, 

calmo e bem iluminado; aprendem de modo sequencial e, de preferência, um conceito de cada 

vez; têm uma grande necessidade de orientação, direcções e feedback por parte de alguém que 

consideram ser uma figura de autoridade na matéria em questão; e preferem concentrar-se 

primeiro nos detalhes das situações e só depois no seu aspecto mais geral. Em claro contraste, 

os aprendentes que optam por uma abordagem global à informação preferem trabalhar em 

ambientes menos formais e rodeados de factores de distracção; trabalham sem dificuldade em 

vários projectos simultaneamente; e tendem a não necessitar de indicações muito precisas para 

a realização das tarefas, pois são capazes de as resolver rapidamente com recurso a pistas e à 

generalização.  

 Embora o PEPS possa ser usado em diversas áreas, desde a economia ao direito, Dunn 

& Dunn (1999) realizaram uma investigação intensa com este instrumento no domínio da 

educação, em especial na formação inicial e contínua de professores. No âmbito desta 

pesquisa, os autores afirmam ainda que ouvir as vozes dos docentes no seu quotidiano escolar 

também fornece indícios sobre a preferência dos mesmos por abordagens globais ou analíticas, 

apresentando um conjunto de exemplos das verbalizações que recolheram, alguns dos quais 

optámos por transcrever: 

 

 
a) – ‘Everything has its place!’ → Analytic 
    – ‘My desk is a mess but don’t touch anything [or] I won’t be able to find it’ → Global 
 
b) – ‘Where are the specific directions? I need them now!’ → Analytic 
    – ‘I’ll figure it out when I have time’ → Global 
 
c) – ‘Her frequent reminders help me to get things done’ → Analytic 
    – ‘Nag! Nag! Nag!’ → Global 
  
d) –‘He’s very directive!’ → Analytic 
    – ‘What a tyrant!’ → Global 

(Dunn & Dunn, 1999: 40) 
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Não obstante estes exemplos se revistam de algum interesse no âmbito do escrutínio 

das preferências de aprendizagem dos professores, a recolha das manifestações verbais que os 

docentes produzem espontaneamente no seu quotidiano não constitui uma tarefa fácil, pelo 

que o recurso a um instrumento suficientemente abrangente e com validade comprovada 

poderá contribui para a identificação dos seus modos de aprendizagem de eleição com maior 

rigor e com um menor grau de falibilidade. Ainda em relação ao instrumento utilizado neste 

modelo, é de realçar que, no âmbito dos diversos instrumentos usados com vista à 

identificação dos estilos ou preferências de aprendizagem dos indivíduos, o PEPS encontra-se 

entre os que apresentam um maior grau de validade (Curry, 1987). Price (1996) corrobora esta 

afirmação, acrescentando que os vários estudos que efectuou permitiram-lhe verificar que este 

instrumento apresenta 90% de instâncias de fiabilidade igual ou superior a .60.  

 

 

 

 Preferências de interacção social 

Os modelos que Claxton & Murrell (1988) agrupam nesta categoria colocam a ênfase 

no modo como os indivíduos interagem na sala de aula com os diversos intervenientes que aí 

actuam.  

Os estudos de Grasha & Reichmann (referidos por Diaz et  al., 1999) com alunos do 

ensino superior permitiram-lhes delinear um modelo cujo enfoque reside nas atitudes dos 

mesmos em relação à aprendizagem, às actividades pedagógicas, aos colegas e ao professor. 

Através de um instrumento que designaram como GRSLSS (‘Grasha-Reichmann Student 

Learning Style Scales’) os autores classificaram os estilos dos aprendentes em seis categorias 

distintas e que passamos a descrever em termos bastante sintéticos.  

A primeira categoria inclui os distantes ou ausentes, ou seja, aqueles alunos que não 

revelam interesse pela aprendizagem e que, como preferiam estar num outro local que não a 

sala de aula, primam, com frequência, pelo absentismo. Noutra categoria encontram-se os 

participativos, i.e., os alunos que se envolvem activamente nas actividades de aprendizagem e 

que assumem responsabilidade pela mesma. A competição é a tónica dominante da categoria 

que se segue, pelo que os alunos que nela se inserem têm uma relação com os colegas que é 
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baseada na suspeição e na desconfiança, o que de algum modo pode contribuir para estimular 

o desenvolvimento de um espírito competitivo na busca da recompensa e do reconhecimento 

pelas suas capacidades. Os colaborativos formam um novo grupo, que concebe a sala de aula 

como uma continuação do seu ambiente social, onde convivem com a família e com os 

amigos. Assim, estes alunos demonstram uma maior predisposição para a realização de tarefas 

com os colegas, num clima harmonioso de discussão, partilha de ideias e de procura conjunta 

de sentido. Nas duas últimas categorias identificadas por estes investigadores integram-se os 

dependentes, ou seja, os alunos que se disponibilizam para aprenderem apenas o que 

consideram como absolutamente necessário e que corresponde, em termos gerais, àquilo que o 

professor diz na aula. Estes demonstram uma clara preferência por um ensino em que o 

docente fornece todas as respostas e orientações, em claro contraste com os alunos rotulados 

de independentes e que requerem pouca orientação por parte do docente, demonstrando 

preferência por situações de aprendizagem que constituem um desafio e que os encorajam a 

enunciar conclusões e a formular juízos que derivam do seu próprio trabalho e não das 

indicações do professor. 

Este modelo não foi alvo de tantos estudos como o que descrevemos anteriormente, 

pelo que a evidência sobre a validade do instrumento a que recorre é limitada (Bonham, 1987; 

Thompson et al, referidos em Suskie, 2002). Não obstante, optámos por referi-lo uma vez que 

o mesmo se reveste de algum interesse no âmbito da identificação das preferências de 

aprendizagem dos indivíduos adultos, reunindo também uma aceitação parcelar em alguns 

sectores da comunidade científica, especialmente junto daqueles que se debruçam sobre as 

estratégias de aprendizagem a que os alunos universitários normalmente recorrem. 

 

 

Modos de processamento de informação 

 Entre as diversas teorias de processamento de informação, atribuímos um particular 

destaque ao modelo experiencial de Kolb (1986). A teoria que o autor formulou sobre os 

diferentes modos de se processar a informação está fortemente enraizada nos postulados de 

Piaget relativamente à inteligência, como resultado da interacção do indivíduo com o 

ambiente, e à importância de o sujeito se envolver activamente na aprendizagem. Através do 
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LSI, ou ‘Learning Style Inventory’, Kolb (1986) reúne informação sobre os processos de 

aprendizagem favoritos do indivíduo, tendo identificado quatro modos através dos quais o 

sujeito processa informação, nomeadamente através da experiência concreta, da observação 

reflexiva, da conceptualização abstracta e da experimentação activa. Estes quatro modos de 

assimilar e processar informação projectam-se em quatro estilos de aprendizagem distintos e 

que, de seguida, se podem visualizar.  

 

 

  
 

Fig. 6 -Estilos de Aprendizagem Experiencial (traduzido e adaptado de Kolb, 1986) 

 

Os quatro estilos de aprendizagem identificados pelo LSI e que o autor classifica como 

divergente, assimilativo, convergente e acomodativo, resultam de uma maior ou menor 

orientação para o trabalho conceptual ou experimental. Os aprendentes categorizados como 

  

 

 

Experiência 
Concreta

Observação 
Reflexiva Experimentação 

Activa 

Conceptualização 
Abstracta

Acomodativo Divergente

AssimilativoConvergente
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divergentes optam pela percepção da informação através da experiência concreta e esta é 

posteriormente processada através do recurso à observação reflexiva. Estes indivíduos 

demonstram uma forte preferência por tarefas que envolvem a partilha de opiniões e a 

discussão em grupo, pois gostam de interagir com aqueles por quem sentem empatia, 

apresentando também uma grande capacidade para integrar perspectivas diferentes e para 

gerar novas ideias. Ainda no que diz respeito às tarefas, estas têm de ter sentido e importância 

para os aprendentes divergentes, pelo que é essencial que os mesmos entendam os motivos 

pelos quais as estão a realizar, bem como o contributo destas para as suas vidas e para a sua 

aprendizagem. 

 Os sujeitos que têm uma maior inclinação para um estilo de aprendizagem assimilativo 

preferem uma percepção conceptual e abstracta da informação, ou seja, valorizam mais as 

ideias e os conceitos e não tanto as coisas concretas ou as pessoas. A informação é 

normalmente processada através da observação reflexiva e devido à sua capacidade para 

estabelecerem padrões de relação entre os diferentes conceitos têm potencialidades para criar 

modelos teóricos, não demonstrando, porém, um grande interesse pela sua aplicação prática. A 

valorização do mundo dos conceitos leva-os a identificarem-se mais com mentores 

competentes e a preferirem palestras e outros modos expositivos de instrução a actividades 

realizadas em grupo e que implicam uma discussão de tipo divergente e aberta a diferentes 

opiniões. 

 À semelhança do aprendente divergente, o indivíduo convergente também opta pela 

percepção conceptual e abstracta da informação. Contudo, prefere a experimentação activa 

como modo de processamento, pois tem uma grande apetência para trabalhar activamente em 

tarefas bem estruturadas, recorrendo a processos de tentativa e erro. Assim, e como tenta 

identificar rapidamente uma solução para tudo – que crê ser única e verdadeira –, bem como 

conceber aplicações práticas para aquilo que aprende, palestras longas, leituras de grandes 

excertos e discussões de diferentes possibilidades poderão ser encaradas como uma perda de 

tempo.  

 Como os aprendentes divergentes, também os acomodativos optam pela percepção da 

informação através da experiência concreta. Contudo, ao contrário destes, decidem-se pelo 

processamento da informação através de um processo de experimentação activa, em que 
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podem resolver problemas e assumir riscos, pois encaram os erros como uma fonte de 

aprendizagem. Consideramos que o termo acomodativo pode induzir alguns equívocos 

relativamente a este tipo de aprendentes. De facto, numa definição mais linear, acomodativo 

poderia ser aquele que se acomoda às situações sem nelas intervir ou sem as desejar modificar, 

i.e., uma espécie de conformista. Contudo, tal não é o perfil do aprendente acomodativo de 

Kolb (op. cit.), que deve a sua designação ao facto de almejar aplicar os resultados da 

aprendizagem formal à sua vida e à sua realidade com alguma criatividade, atribuindo-lhes, 

por isso, uma utilidade prática e procedendo às adaptações necessárias com vista a melhorá-la. 

 Kolb não concebe os estilos de aprendizagem identificados pelo LSI como categorias 

herméticas e rígidas nas quais os aprendentes se mantém de forma constante e definitiva 

podendo, pelo contrário, recorrer a todos ou oscilar entre os vários estilos de aprendizagem, 

num processo contínuo que acompanha as flutuações da sua própria vida, as características do 

ambiente e das tarefas que têm de realizar. Parece-nos que esta premissa de que todos os 

indivíduos já recorreram aos quatro estilos ao longo da vida, independentemente de um maior 

ou menor favoritismo por um ou outro estilo de aprendizagem, é um ponto importante porque 

afasta o presente modelo de concepções menos flexíveis. Contudo, e apesar das muitas 

pesquisas que já recorreram às teorias e ao instrumento proposto por Kolb, alguns 

investigadores consideram que a validade do modelo ainda não foi claramente demonstrada, 

principalmente porque a escala que o LSI utiliza é ipsativa, ou seja, requer que os 

respondentes ordenem itens e não que os classifiquem (Ruble & Stout, 1993; Hayes & 

Allinson, 1997). 
 

 

Características de personalidade 

Para além dos condicionalismos originados pelos factores ambientais, sociais e pelas 

preferências do indivíduo ao nível do processamento de informação, as características da 

personalidade das pessoas também exercem uma influência assinalável no modo como estas 

usam as suas mentes para assimilarem informação e para julgarem. Neste domínio, impõe-se 

uma referência ao MBTI, ou ‘Myers-Briggs Type Indicator’, um instrumento que foi 

desenvolvido por Katharine Briggs e pela sua filha Isabel Myers a partir da teoria de Jung 
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(referido em Myers, 1998) sobre os tipos de personalidade. Embora o interesse por estes 

estudos permanecesse durante muito tempo limitado ao círculo psicanalítico jungiano na 

Europa, as investigações destas duas mulheres espoletaram um grande interesse na 

comunidade científica do outro lado do Atlântico. Após mais de 40 anos de pesquisa, o MBTI 

actual4 é o instrumento mais usado para identificar os diferentes tipos de personalidade 

(Myers, 1998; Quenk, 2000).    

 Jung (op. cit.) explica que as diferenças individuais de comportamento resultam das 

tendências inatas das pessoas para usarem o seu intelecto de diferentes modos. Assim, o 

psicólogo e psiquiatra Suíço acreditava que quando as mentes das pessoas estão activas, estas 

normalmente envolvem-se em duas actividades mentais, nomeadamente em funções de 

percepção e de julgamento. A percepção refere-se aos modos através dos quais o indivíduo 

toma consciência da informação, pessoas, eventos ou conceitos e pode envolver dois processos 

distintos: os sentidos ou a intuição. Por sua vez, o julgamento é usado para descrever o modo 

como uma conclusão é formada relativamente àquilo que foi alvo de percepção e inclui tomar 

decisões, avaliar e seleccionar a resposta apropriada a determinado estímulo. Esta função de 

julgar também apresenta duas possibilidades de concretização, nomeadamente o pensamento e 

o sentimento.  

 Uma vez que as preferências de percepção (sentidos e intuição) são totalmente 

independentes das preferências de julgamento (pensamento e sentimento), cada um dos dois 

modos de percepção pode associar-se a qualquer dos modos de julgamento. Isto significa que 

podem ocorrer quatro combinações básicas caracterizadas por hábitos mentais, interesses e 

valores diferenciados. Os tipos de personalidade que resultam destas combinações são os 

seguintes: 

 

- ST (Sensing e Thinking) 

- SF (Sensing e Feeling) 

- NT (Intuition e Thinking) 

                                                 
4 Referimo-nos à forma M do MBTI, reformulado em 1998 e que contém 93 itens. Esta versão substituiu a versão 
anterior (forma G, que continha 126 itens) e é precedida por uma exploração alargada de selecção alternativa de 
itens e de métodos de classificação, sendo estandardizada a partir de uma amostra estratificada da população 
americana.  



Enquadramento Teórico 
______________________________________________________________________________ 

 84

- NF (Intuition e Feeling)5 

 

 Estes quatro tipos básicos de personalidade apresentam algumas características afins 

entre si, uma vez que comungam sempre de uma mesma função mental. A título de exemplo, 

podemos referir os tipos ST e SF que abraçam uma preferência pela utilização dos sentidos ao 

nível da percepção, o mesmo sucedendo com os restantes tipos a outros níveis, podendo o 

denominador comum recair na intuição, no pensamento ou ainda no sentimento. Contudo, 

cada combinação exibe características próprias e que resultam do modo preferido de apreender 

o real, de formar juízos e de tomar decisões.  

Os indivíduos cujos traços de personalidade se podem caracterizar pelas funções 

mentais ST baseiam-se nos sentidos para propósitos de percepção e no pensamento para fins 

de julgamento, pelo que os seus interesses se centram nos dados que estes podem recolher e 

verificar directamente através dos sentidos, tomando decisões de modo objectivo e sem 

interferência dos sentimentos. Estes indivíduos são normalmente práticos, racionais e exigem 

análises impessoais de factos concretos. Embora as pessoas cuja personalidade evidencie uma 

orientação SF também se baseiem nos sentidos para propósitos de percepção, a sua abordagem 

à tomada de decisões já é permeável aos sentimentos e aos valores pessoais. Assim, depositam 

um maior interesse nos factos relativos às pessoas do que naqueles que se reportam a teorias 

ou conceitos, tendendo também a ser mais sociáveis e amistosas. Os indivíduos com 

personalidades que aqui são designadas como NF também preferem recorrer aos sentimentos 

no processo de tomada de decisões, pelo que manifestam o mesmo calor humano dos 

indivíduos com personalidades do tipo SF. Contudo, e como forma de percepção, não 

demonstram grande interesse por situações muito concretas, preferindo equacionar as 

possibilidades futuras das mesmas recorrendo à abstracção, procurando também possibilidades 

que ainda são desconhecidas para si. Consequentemente, estes sujeitos têm uma maior 

probabilidade de sucesso e de satisfação pessoal na resolução de tarefas que exigem alguma 
                                                 
5 As designações para os diferentes tipos de personalidade são internacionalmente referidas pelas letras iniciais 
do processo mental a que se referem, com origem na tradução inglesa, com excepção da intuição que é referida 
pela segunda letra e não pela sua inicial. Também nós optámos por utilizar as iniciais usadas a nível 
internacional, com vista a obviar a ocorrência de dificuldades de equivalência que uma eventual tradução poderia 
originar.  
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criatividade e que propiciem o recurso ao seu modo de percepção preferido, i.e., a intuição. 

Este é também o modo de percepção de eleição dos indivíduos com personalidades NT. 

Contudo, a inclinação para o pensamento lógico e objectivo no processo de tomada de 

decisões e de julgar, em detrimento do factor humano, diferencia-os dos sujeitos NF. 

 Jung (op. cit.) também verificou que dois tipos distintos de atitude – introversão e 

extroversão – descrevem a orientação do indivíduo para o mundo interior das ideias e dos 

conceitos, ou para o mundo exterior, i.e., para o seu envolvimento com as pessoas, as coisas, 

os locais, etc.. À semelhança do que sucede com as funções de percepção e de julgamento, as 

atitudes do sujeito e a sua orientação face ao mundo (interior ou exterior) também são 

independentes dos seus processos mentais, pelo que a introversão pode associar-se às quatro 

combinações das funções mentais já referidas, formando os tipos ISF, IST, INF e INT, o 

mesmo se aplicando às atitudes de extroversão. Combinando as duas orientações com os 

quatro processos mentais, Jung (ibidem) identifica oito padrões de actividade mental, que se 

podem visualizar na figura que se segue. 

 

 

Percepção      Julgamento 

 

            Extroversão      Extroversão 

Sentidos   Intuição             Pensamento       Sentimento 

  Introversão      Introversão   

Sentidos   Intuição  Pensamento       Sentimento 

______________________________________________________________________ 

Fig.7 –Padrões de actividade mental segundo Jung (traduzido de Myers, 1998:13)  

 

Quando Jung identificou estes oito padrões de actividade mental, também verificou que 

o tipo de personalidade apresenta uma natureza dinâmica e interactiva, pelo que todos os 

indivíduos poderiam recorrer a todas as atitudes e funções mentais, usando-as, contudo, de 

forma hierarquizada, i.e., de acordo com o conforto que normalmente sentem em cada uma 

delas. Para referir a hierarquia que cada função assume em cada indivíduo, o autor usou os 
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termos função dominante, função auxiliar, função terciária e função inferior, numa escala que 

parte dos processos mais usados pelo indivíduo para aqueles a que recorre com menor 

frequência. 

Katharine Briggs e Isabel Myers (cit in Myers, 1998) desenvolveram esta concepção de 

Jung sobre a função auxiliar e incluíram o seu papel nos conceitos e na descrição que fizeram 

dos tipos de personalidade. As autoras também identificaram um novo par dicotómico que 

contribui para o reconhecimento do tipo de personalidade e que incide na opção do sujeito por 

uma atitude de percepção (P) ou uma atitude de julgamento (J) relativamente à qualidade dos 

seus relacionamentos com o mundo circundante. Deste modo, e embora as pessoas recorram à 

percepção e ao julgamento, não o fazem em simultâneo. Estes dois processos fornecem ainda 

indicações para a identificação da função dominante e auxiliar. Destes desenvolvimentos 

resultou a descrição de dezasseis tipos dinâmicos de personalidade, representados por quatro 

letras e identificados pelo MBTI, e que de seguida apresentamos sob a forma de quadro. 

 

 
 Tipos de personalidade em que predomina a 

percepção através dos sentidos 
Tipos de personalidade em que predomina 

a percepção através da intuição 
 

Introvertidos 

ISTJ ISFJ INFJ INTJ 

ISTP ISFP INFP INTP 

 

Extrovertidos 

ESTP ESFP ENFP ENTP 

ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ 

 

Quadro 4 -Tipos de personalidade segundo Myers & Briggs (traduzido de Myers, 1995:29) 

 

Embora a descodificação do papel que cada uma das quatro letras desempenha na 

configuração do tipo de personalidade não pareça um exercício muito fácil, na realidade é-o, 

porque tal identificação baseia-se num processo relativamente simples que obedece a 

procedimentos claramente delineados. Tomemos como exemplo o tipo INFJ. As duas letras do 

meio correspondem às funções dominante e auxiliar (intuição ou sentimento). Uma delas será 

extrovertida, a outra introvertida e é a última letra que nos fornece informação sobre a função 

usada de modo extrovertido. Assim, e como a última letra é um J, é a função de julgamento 



Enquadramento Teórico 
______________________________________________________________________________ 

 87

que será usada de modo extrovertido. Caso a última letra fosse um P, seria a função de 

percepção que seria usada deste modo. A primeira letra diz-nos qual é a orientação preferida 

do sujeito para com o mundo (interior ou exterior) e que, no exemplo em questão, é a 

introversão. Considerando que a função dominante é tipicamente usada na atitude preferida, 

no exemplo em causa a função que será usada de modo introvertido é a intuição, que assume a 

posição de função dominante. Logo, a letra do par do meio que identifica a função auxiliar é F, 

que será usada de modo extrovertido. Assim, a análise da dinâmica do tipo INFJ revela que o 

sujeito prefere usar uma função mental de percepção, nomeadamente a intuição, de modo 

introvertido, tendo por função auxiliar o sentimento, que é uma das funções de julgamento, e 

que, por sua vez, será usada de modo extrovertido. A função terciária é o oposto da função 

auxiliar. Assim, e como no exemplo em questão a função auxiliar é o sentimento, o seu oposto 

e função terciária será o pensamento. Por último, a função inferior é o oposto da função 

dominante. Logo, e se identificámos a função dominante deste tipo de personalidade como a 

intuição usada de modo introvertido, socorrer-se dos sentidos numa atitude extrovertida 

corresponde ao processo mental que um indivíduo INFJ menos prefere empregar. 

 Para além de muitos estudos confirmarem a validade do MBTI enquanto instrumento 

de identificação do tipo de personalidade do indivíduo (Myers, 1998; Rule & Grippin, 1988; 

Swanson, 1995), consideramos que a extensa pesquisa realizada com base na teoria 

apresentada por Jung e posteriormente desenvolvida por Myers-Briggs (referidas em Myers, 

1998), Myers-Myers (1995) e por Myers (op.cit.), bem como o número de pessoas que já 

realizou o teste, são indicadores da sua ampla aceitação por parte da comunidade científica. 

Com efeito, é significativo que, para além dos inúmeros livros, dissertações e artigos já 

publicados sobre este instrumento6, só o Journal of Psychological Type tenha publicado mais 

de 45 volumes dedicados à investigação realizada com o MBTI. A assinalar também que mais 

de trinta e cinco milhões de pessoas em todo o mundo já realizaram o teste de personalidade 

                                                 
6 Efectivamente, até 1999 havia mais de quatro mil artigos registados no Center for Applications of Psychology e 
mais de mil e trezentas dissertações sobre o MBTI (Quenk, 2000). Importa referir também como curiosidade que 
uma busca na Internet utilizando as palavras-chave ‘Myers-Briggs’ e ‘Myers-Briggs Type Indicator’ regista mais 
de 874.000 entradas. 
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com este instrumento, bem como o facto do MBTI continuar a ser completado por 

aproximadamente três milhões de indivíduos anualmente.  

Uma das razões que pode justificar a popularidade deste instrumento é a sua relevância 

para um conjunto de áreas distintas, como é o caso do desenvolvimento da carreira, do 

comportamento organizacional, do funcionamento de grupo, da psicoterapia e da educação, 

entre muitas outras (Quenk, 2000). No caso particular da educação, também foi identificada 

uma relação bastante estreita entre o tipo de personalidade e o estilo de aprendizagem 

(Mamchur, 1996; Myers & Myers, 1995; Myers, 1998; Silver & Hanson, 1998), considerando-

-se, genericamente, que há quatro estilos de aprendizagem em associação directa com as 

funções mentais básicas identificadas pelo MBTI e cujas características são apresentadas de 

modo sintético no quadro 5. 

 Segundo Myers (1998), os tipos de personalidade têm uma influência natural e 

previsível nos estilos de aprendizagem e nas reacções dos aprendentes aos diferentes tipos de 

ensino, explicando as razões pelas quais alguns aprendentes preferem interagir com outros 

enquanto que outros têm uma maior apetência para o trabalho individual, os motivos pelos 

quais alguns aprendentes preferem conhecer as regras e aplicá-las enquanto outros 

demonstram uma maior inclinação para criarem as suas próprias regras e modificá-las sempre 

que considerem necessário. Este é, aliás, um dos méritos desta teoria no sentido em que nos 

permite compreender as diferenças de personalidade entre as pessoas e cooperar com elas de 

modo construtivo. Contudo, para que tal cooperação se realize, é imperioso que à interpretação 

dos resultados do MBTI, ou de outro instrumento que identifique os estilos de aprendizagem 

nas suas diversas dimensões, presida alguma cautela e flexibilidade. De facto, não se pode 

simplesmente categorizar e estereotipar os aprendentes com base nas classificações que 

resultam dos diversos testes, ignorando outros factores que estes não prevêem, tais como 

influências culturais, hereditárias ou que resultam da interacção do indivíduo com o ambiente 

circundante e que se encontra em constante evolução. Com efeito, embora os diversos 

instrumentos facultem uma maior compreensão das preferências dos indivíduos a vários 

níveis, é natural que não consigam explicar a totalidade dos seus comportamentos.  
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Os aprendentes 

 
ST 

 
SF 

 
NF 

 
NT 

 
 
 
interessam-se 
por... 

...informação factual 
e prática sobre as 
tarefas do dia-a-dia. 

...informação concreta 
sobre o que afecta 
directamente as suas 
vidas, os seus 
sentimentos e os dos 
outros. 

... tarefas criativas, 
bem como pelos 
modos que os ajudam a 
compreenderem 
melhor as pessoas. 

...teorias e explicações 
globais sobre tópicos 
actuais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aprendem mais 
facilmente... 

...através da acção, 
numa atmosfera 
organizada e com 
actividades que 
requerem uma 
manipulação 
concreta. Quando 
confrontados com 
um problema, 
tentam encontrar 
uma solução 
apropriada com base 
na sua experiência 
anterior, preferindo 
também aplicar 
procedimentos já 
testados do que 
arriscar novos. A 
sua aprendizagem é 
orientada para os 
resultados, pelo que 
preferem 
abordagens 
independentes, 
individuais e 
competitivas de 
aprendizagem. 

...quando estão 
emocionalmente 
envolvidos nas tarefas. 
Atribuem uma 
importância de relevo 
à existência de um 
ambiente amistoso e 
interactivo no qual são 
encorajados a 
partilharem os seus 
sentimentos, 
pensamentos e 
experiências. Deste 
modo, a sua 
aprendizagem será 
beneficiada se o 
processo de ensino 
enfatizar uma 
abordagem 
colaborativa.  

...quando exploram 
alternativas e têm 
oportunidades para 
gerarem novas 
soluções para os 
problemas com que se 
deparam. São curiosos 
e imaginativos, pelo 
que não se identificam 
com tarefas rotineiras e 
para as quais já existe 
uma resposta 
conhecida. São 
sensíveis aos seus 
valores, sentimentos e 
aos dos outros, pelo 
que gostam de 
trabalhar em grupo e 
de partilhar 
experiências. Assim, 
demonstram também 
uma grande abertura e 
flexibilidade em 
relação a ideias novas 
e diferentes das suas. 

...em ambientes 
intelectualmente 
estimulantes nos quais são 
desafiados a pensar por si 
próprios, pelo que 
preferem aprender através 
da descoberta e da 
experimentação. 
Demonstram também uma 
preferência por debates e 
projectos de pesquisa que 
requerem o uso de uma 
análise crítica e a 
formulação de hipóteses. 
Possuem expectativas 
muito elevadas para si e 
para os outros, pelo que 
podem ser demasiado 
críticos e demonstrar 
pouca consideração pelas 
opiniões e sentimentos dos 
que os rodeiam. Em 
virtude deste facto, podem 
ter dificuldade em 
trabalhar em grupo.  

 
 
 
 
necessitam de... 

...instruções claras e 
precisas, bem como 
de conhecerem as 
razões pelas quais 
estão a realizar uma 
determinada tarefa.  

...instruções precisas  e 
sistemáticas, bem 
como de uma 
interacção frequente e 
amistosa. 

...instruções gerais que 
lhes permitam 
liberdade para 
recorrerem à sua 
criatividade na 
realização das tarefas. 
Também apreciam 
feedback frequente e 
positivo. 

...liberdade para 
identificarem os seus 
objectivos e interesses, 
bem como para 
seleccionarem as suas 
próprias actividades de 
aprendizagem.  

 
esperam, do 
facilitador da 
aprendizagem, 
... 

 
... serem tratados 
com justiça. 

...simpatia, apoio e 
reconhecimento. 

... reconhecimento, 
entusiasmo, humor e 
simpatia. 

... conhecimento, 
competência e respeito. 

 
 

Quadro 5 -Características dos estilos de aprendizagem, (traduzido e adaptado de Myers, 1998:37) 
 

 Quando advogamos flexibilidade na interpretação dos resultados dos vários testes, 

apoiamo-nos na premissa de que as características associadas ao estilo preferido de um 
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indivíduo podem não se aplicar integralmente ao mesmo, o que significa que este pode 

também evidenciar características de um outro estilo. Assim, impõe-se considerar o indivíduo 

como um sujeito dinâmico, susceptível à influência de uma variedade de factores, aos quais 

reage e em virtude dos quais se modifica. Neste sentido, entendemos que o MBTI, bem como 

as suas variações devidamente acreditadas, é um instrumento compreensivo e que poderá 

permitir uma maior flexibilidade ao nível da interpretação de resultados, devido à 

identificação não só do estilo dominante do indivíduo, mas também, e especialmente, do seu 

estilo auxiliar ao nível das funções mentais de percepção e julgamento, bem como das atitudes 

do sujeito perante o mundo interior e exterior.   

 

 

     2.2 Estádios de desenvolvimento psicológico 

Paralelamente à disseminação do conhecimento relativamente à aprendizagem do 

adulto, têm surgido diversas teorias sobre o desenvolvimento humano que são descritas e 

explicadas mediante a utilização do conceito de estádio. Reunindo a posição de vários 

investigadores que se dedicaram ao estudo do desenvolvimento humano, Levine (1989: 86) 

enuncia as características dos estádios do seguinte modo:  

 

“First and foremost is their structural nature. Each stage is a structured whole, 
representing an underlying organization of thought or understanding. Stages are 
qualitatively different from one another…[and] are hierarchically integrated; 
that is, progressive stages are increasingly complex and subsume earlier 
stages.”7 

 

Este autor destaca, assim, a natureza estrutural dos estádios, em que o 

desenvolvimento psicológico se centra em aspectos cognitivos e emocionais, bem como a 

organização dos mesmos, que se estabelece segundo uma sequência hierárquica, que procede 

de um sistema de pensamento concreto e pouco organizado para um outro onde há um 

crescendo nos níveis de complexidade e de organização. 

                                                 
7 Itálicos do original. 
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 Segundo Glickman (1998), o facto de a pesquisa sobre o desenvolvimento do adulto ter 

sido durante muito tempo realizada por psicólogos contribuiu para que se considerasse que o 

processo de mudança do sujeito ocorria, em larga medida, devido a factores internos ao 

próprio indivíduo. Contudo, e com a continuidade e aprofundamento dos estudos realizados 

neste domínio, cada vez mais se atribui uma importância significativa à interacção que o 

sujeito estabelece com o seu meio envolvente. Com efeito, a posição de que o 

desenvolvimento humano está envolto numa dimensão ecológica, resultado da interacção que 

o sujeito estabelece com o seu contexto particular, reúne um consenso alargado na literatura da 

especialidade. A título de exemplo, podemos referir Fiske & Chiriboga (1990) ou Merriam & 

Clark (1991), que consideram que o desenvolvimento não é um processo automático e 

unilateral, mas sim fortemente condicionado pela interacção entre a pessoa e o meio, sendo 

informado por diferentes incidentes críticos bem como pelos papéis e funções que desempenha 

ao longo da vida. Entre nós, também Portugal (1992) afirma que é pela interacção com o 

contexto que o indivíduo, com um determinado potencial hereditário e inscrito numa matiz 

espácio-temporal específica, evolui e se desenvolve. Partindo da noção de transição ecológica 

de Bronfenbrenner (referido em Portugal, 1992), a autora afirma que esta ocorre sempre que a 

posição do sujeito sofre uma transformação em consequência de uma mudança no meio8 ou 

nos próprios papéis desempenhados pelo mesmo. Se, como afirma Bronfenbrenner, uma 

transição ecológica é um elemento concomitantemente consequência e motor do processo de 

desenvolvimento, o que subscrevemos, podemos inferir que quanto maior for o número de 

transições ecológicas que o indivíduo efectue, mais oportunidades e possibilidades este terá de 

transitar para um estádio de desenvolvimento psicológico mais complexo. 

                                                 
8 Este ambiente ecológico não se circunscreve ao contexto imediato do indivíduo, mas, sim, compreende vários 
níveis estruturais e que Bronfenbrenner designa por micro-sistema, meso-sistema, exo-sistema e macro-sistema. 
O micro-sistema diz respeito ao papéis e relações que o sujeito vivencia num contexto imediato durante um 
determinado período de tempo. O meso-sistema, como o próprio prefixo indica, é mais lato que o referido 
anteriormente e está relacionado com as relações entre os diferentes contextos em que o indivíduo interage como, 
por exemplo, o local de trabalho, a família, a vida social, etc. O exo-sistema refere-se a um ou mais contextos 
menos imediatos do indivíduo, que não implicam uma participação activa por parte do mesmo, onde há situações 
diversas que são susceptíveis de afectar ou de serem afectadas por aquilo que ocorre no contexto mais imediato 
em que o sujeito interage. Por último, o macro-sistema diz respeito ao sistema de valores, códigos e convenções 
que afectam as situações que ocorrem  nos restantes níveis estruturais do ambiente ecológico. 
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 De referir ainda que o conceito de estádio não é unidimensional, mas sim composto 

por um conjunto de domínios que se constituem enquanto componentes importantes do 

desenvolvimento e que são alvo da atenção de múltiplos investigadores. Entre estes, decidimos 

analisar os contributos de Hunt (1971, 1978), Loevinger (1976, 1982, 1987) e de Kohlberg 

(1984), pela relevância e projecção que têm adquirido no contexto educativo e, em particular, 

no desenvolvimento profissional do professor. 

 

 

 2.2.1 Teoria do desenvolvimento conceptual de Hunt 

 A teoria de Hunt (1971, 1978) constitui uma das abordagens ao estilo cognitivo mais 

usadas pelos investigadores no âmbito dos sistemas conceptuais que, incidindo sobre o 

desenvolvimento da personalidade do indivíduo, descreve a sua evolução ao longo de uma 

sequência de estádios progressivamente mais complexos.  

Através de estudos realizados com adolescentes e também com professores, Hunt e os 

seus colaboradores do Ontario Institute for Studies in Education (1978) verificaram que, 

subjacente ao nível de complexidade dos sistemas conceptuais em que o indivíduo se situa, 

encontram-se diferentes modos de organização do pensamento bem como diferentes formas de 

interacção com os outros. Partindo do pressuposto que a identificação do nível conceptual 

permite uma melhor compreensão do funcionamento psicológico do sujeito, estes 

investigadores conceberam e testaram vários instrumentos, que acabaram por dar origem ao 

PCM (Paragraph Completion Method). Esta prova é constituída por seis inícios de parágrafos 

que o sujeito deve completar num tempo limitado e cujos itens incidem sobre temáticas tais 

como o conflito, a autoridade e as regras. As respostas traduzem um determinado tipo de 

funcionamento mental e a sua classificação, de acordo com os critérios assinalados por Hunt e 

colaboradores (1978), permite a identificação do nível de complexidade conceptual do sujeito 

nas duas dimensões já referidas, i.e., por um lado, a sua complexidade cognitiva, que inclui a 

capacidade de organizar, diferenciar, integrar e relacionar informação e, por outro lado, a sua 

maturidade interpessoal. A partir destes estudos foram identificados quatro níveis de 

complexidade conceptual a que, de seguida, aludimos sumariamente. 
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 O sistema 1, ou de dependência unilateral, é o estádio de menor nível de complexidade 

conceptual, caracterizando-se pelo funcionamento do sujeito num nível concreto, em que a sua 

visão do mundo é baseada na existência de princípios opostos e incompatíveis. Nesta 

categoria, onde não há lugar para a diversidade, a validade das crenças dos indivíduos depende 

da indicação e orientação de uma figura de autoridade reconhecida, concebida como uma 

espécie de cicerone que indica o caminho a seguir ao discipulado, que, por sua vez, o segue 

escrupulosamente e com consciencioso zelo.  

 No sistema 2, ou de independência negativa, o sujeito possui uma visão do mundo 

apenas um pouco mais flexível, na medida em que evidencia alguma capacidade para 

equacionar alternativas. Contudo, demonstra ainda alguma dificuldade em articulá-las, o que 

potencia a sua baixa auto-estima e dificulta a tomada de decisões. Por outro lado, o indivíduo 

que se situa neste sistema pode evidenciar também atitudes de rejeição e hostilidade em 

relação às regras e a tudo que aluda à autoridade ou aos convencionalismos sociais.  

 O sistema 3, ou de dependência condicional, é um estádio de complexidade média-alta. 

Em prol do seu interesse, o indivíduo normalmente demonstra respeito pelas regras, pela 

autoridade e pelas pessoas com um estatuto superior ao seu. Contudo, já é capaz de articular 

perspectivas divergentes ou ambíguas, ao contrário do que sucedia nos estádios anteriores, 

onde estas seriam consideradas irreconciliáveis. A existência de uma maior tolerância à 

ambiguidade possibilita, assim, a emergência de uma atitude mais aberta e receptiva em 

relação ao outro e à sua perspectiva pessoal, bem como uma atitude mais crítica face ao que 

antes se lhe afigurava incontroverso e inquestionável, anunciando a caminhada do sujeito no 

sentido de uma maior flexibilidade conceptual.  

 Por último, no sistema 4 ou de interdependência, a atitude do sujeito em relação às 

regras, aos padrões de referência e às crenças, indicia uma ruptura total com a perspectiva 

maniqueísta que caracterizava os sistemas de dependência unilateral e de independência 

negativa, baseando-se, pelo contrário, na procura de informação e na compreensão das 

particularidades das situações em questão. Assim, as estruturas e os cânones existentes na 

sociedade afiguram-se necessários apenas se forem instrumentais para a resolução de um 

qualquer problema. Caso se revelem inadequados às diferentes situações da realidade 

contextual, o sujeito poderá optar pela sua transgressão, tendo inclusivamente a capacidade de 
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formular novas regras que facilitem a dissipação de dificuldades ou a resolução de situações 

problemáticas. Este sistema é caracterizado por um nível elevado de abstracção e de 

complexidade conceptual em que se manifesta também um espírito de interdependência em 

relação ao outro, o que envolve o sujeito em relações interpessoais sinceras e genuínas, nas 

quais não há lugar para as restrições e constrangimentos que um estatuto ou autoridade inferior 

lhe poderia causar num estádio anterior, levando-o à artificialidade e à dissimulação.   

 

 

2.2.2 Teoria do desenvolvimento do ego de Loevinger 

 Loevinger (1976, 1982, 1987) também se debruçou sobre o desenvolvimento humano, 

centrando, contudo, a sua atenção numa dimensão que designou por ego. Embora a autora 

tenha retomado o termo da psicanálise, na teoria que formulou este assume novos contornos, 

sendo perspectivado no quadro do seu desenvolvimento. Nos vários estudos efectuados neste 

domínio, quer pela autora quer por outros investigadores que se basearam na sua teoria, o 

desenvolvimento do ego aparece muitas vezes referido por outras denominações, 

nomeadamente como desenvolvimento do carácter, desenvolvimento do self (Loevinger & 

Knoll, 1983), crescimento intrapessoal ou ainda como conhecimento de si próprio (Reiman & 

Thies-Sprinthall, 1998). Dada a proliferação de designações para o mesmo conceito e em 

virtude das diversas conotações que o próprio vocábulo pode adquirir nas diferentes áreas de 

estudo, Loevinger (1987) esclareceu que reservava a utilização do termo para se referir a uma 

determinada sequência de estádios hierarquicamente organizados em que o desenvolvimento 

humano se processa, constituindo-se cada um deles a partir do anterior e transmutando-se em 

sucessivos graus de complexidade, no que diz respeito à compreensão que o indivíduo possui 

de si próprio, à sua adaptação ao meio envolvente, bem como à organização e integração da 

experiência que possui. Assim, e não obstante a concepção do ego parta da esfera intrapessoal, 

as convicções do sujeito sobre si próprio acabam por ser inevitavelmente pautadas pela sua 

relação com o mundo exterior e com o outro, havendo também, por isso, uma dialéctica 

constante com as esferas contextual e interpessoal.  

 No sentido de fundamentar um quadro teórico que descrevesse a dinâmica e os níveis 

de complexidade da personalidade do indivíduo, a autora efectuou vários estudos, recorrendo, 
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numa primeira fase, à entrevista de uma amostra significativa de mulheres, na qual foram 

abordados temas relativos à sua vida familiar. Destas investigações inaugurais surgiu a 

primeira versão do WUSCT (Washington University Sentence Completion Test), um 

instrumento que possibilita a identificação do nível de complexidade que caracteriza a 

actividade psicológica do indivíduo. Embora tenha iniciado as suas investigações pelo estudo 

de um público feminino, a autora reformulou continuadamente o WUSCT e alargou o âmbito 

da sua pesquisa ao sexo masculino, tendo acabado por validar a sua teoria para ambos os 

géneros (Reiman & Thies-Sprinthall, 1998). A análise dos dados permitiu a identificação de 

dez patamares de desenvolvimento, que integram estádios e níveis de transição entre os 

mesmos, e que passamos a descrever. 

 O primeiro estádio da sequência identificada por Loevinger (1976), designado por 

estádio pré-social (I-0), é o que possui um menor nível de complexidade do ego. É o estádio 

típico da criança recém-nascida, cuja percepção não vai além do anseio pela satisfação das 

suas necessidades físicas, acabando também por associar a figura materna à saciedade das 

mesmas. Num segundo momento, no estádio simbiótico (I-1), e embora já haja alguma 

capacidade de diferenciação da realidade exterior, a criança sente ainda dificuldade em 

considerar a mãe como uma entidade em si mesma, encarando-a mais como um 

prolongamento de si própria e com a qual está envolvida numa aparente simbiose. O estádio 

seguinte, ou estádio impulsivo (I2), também é característico da criança pequena e é o primeiro 

acessível através da linguagem. O sujeito ainda é movido pelo impulso, concebendo o outro 

meramente como alguém que tem o dever e a responsabilidade de dar resposta às suas 

necessidades imediatas. Neste sentido, ainda não existe qualquer reciprocidade nas relações 

interpessoais e, ao classificar o outro com base no grau em que este consegue atender às suas 

exigências e veleidades, o sujeito demonstra uma cognição simplista e regulada pelo profundo 

sentimento de egocentrismo que ainda o caracteriza. O estádio auto-protector (Δ) também é 

caracterizado por uma complexidade do ego bastante limitada. Embora seja considerado pelos 

investigadores como o nível mínimo para que haja no indivíduo adulto alguma capacidade de 

adaptação à sociedade, esta é manifestamente insuficiente para dar resposta aos desafios com 



Enquadramento Teórico 
______________________________________________________________________________ 

 96

que o mesmo se poderá deparar9. No que diz respeito às regras e às convenções sociais, a 

atitude do sujeito é normalmente de aceitação. Contudo, esta não resulta de uma aquiescência 

efectivamente sentida pelo indivíduo, mas sim do seu egocentrismo que contempla, acima de 

tudo, as vantagens que tal atitude lhe pode trazer a título pessoal.  

Segue-se um estádio em que domina o conformismo (I-3). Neste patamar, o sujeito 

identifica-se com as figuras de autoridade e a sua aceitação, estima e aprovação por parte dos 

elementos do grupo em que se insere são de importância capital, pelo que as suas 

preocupações se centram em aspectos como a aparência, o estatuto, a reputação, a 

observância, a conformidade, etc. Assim, o seu pensamento aproxima-se de formas de 

expressão concretas, estereótipos, generalizações e classificações dicotómicas, sendo as regras 

normalmente aceites porque os outros também as parecem aceitar e, acima de tudo, pelo facto 

de a desaprovação social ser encarada como uma forte sanção. Entre este e o estádio seguinte, 

Loevinger identificou um nível de transição designado por consciente/conformista (I-3-4), em 

que o indivíduo ainda não se afastou da resignação que caracteriza o estádio anterior, 

verificando-se, porém, uma ligeira evolução no sentido de uma maior consciencialização que é 

típica do estádio seguinte. Efectivamente, no estádio consciente (I-4) o sujeito deixa de 

depender da aprovação e aceitação do outro, começando a analisar as situações com base no 

contexto em que estas se inserem e procedendo à apreciação das mesmas com base nos seus 

próprios parâmetros. Assim, caso haja desarmonia, ou mesmo cisão entre os seus valores e 

aqueles que são socialmente aceites, o sujeito poderá optar pelos primeiros, sentindo, contudo, 

algum desconforto por não agir em consonância com o sistema social. De referir ainda que, e 

no que diz respeito em especial às relações interpessoais, o indivíduo sente um excessivo 

sentimento de responsabilidade em relação ao outro, o que origina um desejo exagerado de 

                                                 
9 Como afirma Simões (1996), embora os estádios não correspondam linearmente a determinadas idades 
cronológicas, é possível identificar tendências no desenvolvimento do indivíduo em várias etapas da vida. Por 
exemplo, associamos naturalmente às crianças em início de vida os estádios pré-social e simbiótico, e às crianças 
pequenas o estádio impulsivo, devido a determinados factores, entre os quais se destaca o aparecimento da 
linguagem. Assim, e se o enquadramento das crianças nestes três estádios é concebido como um percurso normal 
do seu desenvolvimento na infância, no estado adulto tal seria sintomático de uma psicopatologia grave. Num 
estudo em que relacionam as dimensões da personalidade com os níveis de desenvolvimento do ego, Pals & John 
(1998) concluem também que, embora nas fases conformista e superiores a saúde mental do indivíduo e o nível 
de desenvolvimento do ego sejam independentes, na fase pré-conformista estes encontram-se muito associados. 
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protecção, que pode, inclusivamente, assumir uma tónica de controle sobre o agir do mesmo, 

num esforço obstinado que tem como objectivo evitar que este cometa erros.  

Entre o estádio consciente e o seguinte, Loevinger estabeleceu um novo nível de 

transição, que designou por individualista (I-4-5). Neste patamar assiste-se a um 

aprofundamento do sentido de reciprocidade das relações interpessoais, havendo também um 

maior reconhecimento pelas idiossincrasias que caracterizam as diferentes pessoas, bem como 

uma maior tolerância pela diversidade. Segue-se o estádio autónomo (I-5), que é caracterizado 

por uma complexidade elevada de desenvolvimento do ego, em que o sujeito já é capaz de 

reconhecer e aceitar não só a sua singularidade, mas também a individualidade e autonomia do 

outro em relação a si próprio, pelo que já não estamos na presença de um ser controlador do 

agir dos que o rodeiam, como se verificava no estádio consciente. Outra diferença entre este e 

o estádio actual diz respeito ao facto de o indivíduo aceitar, sem sentimentos de culpa, o não 

cumprimento das leis e normas sociais quando estas não se adaptam com situações específicas. 

Finalmente, no último e mais complexo estádio de desenvolvimento, designado por estádio 

integrado (I-6), verifica-se um aprofundamento e consolidação das características do estádio 

anterior, assistindo-se também a uma maior consciencialização do sujeito sobre si próprio. 

Esta consciencialização facilita-lhe aceitar-se tal como é, reconhecendo as suas limitações e 

potencialidades, o que lhe permite não só aceitar com naturalidade e comedimento o 

inevitável, gerir os problemas com que se depara, sejam estes de natureza interna ou externa, 

mas também, e como afirmam Pals & John (1998), sentir um maior interesse e apreço pela sua 

vida interior e pelo seu crescimento. 

Na perspectiva de um corpo muito significativo de investigadores, as descrições 

empíricas de Loevinger (1976, 1982) sobre as fases de desenvolvimento do ego fazem parte 

das descobertas mais importantes da psicologia do desenvolvimento e da personalidade, 

permitindo uma maior compreensão do indivíduo e do seu agir. A este respeito, Loevinger 

(1987: 242) afirma que os seus estádios são “patterns of more or less probable characteristics 

rather than a set of necessary and sufficient characteristics, (...) where each person progresses 

from one stage to the next as a result of his or her own patterns of interest and social 

circumstances”. Embora, e devido às variáveis referidas, os comportamentos específicos do 
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indivíduo em determinado estádio não possam ser previstos com total exactidão, os vários 

estudos realizados pela autora permitiram-lhe concluir que existe uma correspondência 

bastante estreita entre o nível de desenvolvimento do ego e o modo de pensar e agir do 

indivíduo. Esta conclusão é reiterada pelas pesquisas realizadas por inúmeros investigadores, 

dos quais destacamos os estudos de Helson & Roberts (1994), Westenberg & Block (1993), 

York & John (1992), e os de Robins et al. (1996), que também verificaram que a 

complexidade que caracteriza a organização da experiência em níveis diferentes de 

desenvolvimento do ego é manifestada no modo como a pessoa pensa, sente e resolve 

problemas.  

 

 

2.2.3 Teoria de desenvolvimento moral de Kohlberg 

Partindo das teses de Piaget sobre o desenvolvimento moral nas crianças, Kohlberg 

(1984) debruçou-se sobre a capacidade humana para efectuar raciocínios de natureza ética e 

moral. Através da entrevista, o autor confrontou não só crianças, mas também adolescentes e 

adultos de diferentes classes sociais e culturas, com diversos dilemas morais. Este estudo 

permitiu-lhe formular uma teoria sobre o desenvolvimento moral, entendido como uma 

construção por parte do indivíduo de novos modos de pensar sobre o mundo, numa 

perspectiva de justiça social, formando uma sequência de três níveis. 

 Embora a obra de Kohlberg (1984) já se encontre bastante difundida em Portugal 

(Lourenço, 2002; Marques, 1992; Simões, 1996 e Tavares, 1996, entre outros), não 

deixaremos de fazer uma breve descrição dos três níveis de desenvolvimento moral que o 

autor designou como pré-convencional, convencional e pós-convencional, tendo também 

subdividido cada um destes patamares em dois estádios. 

 No nível de moralidade pré-convencional, o sujeito demonstra uma certa apreensão em 

relação às consequências das suas acções, que devem ser consentâneas com as regras 

transmitidas por instituições ou de figuras de autoridade. Num primeiro estádio deste nível, a 

pessoa é incapaz de distinguir e de coordenar perspectivas, aceitando sem reservas as 

prescrições que lhe são transmitidas, evitando também a transgressão das mesmas com vista a 

precaver a ocorrência de represálias, punições ou outras consequências indesejáveis. Num 
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segundo estádio, é introduzida a noção de reciprocidade nas relações interpessoais. Contudo, 

esta não é fruto de uma atitude desinteressada por parte do sujeito, uma vez que o apoio a 

terceiros é condicional ao auxílio que estes também forem capazes de lhe propiciar.  

No primeiro estádio do nível de moralidade convencional, o indivíduo procura agir 

ainda em conformidade com as expectativas e padrões dos elementos do grupo a que pertence, 

continuando a entender as regras como condição sine qua non para a existência de estabilidade 

social. Contudo, verifica-se também que este procura agora estabelecer relações interpessoais 

com base no respeito, lealdade ou gratidão, havendo um contraste visível com o hedonismo 

típico do nível anterior. No segundo estádio deste nível, e embora o raciocínio do sujeito 

continue a orientar-se para a manutenção da ordem social, as leis e regras sociais adquirem um 

novo significado para si, pois pondera a sua infracção nos casos extremos em que estas não se 

coadunem com outro tipo de convenções ou valores, também estes socialmente aceites. 

Porém, e embora demonstre que é capaz de distinguir as motivações individuais das sociais, 

quando estas são distintas das suas acaba por optar pelo ponto de vista do próprio sistema, no 

sentido de evitar a desintegração da ordem que julga poder advir da sua opção por motivações 

ou interesses pessoais.  

No terceiro e último nível, designado por nível de moralidade pós-convencional, o 

papel da autoridade é menos determinante nas acções do indivíduo do que no anterior. Assim, 

e embora o primeiro estádio deste nível se caracterize ainda pela crença de que as acções 

individuais devem estar em sintonia com os padrões democráticos do grupo, em caso de 

conflito com os padrões constitucionais, o sujeito crê que as suas opções devem ser 

fundamentadas por valores individuais. Nesta óptica, as regras e as leis são concebidas com o 

fim de servirem o bem-estar, os direitos e os interesses públicos e mudanças nas mesmas são 

justificadas caso estas deixem de cumprir os seus objectivos. No segundo estádio deste nível, a 

pessoa é capaz de formular um conjunto de postulados morais que são pautados por princípios 

universais, tais como a justiça, o respeito pelos direitos humanos e pela vida, orientando a sua 

conduta pelos mesmos ao invés de se limitar a aceitar os princípios ou leis formuladas e 

defendidas pelo grupo, o que o aproxima dos estádios de desenvolvimento mais elevados já 

referidos na descrição das duas teorizações anteriores.  
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Com efeito, e embora as dimensões do desenvolvimento psicológico propostas por 

Hunt (1971, 1978), Loevinger (1976, 1982, 1987) e Kohlberg (1984), aqui descritas, tenham 

algumas particularidades, pois cada uma é dotada de uma tónica e de um número de estádios 

específicos, não deixam de existir alguns paralelismos relativamente ao alinhamento 

conceptual da sequência dos estádios, bem como no que respeita às dimensões cognitiva e 

emocional do desenvolvimento psicológico. Na esteira de autores como Reiman & Gardner 

(1993) e Reiman & Thies-Sprinthall (1998), também nós consideramos que o nível de 

desenvolvimento psicológico assume uma importância fulcral em qualquer processo 

supervisivo que tenha como objectivo principal facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento 

dos sujeitos envolvidos. Efectivamente, um conhecimento profundo das características do 

aprendente, quer por parte do professor quer por parte do supervisor, permite a selecção de 

estilos de ensino, estilos supervisivos, conteúdos, estratégias e actividades mais adequados às 

disposições, necessidades, temperamentos e interesses dos indivíduos, potenciando, deste 

modo, a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento.  

Até ao momento realizaram-se e publicaram-se inúmeros estudos sobre o nível de 

desenvolvimento conceptual, do ego e moral10 que documentam que os níveis de 

desenvolvimento psicológico mais elevados são normalmente associados a estilos de ensino 

mais flexíveis e a desempenhos mais eficazes. Efectivamente, as conclusões de uma grande 

maioria destes estudos apontam para o facto de os professores em estádios mais elevados 

estabelecerem uma comunicação mais empática com os alunos e estarem mais atentos às suas 

emoções e necessidades de aprendizagem, exibirem maior tolerância à ambiguidade, 

demonstrarem uma maior flexibilidade na selecção de métodos de ensino, evidenciarem uma 

maior capacidade para adaptarem os seus estilos de ensino aos estilos de aprendizagem dos 

alunos, revelarem maior interesse pela colaboração com os colegas, encorajarem o 

questionamento e um funcionamento mais complexo por parte dos alunos, etc.. Quer pelo 

                                                 
10 Para uma maior informação sobre alguns dos estudos realizados, consultar Miller (1981), que compilou e 
sumariou o resultado de mais de 60 estudos relativos à relação entre o nível de complexidade conceptual e as 
actividades dos docentes no espaço pedagógico, e que são referidos na literatura da especialidade, bem como 
Reiman & Thies-Sprinthall (1998) que, reportando-se a estudos mais recentes que envolvem os três domínios do 
desenvolvimento psicológico, descrevem algumas das pesquisas realizadas, entre as quais podemos referir, a 
título de exemplo, os estudos de Chang (1994), Hopkins (1990), McCallum (1993), Oja & Smulyan (1989) e 
Oser (1991, 1994). 
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vasto número de estudos já realizados, quer pela confluência de muitas das suas conclusões, 

algumas das quais foram aqui referidas, as teorias dos estádios de desenvolvimento 

psicológico assumem uma grande importância para a concepção e implementação de 

programas que visam a compreensão e promoção do desenvolvimento pessoal e profissional 

do professor, pelo que não poderiam primar pela omissão no estudo por nós realizado.  

  

 

2.3 Ciclos vitais e fases do ciclo da carreira do professor 

Outro modo de compreender o desenvolvimento dos adultos é facultado pelas teorias 

relativas aos ciclos de vida, que se preocupam em estabelecer uma matriz para o percurso da 

pessoa ao longo do seu viver, com base na identificação de percepções, sentimentos e 

tendências comportamentais comuns aos indivíduos em diferentes momentos da sua 

existência.  

Buhler (referida em Glickman, 1998), uma das primeiras investigadoras a dedicar-se ao 

estudo do ciclo vital dos adultos, depositou uma ênfase especial nas aspirações e finalidades 

delineadas pelos indivíduos e que, de algum modo, contribuem para um processo demarcador 

das diferentes fases da sua vida. Assim, a autora concluiu que as preocupações dos sujeitos 

com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos tendem a centrar-se em sonhos e ideais de 

vida, pelo que estamos perante um patamar moldado pela formulação de objectivos para o 

futuro. Entre os 26 e os 45 anos, os adultos entram numa fase cujos movimentos são 

caracterizados por aquilo que a autora designa como ‘expansão criativa’, ou seja, os 

indivíduos ponderam diversas possibilidades relacionadas com a opção por determinada 

profissão e com a sua realização pessoal. Assim, normalmente assiste-se à procura de uma 

certa estabilidade, que pode ser proporcionada pela ocupação de determinado cargo 

profissional, pela aquisição de habitação própria ou ainda pela constituição de família. 

Finalmente, nos anos que se seguem, os sujeitos procedem a uma reavaliação das suas 

prioridades com vista a atingirem uma nova ordem interior. 

Também Erikson (1982), um dos maiores expoentes da teoria do desenvolvimento 

humano, postula a existência de oito patamares pelos quais o indivíduo transita ao longo da 

vida. Os estádios configuram tarefas bipolares, que se apresentam como momentos de crise e 
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de desafio, e de cuja resolução emergem qualidades psicológicas, tais como a caridade ou a 

sabedoria, entre outras. Esquematicamente, podemos representar os quatro estádios que dizem 

respeito especificamente ao sujeito, desde a sua adolescência até ao raiar da velhice, do 

seguinte modo: 

 

 
Idade 

aproximada 

 
Estádio 

 

 
Potencial qualidade a emergir 

 
13-18 Identidade vs Confusão de 

Identidade  

Confiança  

19-25 Intimidade vs Isolamento Amor  

26-65 Produtividade vs Estagnação  Caridade  

+ 65 Integridade vs Desespero e 

Desgosto  

Sabedoria  

 

Quadro 6 - Estádios do Ciclo de Vida (traduzido e adaptado de Erikson, 1982)  

 

 É da primazia do primeiro elemento das polaridades em questão, nomeadamente a 

identidade, a intimidade, a produtividade e a integridade, que resulta o crescimento do 

indivíduo e a emergência das qualidades referidas na coluna da direita do quadro. Assim, e 

tomando como referência o estádio que contempla as polaridades intimidade vs. isolamento, 

Erikson (op.cit.) afirma que, caso o indivíduo encontre um outro com quem se identifique, é 

provável que dessa intimidade resulte o florescimento do amor e a sua consolidação na 

constituição de uma família. Por outro lado, considerando que nem todos encontram a sua 

alma gémea nesta fase, o isolamento assume uma posição dominante, o que, na perspectiva do 

autor, originará também sentimentos de privação. No que diz respeito ao estádio que se segue, 

verifica-se que a relação do indivíduo com o trabalho é fortalecida pelas responsabilidades 

familiares e que, quando existe uma forte coesão entre estas duas esferas e o indivíduo está 

envolto em sentimentos de pertença a um grupo que necessita de si, poderão emergir 

sentimentos de caridade, bem como um maior envolvimento em actividades de natureza 

comunitária. 
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 Apesar da elevada possibilidade das trajectórias referidas terem efectivamente lugar, 

consideramos que o percurso do sujeito ao longo da vida não pode ser interpretado de modo 

linear pois, considerando, por exemplo, que o matrimónio não faz parte da agenda de todos os 

indivíduos, estes poderão não entender o isolamento referido pelo autor propriamente como 

uma privação, mas sim como um modo de estar na vida em que encontram algum conforto e 

satisfação. Por outro lado, é pertinente acrescentar que muitas das opções que fazemos não 

têm como factor determinante a idade cronológica. Aliás, como o próprio autor acaba por 

concluir (1982:105), ‘no age specifications could be validated for each stage independent of 

social criteria and pressures’. 

Assim, e embora os primeiros estudos que visam o desenvolvimento humano em geral, 

e do adulto em particular, partissem do postulado de que existe uma progressão que obedece a 

um movimento linear ao longo de várias etapas universais, sequenciais e normativas, 

progressivamente, o ambiente ecológico em que a pessoa se movimenta passou a ser alvo de 

uma maior atenção por parte dos investigadores. Bonfenbrenner (referido em Portugal, 1992) 

sustentava que o desenvolvimento humano só poderia ser entendido no quadro das interacções 

recíprocas entre, por um lado, um sujeito dinâmico com potencialidades para mudar e recriar o 

seu meio e, por outro, as propriedades em constante transformação do próprio ambiente 

circundante que, por sua vez, também induzem mudanças no sujeito. Encontramo-nos no 

âmbito do já referido conceito de transição ecológica (Bonfenbrenner, op. cit.), que ocorre 

sempre que a posição do indivíduo se altera em virtude de mudanças no meio ou nos papéis e 

actividades que este desempenha, assumindo-se, concomitantemente, como consequência e 

elemento instigador do seu processo de desenvolvimento.  

Na esteira de Bonfenbrenner (ibidem), também Fiske & Chiriboga (1990) colocam o 

enfoque do desenvolvimento humano nas transições ecológicas que a pessoa efectua ao longo 

da vida. Estes autores realizaram um estudo que envolveu uma amostra de mais de duzentos 

sujeitos de ambos os sexos e que se haviam deparado com transições e mudanças de papéis 

sociais, familiares ou profissionais no seu percurso de vida, tais como a saída da escola e a 

entrada no mundo do trabalho, o nascimento do primeiro filho, a mudança de profissão e a 

reforma da actividade profissional, entre outros. De entre as conclusões apresentadas pelos 

autores, destaca-se o facto de a maior parte dos sujeitos invocarem as transições e os diferentes 
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papéis que progressivamente passavam a assumir como indutores do seu crescimento. 

As teorias relativas ao desenvolvimento do adulto com base nos ciclos de vida, 

transições e desempenho de novos papéis, tiveram uma influência notória nos estudos que se 

realizaram sobre as fases de carreira do professor, que têm como enfoque a compreensão dos 

juízos, inquietações e atitudes que os docentes sentem e assumem em diferentes momentos da 

sua vida profissional. Os primeiros estudos, nos quais se inclui a investigação pioneira de 

Fuller (referida em Reiman, 1998), desenvolvem-se no sentido de se identificarem as 

preocupações dos professores no momento da formação inicial com vista à planificação de 

programas de formação em consonância com as mesmas. Também é pertinente aludir à síntese 

que Burden (referido em Fessler, 1995) efectuou de diversos estudos realizados neste domínio 

e da qual resultou um quadro de referência que harmoniza as designações utilizadas, bem 

como a caracterização dos diversos momentos da carreira docente. Assim, nesta recolha e 

síntese de vários trabalhos, destacam-se três fases distintas na carreira docente. A primeira 

reporta-se ao primeiro ano de docência, em que o professor luta pela sua sobrevivência 

enquanto se debate com problemas relacionados com a gestão de classe, com o 

desenvolvimento curricular ou com a sua aceitação por parte dos colegas. Entre o segundo e o 

quarto ano de experiência, o docente consolida e ajusta o seu reportório pedagógico às 

necessidades dos alunos e, finalmente, a partir do quinto ano de experiência, considera-se que 

o professor atinge uma fase de maturidade na qual permanece até ao final da sua carreira. 

Embora os primeiros estudos tivessem dado um contributo importante para a compreensão das 

vivências dos professores nos primeiros anos de docência, julgamos que o mesmo já não 

sucede em relação às atitudes e sentimentos dos mesmos a partir do quinto ano de exercício da 

profissão. De facto, consideramos que uma das limitações destas primeiras tentativas de 

compreensão do ciclo da carreira dos professores reside no facto de se agruparem os 

professores designados como maturos numa categoria excessivamente homogénea e que não 

prevê nem a alteração das suas preocupações, atitudes e percepções ao longo de mais de 20 

anos, nem a existência de vivências e sentimentos diferenciados entre os docentes que se 

encontram nesta categoria. 

 A primeira versão de um modelo centrado nas fases da carreira que se preocupa em 

diferenciar os percursos e experiências dos professores com experiência profissional superior a 
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5 anos surgiu em 1984, com Burke, Fessler & Christensen (referidos em Fessler, 1995), à qual 

se seguiram diversos estudos que têm proliferado em vários pontos do globo. A título 

exemplificativo, podemos aludir aos trabalhos realizados em Inglaterra (Nias et  al., 1992; 

Sikes, 1992), na Austrália (Maclean, 1992), no Canadá (Butt et al., 1986; Connelly & 

Clandinin, 1988), nos Estados Unidos (Burke, 1987; Fessler & Christensen, 1992) e na Suiça 

(Huberman, 1989, 1993, 1995), entre muitos outros. No contexto português, a investigação 

neste domínio ainda se encontra num estado embrionário, apresentando-se predominantemente 

sob a forma de trabalhos de pós-graduação, pelo que, quer pela escassez dos estudos quer pela 

dimensão das amostras da população estudada, quer ainda pelo facto de estes se reportarem a 

áreas geográficas muito limitadas, não é possível aludir a um quadro de referência muito 

consistente. De qualquer modo, de entre os vários trabalhos realizados em Portugal no âmbito 

das fases da carreira e das preocupações dos professores, podemos referir, a título de exemplo, 

os estudos que Gonçalves (1990), Loureiro (1997), e Moreira (1993) realizaram com 

professores do ensino primário de diversas escolas da região do Algarve, com docentes de 

uma escola secundária da região centro do país, e com docentes de duas escolas da periferia de 

Lisboa, respectivamente.  

 De entre os diversos modelos que resultaram da investigação efectuada no âmbito das 

fases da carreira dos professores, optámos por fazer uma breve descrição de dois que se 

encontram entre os mais representativos do género e que mais reflexões, estudos e ensaios 

suscitaram. Referimo-nos aos estudos realizados por Huberman (1989, 1993, 1995) e por 

Fessler e Christensen (1992). 

 O modelo delineado por Huberman (ibidem) decorreu de uma pesquisa que envolveu a 

técnica do questionário e da entrevista a professores do ensino secundário. De acordo com este 

trabalho, os professores atravessam cinco fases ao longo da carreira, que se constituem em 

função dos temas e das preocupações apontadas pelos docentes que integraram a amostra do 

estudo. Contudo, e embora a sua caminhada parta de um momento único, que corresponde à 

entrada na profissão, esta pode, posteriormente, desdobrar-se em ramificações que configuram 

trajectórias alternativas, até culminar novamente num momento único e que corresponde à 

aproximação da jubilação, designada pelo autor como uma fase de desinvestimento. 

Huberman (1993) apresentou o percurso dos professores ao longo das diferentes fases da 
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carreira do modo ilustrado na figura 8. 

 Como já afirmámos, a primeira fase corresponde à entrada na carreira docente e pode 

caracterizar-se quer por tentativas de sobrevivência quer por movimentos de descoberta. A 

necessidade de sobrevivência é normalmente espoletada por aquilo que o autor designa como 

o ‘choque com o real’, que ocorre quando o professor principiante chega à escola e se depara 

com a complexidade do trabalho que vai desempenhar. Com efeito, muitos dos participantes 

nestes estudos referiram as incertezas e o tactear constantes das situações com que se deparam, 

o desfasamento entre os seus ideais e a realidade do quotidiano escolar, as dificuldades que 

encontram na resolução de situações problemáticas que emanam da relação pedagógica, bem 

como a insegurança sentida face ao seu próprio conhecimento. O enfoque das preocupações do 

professor centra-se em si mesmo, na sua sobrevivência, e não nas necessidades dos alunos, o 

que poderá levar à adopção de práticas de ensino pouco variadas e caracterizadas por alguma 

rigidez pedagógica. Por outro lado, e em paralelo com as tentativas de sobrevivência, 

normalmente o docente também manifesta entusiasmo por sentir-se membro de uma classe 

profissional, pelo facto de ter as suas primeiras turmas, a sua sala de aula, etc., e estes aspectos 

integram-se num movimento de descoberta que, em muitos casos, ajudam a superar a angústia 

causada pelas sucessivas tentativas de sobrevivência. De realçar que, embora em alguns 

estudos se identifique uma coexistência equilibrada destes dois aspectos, outros apontam para 

o predomínio de um sobre o outro, o que acaba por marcar o início da profissão por uma 

tónica mais ou menos positiva e optimista (Huberman, 1995).  

 A fase seguinte, que oscila entre os quatro e os seis anos de experiência, corresponde a 

um momento de estabilização em que um grande número de professores, uma vez colocados 

no quadro de nomeação das escolas, refere uma confiança crescente que é acompanhada por 

sentimentos de emancipação. Não sendo já principiantes, os docentes que se encontram neste 

patamar sentem-se relativamente seguros dos seus conhecimentos no plano pedagógico, sendo 

também capazes de actuar de forma mais independente e flexível, seleccionando os materiais, 

tarefas, estratégias e procedimentos de ensino em função dos interesses e necessidades dos 

seus alunos.  
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Anos de 
Serviço 

Temas/Fases 

 
 

1-3 
 
 
 

4-6 
 
 

 
7-25 

 
 
 
 
 
 

26-33 
 

 
34-40 

 
 

Entrada na carreira: sobrevivência e descoberta 
 
 
 

                                               Estabilização 
 
 

 
            Experimentação/                                     Questionamento 
              Diversificação                        

                                                                                      
 

 
 
 
                Serenidade                                          Conservadorismo 

 
 

                                              Desinvestimento 
                          (sereno ou acrimonioso) 

 

 
Fig. 8 - Fases do ciclo da carreira do professor (traduzido de Huberman, 1993:204)              

 

 

Huberman (1993) considera que o patamar que se segue, que corresponde a um período 

de experiência profissional que decorre entre os 7 e os 25 anos, é uma fase múltipla, sentida de 

diferentes modos pelos professores, pelo que estes poderão também seguir percursos 

alternativos. Assim, alguns adoptam medidas de experimentação e de diversificação, pois, 

após terem atingido uma fase de estabilização e um sentimento de segurança geral, sentem-se 

suficientemente confortáveis para enveredarem pela experimentação de novas estratégias de 

ensino e pela diversificação de metodologias, materiais, instrumentos de avaliação, etc.. Por 

outro lado, outros docentes procedem a um balanço geral sobre a sua vida, bem como a um 

questionamento da eficácia das suas práticas, e podem acabar por sofrer verdadeiras crises 



Enquadramento Teórico 
______________________________________________________________________________ 

 108

existenciais, podendo estas culminar na ponderação ou abandono efectivo da carreira. 

Procedendo ao levantamento e categorização das razões que estão na base de um potencial 

abandono da carreira, Huberman & Grounauer (1993) atribuem particular destaque à constante 

e muitas vezes indesejada mudança de escola por força dos resultados dos concursos de 

colocação dos professores, ao facto de a localização do estabelecimento de ensino não se 

encontrar na proximidade da sua área de residência e ainda ao ambiente impessoal que se vive 

em muitas escolas. Outro motivo extensamente mencionado pelos docentes prende-se com o 

ancorar de sentimentos como a frustração, a fadiga e a rotina, que podem resultar da 

constatação do fracasso das repetidas experiências realizadas. O facto de as responsabilidades 

assumidas fora da escola aumentarem nesta fase, também foi referido como elemento indutor 

de um menor empenhamento na actividade profissional e que, muitas vezes, se traduz numa 

redução do tempo dedicado às tarefas escolares ou no absentismo. Tendo por referência os 

professores que se inserem neste perfil, Hamon & Rotman (cit in Huberman, 1993: 8) 

afirmam: 

 

‘They do their job, nothing more, nothing less, aided in this by codified rules, 
timetables and lesson plans. The restrictiveness of their official texts and 
regulations serves them to adhere strictly to their minimalist assiduity.’ 
 

Embora esta afirmação encerre alguma ironia e não dignifique propriamente a 

profissão docente, temos de admitir que, sob influência de uma variedade de factores, o ser 

humano, seja ele professor ou membro de uma outra classe profissional, pode ceder à 

instalação da rotina, com grande prejuízo para a sua actividade profissional e realização 

pessoal global.  

A fase que se segue, associada aos indivíduos que apresentam 26 a 33 anos de serviço 

docente, também apresenta características e reacções diferentes. Assim, um estado de espírito 

nesta fase pode ser caracterizado por uma grande serenidade, em que os docentes reduzem o 

nível da sua ambição profissional e adoptam uma atitude de distanciamento afectivo em 

relação às preocupações com os problemas da classe. Por outro lado, também se poderá 

assistir a um aumento da segurança e confiança sentidas no espaço pedagógico pois, após o 

exercício delongado da actividade profissional, os professores consideram que já não têm de 
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provar a sua competência a ninguém. Efectivamente, se pensarmos nas variadas situações com 

que estes profissionais já se depararam ao longo da sua extensa actividade laboral, nos 

problemas que já resolveram, nos diversos papéis que já desempenharam e nas reformas 

educativas que já acompanharam, parece-nos que poucos eventos podem ainda constituir 

alguma surpresa ou dificuldade de maior. Contudo, esta fase pode ser vivida de modo mais 

acrimonioso por outros docentes, que se tornam amargurados e ressentidos em relação ao que 

consideram ser a arrogância e desleixo dos colegas mais jovens, o desinteresse dos alunos, a 

política educacional confusa e a opinião pública negativa relativamente à educação. Estas 

lamentações, expressas normalmente em tom rabugento e mordaz, são muitas vezes 

acompanhadas por um sentimento de nostalgia em relação ao passado, que assume a tónica de 

‘bons velhos tempos’, em que não havia tantos problemas de indisciplina, em que os 

professores mais novos demonstravam um maior respeito e admiração pelos mais velhos e em 

que a própria profissão estava envolta numa áurea de reverência, alimentada pela estabilidade 

das verdades e das hierarquias da sociedade moderna e das quais emanava a autoridade do 

magister. Paradoxalmente, e embora demonstrem insatisfação com o estado das coisas no 

presente, estes docentes manifestam também elevados níveis de rigidez, conservadorismo e 

cepticismo, o que é visível na sua resistência a qualquer reforma que lhes acene com a 

promessa da mudança.  

A quinta e última fase, que corresponde aos últimos seis anos da carreira, é designada 

como a fase do desinvestimento. Após uma dedicação à docência que ultrapassa os 34 anos, o 

abandono da actividade constitui um movimento inevitável. Assim, os professores preparam-

-se para a jubilação, diminuem o investimento no seu trabalho e tendem a consagrar mais 

tempo aos interesses que possuem no exterior do espaço escolar. De realçar que, à semelhança 

do que sucede nas fases referidas anteriormente, este patamar também apresenta diversos 

modos de vivência que se traduzem em vários padrões de reacção face à antecipação da saída 

da carreira e que têm alguma correlação com a maior ou menor serenidade sentida pelos 

docentes. Assim, se por um lado estes podem adoptar uma perspectiva positiva, que pressupõe 

a intenção de uma actualização e especialização ao nível do conhecimento, bem como uma 

maior preocupação com a aprendizagem dos alunos, por outro, podem também manifestar um 

desencanto com as experiências passadas, o que, por sua vez, poderá conduzir a uma certa 
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indiferença e afastamento em relação aos eventos que têm lugar na escola ou a situações que 

dizem respeito ao sistema educativo em geral.  

Os estudos de Huberman (1989, 1993, 1995) constituem uma referência importante no 

quadro da compreensão das preocupações, expectativas e disposições dos docentes em 

diversos momentos da sua carreira. Com efeito, o conhecimento de que, após a estabilização e 

consolidação de um reportório pedagógico, um grande número de professores passa por uma 

fase de questionamento constitui informação preciosa para o próprio professor, para o 

supervisor de um programa de desenvolvimento profissional, para o coordenador de um grupo 

disciplinar científico-pedagógico, para o presidente executivo de uma escola, para os 

legisladores, para os políticos, e para todos aqueles que actuam no âmbito da Educação. De 

facto, tal informação pode possibilitar a activação de mecanismos e instrumentos de suporte 

que facilitam a diluição das repercussões mais indesejáveis que tal momento pode suscitar, 

como o é, por exemplo, a indução da rotina, e que afectam não só o professor, mas também o 

entusiasmo, motivação e aprendizagem dos alunos. Por outro lado, é imperioso interpretar os 

resultados destes estudos com alguma flexibilidade, pois embora se identifiquem tendências e 

preocupações comuns a muitos docentes ao longo da sua carreira, estas não podem ser 

generalizadas à totalidade deste grupo profissional. Como o próprio autor afirma (1995:203), 

numa apresentação sumária das conclusões dos seus estudos: 

 

"(…) there are paths in which teachers move to and from these harmonious and 
problematic poles and paths (not shown on the model), in which teachers 
leapfrog a given stage or revert to a phase experienced earlier in the career".11 

 

 

 Assim, por um lado, há que contemplar, como o autor antecipa na afirmação acima 

transcrita, a existência de outras fases e trajectórias que, muito embora não tenham sido 

referidas pela população que constituiu a amostra dos estudos, podem configurar rotas 

alternativas para muitos professores. Por outro, e uma vez que não estamos na presença de um 

modelo linear, as diversas fases e os momentos temporais aos quais aparecem associadas têm 

um valor mais indicativo do que absoluto, pelo que a possibilidade de os professores 
                                                 
11 Nossa ênfase. 
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efectivamente não transitarem por todos os patamares, nem no momento exacto aqui referido, 

é uma hipótese a não descurar, bem como a possibilidade de ocorrerem avanços, recuos, 

oscilações, becos sem saída e opções por trajectórias alternativas, pois o indivíduo, 

independentemente da actividade profissional que desempenha, reage de modos diferentes às 

condições e particularidades do ambiente circundante.  

 A influência que os factores ambientais exercem na trajectória dos professores ao 

longo da sua carreira assume uma maior ênfase nos estudos realizados por Fessler & 

Christensen (1992). Partindo de uma síntese da literatura da especialidade, bem como dos 

dados que resultaram de uma investigação empírica que se baseou na entrevista de docentes, 

os autores identificaram oito fases na carreira dos professores, designadamente: formação 

inicial, indução, desenvolvimento de competência, entusiasmo e crescimento, frustração, 

estabilidade e estagnação, desinvestimento e abandono da carreira. Apesar de o ciclo proposto 

por Fessler & Christensen (op. cit.) contemplar mais três fases do que o modelo apresentado 

por Huberman (1989, 1993, 1995), consideramos que tal acréscimo numérico não é 

substancial em termos de conteúdo. Com efeito, com excepção do facto de se conferir à 

formação inicial o estatuto de uma fase efectiva da carreira docente, todas as outras fases 

encontram um equivalente aproximado nos vários desdobramentos e ramificações que 

Huberman (op. cit.) apresenta. Em nosso entender, as diferenças mais significativas residem 

na importância que os factores de natureza ambiental assumem na sua investigação. De facto, 

embora este autor proclame em diversas ocasiões a dificuldade de se identificarem as variáveis 

que influenciam o percurso que os docentes trilham ao longo da carreira, a pesquisa de Fessler 

& Christensen (ibidem) prossegue precisamente nessa direcção. Da análise das diversas 

variáveis que influenciam o percurso do professor ao longo da sua vida profissional, 

emergiram duas categorias que congregam factores do ambiente pessoal e do ambiente 

organizacional que entabulam um diálogo com o ciclo já referido e cuja dinâmica se pode 

visualizar na apresentação esquemática que se segue. 
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Fig. 9 - Dinâmica do ciclo de carreira do professor (traduzido de Fessler & Christensen, 

1992:180) 
 

Fessler & Christensen (1992) consideram que o ambiente pessoal dos professores 

inclui diversos factores interactivos que podem exercer, por si só ou em associação, uma 

influência positiva ou negativa nas percepções, atitudes e empenhamento dos mesmos na sua 

actividade profissional. Por exemplo, no caso de se assistir à preponderância de incidentes 

críticos positivos sobre eventuais crises, que poderão assumir a forma de doença de um ente 

querido, problemas financeiros, conjugais, entre outras, a disposição do professor para se 

dedicar à sua carreira e ao seu desenvolvimento profissional poderá ser estimulada. Caso se 

assista a uma prevalência de crises sobre incidentes críticos positivos, o docente poder-se-á 

deixar vencer pelo desânimo e prostração e, consequentemente, enveredar por uma fase de 

desinvestimento. Do mesmo modo, se pensarmos no núcleo familiar do profissional, este 

também pode induzir momentos de avanço ou de retrocesso no seu ciclo de carreira. 

Imagine-se a existência de dois cenários distintos no contexto familiar de dois professores: 



Enquadramento Teórico 
______________________________________________________________________________ 

 113

num lar, todas as tarefas domésticas e responsabilidades de educação dos filhos recaem sobre 

o docente; em outro, existe uma maior estrutura de apoio com partilha das responsabilidades, 

dos deveres e dos direitos. Parece-nos que no primeiro caso, o acesso a fases de carreira 

caracterizadas pela vigência do entusiasmo, em que a procura de uma melhoria dos 

conhecimentos e das práticas são constantes, poderá ser obstado por força de factores vários, 

como a menor disponibilidade de tempo ou o cansaço.  

 Relativamente aos factores do ambiente organizacional, Fessler (1995) estima que 

enquanto que uma atmosfera de apoio encoraja os esforços do professor na busca de 

oportunidades de aprendizagem e de desenvolvimento, um ambiente organizacional 

caracterizado pela desconfiança ou pela indiferença poderá mitigar os mesmos. Considere-se, 

por exemplo, o estilo de gestão do director executivo ou do presidente do conselho executivo 

de uma determinada escola. A adopção de uma postura controladora, impessoal e autoritária 

por parte do mesmo, e que se pode traduzir numa fiscalização constante de qualquer iniciativa 

dos professores, poderá funcionar como um elemento constrangedor e inibidor da adopção de 

atitudes mais criativas e interventivas na escola por parte do corpo docente. Por outro lado, se 

o órgão de gestão conseguir propiciar uma atmosfera de confiança e de apoio aos docentes, 

facultando-lhes condições para a ocorrência de um crescimento renovado, tal postura poderá 

ter um impacto positivo nos mesmos e envolvê-los na dinâmica e missão da escola, o que terá 

repercussões não só ao nível da sua aprendizagem e desenvolvimento, mas também ao nível 

da aprendizagem e do desenvolvimento da própria organização escolar. 

Em nossa opinião, a ênfase que Fessler & Christensen (1992) colocam na influência 

dos factores de natureza ambiental torna o seu modelo mais compreensivo do que o de 

Huberman (1989, 1993, 1995). Não obstante, é imperioso notar que as variáveis de natureza 

pessoal e organizacional apontadas pelos autores não se constituem enquanto um constructo 

teórico fixo e fechado, mas sim como uma descrição de algumas das componentes 

mencionadas pelos sujeitos que integraram a amostra dos seus estudos, podendo outros revelar 

novas variáveis, alterar a configuração das existentes, bem como potenciar novas 

interpretações do próprio modelo.  
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3. Modelos de desenvolvimento profissional do professor 

 

 Novas concepções sobre o desenvolvimento profissional dos professores deram origem 

a uma variedade de estratégias e actividades de aprendizagem que configuram um conjunto de 

modelos informados por assunções sobre a aprendizagem e sobre o modo como os professores 

adquirem novo conhecimento e competências, ou expandem e reformulam concepções e 

conhecimento prévio.  

Sparks & Loucks-Horsley (1990) procederam a uma descrição de diversos modelos de 

desenvolvimento profissional, referindo as assunções que lhes estão subjacentes, o seu 

impacto no desenvolvimento do professor e na aprendizagem dos alunos, bem como as 

diversas fases de actividade e de implementação que caracterizam cada um deles.  

É com base na descrição destes autores que procedemos à apresentação dos diversos 

formatos de desenvolvimento profissional, nomeadamente dos designados como 

desenvolvimento profissional através da frequência de cursos de formação, desenvolvimento 

profissional baseado na observação e na avaliação, desenvolvimento profissional baseado na 

investigação-acção, desenvolvimento profissional através do envolvimento em projectos de 

desenvolvimento curricular e de melhoria da escola e, finalmente, desenvolvimento 

profissional autónomo, tecendo, contudo, algumas considerações pessoais relativas aos 

mesmos. 

  Embora muitos destes modelos não apresentem um carácter de novidade, as 

sucessivas reconceptualizações a que foram sujeitos dão-lhes uma nova configuração que, em 

nosso entender, se reveste de um grande interesse para o estudo que realizámos.  

 

 

3.1 Desenvolvimento profissional baseado na frequência de cursos de formação 

Na base deste modelo reside a assunção de que a competência técnica dos professores 

pode ser melhorada através de um processo de treino e que este poderá induzir também uma 

mudança ao nível das suas práticas, uma vez que os docentes poderão implementar técnicas 

nas aulas que anteriormente não lhe eram de todo familiares, ou sobre as quais não possuíam 

um conhecimento suficiente.  
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Embora não refutemos a premissa de que o treino pode melhorar a competência técnica 

do indivíduo em diferentes áreas, é imperioso que, ao tomar consciência da ocorrência de uma 

melhoria a nível técnico, o professor tenha algum cuidado por forma a evitar agir de acordo 

com a lógica da tecnicidade, aplicando soluções únicas e uniformizando as situações 

educativas, ignorando, deste modo, a dimensão ecológica da aprendizagem.  

Outro reparo que se nos afigura pertinente diz respeito à subversão que muitos 

programas designados como cursos de formação fizeram das assunções teóricas associadas aos 

mesmos. Com efeito, embora subjacente ao modelo se encontre uma dimensão eminentemente 

prática, muitas das críticas de que é alvo dizem respeito ao seu carácter excessivamente 

teórico. Por outro lado, verifica-se também que a pressão de que os professores são alvo com 

vista à obtenção de créditos para fins de progressão na carreira poderá originar a frequência 

caótica e desregrada destes cursos, sem se observarem aquilo que consideramos como critérios 

mínimos de bom-senso, nomeadamente a necessidade de se observar uma relação plausível 

entre a formação-base dos docentes que frequentam os cursos, as competências que 

potencialmente poderão desenvolver e as matérias versadas nos mesmos. Assim, é possível 

identificar situações de cúmulo, em que professores de biologia frequentam sessões mais 

direccionadas para a educação tecnológica, dedicadas a temas como a elaboração de 

tapeçarias, ou em que professores de língua estrangeira frequentam cursos mais próximos de 

outras áreas, só para citar alguns exemplos. Em casos como estes, todos sabem, incluindo os 

docentes que os frequentam e aqueles que os implementam, que nem o conhecimento 

profissional do professor será enriquecido, nem as suas práticas serão alteradas em 

consequência da frequência dos mesmos.  

Assim, e tendo por referência o modo como os cursos se desenrolam no contexto 

português, não podemos concordar com Sparks & Loucks-Horsley (1990: 242) quando estes 

afirmam ‘the power of training to alter teachers’ knowledge, attitudes, and instructional skills 

is well established’. Consideramos ainda que mesmo sem a ocorrência da subversão a que já 

fizemos referência e supondo que as competências visadas nos cursos foram efectivamente 

desenvolvidas por parte dos participantes, há poucas ou nenhumas possibilidades de averiguar 

se estas produziram ou não alteração nas práticas dos professores, pois não se pressupõe 

necessariamente o acompanhamento do seu trabalho ao nível da sala de aula. Por tudo isto, 
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temos de concluir que o modelo em questão se afasta da concepção de desenvolvimento 

profissional que subscrevemos.  

Para finalizar, gostaríamos ainda de realçar que, mesmo considerando os cursos em 

questão, não como a vertente operacional de um modelo de desenvolvimento profissional a 

seguir, mas sim apenas como uma modalidade de formação técnica, julgamos que se impõe 

uma apreciação mais cuidada dos mesmos, bem como uma selecção dos docentes em 

consonância com as matérias versadas, objectivos e finalidades, uma vez que o modelo em 

questão não pressupõe a situação que consideramos ideal num programa de desenvolvimento e 

que diz respeito ao facto de serem os próprios professores a seleccionarem as matérias, os 

objectivos e os procedimentos num momento anterior ou concomitante à sua implementação.  

 

 

3.2 Desenvolvimento profissional baseado na observação e na avaliação 

Na base deste modelo encontram-se diversas premissas. Em primeiro lugar, há que 

salientar a assunção de que, através da observação da própria prática (com recurso à 

vídeogravação, por exemplo), o professor recolhe informação útil que, sujeita a reflexão e 

análise, pode contribuir para a melhoria da mesma. Em segundo lugar, alargar o espectro da 

observação a outros professores possibilita ao docente a comunicação e a partilha de opiniões, 

a identificação de áreas-problema, bem como a discussão de soluções para as mesmas, num 

processo enriquecedor da própria reflexão (Loucks-Horsley et. al., 1987) e potenciador do seu 

desenvolvimento. Inerente a estas duas modalidades de observação encontra-se uma forte 

tónica na reflexão e na análise crítica como componentes-chave do processo de crescimento.  

Actualmente, a reflexão é um conceito indissociável da formação e do 

desenvolvimento profissional. Como afirma Alarcão (2002:222), ‘ela aparece em Schön (1983 

e 1987) como elemento fundamental do desenvolvimento profissional, em Zeichner (1993) 

como ingrediente indispensável na formação de professores [e] em Shulman (1997) como 

característica das comunidades aprendentes’. Não obstante tenhamos já procedido a uma 

discussão alargada sobre o conceito no capítulo anterior, aludimos ainda à definição proposta 

por Richards (cit in Farrell, 1998:11), que concebe a reflexão como:  
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‘an activity or process in which experience is recalled, considered, and evaluated, 
usually in relation to a broader purpose. It is a response to a past experience and 
involves conscious recall and examination of the experience as a basis for evaluation 
and decision-making and as a source for planning and action’. 
 

 Esta articulação entre as dimensões retrospectiva, avaliativa e prospectiva do conceito 

de reflexão clarifica a importância que a sua presença assume neste contexto. 

Relativamente às fases de implementação do modelo em questão, Sparks & Loucks-

-Horsley (1990) afirmam que este implica a observação directa ou em diferido das aulas do 

docente por parte de um outro professor, bem como um ciclo de procedimentos que, para além 

da observação propriamente dita, inclui conferências de pré-observação, um processo de 

análise dos dados observados, encontros de pós-observação e, em alguns dos casos, uma 

análise e avaliação do próprio processo de observação e avaliação. Os autores referem ainda 

que o suporte teórico para este modelo de desenvolvimento profissional se encontra na 

literatura relativa à supervisão colegial, à avaliação e à supervisão clínica, nas suas diversas 

formas de apresentação, acrescentando ainda que todas estas abordagens se baseiam na 

premissa de que o ensino pode ser objectivamente observado e analisado e de que a retroacção 

ou feedback pode induzir a melhoria ao nível das práticas, bem como envolver os professores 

num processo continuado de crescimento.  

Com efeito, parece-nos algo natural que quando os docentes verificam que os seus 

esforços para melhorarem a acção produzem resultados positivos no seu comportamento, 

conhecimento e no comportamento e conhecimento dos seus alunos, estes se sintam mais 

motivados para abraçarem a mudança e investirem no seu desenvolvimento. Para além da 

fundamentação teórica apresentada pelos autores, julgamos ainda que o modelo em questão 

também é informado pela investigação que se tem realizado no âmbito da aprendizagem do 

adulto, que sugere que a aprendizagem é facilitada quando os indivíduos são envolvidas em 

situações de natureza experiencial e quando trabalham com colegas com vista a resolverem os 

problemas reais com que se deparam no dia-a-dia (Gordon, 2005).  

A literatura publicada no domínio da avaliação e da supervisão, enquanto veículos para 

o desenvolvimento profissional dos professores, identifica resultados bastante positivos. 

Assim, entre as diversas mais valias preconizadas por este modelo, atribui-se um particular 
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destaque ao estabelecimento de um ambiente positivo de discussão e cooperação entre 

colegas, contrariando o isolamento que tende a caracterizar a actividade docente (Fraser, 1998; 

Glickman, 1993; Smyth, 1999) e potenciando a emergência de novas ideias e de novo 

conhecimento, que são normalmente implementados e testados na sala de aula (Joyce & 

Showers, 1995). Também se impõe uma referência a estudos que apontam ainda para a 

ocorrência de uma melhoria ao nível da qualidade da aprendizagem dos alunos (Hargreaves, 

1995; Joyce & Showers, 1995; Robb, 2000; Sagliano et al, 1998). 

Em nosso entender, a retórica da supervisão colegial e também da supervisão clínica é 

bastante atractiva, pelo que julgamos que, reunidas as condições necessárias à implementação 

de um programa de desenvolvimento, este modelo apresenta grandes potencialidades ao nível 

do desenvolvimento profissional do professor. 

 

 

3.3 Desenvolvimento profissional através da investigação-acção  

Citando Borg (referido em Oja & Smulyan, 1989), Marcelo (1999:186) afirma: ‘desde 

as suas origens que a investigação-acção se comprometeu com o desenvolvimento profissional 

dos professores’. Considerando que as origens deste processo investigativo ainda permanecem 

por determinar, julgamos que tal afirmação é um pouco excessiva. Com efeito, enquanto 

alguns investigadores consideram que a investigação-acção teve a sua origem com Kurt Lewin 

(Holter & Schwartz-Barcott, referidos em Masters, 2000; Smith, 2001), outros associam-na a 

reformadores sociais anteriores, designadamente a Collier, Corey e Lippitt & Radke (referidos 

em McKernan, 1991). Outros ainda referem o trabalho de Moreno (McTaggert, 1994) como 

precursor deste movimento. Contudo, e apesar do facto de a origem da investigação-acção 

ainda continuar envolta em alguma dubiedade, podemos afirmar que, independentemente do 

facto de esta envolver um professor, um grupo de professores ou a generalidade da instituição 

escolar, se trata de um processo com imensas potencialidades para os programas de 

desenvolvimento profissional. 

A pesquisa que se tem realizado no âmbito da investigação-acção situou o conceito em 

diversas tradições que se constituem em função dos objectivos e dos contextos aos quais 

pretendem dar resposta, originando modos de operacionalização, objectivos e projectos 
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diferenciados. Em relação às fases de desenvolvimento dos projectos de investigação-acção, 

Sparks & Loucks-Horsley (1990) afirmam que embora haja um número de variações possível, 

estas partilham um conjunto de elementos comuns, nomeadamente a) a identificação do 

problema; b) a formulação de hipóteses de resolução do mesmo e que pode incluir não só a 

exploração de diferentes modos de recolha de dados, mas também o recurso aos dados 

revelados pela pesquisa existente; c) a análise dos dados; e d) a intervenção na situação 

problemática. A esta segue-se nova recolha e análise de informação com vista a aferir da 

mudança efectuada e, caso os efeitos não tenham sido os desejados, um novo processo cíclico 

que pressupõe as fases anteriores. No que diz respeito aos objectivos da investigação-acção, a 

influência do contexto é determinante e origina uma grande variedade ao nível da dimensão e 

enfoque dos projectos realizados um pouco por todo o mundo. Assim, e enquanto que no 

Reino Unido se impõe uma referência a factores de influência como a reforma curricular ou a 

necessidade de uma maior profissionalização dos professores, na Austrália estes enquadram-se 

num movimento mais lato de planificação colaborativa do currículo (Noffke, 2002). No que 

diz respeito aos projectos realizados nos Estados Unidos sob a égide da investigação-acção, 

verifica-se que, embora na era do pós-guerra estes tenham sido essencialmente caracterizados 

por uma preocupação política e educacional com os valores sociais das crianças e com a 

implementação de um currículo que potenciasse o desenvolvimento do pensamento 

democrático, quer em virtude da dissipação da ameaça que a ex-União Soviética constituiu 

durante a guerra-fria, quer em consequência da necessidade de professores mais qualificados, 

estes evoluíram para projectos que visam o desenvolvimento profissional dos docentes, 

pressupondo a mudança das suas práticas de ensino. Actualmente, os pressupostos 

epistemológicos e os objectivos dos projectos de investigação-acção seguem em direcções 

múltiplas, verificando-se ainda que muitos destes têm o seu enfoque na aprendizagem dos 

alunos e na melhoria das escolas.  

No modelo de desenvolvimento profissional em análise, o objectivo fundamental dos 

planos de intervenção é facilitar o desenvolvimento de professores reflexivos capazes não só 

de identificar as áreas problemáticas no processo de ensino-aprendizagem, mas também de 

agir em função das mesmas, com vista a solucioná-las (Gore & Zeichner, 1991). Assim, a sua 

premissa principal reside na crença nas capacidades do professor para identificar problemas na 
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sala de aula e para, através de um processo que envolve a recolha de dados, a análise e a 

reflexão, desenvolver uma nova compreensão da realidade e formular soluções para os 

mesmos. Assim, e contrariamente a uma tradição que defendia que a função da investigação-

-acção seria tornar o professor um melhor consumidor da investigação, enquanto quadro 

teórico de técnicas de acção educativa, actualmente o docente tende a ser encarado como um 

investigador. Este movimento do professor-investigador teve a sua origem no Reino Unido 

com os trabalhos de Stenhouse (referido em Masters, 2000), que considerava que o ensino 

deveria ser informado pela pesquisa e que essa pesquisa deveria ser efectuada pelos próprios 

professores, com base num questionamento auto-reflexivo e com o objectivo de melhorar a 

sua instrução. Também Elliott (1987,1993) considera que a investigação-acção se centra nos 

problemas experienciados pelo professor na sua prática diária e não nas questões teóricas 

definidas por investigadores externos. Verifica-se, assim, que nesta concepção da 

investigação-acção o professor não é meramente um espectador ou um objecto de estudo, mas 

sim o condutor do próprio processo investigativo. Este pode ser desenvolvido a título 

individual, mas muitos investigadores consideram que uma tónica na colaboração entre os 

docentes na implementação de projectos desta natureza é essencial, pois, como Sagor (1993: 

10) afirma, ‘by turning to collaborative action research (...) we can renew our commitment to 

thoughtful teaching and also begin developing an active community of professionals’.  

Do vasto leque de definições que encontrámos para o conceito, impõe-se uma 

referência à avançada por Kemmis & McTaggert (1990:5), que concebem a investigação-

-acção como: 

 

‘a form of collective self-reflective inquiry undertaken by participants (…) in order to 
improve the rationality and justice of their own social or educational practices, as well 
as their understanding of these practices and the situations in which these practices are 
carried out’. 
 

 A definição apresentada por estes autores encerra algumas das características comuns 

às diversas abordagens conceptuais de que a investigação-acção é alvo, nomeadamente o facto 

de se centrar na resolução de problemas, de promover a colaboração, de criar a mudança e de 

contribuir para a redefinição ou desenvolvimento de teorias. Diversos estudos relativos à 
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implementação de projectos de investigação-acção em programas de desenvolvimento 

profissional situam estas últimas características entre os seus níveis de incidência. 

Efectivamente, Sparks & Loucks Horsley (1990) referem um conjunto de projectos realizados 

por alguns investigadores que revelaram um aumento notório dos níveis de colegialidade entre 

os participantes (Watts, 1985), e aos quais nós acrescentamos outros mais recentes e que 

apontam para uma redefinição do conhecimento dos professores, bem como para uma 

mudança na sua intervenção pedagógica (Levin & Greenwood, 2001; Marshall, 2001; 

Somekh, 2005). 

Ao contrário de outros modelos, tais como os cursos de formação, cujos trâmites 

processuais, em nossa opinião, dificultam aferir do seu verdadeiro impacto no ensino dos 

docentes, o facto de este modelo de desenvolvimento profissional partir da identificação de 

situações-problema no ensino do professor e implicar a recolha e análise dos dados, assim 

como a aplicação imediata de possíveis soluções, pode potenciar a criação da mudança ao 

nível das práticas de ensino. Por outro lado, tratando-se de uma formação centrada no 

quotidiano docente, assiste-se à simultaneidade da formação e da acção num processo que, 

através do questionamento e da reflexão, contribui também para esvaecer o hiato entre a teoria 

e a prática, facilitando a emergência de novo conhecimento e de novas teorias que derivam 

não daquilo que pode ser encarado pelos docentes como uma ideologia abstracta, mas sim de 

uma prática epistemológica. Não é nossa intenção desvalorizar as bases de conhecimento 

disponíveis, que encaramos como contributos úteis aos quais os professores podem recorrer na 

sua acção pedagógica. Pretendemos, sim, enfatizar o que Huberman (1983) já constatou 

quando afirma que há pouca evidência de que os docentes o façam, quer por desconhecimento, 

quer por considerarem a investigação como essencialmente conceptual e pouco direccionada 

para a sua realidade, o que, em qualquer dos cenários, contribui para alimentar o eterno 

conflito entre a teoria e a prática. 
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3.4 Desenvolvimento profissional através da participação em projectos de 

desenvolvimento curricular e de melhoria da escola 

Entre os pressupostos teóricos que informam este modelo continuamos a identificar os 

princípios de aprendizagem do adulto, aos quais acrescem os contributos da investigação 

curricular e da teoria de aprendizagem organizacional (Probst & Büchel, 1997; Senge, 1994). 

Assim, para além de se assumir que a aprendizagem do docente assume uma maior relevância 

se o processo se centrar nos desafios que este encontra diariamente no seu local de trabalho, 

considera-se também que a implicação dos professores em projectos de inovação curricular e 

de aperfeiçoamento da escola poderá constituir alguns desses desafios.  

Em virtude de uma maior amplitude teórica, os objectivos desta modalidade de 

desenvolvimento profissional têm também uma maior latitude do que os dos modelos que 

descrevemos até ao momento. Assim, para além do enriquecimento do conhecimento do 

professor e da melhoria das suas práticas, podem visar a melhoria da aprendizagem dos 

alunos, o aperfeiçoamento curricular, o aumento dos níveis de colaboração entre os docentes, 

uma maior participação dos encarregados de educação na instituição escolar, o incremento da 

autonomia da escola e da sua capacidade para resolver problemas e para inovar, entre muitos 

outros.  

Esta diversidade de objectivos pressupõe diferentes modi operandi, que podem variar 

ao nível do número de indivíduos que participam no projecto, das actividades e estratégias 

seleccionadas, bem como de uma maior ou menor extensão temporal no que diz respeito à sua 

implementação (Marsh et al., 1990). Assim, e considerando, por exemplo, um projecto de 

dimensão curricular, este pode ser operacionalizado apenas por um docente que, detectando, 

por exemplo, alguma disparidade entre o currículo veiculado pelo programa da sua disciplina e 

os interesses e necessidades dos alunos, poderá conceber um plano de acção e implementá-lo a 

título individual. Para isso, poderá recorrer a actividades e estratégias, como a criação de 

novos materiais ou a adaptação dos existentes, entre outras, com vista a aproximar o currículo 

das necessidades específicas dos aprendentes. Por outro lado, a identificação dos problemas de 

natureza curricular pode resultar da discussão entre um grupo de professores, que opta por 

trabalhar em conjunto no sentido de os colmatar. Tomemos, como exemplo, a identificação de 

dificuldades ao nível da expressão escrita dos alunos. Neste caso, e com vista a dar resposta a 
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uma necessidade comum, os professores podem trabalhar colaborativamente, recorrendo à 

investigação-acção ou à supervisão nas suas diversas modalidades, implementando e testando 

actividades nas aulas, tais como oficinas da escrita guiada ou criativa, aferindo dos resultados 

das mesmas e implementando as alterações necessárias. Consideramos que nos dois casos aqui 

referidos, a duração do plano de acção pode oscilar entre vários meses e um ano lectivo. Em 

condições ideais, a maior parte dos problemas poderia ser resolvida nesse leque temporal. 

Contudo, mesmo no caso de assim não ser, julgamos que haverá uma série de 

condicionalismos que dificultam a continuidade dos projectos de um ano lectivo para o 

seguinte, entre os quais podemos aludir à reestruturação das turmas, à mobilidade da classe 

docente e à própria ausência de enquadramento institucional dos trabalhos. Assim, parece-nos 

que quando os projectos de desenvolvimento curricular não estão enquadrados no projecto da 

escola, afigura-se pouco provável que os novos professores que passam a acompanhar as 

turmas onde estes se desenrolaram dêem continuidade aos mesmos ou saibam sequer da sua 

existência. 

Os programas de desenvolvimento curricular podem ainda envolver a generalidade dos 

docentes de uma mesma instituição na resolução de problemas, aproximando-se, em forma e 

conteúdo, da dimensão deste modelo que pressupõe a melhoria global da própria escola, 

podendo a sua duração requerer vários anos e as suas fases de implementação exigirem o 

recurso a uma multiplicidade de actividades e de estratégias que poderão incluir a quase 

totalidade das que já referimos até ao momento em relação aos modelos abordados 

anteriormente. 

 No caso de projectos de intervenção educativa que têm o seu enfoque na melhoria da 

escola, considera-se que a instituição escolar é um local não só onde surgem a maior parte dos 

problemas relacionados com o ensino em geral, mas também onde estes se podem resolver 

(Marcelo Garcia, 1999). A esta assunção subjaz uma concepção da escola como comunidade 

de aprendizagem, ou seja, uma escola em que a maior parte dos seus elementos se envolve 

num processo de identificação de necessidades e de formulação de objectivos, norteados por 

uma visão partilhada e que se consubstanciam na concepção e implementação de um plano de 

acção que possibilita não só a aprendizagem individual dos seus membros, mas também a 

aprendizagem e desenvolvimento da própria organização. Importa também referir o papel 
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determinante que a liderança da escola assume na promoção da aprendizagem na e da 

organização, e que envolve, em especial, o encorajamento de uma cultura de colaboração e de 

apoio que facilite comunicação intensa entre os elementos que interagem na instituição, da 

qual resulta a discussão e a reflexão sobre diversos pontos de vista que se podem configurar 

como contributos valiosos para o projecto da organização e no qual estes se revêem (Husby, 

2005; Rodrigues & Rodriguez, 2005). 

Sparks & Loucks-Horsley (1990) afirmam que, embora não haja muitos estudos sobre 

os resultados positivos que este modelo produz no desenvolvimento profissional do professor, 

há alguma evidência dos mesmos. Para sustentar esta asserção, os autores reportam-se a um 

conjunto de projectos desenvolvidos nos Estados Unidos, nos anos 80, dos quais resultaram 

melhorias diversas, nomeadamente ao nível a) do ambiente que se vivia na escola (Casner-

-Lotto, 1988); b) dos conhecimentos, competências e atitudes dos professores (Kyle, 1985); e 

c) das aprendizagens e resultados dos alunos (Sparks et al., 1985). Em virtude do interesse 

investigativo de que o desenvolvimento profissional foi alvo nos anos 90 e que se projecta até 

ao momento presente, actualmente temos acesso a uma profusão de publicações que divulgam 

os objectivos, procedimentos e fases de implementação de variadíssimos projectos realizados 

neste domínio. No conjunto desta pesquisa encontrámos inúmeras referências a planos de 

intervenção baseados na inovação curricular e na melhoria da escola, bem como ao impacto 

que estes exerceram no desenvolvimento profissional quer do professor quer da própria escola 

(Anders & Richardson, 1994; Brody, 1998; Fraenkel & Wallen, 2005; Munger, 1998; Sparks 

& Hirsh, 1997; Zepeda, 1999).   

Importa ainda referir que muitos dos projectos são implementados não só ao nível da 

escola, mas também ao nível do distrito, envolvendo um número muito mais abrangente de 

alunos, professores e administradores escolares, bem como outros parceiros da acção 

educativa, nomeadamente encarregados de educação, instituições de ensino superior, núcleos 

de investigação, direcções regionais, etc.. Pela dimensão do número de participantes 

envolvidos, das actividades, estratégias e recursos mobilizados, bem como pelos resultados 

produzidos, consideramos que é relevante aludir a um projecto de desenvolvimento descrito 

por Sparks & Hirsh (1997), realizado num dos maiores distritos escolares americanos, 

designadamente no ‘San Diego Unified School District’, que abrange mais de 140,000 alunos 
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do 12º ano. Este distrito é caracterizado por uma grande diversidade étnica, cultural e 

linguística, em que muitos dos alunos são de origem afro-americana, hispânica e asiática, 

falando, no seu conjunto, mais de 60 línguas. As dificuldades sentidas ao nível linguístico 

eram, em muitos casos, impeditivas de um sucesso escolar satisfatório, pelo que foi 

implementado um plano que envolveu toda a comunidade educativa do distrito em múltiplas 

actividades de aprendizagem e de desenvolvimento, entre as quais podemos fazer referência a 

colóquios, simpósios, grupos de estudo, a várias modalidades de supervisão e à investigação-

-acção que, num processo informado pela experimentação e pela reflexão, visou colmatar as 

necessidades dos alunos e dos professores, bem como as dificuldades sentidas pelas próprias 

escolas. Tendo por referência a cultura escolar do distrito onde se realizou o projecto, as 

palavras de Mary Hopper (cit in Sparks & Hirsh, 1997:56), uma das professoras que colaborou 

no mesmo, e que transcrevemos em baixo, espelham a cultura que se promove naquilo que 

pode ser considerado como uma organização aprendente (Senge, 1994) e que se caracteriza 

pela existência de visões partilhadas e de um sentido de missão comum que, pela via do 

pensamento e práticas reflexivos, visa resolver problemas num processo colaborativo e 

gerador de novo conhecimento e criar a mudança. 

 

‘This is the essence of our role in the district. We are constantly reassessing the 
resources and support that we need to provide. With our focus clearly on the 
district vision and mission, we will do whatever it takes to assist teachers and 
managers to raise student achievement in San Diego.’ 

 
 
 

 

3.5 Desenvolvimento profissional autónomo 

Profundamente enraizado nas teorias relativas à aprendizagem do adulto, este modelo 

baseia-se na premissa de que os professores são sujeitos autónomos, que controlam as suas 

vidas e ponderam as decisões que tomam, sendo, por isso, capazes de conceber e implementar 

o seu próprio processo de desenvolvimento. Como já afirmámos, muitos investigadores 

consideram que a prontidão do docente para aprender é estimulada quando este identifica as 
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suas necessidades reais de aprendizagem a partir das exigências que enfrenta no dia-a-dia e 

assume responsabilidade pelo modo como a mesma se processa.  

De acordo com Sparks & Loucks-Horsley (1990) o desenvolvimento profissional 

autónomo decorre em quatro fases, correspondendo a primeira à identificação de problemas e 

de objectivos de aprendizagem por parte do professor. Posteriormente, este procede à 

concepção de um plano de acção e à sua implementação através do recurso às actividades e 

estratégias delineadas. Finalmente, a última fase implica a avaliação dos resultados obtidos e 

das aprendizagens realizadas. 

De entre as diversas actividades e estratégias a que o docente pode recorrer podemos 

referir a frequência de seminários, oficinas e cursos de pós-graduação, bem como a realização 

de leituras de bibliografia da especialidade e a investigação-acção. É imperioso referir que o 

facto de este modelo pressupor que os professores são sujeitos capazes de gerirem 

autonomamente o seu processo de desenvolvimento não implica necessariamente que estes se 

envolvam nas actividades de aprendizagem individualmente. A tónica deste modelo reside, 

assim, no facto de o indivíduo ser capaz de conceber, planificar e implementar o seu processo 

de aprendizagem e de desenvolvimento, e não na realização do mesmo a título individual. Por 

isso, e para além de poder recorrer às actividades e estratégias já mencionadas, e que têm um 

pendor mais individualista, o professor pode ainda optar por uma abordagem mais 

colaborativa, solicitando a um colega que, num exercício informal, observe as suas aulas e lhe 

forneça retroacção sobre as mesmas, bem como solicitar às várias instâncias da própria escola, 

como por exemplo ao director executivo ou à secção de formação da instituição, que lhe 

facultem um processo de supervisão ou de avaliação de natureza mais formal.  

Pronunciando-se sobre a viabilidade deste modelo, Zepeda (1999) considera que a 

direcção executiva da instituição em que o professor pretende operacionalizar a sua 

aprendizagem desempenha um papel fundamental na viabilização e sucesso da mesma. Esta 

assunção parece-nos pertinente em especial nos casos em que o docente opte por 

procedimentos de natureza mais informal e não institucionalizados na escola através de 

regulamentos internos ou de legislação geral, tais como a observação de aulas fora dos 

trâmites da regulamentação existente relativa à formação ou a realização de projectos de 

investigação que não tenham um enquadramento institucional. Assim, o conselho executivo da 
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escola, e em particular o seu presidente ou director executivo, tem que acreditar que os 

professores podem identificar as suas necessidades reais de aprendizagem, conceber e 

implementar os processos que consideram adequados à mesma, bem como arrogar que a 

aprendizagem e o desenvolvimento dos professores são condições necessárias à obtenção dos 

padrões de qualidade desejados para a escola (Tallerico, 2005).  

De entre as várias necessidades e motivos que podem encorajar os docentes a optarem 

por estratégias de aprendizagem de natureza informal podemos referir, por exemplo, 

dificuldades sentidas ao nível da resolução de problemas na sala de aula e aos quais estes não 

conseguem dar resposta através dos mecanismos formais existentes, bem como a curiosidade 

espoletada por investigações recentes numa área do seu interesse profissional. Em face de 

qualquer destas situações, o professor pode sentir-se impulsionado a contactar colegas e 

investigadores que, geograficamente, se encontram fora do perímetro do seu local de trabalho, 

da sua região ou mesmo do seu país, numa tentativa de partilhar experiências, procurar 

aconselhamento e orientação para investigar as matérias em questão com mais rigor. Tal 

poderá implicar deslocações constantes, reuniões frequentes, bem como a dedicação de uma 

grande parcela da sua disponibilidade de tempo a tais projectos e parece-nos que, sem a 

compreensão e colaboração do director executivo, o docente terá mais dificuldades em dar 

continuidade aos seus esforços de aprendizagem. Esta cooperação do director executivo pode 

assumir diversas formas e realizar-se em vários níveis, podendo este colaborar com o 

professor na concepção do próprio plano de desenvolvimento, facilitar o seu contacto com 

outros professores que têm os mesmos interesses e necessidades de aprendizagem ou ainda 

com investigadores que se dedicam ao estudo de matérias similares, reunir-se esporadicamente 

com o docente para se inteirar dos progressos realizados, facultar acompanhamento na 

aplicação prática dos novos conhecimentos, ou ainda fornecer alguns dos recursos necessários 

à consecução do projecto, quer estes sejam de natureza material, logística ou financeira, quer 

digam respeito simplesmente à coordenação do horário do professor com as actividades de 

aprendizagem. Estas parecem ser, de facto, as condições ideais para o florescimento de uma 

aprendizagem de qualidade. Contudo, a realidade nem sempre propicia as condições que 

idealizamos e, considerando as dificuldades com que muitas escolas se debatem, projectos 

desta natureza nem sempre recolhem o apoio necessário para se realizarem. Com efeito, 
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também na educação se assiste à vigência do síndroma que flagela os países mais pobres e que 

leva a que, não obstante determinados assuntos se revistam de interesse notório, por falta de 

meios e em confronto com outras prioridades, estes acabam por ser relegados para um plano 

secundário, tendendo a perecer mesmo antes de se iniciarem.     

Relativamente aos resultados associados a este modelo de desenvolvimento 

profissional, Sparks & Loucks-Horsley (1990) consideram que o mesmo pode efectivamente 

ajudar os docentes a resolverem os problemas que estão na origem da sua concepção e 

implementação, bem como fornecer algum estímulo intelectual, acrescentando, contudo, que a 

pesquisa relativa à sua incidência na prática não é muito extensa. Também entendemos que o 

modelo em questão pode facilmente propiciar as mais valias referidas. Por outro lado, e dado o 

carácter compreensivo e abrangente do mesmo, no que respeita às diversas actividades de 

aprendizagem que possibilita, as conclusões relativas ao seu impacto no desenvolvimento 

profissional do professor não podem ser generalizadas. Dito de outro modo, consideramos que 

cada actividade tem de ser avaliada individualmente ou, no caso do recurso a vários 

procedimentos em simultâneo, cada combinação específica tem de ser alvo de pesquisa e de 

avaliação. Com efeito, embora haja alguma evidência relativamente aos bons resultados que 

diversos procedimentos produzem, e a alguns dos quais já fizemos referência, os proventos de 

outros carecem de evidência. Este parece ser o caso da frequência de seminários e de cursos de 

pós-graduação, tais como mestrados ou doutoramentos. Embora possamos inferir sem reservas 

que estes, em especial os projectos de mestrado e de doutoramento, contribuem de modo 

significativo para aprofundar o conhecimento do professor em determinadas áreas, até porque 

pressupõem não só uma investigação profunda e alongada no tempo, mas também uma 

avaliação por parte de elementos representativos da comunidade científica, é imperioso não 

esquecer que muitas das diligências desta natureza têm um enfoque em domínios do 

conhecimento que transcendem as fronteiras dos níveis de ensino aos quais os docentes 

leccionam. Isto implica que nem sempre se pode prever uma aplicação pedagógica desse 

conhecimento, pelo que as suas vantagens para o desenvolvimento profissional do professor 

poderão ser apenas parcelares.  

Para finalizar, consideramos que se impõe um comentário à categorização realizada 

por Sparks & Loucks-Horsley (1990). Assim, somos da opinião que esta é simultaneamente 
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compreensiva e flexível o suficiente para possibilitar não só uma contextualização dos vários 

modelos de desenvolvimento profissional base, mas também o desenho de outros modelos que 

se podem constituir em função das particularidades dos contextos em que se realizam. Por 

exemplo, numa categorização mais recente, Guskey (2000) refere sete modelos de 

desenvolvimento profissional, acrescentando os círculos ou grupos de estudo e a mentoria aos 

aqui descritos. Contudo, consideramos que estes são variações ténues dos modelos enunciados 

por Sparks & Loucks-Horsley (op.cit.), podendo as suas assunções teóricas ou as suas fases de 

actividade dialogar e fundir-se num ou em outro modelo. Com efeito, consideramos que o 

carácter compreensivo da categorização aqui analisada é um dos seus maiores méritos. Por 

outro lado, a flexibilidade que caracteriza a maioria dos modelos que apresentaram é outra das 

características que valorizamos e que contraria as perspectivas anti-modelo que povoam a 

literatura da especialidade. Com efeito, na luta semântica que envolve termos como modelo, 

paradigma, abordagem, etc., alguns investigadores associam o conceito de modelo a uma 

estrutura rígida que não permite variações e diálogos com perspectivas diferentes. 

 A caracterização que os autores em questão fazem dos modelos aqui apresentados 

ilustra um cenário diferente. Efectivamente, e embora se verifique a existência de um conjunto 

de pressupostos teóricos subjacentes, conceitos associados e modos de operacionalização que 

contribuem para distinguir e individualizar os diversos modelos, também se verifica que, não 

obstante a ênfase de cada um poder recair em componentes diferentes, é possível estabelecer 

linhas de continuidade entre os mesmos e a vários níveis. Assim, na sua maioria, estes não se 

afirmam enquanto estruturas rígidas e redutoras, mas sim como plataformas que permitem 

expandir a nossa compreensão das diversas possibilidades de investigar o desenvolvimento 

profissional do professor.   

 

 

4. Avaliação do desenvolvimento profissional  

 

 A avaliação tem vindo a projectar-se sobre todos os elementos relacionados com a 

educação, nomeadamente sobre os manuais, os programas, os curricula, os alunos, os 

professores, os administradores e a própria escola enquanto organização. Acompanhando o já 
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referido interesse da comunidade científica e educativa pelo desenvolvimento do professor, a 

avaliação também tem sido alvo de uma atenção crescente neste contexto, afirmando-se 

actualmente como um elemento indissociável de qualquer programa educacional de 

desenvolvimento profissional.  

 Segundo Guskey (2000) este interesse recente pela avaliação do desenvolvimento 

profissional foi desvelado por um conjunto de circunstâncias, nomeadamente pelo facto de o 

próprio conceito ter sofrido uma mudança conceptual assinalável. Com efeito, afastando-se de 

velhos contornos em que prevalecia o carácter episódico do evento, o novo conceito de 

desenvolvimento profissional realiza-se num processo que se alonga no tempo e que, numa 

primeira instância, visa originar uma melhoria ao nível das práticas, atitudes e/ou 

conhecimentos dos docentes, podendo também ter repercussões a outros níveis, dependendo 

dos objectivos específicos que norteiam o próprio processo. O recurso a procedimentos de 

avaliação poderá não só fornecer informação útil sobre o impacto do programa, mas também 

contribuir para o seu refinamento e ajustamento às necessidades reais dos participantes numa 

base contínua.  

Importa também referir a necessidade de recolha de informação com vista a orientar o 

desenho dos vários esforços de reforma nas próprias escolas. Analisando o contexto 

americano, Guskey (op.cit.) considera que parte das estratégias de reforma de muitas escolas 

se fundamentam no sucesso dos seus programas, pelo que a avaliação dos mesmos deve 

contribuir com informação válida. Com efeito, caso o processo de avaliação seja superficial, o 

sucesso do empreendimento poderá ser meramente ilusório e contribuir para um dispêndio de 

tempo, energia e recursos, bem como para a implementação de reformas que, na realidade, não 

produzem quaisquer vantagens. Assim, o autor invoca a necessidade de se efectuar uma 

recolha de dados mais detalhada, por forma a apetrechar os potenciais interessados em tais 

programas com informação útil, fidedigna e rigorosa sobre os procedimentos e resultados dos 

mesmos, tentando limitar ao mínimo a possibilidade de ocorrência de efeitos 

contraproducentes inesperados.  

Uma outra razão que poderá justificar a atenção que actualmente se projecta sobre a 

avaliação do desenvolvimento profissional está relacionada com as pressões que se fazem 

sentir ao nível do controle e da prestação de contas. Na conjuntura actual, em que os recursos 
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diminuem e as prioridades competem, julgamos que qualquer moção a favor de um projecto 

deve incidir nos méritos do mesmo e nos benefícios que advêm da sua implementação. Com 

efeito, a tradição mais ou menos instituída já não serve de justificação para a realização de 

determinadas actividades e, considerando o contexto de contenção económica em que se vive 

actualmente, parece-nos pouco razoável que se imagine um qualquer investimento alheio à 

posterior justificação, avaliação e prestação de contas. 

 Embora a avaliação tenha conquistado o seu lugar no contexto do desenvolvimento 

profissional e revele mais valias vitais a vários níveis, impõe-se referir que um processo 

avaliativo conduzido de forma deficiente poderá comprometer todos os esforços de 

desenvolvimento profissional dos professores, originando não as mudanças positivas 

idealizadas, mas sim o aumento da ansiedade, a redução da auto-estima e a inibição da 

criatividade ou da capacidade reflectiva dos mesmos. Assim, e por forma a obviar esta 

situação, é imperioso que a avaliação resulte da discussão partilhada e do consenso dos 

diversos intervenientes face a um conjunto de eixos, dos quais podemos referir, a título de 

exemplo, o posicionamento dos avaliadores face ao conceito “avaliar”. 

 

 

4.1 Paradigmas e conceitos de avaliação 

O termo avaliação tem sido alvo de múltiplas perspectivas ao longo dos tempos, 

revelando enfoques diferenciados e informados pelas questões científicas, filosóficas, políticas 

e educacionais que marcaram cada época. Com efeito, as investigações sobre a avaliação 

manifestam uma relação de interdependência com o desenvolvimento de paradigmas 

científicos diferentes. Assim, e se até aos anos 60, a avaliação aparece vinculada a uma forma 

de investigação de índole quantitativa, fortemente suportada por um paradigma positivista, a 

partir da década de 70, e coincidindo com a emergência de formas de investigação de teor 

qualitativo e naturalista, começam a surgir novos contributos que originaram a renovação 

conceptual que o termo avaliar sofreu. 

Em termos gerais, podemos referir sumariamente dois paradigmas de avaliação, que 

são coincidentes com dois paradigmas de investigação – o paradigma psicométrico, de teor 

quantitativo e positivista, e o paradigma contextual, de teor qualitativo e naturalista. Um plano 
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de avaliação orientado pelo paradigma psicométrico valoriza acima de tudo os produtos da 

aprendizagem e revela a preocupação de classificar e medir o desempenho dos indivíduos em 

formação face à norma. Pelo contrário, um plano de avaliação orientado pelo paradigma 

contextual tem o seu enfoque nos processos associados ao desenvolvimento holístico do 

sujeito, na descrição do seu desempenho face a critérios e na compreensão da especificidade 

dos contextos em que as tarefas de aprendizagem são realizadas. Estes dois paradigmas 

contribuíram de forma decisiva para as (re)interpretações que actualmente são apresentadas 

sobre o conceito, fazendo as devidas ressalvas que contextos diferenciados impõem. 

Embora actualmente nos encontremos já distantes da visão tyleriana sobre a avaliação, 

que media e classificava os produtos de um processo formativo face à consecução de 

objectivos previamente definidos, muitas das definições que povoam publicações mais coevas 

sobre esta temática ecoam convicções expressas em trabalhos mais clássicos12. A título de 

exemplo, podemos referir Buckinghamshire (cit in Dean, 1991:181) que, ao conceber a 

avaliação genericamente como o processo de recolher, analisar informação e formar juízos de 

valor que informam a tomada de decisões sobre aspectos específicos da educação, evoca 

claramente a percepção de Stufflebeam sobre o conceito.   

 No âmbito específico da formação contínua, Styan (1988) define a avaliação como um 

processo de aprendizagem que visa não só a reconstrução do conhecimento do docente, mas 

também a efectivação de melhorias ao nível das suas práticas, estreitando-se, assim, a relação 

entre a avaliação e o desenvolvimento profissional. Entre nós, Pacheco (1999:167) afirma: 

“dado que o professor é um adulto que se encontra num processo contínuo de aprendizagem, a 

sua avaliação não significará mais do que a problematização constante do seu múltiplo 

processo de desenvolvimento, através de instrumentos de análise do conhecimento 

profissional que adquire e utiliza”. Subjacente a qualquer destas definições encontra-se uma 

lógica formativa que justifica a avaliação e a torna necessária ao desenrolar do processo, 

contribuindo com informação útil para uma tomada de decisões responsável e para a 

ocorrência de uma mudança positiva. Contudo, e como também é amplamente referido na 

                                                 
12 Entre estes podemos referir as perspectivas de MacDonald (1971), Scriven (1972) ou ainda de Stufflebeam 
(1971) que, apesar de algumas particularidades, encerram vários pontos de convergência, tais como a valorização 
de uma vertente da avaliação de natureza essencialmente formativa e que considera relevantes não só aspectos de 
ordem processual, mas também os que decorrem da especificidade dos contextos em que a mesma se realiza.  
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literatura da especialidade (Craft, 2000; Nuttall, 1990; Pacheco, op.cit.), a avaliação do 

professor pode também ser legitimada por uma óptica de controle, na linha da prestação de 

contas, que visa certificar ou sancionar. A opção por uma destas vertentes, ou por ambas, 

obedece normalmente às finalidades do processo avaliativo, que são configuradas pelas 

audiências da própria avaliação e que, por sua vez, orientam a planificação e desenvolvimento 

de todo o processo. 

 

 

4.2 A planificação do processo de avaliação do desenvolvimento profissional do 

professor 

 Como já afirmámos, actualmente a avaliação já não pode ser encarada apenas como 

um fim em si mesma, materializada num acto isolado e realizada no final de um qualquer 

programa de formação, com vista a medir unicamente os produtos do mesmo. Efectivamente, 

a avaliação não se pode divorciar do processo formativo que acompanha, dialogando com o 

mesmo de modo sistemático e intencional em diversos momentos, pelo que deve ser 

devidamente planificada e integrada no programa de desenvolvimento desde o seu início, com 

vista a evitar a ocorrência daquilo que Aspinwall et al.(1992) designam por perigos ou ciladas 

e que decorrem de um procedimento que não é devidamente planificado. A título 

exemplificativo, podemos aludir à falta de coordenação na administração de questionários ou 

de outros instrumentos de recolha de dados, e em que diferentes pessoas repetem as mesmas 

questões, bem como ao crescimento desmesurado de dados irrelevantes que são fruto de uma 

recolha irreflectida, o que apenas contribui para desviar a atenção do avaliador da informação 

que na realidade é importante e para o incremento de corolários labirínticos que originam 

grandes dificuldades de gestão. Assim, a planificação da avaliação deve ser feita tendo em 

consideração um conjunto de elementos, entre os quais destacamos a escala daquilo que se 

avalia, o tempo que se dedica ao processo ou ainda os recursos necessários. Para além destes 

factores, é imperioso contemplar não só as finalidades da avaliação, as suas audiências e 

intervenientes, os instrumentos ou as metodologias de recolha de dados, mas também os 

indicadores do impacto do programa nos níveis em que se propõe intervir. 
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4.2.1 As finalidades e as audiências da avaliação 

Muitos dos debates em torno da avaliação oscilam entre dois pólos. Por um lado, 

poder-se-á identificar uma maior ênfase nos processos, numa lógica formativa e de 

desenvolvimento profissional e, por outro, poderá haver uma maior incidência nos produtos, 

numa lógica de accountability ou de prestação de contas. Segundo Loucks-Horsley et al. 

(1987), as audiências da avaliação, que podem incluir os sujeitos em formação, os órgãos 

administrativos e de gestão ou as instituições às quais a avaliação se destina, entre outros, 

determinam a tónica numa destas polaridades. Com efeito, enquanto que os responsáveis pelo 

financiamento de determinado programa poderão ter um maior interesse pelos resultados do 

programa e pelo seu impacto no maior número de pessoas de determinada escola ou área 

educativa, os professores em formação poderão demonstrar um maior interesse por actividades 

específicas e estratégias pontuais a que podem recorrer no espaço pedagógico ou pelo impacto 

imediato que estas terão em si próprios e nos seus alunos. Por outro lado, importa ainda realçar 

que estas não são mutuamente exclusivas, podendo, pelo contrário, assistir-se ao convívio 

entre finalidades múltiplas, dependendo da natureza do próprio programa. 

 Da leitura e análise da literatura relativa à avaliação de programas no âmbito do 

desenvolvimento profissional de professores (Craft, 2000; Dean, 1991; Guskey, 2000; Robb, 

2000; Zepeda, 1999), tornou-se possível identificar alguns dos propósitos da avaliação e que 

se relacionam com: 

 
1- a identificação dos objectivos de aprendizagem dos 
participantes no processo formativo, o que permite seleccionar 
actividades e estratégias que vão ao encontro das reais 
necessidades dos mesmos;  

  
2- o incremento da compreensão dos docentes sobre as 
potencialidades do processo avaliativo, bem como o 
desenvolvimento das suas próprias competências de avaliação; 
 
3- a realização de novas aprendizagens, que facultem a ocorrência 
de mudanças positivas ao nível das práticas, do conhecimento, das 
competências e das atitudes dos professores;  
 
4- a melhoria do próprio programa. Este objectivo está 
relacionado com questões como o ritmo, o conteúdo, o formato e o 
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impacto do programa nos participantes, com o intuito de melhorar 
a qualidade do mesmo;  
 
5- a disseminação de informação com vista à tomada de decisão e 
à implementação de reformas por parte de esferas exteriores ao 
próprio programa. Assim, para além da já referida implementação 
de melhorias no programa ou na comunidade em que este se 
realiza, a avaliação permite ainda a disseminação de informação e 
a tomada de decisões em outros contextos e instâncias educativas; 

 
6- o controle social dos projectos e recursos educativos. Este 
propósito visa a satisfação das exigências daqueles que fornecem 
os recursos necessários à implementação de projectos desta 
natureza, pelo que as suas audiências se fazem representar pelos 
órgãos de gestão das instituições escolares, pelos centros de 
formação de professores, pelo ministério da educação ou por 
outras instituições que contribuem com os meios necessários para 
a realização dos vários projectos.  

 

 

Estes objectivos configuram três tipos genéricos de avaliação que ocorrem em 

diferentes momentos do programa. Referimo-nos à avaliação diagnóstica, formativa e 

sumativa. A avaliação diagnóstica incide no início do projecto com vista à aferição das 

necessidades e objectivos de aprendizagem dos sujeitos em formação, orientando também a 

tomada de decisões relativamente à planificação do processo formativo. A avaliação formativa 

ocorre ao longo de todo o programa de desenvolvimento profissional e fornece informação 

relativa às condições de sucesso do mesmo, às actividades desenvolvidas e às aprendizagens 

realizadas. Acima de tudo, trata-se de uma avaliação que funciona concomitantemente como 

fonte de alimentação dos processos formativos, visando a melhoria dos mesmos, e como um 

motor ao desenvolvimento profissional, direccionada para a aprendizagem contínua e para a 

melhoria das competências, saberes, atitudes, etc., dos sujeitos em formação. Finalmente, 

importa referir ainda a avaliação sumativa, que intervém no final do programa com o intuito 

de determinar o seu valor ou mérito e informar a tomada de decisões quer em relação ao plano 

de desenvolvimento, o que se pode traduzir no abandono, continuidade ou difusão do mesmo 

em outros contextos, quer em relação aos seus intervenientes, podendo servir para promover, 



Enquadramento Teórico 
______________________________________________________________________________ 

 136

certificar e habilitar os docentes para o exercício de outras funções ou, no caso de um 

desempenho negativo, para os sancionar.  

 

4.2.2 Os intervenientes no processo de avaliação 

Para além das audiências a que a avaliação do programa de desenvolvimento 

profissional do professor se destina, é importante considerar os intervenientes no desígnio 

avaliativo. Os processos de avaliação podem ser conduzidos por um ou mais avaliadores que, 

em função da natureza do próprio programa, podem desempenhar o seu papel com um maior 

ou menor grau de formalidade. Partindo do princípio que o programa tem um âmbito mais 

formal e institucional, a figura do avaliador assume a responsabilidade de organizar as tarefas 

de avaliação perante o director executivo de uma qualquer escola, o centro de formação de 

determinada área educativa ou uma outra entidade que se assume como destinatária do 

processo avaliativo. Segundo Rudduck (cit in Craft, 2000), o avaliador deve possuir um 

conjunto de qualidades e de competências, que passaremos a enumerar: 

1. competências de investigação; 

2. conhecimento alargado sobre o sistema educativo; 

3. capacidade de se relacionar facilmente com os outros;  

4. faculdades de observação; 

5. credibilidade aos olhos dos participantes; 

6. capacidade de produção de um relatório de avaliação. 

 

Importa ainda referir que, normalmente, grande parte dos projectos de 

desenvolvimento profissional são orientados por dois avaliadores, um interno e outro externo à 

instituição onde se desenrola o programa, o que no nosso entender contribui para uma melhor 

qualidade do mesmo, pois reduz-se o risco da subjectividade que a relação de proximidade 

entre o avaliador interno e os participantes no projecto poderia acarretar. Por outro lado, caso 

houvesse apenas um avaliador externo, a sua interpretação poderia ser comprometida pelo 

conhecimento pouco profundo das culturas da escola e pela sua familiaridade limitada com as 

variáveis contextuais. Assim, julgamos que o cruzamento de dois olhares com diferentes 



Enquadramento Teórico 
______________________________________________________________________________ 

 137

níveis de proximidade em relação à realidade em observação repõe um certo equilíbrio na 

apreensão e compreensão do real. 

Para além da figura institucionalizada do avaliador, e na esteira de inúmeros 

investigadores (Craft, 2000; Dean, 1991; Eraut, 1985), também nós consideramos que os 

participantes no programa de desenvolvimento devem envolver-se directa e activamente no 

processo de avaliação. A sua intervenção pode ocorrer em diversos planos, nomeadamente na 

clarificação dos seus objectivos de aprendizagem; na identificação de indicadores do seu 

sucesso; na concepção do programa, incluindo o formato e os recursos do mesmo; no 

desenvolvimento de instrumentos de recolha de informação; e ainda na própria recolha, 

fornecimento e análise dos dados. Deste envolvimento poderão resultar vantagens várias e 

implicações positivas não só ao nível da aprendizagem e desenvolvimento dos sujeitos em 

formação, mas também ao nível da qualidade da informação recolhida e do próprio programa, 

uma vez que a triangulação de dados oriundos de diversas fontes de informação e a 

convivência de interpretações múltiplas facilitará o acesso mais abrangente ao real e não 

apenas a dimensões parcelares do mesmo.  

 

 

 4.2.3 Metodologias e instrumentos de avaliação 
 

Aquando da reflexão sobre os paradigmas e conceitos de avaliação já aludimos a 

abordagens de teor quantitativo e qualitativo, que encerram objectivos distintos e às quais é 

normalmente associado um conjunto de técnicas e de instrumentos diferenciados. Nas 

perspectivas actuais assiste-se a algum eclectismo metodológico, sendo comum estabelecer-se 

uma convivência saudável entre as duas abordagens e que se manifesta, por exemplo, na 

combinação de instrumentos estruturados e formais com outros de teor mais informal num 

mesmo projecto. O recurso a uns ou a outros será naturalmente articulado com um conjunto de 

factores, entre os quais destacamos as necessidades dos destinatários da avaliação, o tipo de 

informação que se pretende recolher ou ainda os diferentes momentos do projecto. 

Há todo um leque de técnicas e de instrumentos de recolha de dados que se podem 

evocar, como por exemplo testes, inquéritos e questionários, entrevistas, portefólios, 

observação de aulas, discussão, análise documental, etc.. Contudo, é imperioso considerar as 
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vantagens, limitações e adequação ao contexto, bem como a disponibilidade de tempo e de 

recursos que cada um implica. Veja-se, por exemplo, o caso do questionário e da entrevista. A 

administração do primeiro é um modo fácil e económico de recolher dados em amostras com 

alguma dimensão e o facto de a sua construção se arrogar de um grau de flexibilidade 

considerável, permite também conjugar perguntas abertas e fechadas em sintonia com o tipo 

de informação que se pretende recolher. Contudo, é necessário ter alguns cuidados na 

elaboração de questionários, nomeadamente evitar que estes resultem em documentos 

demasiado extensos, o que pode desmotivar os respondentes e contribuir para o seu 

alheamento, bem como acautelar a formulação de questões que orientem as respostas, o que, 

por sua vez, pode perverter o conhecimento que se julga possuir sobre os participantes. 

No que diz respeito à entrevista, encontramo-nos perante um instrumento que 

possibilita um maior conhecimento do entrevistado, no sentido em que, ao contrário do 

questionário, permite clarificar e verificar as impressões do entrevistador com o mesmo no 

momento em que a conferência é realizada. Contudo, a análise de conteúdo da entrevista exige 

um maior dispêndio de tempo do que o tratamento dos dados do questionário, pelo que esta é 

normalmente utilizada com grupos mais reduzidos. 

Recorrer à observação dos docentes em acção afigura-se como uma medida quase 

incontornável na avaliação do desenvolvimento profissional do professor, tal como o 

entendemos. Embora seja possível inferir a mudança de práticas docentes através de outros 

processos, estes incluem normalmente intermediários entre o real observado e o avaliador, o 

que resulta em leituras e interpretações mais ou menos subjectivas da realidade, mas sempre 

parcelares e incompletas. A observação consiste, sem dúvida, num trâmite mais directo de 

acesso ao real, permitindo a posterior comunicação entre perspectivas diferentes que se 

complementam e clarificam e que, por isso, potencia uma apreensão da situação observada 

mais aproximada da realidade. Enquanto meio de recolha de dados, a observação pode variar 

em função dos momentos em que é realizada, do nível de participação do observador e do 

enfoque da mesma. Com efeito, na avaliação de projectos de desenvolvimento profissional do 

professor, pode observar-se o docente antes, ao longo e depois do programa, com o objectivo 

de identificar, por exemplo, as necessidades formativas do mesmo ou as mudanças que se 

registaram nas suas práticas. No que respeita ao observador, este poderá ser não só o 
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supervisor do programa de desenvolvimento, mas também um colega do mesmo que, a pedido 

deste, se disponibilize para observar algum aspecto específico das suas aulas e emitir um 

parecer, ou ainda o próprio docente que, recorrendo à gravação em áudio ou em vídeo e 

adoptando em simultâneo a função de investigador e de objecto de estudo, pretende recolher 

informação sobre o modo como o processo de ensino-aprendizagem é facilitado. 

Relativamente ao enfoque da observação, verifica-se que o seu carácter pode revestir-se de 

uma maior ou menor abrangência e oscilar entre questões mais relacionadas com o professor, 

com o aluno ou com o processo de ensino-aprendizagem propriamente dito. O enfoque da 

observação também poderá influenciar o nível de estruturação da mesma, podendo esta ser 

mais ou menos estruturada e o observador registar os dados com base num sistema da 

frequência em que determinadas situações ocorrem, recorrer ao sistema da narração dos 

diversos eventos da aula ou ainda à sua transcrição parcial ou total.  

Outro meio de recolha de dados que pode contribuir com informação útil quer para a 

avaliação do professor quer para a avaliação do próprio programa é a análise documental. Ao 

longo de um programa de desenvolvimento profissional produz-se toda uma variedade de 

documentos, que constituem registos valiosos sobre as actividades realizadas, as estratégias 

usadas, as características das dimensões contextuais do programa, etc.. Estes registos 

contribuem para a descrição pormenorizada de um conjunto de variáveis e podem revelar-se 

extremamente úteis na compreensão e avaliação de diversas situações.  

 Para finalizar, importa referir ainda que as conclusões que resultam de um processo de 

avaliação têm de ser, acima de tudo, críveis, o que está intimamente relacionado com a 

objectividade dos avaliadores e com a validade dos dados. Normalmente, a credibilidade da 

avaliação encerra duas dimensões, podendo manifestar-se quer no facto de dois avaliadores 

distintos que estudam o mesmo evento chegarem às mesmas conclusões, quer na consistência 

das próprias conclusões de um mesmo avaliador sobre o mesmo projecto em momentos 

diferentes. Contudo, e independentemente da orientação que prevalece, a credibilidade das 

teses deve ser o desenlace natural do processo avaliativo, que pode ser facilitada por uma 

abordagem sistemática de recolha de dados ou ainda pela imparcialidade dos avaliadores e dos 

intervenientes no processo de formação de juízos de valor. Em relação à validade das 

conclusões, Craft (2000) sugere um conjunto de estratégias que a potenciam, nomeadamente 
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investigar mais do que uma fonte de evidência e percorrer várias técnicas de recolha de dados 

em diversos momentos, efectuar comparações entre os dados recolhidos e as perspectivas 

teóricas presentes na literatura da especialidade, considerar o impacto do avaliador no 

processo de avaliação ou ainda solicitar aos sujeitos em formação que comentem as 

interpretações do avaliador (respondent validation13).  

 Questões como as que abordámos nos parágrafos anteriores são importantes em 

qualquer instância avaliativa que aspire transmitir um grau de confiança satisfatório aos 

diversos agentes educativos. Com efeito, quer os participantes reais no programa de 

desenvolvimento profissional quer os potenciais interessados têm de sentir que a informação 

revelada pelo processo de avaliação é relevante e segura, podendo, por isso, informar as 

decisões e fundamentar os juízos que daí emergem, quer estes digam respeito à sua pessoa, ao 

programa, ou ainda à implementação de acções futuras. 

 

 

4.2.4 Níveis de avaliação e indicadores do impacto do programa  

 Embora consideremos que a avaliação é indissociável dos programas de 

desenvolvimento profissional, na prática há registo de poucos sistemas avaliativos que façam 

mais do que medir os coeficientes de satisfação dos participantes no final do programa (Craft, 

2000; Dean, 1991; Frechtling et al, 1995; Guskey, 2000; Loucks-Horsley et al, 1987; Wade, 

1985). Contudo, e se actualmente se fala em desenvolvimento profissional em termos de 

melhoria, é imperioso que a recolha de evidências assente num processo mais complexo e 

abrangente do que a administração de um simples inquérito de opinião.  

Guskey (op.cit.) propõe um modelo de avaliação que se fundamenta na existência de 

cinco patamares, organizados hierarquicamente do mais simples para o mais complexo e que 

abarcam os diversos níveis de impacto de um programa de desenvolvimento profissional. 

Assim, e embora as reacções dos participantes continuem a constituir um item a atender na 

avaliação destes desígnios, há que considerar que este consiste apenas no primeiro nível, 

                                                 
13 Craft (op.cit.) considera que esta estratégia reforçará a validade das conclusões do avaliador, uma vez que o 
feedback dos sujeitos em formação sobre as mesmas assegurará o avaliador sobre o facto de este ter observado e 
avaliado aquilo que pretendia avaliar, acabando também por constituir mais uma oportunidade de verificação das 
interpretações realizadas. 
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aquele que o autor considera também como o mais simples bem como o que contribui com o 

tipo de informação que é concomitantemente mais fácil de recolher e analisar. Um outro 

indicador que fornece dados sobre o sucesso do programa e que ainda orbita em volta da 

figura do professor diz respeito à sua aprendizagem, ou seja, ao registo de uma melhoria do 

seu conhecimento, competências ou atitudes. O recurso a instrumentos como pré- e pós-testes 

que incidem nos domínios a avaliar pode também contribuir para um maior esclarecimento do 

patamar em que o docente se encontra e sobre as suas necessidades, bem como funcionar 

como uma base de orientação para o formato, conteúdo, estratégias e actividades do próprio 

programa.  

Guskey (op.cit.) considera que o nível seguinte, que se desloca da figura do professor 

para a esfera organizacional, constitui uma influência determinante no sucesso das iniciativas 

desta natureza. Com efeito, e como já referimos anteriormente, diversas variáveis de natureza 

organizacional poderão obstar ao sucesso das tentativas de desenvolvimento, pelo que importa 

averiguar questões que incidem no apoio que a instituição escolar conferiu ao programa ou no 

alinhamento dos objectivos do mesmo com os objectivos e sentido de missão da própria 

organização.  

Um outro indicador do impacto do programa de desenvolvimento reporta-se ao uso 

efectivo de novo conhecimento ou de competências adquiridas por parte dos participantes. 

Guskey (op.cit.) considera que neste nível do modelo de avaliação se pode apelar a uma 

variedade de instrumentos e técnicas de recolha de dados, tais como questionários e entrevistas 

mais ou menos estruturadas, reflexões orais e escritas, ou ainda à observação directa ou em 

diferido das aulas. 

 O quinto e último patamar diz respeito às aprendizagens realizadas pelos alunos e a 

informação relativa a este nível resulta da análise de indicadores do desempenho dos mesmos, 

tais como classificações em exercícios de avaliação formal, composições, ensaios ou outras 

actividades escritas, participação oral na aula, análise de portefólios, etc.. Para além destes 

indicadores de natureza cognitiva, o autor considera ainda que os resultados do domínio 

afectivo e comportamental também devem ser considerados, invocando os hábitos de estudo 

dos alunos, a assiduidade, os comportamentos no espaço pedagógico e a taxa de realização de 

trabalhos de casa como exemplos. Consideramos que, neste último domínio, a análise de 
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portefólios constitui uma fonte de informação importante, uma vez que estes podem 

documentar não apenas os resultados da aprendizagem, mas também patentear elementos 

importantes quer relativamente ao processo quer às disposições ou comportamentos dos 

alunos. O quadro que se segue contribui para a leitura esquemática dos diversos níveis da 

avaliação de programas de desenvolvimento a que aludimos.  
 

 
Níveis da avaliação 

 
Questões a esclarecer 

 
Recolha de informação  

 
O que é avaliado 

1. Reacções dos 
participantes 

- Os participantes gostaram do 
programa? 
- O programa foi útil? 
- O supervisor era competente, 
prestável e acessível? 
- As condições de trabalho eram 
satisfatórias?   

- Questionários administrados no 
final do programa 
- Entrevistas 
- Registos pessoais 

- Nível de satisfação dos 
participantes em relação à 
experiência 

2. Aprendizagem dos 
professores 

- Os participantes adquiriram os 
conhecimentos e as competências 
desejadas? 

- Instrumentos de papel e lápis
- Simulações e demonstrações 
- Reflexões orais e/ou escritas 
- Portefólios 
- Análise de estudos de caso 

- Novo conhecimento, 
competências e atitudes 
dos participantes 

3. Apoio e mudança 
organizacional  

- Qual foi o impacto do programa 
na organização? 
- A sua implementação foi 
devidamente apoiada e facilitada? 
- Que problemas foram detectados 
e resolvidos? 
- Os recursos necessários foram 
disponibilizados? 
- Os resultados do programa foram 
reconhecidos e divulgados? 

- Registos da escola 
- Actas de reuniões 
- Questionários 
- Entrevistas 
 

- Apoio e reconhecimento 
da organização 
- Registo de mudanças 

4. Uso de novo 
conhecimento e 
competências pelos 
professores 

- Os participantes aplicaram o novo 
conhecimento e as novas 
competências na sua prática? 

- Entrevistas e questionários 
- Reflexões orais e/ou escritas 
- Portefólios 
- Observações directas de aulas 
- Gravações em áudio e/ou vídeo 

- Mudança de práticas 
- Qualidade da 
implementação do 
programa 
 
 

5. Aprendizagem dos 
alunos 

- O programa influenciou o 
desempenho e sucesso dos alunos? 
- O programa teve algum impacto 
ao nível do bem-estar físico e 
emocional dos alunos? 
- O nível de assiduidade melhorou? 
- Os alunos demonstram mais 
confiança enquanto aprendentes?  

- Registos dos alunos 
- Registos da escola 
- Questionários 
- Entrevistas 
- Portefólios 

- Comportamentos, 
disposições e 
aprendizagens dos alunos 

 
Quadro 7 - Níveis críticos da avaliação do desenvolvimento profissional  

(traduzido e adaptado de Guskey, 2000:79-81) 
 

 

Não poderíamos finalizar este capítulo, que encerra a reflexão sobre os sistemas 

teóricos que se focalizam no território onde convive o desenvolvimento profissional do 

professor, sem tecer algumas considerações relativamente a esta fase da investigação. Assim, 
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importa referir que esta etapa em que procedemos à revisão da literatura permitiu não só uma 

maior compreensão das relações entre os vários conceitos e teorias que orbitam em torno da 

preocupação preambular que motivou o presente estudo, mas também a reconceptualização 

desses mesmos conceitos e teorias que, ao longo da prática investigativa, foram 

continuadamente revisitados e reelaborados. Este nosso posicionamento face aos importantes 

contributos dos arautos educacionais decorreu da relevância que a dimensão ecológica assume 

neste projecto, em que o contexto se constitui enquanto eixo norteador e estruturante das 

opções de pesquisa, moderando o debate entre a investigação que se vem fazendo em 

educação e o conhecimento construído em situação, e contribuindo de modo cabal para o 

desenvolvimento do traçado investigativo que, de seguida, passaremos a descrever. 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III – Problemática da Investigação 
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1. Desenho do estudo e posicionamento paradigmático 
 

 Da convicção profunda que o desenvolvimento profissional do professor é "a key 

component to nearly every education improvement plan" (Guskey, 2003:38) e de que as 

suas configurações não podem ser entendidas apenas como se de um traçado definitivo 

num qualquer mapa formativo se tratassem, mas sim de um esboço a ser continuadamente 

modelado e recriado, decorreu a preocupação central desta investigação que resultou na 

concepção, implementação e avaliação de um projecto de intervenção, cujo objectivo 

principal seria facilitar o desenvolvimento profissional dos professores que nele 

participassem. Concebido de acordo com uma perspectiva reflexivo-colaborativa, o 

programa formativo que aqui explanaremos foi organizado em torno dos seguintes 

princípios caracterizadores: 

 

- uma formação que pretende ir ao encontro das necessidades identificadas pelos 
próprios docentes; 
 
- uma formação que envolve os professores em diferentes fases de concepção e de 
implementação da mesma; 
 
- uma formação de orientação didáctica, que incorpora o espaço pedagógico no 
plano investigativo; 
 
- uma formação que integra o aluno no processo formativo; 
 
- uma formação centrada na reflexão sobre e para a acção; 
 
- uma formação sustentada pela investigação de tipo colaborativo; 
 
- uma formação de longa duração. 

 

Destes sete vectores basilares, e para além do desígnio principal do programa de 

formação a que já aludimos, derivaram outros objectivos mais subsidiários que visam, por 

um lado, concorrer para a melhoria do rendimento dos alunos e, por outro, reunir mais 

informação sobre a conjugação de procedimentos de vários modelos de desenvolvimento 

profissional num contexto particular.  

O primeiro passo do nosso roteiro de indagação teve lugar na última reunião do 

departamento de línguas germânicas da escola secundária em que leccionávamos, realizada 

em Julho de 2001, na qual convidámos os elementos do grupo a participar num projecto de 
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desenvolvimento profissional assente nos princípios já enunciados e que teria o seu início 

no ano lectivo seguinte, decorrendo ao longo do mesmo. Este convite foi aceite por duas 

docentes pelo que o presente estudo envolveu três professoras, uma das quais 

desempenhou simultaneamente as funções de investigadora do projecto e de participante 

no mesmo.  

Importa ainda referir que os objectivos subjacentes ao percurso da pesquisa que aqui 

descrevemos e analisamos configuram as seguintes questões investigativas: 

 

1- Quais as crenças das professoras relativamente às suas actividades de ensino? 
 
2- De que modo as práticas das docentes são influenciadas pelo seu nível de 
desenvolvimento cognitivo? 
 
3- Quais as opiniões e representações que os alunos possuem sobre a disciplina 
de Inglês e sobre as metodologias utilizadas nas aulas? 
 
4- De que modo é que a descrição das práticas de ensino, a discussão e a 
reflexão sobre as mesmas originam novas ideias que são posteriormente testadas? 
 
5- Qual o impacto do projecto de intervenção ao nível do desenvolvimento 
profissional das docentes? 
 
6- Qual a percepção que as professoras têm sobre o impacto da formação no 
plano das atitudes e desempenho dos alunos? 
 

 

 Ao pretender analisar o impacto de um projecto de intervenção realizado com um 

pequeno grupo de docentes numa escola secundária do distrito de Aveiro, esta pesquisa 

assume também um cariz avaliativo no que diz respeito aos seus objectivos, situando-se, 

em termos epistemológicos, no âmbito dos paradigmas qualitativos de investigação, em 

que, para além de se almejar a compreensão dos comportamentos observáveis, arroga-se 

uma grande importância aos significados que os participantes lhes atribuem. Assim, e 

profundamente ancorado numa perspectiva hermenêutica e em sistemas conceptuais de 

referência, este trabalho encerra um conjunto de princípios norteadores de uma tradição 

etnográfica, especialmente no que diz respeito à concepção da realidade, ao papel do 

investigador e ainda à natureza das afirmações de verdade.  
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 Embora os trabalhos de natureza etnográfica evidenciem uma multiplicidade de 

enfoques e de metodologias de implementação, há uma matriz comum que os singulariza e 

que Goetz & LeCompte (1984:17) resumem do seguinte modo: 

 

"They are characterized by the investigation of a small and 
geographically bounded study site; by long-term and repeated 
residence of the researcher at the site; by use of participant 
observation as the preferred data collection strategy, supplemented 
with a variety of ancillary techniques; by creation of a data base 
consisting primarily of field notes; and by a preoccupation with 
the interpretative description and explanation of the culture, life 
ways and social structure of the group under investigation".  

 

 Assumindo como preocupação máxima o estudo em profundidade de uma situação 

que prevê múltiplas interacções humanas num contexto específico, teremos de partir do 

pressuposto que estamos perante uma realidade necessariamente complexa, pelo que se 

impõe a adopção de uma visão holística sobre a mesma. Isto implica que se considerem 

não só os fenómenos em si e as convicções ou os sentimentos dos participantes acerca 

destes, mas também a perspectiva da investigadora, que se encontra profundamente 

implicada e investida em toda a situação. A nossa imersão no contexto em estudo 

anunciava mais valias várias, em especial uma interacção produtiva com os sujeitos que 

nele se movimentavam e um acesso directo ao real. Para além disto, a manifesta 

proximidade entre a situação em análise e a investigação em curso poderia também 

facilitar uma maior aproximação entre a teoria e a prática, cujo diálogo constante se 

traduziu numa compreensão mais profunda dos sujeitos e das circunstâncias 

experienciadas no dia-a-dia. Como Goetz & LeCompte (1984:32) afirmam: 

 
"The ethnographer's focus on the vagarities of everyday life and 
on the perspectives of those involved confirm the reality 
experienced by educators and demonstrate concretely the 
connections among research activity, educational theory, and 
pragmatic concern". 

 

 As valências da investigação etnográfica são amplamente reconhecidas. Entre os 

resultados mais positivos divulgados pela pesquisa educacional destacam-se a melhoria das 

práticas docentes e da escola em geral, bem como a ignição de políticas mais próximas das 

necessidades educativas (McMillan & Schumacher, 2001; Pole & Morrison, 2003). 
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Contudo, os trabalhos desta natureza também se debatem com enleios difíceis de 

contornar, muitos dos quais inerentes aos próprios postulados e procedimentos da 

investigação, aos quais o presente estudo também não foi alheio, e que dizem respeito, por 

exemplo, aos critérios de cientificidade do mesmo. Com efeito, e atendendo ao pendor 

naturalista deste trabalho, bem como ao número reduzido de sujeitos envolvidos no 

mesmo, impõe-se um reparo relativamente à validade dos seus resultados. Assim, importa 

ressalvar que estes deverão ser interpretados no âmbito das condições singulares em que o 

estudo decorreu, não sendo, por isso, possível a sua generalização a outros contextos. Do 

mesmo modo que não é possível ao homem contrariar o postulado de Heráclito, 

relativamente à impossibilidade de travessia do mesmo rio duas vezes, também o 

investigador etnográfico não poderá aspirar à replicação de situações únicas. Por tudo isto, 

e como já afirmámos, não pretendemos proceder a quaisquer generalizações, mas sim 

descrever e interpretar as atitudes, os sentimentos e as opiniões dos participantes no 

projecto, por forma a contribuir para a compreensão e aprofundamento da problemática 

analisada.  

De referir ainda que o desenho do programa em questão manteve um diálogo aberto 

com três variáveis, que Guskey & Sparks (1996) designam por conteúdo, processo e 

contexto, cuja articulação com o projecto é ilustrada no esquema representado na figura 10. 

Uma vez que a descrição profunda das três variáveis referidas configura o durâmen 

desta fracção empírica, optámos por avançar, neste momento, apenas com um 

esclarecimento das mesmas, quase em jeito de breviário. Assim, podemos afirmar que a 

variável designada por processo diz respeito às tarefas e estratégias seleccionadas para a 

formação das docentes e que devem, naturalmente, observar às características individuais 

das mesmas o que, de imediato, aduz também à importância que o contexto assume nos 

programas de desenvolvimento profissional e que pode ter um maior enfoque nas 

particularidades do meio envolvente, da organização ou, num nível ainda mais celular, nas 

características dos professores e dos alunos, dependendo do enfoque dos diferentes 

projectos. 
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Fig. 10 - Variáveis no processo de desenvolvimento profissional (Guskey & Sparks (1996) 

 

Na investigação que desenvolvemos, o contexto assume uma importância assinalável, 

não tanto no que se reporta às propriedades do meio ou da organização em geral, mas, em 

particular, no que diz respeito às características das professoras e dos alunos para quem as 

tarefas didácticas eram delineadas e aos quais foi solicitado um papel activo na reflexão 

sobre as actividades de ensino e de aprendizagem, havendo estes exercido uma influência 

decisiva na planificação das mesmas.  

Considerando a forte componente didáctica do programa de desenvolvimento do 

professor que implementámos, afigurou-se necessário atentar a um conjunto de 

características dos aprendentes, entre as quais destacamos as suas representações face a 

múltiplas dimensões inerentes à aprendizagem de uma língua estrangeira ou ainda as suas 

disposições ou preferências de aprendizagem. Assim, e embora se afigure possível 

apresentar um quadro sinóptico dos procedimentos e estratégias a que recorremos, e que 

incidiram na supervisão clínica e na investigação-acção ancoradas na observação das aulas 

e na reflexão sobre as mesmas, no que diz respeito à sua substância tal seria pouco 

esclarecedor numa fase inicial, pois, como afirma Tallerico (2005:5), "the content of 

teachers' on-the-job continuing education should be derived from data on student learning 
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needs." E é deste modo que assistimos à introdução da variável designada por conteúdo, 

que, no âmbito do presente estudo, foi, naturalmente, articulada com múltiplas concepções 

que se debruçam sobre a epistemologia do conhecimento profissional (Beattie, 1995; 

Elbaz, 1983; Grossman, 1990; Schön, 1983, 1987; Shulman, 1987; Wilson, Shulman & 

Richert, 1990), havendo também entabulado um diálogo interactivo e animado com as 

duas variáveis a que já nos reportámos, e do qual resultaram configurações contextuais, 

percursos, opções metodológico-processuais e de substância muito particulares e que 

passaremos a descrever com um maior rigor nos pontos que se seguem.  

 

2. O Processo  

 No processo de angariação de dados que contribuíssem para a clarificação das 

questões investigativas do presente estudo, socorremo-nos de uma metodologia flexível e 

pluralista que congregou múltiplas estratégias, procedimentos, instrumentos e fontes de 

evidência. Estes encontram-se ancorados nos princípios e pressupostos da investigação e 

em conformidade com a dupla dimensão do projecto, que, como já vimos, pretende 

identificar não só as implicações que o mesmo poderá ter nas professoras que nele 

participaram, mas também, embora num nível mais subsidiário, o seu impacto nas 

aprendizagens dos alunos. 

 

2.1 Procedimentos de recolha e análise de dados  

Partindo do princípio que qualquer análise exaustiva da realidade requer a recolha de 

um número regular de evidências ao longo de um período extenso de tempo, tentámos 

reunir um leque amplo de informações com vista a confirmar aquilo que Erickson (cit in 

Lessard-Hérbert et al, 1994) designa por key assertions. Estas foram recolhidas durante 

todo o processo, através da combinação de estratégias várias, nomeadamente a observação 

de aulas, a supervisão clínica, a investigação-acção, a análise documental e a entrevista, 

que serão alvo da nossa atenção no ponto que se segue. Para além destes procedimentos, 

em algumas situações recorremos também à análise anamnésica, o que foi possibilitado 

pelo facto de havermos participado directamente nas situações observadas. 

 A interpretação da informação foi pautada pela triangulação não só dos dados, mas 

também dos significados a eles atribuídos pelos intervenientes no projecto, nomeadamente 

pelas professoras, pela investigadora e, em alguns casos, pelos alunos. De igual modo, 
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recorremos à triangulação de investigadores com vista à validação da informação fornecida 

por alguns dos questionários realizados, tendo-se recorrido a dois juízes para a realização 

desta actividade.  

 Para finalizar, importa ainda referir que embora houvéssemos privilegiado os 

procedimentos da análise qualitativa, alguns dos dados foram submetidos a uma análise 

quantitativa, em especial quando se verificou ser necessário determinar a frequência de 

certos procedimentos pedagógico-didácticos ou identificar algumas das características das 

três turmas envolvidas no projecto.  

 

2.1.1 A observação das aulas 
 
Na medida em que a nossa investigação recai sobre a actuação do professor no 

espaço pedagógico, a observação das aulas revelou-se uma estratégia fundamental, 

possibilitando uma análise empírica minuciosa dos acontecimentos e facilitando um acesso 

amplo e expressivo à compreensão do contexto em que estes ocorreram. Contudo, e como 

nem sempre era possível a observação directa das aulas, estas foram sempre videogravadas 

e transcritas, o que permitiu não só a redução da subjectividade das observações, em 

especial nos casos em que a mesma pessoa desempenhava a função de dinamizadora da 

aula e observadora/comentadora da mesma, mas também o contacto com uma 

multiplicidade de factores contextuais, possibilitando a identificação de aspectos que 

inicialmente não haviam sido previstos no enfoque da própria observação. Conscientes da 

dificuldade de apreender o real tal como ele é, e no pressuposto que tal apreensão acaba 

por se traduzir apenas numa representação do mesmo, optámos por recorrer a vários 

observadores, nomeadamente às duas docentes que participaram no projecto e que, 

concomitantemente, também se disponibilizaram a colaborar nas actividades de transcrição 

das aulas sempre que necessário. Relativamente a este passo do trabalho de recolha de 

informação, importa referir que a transcrição se baseou num conjunto de princípios 

genéricos e que, de seguida, passamos a explicitar: 

 

1. A transcrição é ortográfica e linear, obedecendo à ordem das intervenções. 

 

2. Quando se constatou ser impossível a transcrição em segurança daquilo que 
foi dito, tal é indicado pela convenção «IND». 
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3. Quando sentimos a necessidade de transcrever erros de tipo fonético, 
ortográfico e prosódico, ou ainda quando os intervenientes optaram pela 
invenção de palavras recorremos ao IPA1 (para o inglês). Nestes casos, a 
transcrição fonética aparece entre parêntesis rectos logo a seguir à palavra ou à 
sílaba em causa. 

 

4. Quando há momentos em que se empregam ou soletram letras do alfabeto, 
estas serão capitalizadas para evitar confusões com palavras. 

 

5. A transcrição é sempre verbal respeitando, contudo, todos os elementos não-
-verbais que esclarecem ou complementam a situação. Nestes casos, recorremos 
à descrição ou à referência a tais elementos entre parêntesis. 

 
6. As informações relevantes acerca do comportamento dos intervenientes no 
espaço pedagógico foram indicadas do seguinte modo: 

a) «SIL» - silêncio, reportando-se a situações em que é solicitada a palavra 
ao aluno e este não corresponde ou tarda em fazê-lo; 

b) «INT» - interrupção, sendo utilizada antes da intervenção do sujeito que 
interrompe. 

 

7. Na transcrição de fenómenos prosódicos fizemos uso dos seguintes sinais: 

a) maiúsculas: na transcrição de palavras ou sílabas que foram de alguma 
forma acentuadas (ex.: at THIS moment); 

b) / e //: para indicar pausas breves e longas, ou seja, inferiores ou 
superiores a 2 segundos, respectivamente. 

 

8. A pontuação é normalmente omitida excepto nas situações em baixo 
discriminadas: 

a) nas frases interrogativa e exclamativa, em que se mantém o ponto de 
interrogação e de exclamação para evitar ambiguidade e para tentar traduzir 
uma entoação aproximada à utilizada; 

b) quando há suspensão intencional da frase, em que utilizaremos as 
reticências (...).   

 

9. Os interlocutores são identificados da seguinte forma: 

- Professora: P 
                                                 
1 Excepto nos casos em que os meios de transcrição ao nosso alcance não possuíam todos os símbolos 
necessários, pelo que sentimos a necessidade de, ocasionalmente, introduzir algumas substituições.  
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- Dois ou mais alunos: ALS 

- Aluno não identificado: A 

- Os alunos que forem identificados serão indicados pelas iniciais dos 
nomes por que forem designados pela professora em maiúscula. Por 
exemplo, o João Pedro será designado por JP, o Miguel Costa por MC, etc.. 
Quando um aluno é interpelado apenas por um nome e a inicial do mesmo é 
coincidente com a letra escolhida para designar um aluno não identificado, 
este será diferenciado pelas duas primeiras letras do seu nome. Assim, a 
aluna Joana é identificada apenas pela inicial J e a Ana pelas letras AN. 

 

 10. As várias interacções foram codificadas com vista a uma rápida 
identificação das aulas e dos episódios transcritos e analisados. Assim, e a fim 
de preservar a identidade das duas docentes que colaboraram connosco neste 
projecto, estas serão individualizadas sempre por uma inicial (B e C), 
estendendo-se a mesma às respectivas turmas2.  

 

 Para finalizar, importa ainda referir que foram observadas 37 aulas no total e 

embora a observação de aulas se possa constituir enquanto um modelo autónomo de 

desenvolvimento profissional, no nosso projecto ela aparece em conjugação e integrada em 

estratégias mais amplas que, em seguida, passaremos a descrever. 

 
 
2.1.2 A supervisão clínica 
 
Desenvolvida nos E.U.A. no final dos anos 50 por Cogan, Anderson e Goldhammer, 

na Universidade de Harvard, Massachusetts, a supervisão clínica constitui-se como um 

compósito de orientações que visam melhorar o ensino dos professores na sala de aula, ou 

clínica, como era designada nesta perspectiva essencialmente para se diferenciar de outras 

práticas supervisivas de índole mais geral. Embora tenha sido concebida inicialmente no 

âmbito da formação inicial para tentar dar resposta ao descontentamento demonstrado 

pelos alunos, relativamente ao facto de os seus supervisores não conseguirem ensiná-los a 

ensinar, tem-se verificado um alargamento progressivo desta estratégia ao âmbito da 

formação contínua e do desenvolvimento profissional de professores. 

                                                 
2 Tal procedimento também foi adoptado para nós (A) e para os nossos alunos. As aulas serão identificadas 
por um número seguindo uma ordem cronológica, sendo também atribuída uma numeração própria às 
intervenções verbais dos sujeitos em cada aula.  
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Vários autores  (Cogan, 1980; Goldhammer et  al, 1993; Anderson & Snyder, 1993; 

Sergiovanni & Starratt, 1993) concebem a supervisão clínica como um ciclo em que 

interagem diferentes fases. Embora a configuração exacta de cada um destes estádios varie 

de autor para autor, Goldhammer et al (op.cit.) faz uma descrição do ciclo que é 

representativa do género e que se pode visualizar no esquema que se segue. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11- Fases do ciclo da supervisão clínica segundo Goldhammer et al (1993) 

 

Quando a supervisão clínica é adoptada, o encontro de pré-observação representa 

uma oportunidade excelente para o estabelecimento de uma relação de confiança e respeito 

mútuo, sem a qual se torna difícil proceder livremente à discussão e reflexão sobre 

múltiplos aspectos relacionados com a aula a observar, como por exemplo a qualidade dos 

materiais, as competências a desenvolver nos alunos, a identificação de possíveis 

problemas ou a própria estratégia a seguir na observação da aula, entre muitos outros.  

Relativamente à observação da aula propriamente dita, importa referir que, embora as 

docentes assistissem às aulas directamente sempre que possível, a análise e reflexão sobre 

a mesma tinha lugar num momento posterior, em que todas (re)visionavam a aula em vídeo 

individualmente. Este visionamento já era acompanhado da leitura e análise do respectivo 

protocolo3 e, após a sistematização da informação recolhida, as professoras reuniam-se 

num encontro de pós-observação, assumindo um papel activo, revendo os dados e 

reflectindo em conjunto sobre a actuação pedagógica da docente observada. Importa ainda 

referir que quer os seminários que antecediam quer os que se seguiam à aula eram 

genericamente orientados por um guião ao qual nos reportaremos com maior detalhe ainda 

                                                 
3 Dependendo das condições acústicas das salas, a investigadora poderia facultar o protocolo da aula já numa 
versão definitiva ou num primeiro esboço que, no caso, seria completado com a colaboração das restantes 
docentes.   
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nesta fracção capitular, que pretendia conferir um maior grau de estruturação às sessões de 

supervisão, bem como provocar uma reflexão sistemática sobre e para a acção. 

O último momento deste ciclo da supervisão clínica consiste na avaliação da própria 

acção supervisiva para aferir da produtividade da mesma e considerar as modificações 

necessárias das práticas e técnicas utilizadas, com vista a facultar uma resposta mais 

adequada às necessidades e acções futuras dos intervenientes. Também nesta fase, e em 

virtude da dimensão investigativa a que o estudo também atende, optámos por recorrer ao 

preenchimento de um guião relativo às necessidades e preocupações das professoras no 

sentido de facilitar o tipo de análise que o projecto requer.  

Importa ainda referir que os seminários de pré- e de pós-observação ocorreram ao 

longo de todo o ano lectivo com uma periodicidade semanal e tiveram uma duração 

aproximada de duas horas, perfazendo um total de quarenta sessões e de aproximadamente 

oitenta horas. Contudo, e para além destas reuniões, que tinham lugar num horário fixo e 

num local pré-determinado, a ordem de trabalhos destes encontros acabava por se 

prolongar no tempo e no espaço, assumindo é certo uma tónica mais informal, e 

manifestando-se nos vários momentos e locais em que as docentes se cruzavam ao longo 

da semana. Nestes encontros mais breves também se procedia à partilha de opiniões, 

sentimentos e pontos de vista, e tudo isto contribuiu para a configuração desta estratégia 

supervisiva como um mecanismo de apoio e de assistência ao professor, imbuída num 

ambiente relacional em que imperavam sentimentos como a amizade, o respeito mútuo e a 

autenticidade. A este propósito, Goldhammer et al (op.cit.) afirmam mesmo que a 

supervisão clínica é mais importante enquanto conceito do que enquanto método, pois só 

uma relação assente em princípios humanistas pode potenciar uma atmosfera conducente à 

mudança do professor em formação.  

Profundamente revestida por uma auréola reflexiva, a supervisão poderá 

potencialmente contribuir não só para a mudança das práticas, mas também para o 

desenvolvimento cognitivo dos intervenientes, propiciando a sua passagem de níveis de 

reflexão elementares e de natureza mais técnica para patamares cujo teor Sá-Chaves 

(1999b) classifica de metacognitivo e metapráxico. Como veremos posteriormente, esta 

transição manifestou-se a vários níveis, sendo visível, por exemplo, no facto de as docentes 

tenderam a assumir uma maior responsabilidade não só pelo seu crescimento profissional, 
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mas também pelas diversas fases do próprio processo supervisivo, passando a supervisão 

clínica a assumir uma tónica eminentemente colegial. 

Tendo por alicerces a reflexão, a acção e a colegialidade com vista à melhoria do 

desempenho do docente na aula, esta estratégia formativa aproxima-se da investigação-

-acção de natureza colaborativa, a que já nos referimos no capítulo anterior enquanto 

modelo de desenvolvimento profissional, e que, por isso, abordaremos aqui de modo 

bastante sumário.  

 

2.1.3 A investigação-acção  
 
Partilhando algumas afinidades com os postulados da supervisão clínica, também a 

investigação-acção privilegia o diagnóstico da situação, a identificação de áreas 

problemáticas, a análise aliada à reflexão e a consequente tomada de decisão. Por isso, esta 

metodologia assume-se como mais uma alternativa produtiva no estudo de variadíssimas 

situações da esfera educacional, nomeadamente no desenvolvimento profissional do 

professor. 

Sendo finalidade da investigação didáctica a reconstrução de um saber orientado para 

a compreensão e transformação das práticas educativas no contexto da sala de aula4, e 

pretendendo o presente estudo facilitar a (re)construção do conhecimento do professor e a 

mudança da sua actuação no espaço pedagógico, o percurso metodológico da investigação 

acaba por se enquadrar numa dimensão da didáctica praxeológica. Assim, e ainda no 

domínio de um paradigma ecológico e de descoberta da investigação educacional, 

procedeu-se à observação das situações educativas no terreno, à identificação de áreas 

problemáticas e à necessidade de projectar vários planos de intervenção que, na sua 

generalidade, vão ao encontro daquilo que Kelly (cit in Vieira, 1998:155) designa como 

simultâneos e integrados, obedecendo aos princípios que se seguem: 

 

1. Voltam-se simultaneamente para a resolução de problemas práticos e para a 
expansão do conhecimento científico 

2. Enfatizam o desenvolvimento de competências dos respectivos actores 
3. São realizados de forma colaborativa 
4. Reportam-se a uma situação imediata 
5. Integram acções de feedback num processo cíclico 
6. Visam a compreensão alargada de uma determinada situação social 

                                                 
4 Sobre esta questão vide Alarcão (1989), Andrade & Araújo e Sá (1994) ou ainda Araújo e Sá (2000). 
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7. Aplicam-se prioritariamente à compreensão de processos de mudança no 
seio de sistemas sociais 

8. São realizados num quadro ético mutuamente aceite 
  

Embora estas características se apliquem globalmente aos projectos de investigação-

-acção que tiveram lugar no nosso programa de intervenção, estes diferiram entre si no que 

diz respeito não só ao papel que os vários intervenientes desempenharam, mas também aos 

destinatários e principais beneficiários dos mesmos. Neste momento, podemos registar um 

breve apontamento sobre a natureza dos vários empreendimentos de investigação-acção 

realizados, um dos quais resultou da identificação de uma situação-problema na actuação 

pedagógica das docentes por parte da investigadora e que dizia respeito ao ensino da 

leitura e compreensão. A reflexão e a discussão conjunta sobre esta questão espoletou a 

necessidade de se projectar um programa de intervenção que, embora numa primeira 

instância tivesse como público-alvo as professoras B e C, acabou por se estender aos seus 

alunos que, indirectamente, se constituíram também como destinatários da implementação 

do projecto em questão.  

As dificuldades de expressão escrita manifestadas pelos discentes foram o grande 

catalisador de outros dois planos de investigação-acção que, embora tivessem um objectivo 

comum, ocorreram em balizas temporais distintas e socorreram-se de procedimentos de 

intervenção diferenciados. Um destes planos de acção adoptou o portefólio como 

instrumento e mecanismo de desenvolvimento da competência escrita dos alunos, não se 

circunscrevendo ao espaço pedagógico e decorrendo ao longo de todo o ano lectivo em 

articulação com intervenções mais esporádicas e pontuais na sala de aula, através da 

dinamização de oficinas de escrita, de revisão e de edição de textos. Finalmente, o terceiro 

projecto de intervenção resultou da constatação por parte da investigadora da pouca 

autonomia que os alunos manifestavam em relação à sua pessoa enquanto docente e das 

dificuldades que estes sentiam em reflectir sobre vários aspectos relacionados com a sua 

aprendizagem. Para além da implementação de estratégias pontuais ao nível da sala de 

aula, o portefólio, desta vez encarado como um instrumento potenciador da reflexão e 

emancipação dos alunos, foi utilizado enquanto estratégia de desenvolvimento da sua 

reflexividade e autonomia. Como já afirmámos em outro lugar e em outra circunstância 

(Nunes, 2004:334): 
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 "As learners become more aware of the state of their knowledge 
and of their strategies for learning, they can more easily identify 
obstacles to their learning and, by exercising control over their 
learning strategies, they can begin considering solutions for those 
problems". 

  

2.1.4 A entrevista 

 As entrevistas às docentes B e C realizaram-se cerca de um ano após a conclusão 

do projecto de intervenção, apresentando a duração média de uma hora. Com esta técnica 

pretendíamos recolher informação sobre o pensamento e concepções das entrevistadas 

relativamente aos processos e resultados do programa de desenvolvimento, e articulá-la 

com a que já havíamos recolhido em momentos anteriores e através de outros métodos, 

nomeadamente através do recurso à redacção de um ensaio reflexivo sobre o projecto em 

que participaram e à qual já aludimos no ponto anterior.   

No sentido de criar um ambiente mais descontraído, precedemos a entrevista por uma 

breve conversa informal, em que sublinhámos que o nosso interesse se circunscrevia à 

compreensão das suas opiniões relativamente ao projecto já terminado e julgamos estar em 

condições de afirmar que as docentes manifestaram um total à vontade perante esta 

situação. Tal poderá ter sido um resultado directo da relação de proximidade e de 

confiança que se estabeleceu entre nós, pelo facto de havermos trabalhado em conjunto 

durante o ano lectivo anterior. 

A registar também que a entrevista foi conduzida de modo semi-directivo, tendo sido 

respeitadas as perspectivas das entrevistadas e havendo-lhes sido permitido tomar a palavra 

sempre que o desejassem, evitando, assim, a nossa interferência e influência no seu 

discurso. Contudo, e como é normalmente previsto neste tipo de entrevista, a mesma 

obedeceu a uma estruturação bem definida, com objectivos previamente estabelecidos e 

que configuraram a elaboração de um guião, que se pode visualizar no quadro 8:  

Para além das questões ilustradas neste quadro e que orientaram a recolha de 

informação que nos permitisse aprofundar a compreensão das opiniões das docentes nos 

pontos em questão, salvaguardou-se também a possibilidade de alargamento e reordenação 

dos temas seleccionados ao longo da entrevista, quer porque as entrevistadas os 

mencionassem, quer porque estas acabavam por fornecer informação para os mesmos de 

modo espontâneo e previamente a qualquer solicitação no sentido de o fazerem.   
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Questão 1 Quais as razões que a levaram a envolver-se num projecto desta natureza? 
 

 
Questão 2 

Já participou certamente em outros programas que visavam o seu desenvolvimento 
profissional. De entre os diferentes programas de formação e de desenvolvimento em 
que participou, quais os que constituíram uma experiência de aprendizagem mais 
importante? Porquê?  
 

Questão 3 Qual é a sua opinião sobre a modalidade da formação adoptada no nosso programa de 
desenvolvimento e sobre as estratégias adoptadas?  

 
Questão 4 Que expectativas é que tinha relativamente ao percurso e aos resultados do projecto? 

 
Questão 5 Considera que o programa de intervenção correspondeu às suas expectativas? Porquê? 

 
Questão 6 Ainda se recorda daquilo que aprendeu no programa em questão? 

 
 

Questão 7 
Quais são as aprendizagens mais significativas que reuniu desta experiência e que 
poderão melhorar as suas capacidades para ajudar os alunos a aprender? Pode descrevê-
-las? 
 

Questão 8 Que impacto é que considera que o programa em que participou teve nos seus alunos? 
 

Questão 9 
 

Recolheu algumas evidências sobre a melhoria dos processos e resultados de 
aprendizagem dos alunos? Quais? 
 

 

Quadro 8 - Guião da entrevista 

  

Para finalizar, registe-se ainda que as entrevistas foram videogravadas com o 

consentimento das intervenientes e posteriormente transcritas. Após a sua transcrição, 

procedemos a várias leituras da mesma, com o objectivo de recolher dados de opinião 

"para a caracterização do processo em estudo" (Estrela, 1994:342), e do que decorreu a 

emergência de um conjunto de linhas de pensamento que originaram a construção de uma 

matriz categorial. 

 

 

2.1.5 A análise documental 

 

A análise documental incidiu nos documentos facultados pela escola e naqueles que 

foram produzidos e utilizados no âmbito do projecto de intervenção, entre os quais 

destacamos as transcrições de todas as aulas observadas e os guiões de preparação dos 

seminários de pré- e pós-observação. Embora nos tenhamos baseado em instrumentos 

desenhados por Koehler (1999) para a orientação dos registos da docente observada (vide 
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quadros 9 e 10), sentimos necessidade de construir um novo guião que orientasse as 

reflexões das docentes que desempenhassem unicamente o papel de observadoras (v. 

quadro 11). Estes documentos destinavam-se a actuar como instrumentos de recolha de 

informação não só relativamente ao modo como o projecto de intervenção decorria, mas 

também em relação aos conteúdos da reflexão de todas as docentes.  

 
GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 

 
Professora/Aula:_________________________________________ 
Assunto da aula: _________________________________________ 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário 
de pré-observação com os elementos do seu grupo de trabalho: 
 
1. Que objectivos identificou para esta(s) aula(s)? 
2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais 
do programa? 
3. Que materiais pretende utilizar? 
4. A que metodologias tenciona recorrer? 
5. Que aspecto(s) da sua prática de ensino deseja que observemos? 
6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? 
7. Que informações sobre a turma devemos conhecer? 

 
Quadro 9- Guião para seminários de pré-observação (trad. e adaptado de Koehler, 1999:112 ) 

 

                                                                                                       

 

GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula:___________________________________________ 
Assunto da aula: __________________________________________ 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la 
na reflexão que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir questões 
semelhantes no seminário de pós-observação. Se desejar proceder a uma 
reflexão mais detalhada e personalizada, pode também fazê-lo sob a forma de 
ensaio. 
 
1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava 
que ocorressem nesta aula? 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
3.Se tivesse oportunidade de leccionar esta aula novamente, o que faria de 
modo diferente? 
4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 

 

Quadro 10- Guião para seminários de pós-observação (traduzido e adaptado de Koehler, 
1999:113)                                                                                                  
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 
Professora/Aula:________________________Observadora:_________ 
Assunto da aula: ___________________________________________ 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la 
na reflexão que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir  
questões semelhantes no seminário de pós-observação.  

 
1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega.  

 

Quadro 11-  Guião para seminários de pós-observação 

 

Para além destas orientações para os seminários de pré- e de pós-observação, as 

docentes cujas aulas eram observadas preenchiam ainda um outro guião, num momento 

posterior ao seminário de pós-observação. Este foi elaborado a partir de um esquema 

desenhado por Reiman & Thies-Sprinthall (1998) e que serviu os propósitos de uma 

investigação que envolvia o uso de portefólios reflexivos com professores estagiários num 

modelo de natureza dialógica e desenvolvimentista, que teve como objectivo principal 

fomentar a reflexão e o desenvolvimento da díade. No projecto que aqui descrevemos, este 

guião para a reflexão pretendia não só dar continuidade ao processo reflexivo, mas também 

fornecer feedback sobre o efeito que os comentários realizados sobre as aulas da docente 

observada produziam na mesma (v. quadro 12). Com efeito, e apesar da existência de um 

bom ambiente relacional entre as professoras envolvidas no projecto, nem sempre o 

seminário de pós-observação se assumia como o momento e o local para se partilharem 

sentimentos de natureza mais íntima, especialmente se estes envolviam alguma tristeza ou 

frustração. Julgamos que o facto de decorrer algum tempo entre a altura em que as 

apreciações e análises eram feitas e o registo escrito e pessoal de uma reacção às mesmas 

poderia facultar uma resposta mais ponderada e reflectida do que aquela que é 

normalmente a reacção imediata a uma qualquer situação, contribuindo não só para uma 

maior maturação e consciencialização sobre os sentimentos, preocupações e necessidades 

da docente observada.  
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REFLEXÕES SOBRE NECESSIDADES E PREOCUPAÇÕES PROFISSIONAIS 
DAS PROFESSORAS 

 
Neste projecto importa também conhecer as questões de natureza profissional que 
preocupam o professor. Tal conhecimento permite o ajustamento das práticas supervisivas 
às suas reais necessidades e, em consequência, poder-se-á equacionar o seu 
desenvolvimento profissional de modo mais consciente e eficaz. Complete as frases que se 
seguem de acordo com as suas convicções, sentimentos e preocupações face aos itens 
enunciados. 
 
1. A aprendizagem mais importante que esta aula me facultou... 
2. Quando penso sobre a minha experiência enquanto docente, preocupo-me com... 

a) ... e sinto-me ... 
3. Eu concordo/discordo consigo no que diz respeito a... 
4. As questões que tenho neste momento são... 
5. Eu classifico a minha experiência de ensino nesta aula como: 
    a) Pouco satisfatória   b) Satisfatória   c) Muito satisfatória   d) Excelente 
6. Outras observações: ...                                                                                        

 

Quadro 12 - Guião para reflexões sobre necessidades e preocupações profissionais das professoras 
(traduzido e adaptado de Reiman & Thies-Sprinthall, 1998:93) 

                   

                                          

 Ainda no que diz respeito à documentação relacionada com as docentes, 

procedemos também à análise das reflexões que estas produziram, sob a forma de ensaio, 

acerca do projecto de intervenção no final do mesmo e que foram orientadas por um 

conjunto de questões que se podem visualizar no quadro 13: 

 

 

 
Balanço sobre o Projecto de Intervenção 

 
Ao longo deste ano lectivo, trabalhámos em conjunto num projecto que visou potenciar 

o seu desenvolvimento profissional e, para finalizar, gostaria de recolher algumas impressões 
sobre o modo como o processo decorreu. Para tal, vou solicitá-la no sentido de responder às 
questões que se seguem, reafirmando, desde já, o meu reconhecimento pela sua colaboração. 
 

1. Quais os factores que a levaram a participar nesta investigação?  
2. O projecto correspondeu às suas expectativas? 
3. Pensa que o programa que implementámos contribuiu para desenvolver o seu 
conhecimento profissional? Justifique a sua resposta. 
4. Este projecto tornou-a predisposta a participar em investigações semelhantes? 
5. Que sugestões gostaria de dar/ o que gostaria de acrescentar? 

 
 

Quadro 13 - Balanço sobre o Projecto de Intervenção 
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No que diz respeito ao levantamento de informação directamente relacionada com os 

alunos e com a sua aprendizagem, procedemos à consulta do seu dossier de turma, bem 

como à análise de alguns dos trabalhos realizados por estes, dos seus portefólios e das suas 

reflexões a propósito das aulas observadas, cujo guião é ilustrado no quadro que se segue:  

 

 
REFLEXÕES SOBRE A(S) AULA(S) DE INGLÊS 

 
Professora/Aula:____________Turma:_____Data/Hora:__________  
Assunto da aula: ________________________________________ 
 

1. O que é que aprendeste nesta aula? 
2. Quais os momentos em que sentiste mais dificuldades? 
     a) Identifica as razões dessas dificuldades. 
3. Identifica aquilo que mais/menos gostaste na(s) aula(s). 
4. Sugestões para a professora. 

  
 

Quadro 14 - Guião para reflexões sobre as aulas de Inglês 
                                   
 
 

 2.2 Informação recolhida e instrumentação 
 
 
 Em congruência com o nosso posicionamento paradigmático, com o quadro 

conceptual e com os objectivos da investigação, procedemos à recolha de informação 

através do recurso a instrumentos e técnicas diversificadas.   

 Embora o objectivo desta investigação se prenda com a figura do professor, é 

imperioso não descurar as variáveis que mais directamente informam a sua actuação, pelo 

que não pudemos deixar de considerar as necessidades dos seus alunos, bem como as 

características dos mesmos. Assim, nos pontos que se seguem, procederemos à 

apresentação sumária do tipo de informação recolhida e dos instrumentos utilizados 

relativamente aos intervenientes principais, nomeadamente as professoras e os seus alunos. 

 À informação recolhida aplicaram-se maioritariamente procedimentos típicos da 

análise qualitativa, que incidiram na procura de categorias referentes às várias questões 

abordadas, pelo que, aquando da descrição dos instrumentos utilizados, só especificaremos 

as técnicas de tratamento de dados nos casos em que estes foram sujeitos a um outro tipo 

de análise, nomeadamente a uma análise de natureza quantitativa.  
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2.2.1 Instrumentos de caracterização das professoras 

Os instrumentos utilizados nas diferentes fases do programa de desenvolvimento 

profissional que implementámos tiveram como objectivos principais não só a recolha de 

informação necessária à caracterização das docentes envolvidas no mesmo, mas também a 

compilação de dados de suporte à concepção do próprio programa. Com a excepção do 

IEE, que foi realizado pelas três participantes, todos os instrumentos foram utilizados 

apenas com as docentes B e C, havendo sido estes numerados de 1 a 7, segundo a ordem 

cronológica da sua aplicação e que de seguida passaremos a descrever (v. Instrumentos de 

caracterização das professoras no Anexo 1). 

 

 Instrumento nº 1: Questionário de Teorias Pessoais (QTP) 

Tendo como primeira finalidade a caracterização do corpo de concepções e as 

atitudes das professoras relativamente aos alunos e ao processo de ensino-aprendizagem 

decidimos aplicar um questionário de teorias pessoais a partir de um instrumento 

desenvolvido por Reiman & Thies-Sprinthall (1998) para este propósito. O QTP foi 

preenchido pelas docentes no início e no final do programa que aqui pretendemos 

descrever, com vista a identificar a ocorrência de alterações a este nível.   

 

 

 

Instrumento nº 2: Questionário sobre Actividades de Ensino (QAE) 

 Com o objectivo de caracterizar as representações que as professoras possuíam das 

suas práticas anteriores, recorremos ao QAE desenvolvido por Vieira (1998) por referência 

a uma pedagogia para a autonomia, no qual as docentes indicaram a importância que 

atribuíam a cada um dos itens referidos através de uma escala de frequência. De entre 

estes, contam-se alguns parâmetros das actividades didácticas considerados essenciais 

numa pedagogia que pretende desenvolver a autonomia do aprendente, tais como a 

reflexão sobre a aprendizagem, a monitorização das estratégias de aprendizagem 

utilizadas, a tomada de decisões, etc.. 
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 Este questionário foi preenchido na fase inicial e final do projecto de intervenção e 

a análise das respostas foi sujeita a uma triangulação com os dados que resultaram da 

observação das aulas.   

 

Instrumento nº 3: Inquérito sobre o Conhecimento Profissional da Professora 

(ICPP)  

Este instrumento foi elaborado por nós a partir da categorização de Shulman (1996, 

1987) e Elbaz (1983) relativamente ao conhecimento profissional do professor e teve como 

finalidade uma maior compreensão das representações que as docentes possuíam sobre as 

diversas dimensões do seu conhecimento profissional. Assim, foram entregues sete cartões 

às professoras e em cada cartão constava uma das categorias identificadas por Shulman 

(op.cit.). Com vista a clarificar a ocorrência de dúvidas suscitada pela terminologia 

utilizada, subdividimos cada uma destas categorias em subcategorias e solicitámos as 

docentes no sentido de posicionar o conhecimento que julgavam possuir em cada um dos 

domínios entre o "muito bom" e o "insuficiente". As subcategorias que incluímos em cada 

domínio não apresentavam uma forma definitiva, pelo que informámos as participantes 

que poderiam acrescentar outras que considerassem pertinentes. Após o preenchimento dos 

cartões, foi-lhes solicitado que reflectissem também sobre o conhecimento que possuíam 

de si próprias (Elbaz, ibid.), sobre as suas qualidades, limitações, traços da personalidade, 

etc.. Esta reflexão assumiu a forma de ensaio, havendo sido realizada em casa de cada uma 

das professoras e entregue à investigadora no dia seguinte.  

Considerando que a avaliação do desenvolvimento profissional do professor passa 

também pela consideração das representações das docentes sobre o mesmo, este inquérito 

foi realizado no início e no final do projecto, com vista a aferir das mudanças registadas a 

este nível.  

 

Instrumento nº 4: Questionário sobre as Competências de Ensino (QCE)  

Este instrumento foi desenvolvido por Hopkins et al. (1997) no âmbito de um 

projecto designado por Improving the Quality of Education for All (IQEA), cujo objectivo 
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principal era o desenvolvimento da escola e o seu relacionamento positivo com a 

mudança5. 

No âmbito do nosso projecto, o questionário sobre as competências de ensino 

facultou uma oportunidade para as professoras identificarem as suas competências de 

ensino e reflectirem sobre os processos e as actividades a adoptar durante o programa de 

intervenção com vista a melhorá-las, sendo composto por quatro fases distintas. Numa 

primeira fase, as docentes identificariam as suas competências de ensino e procederiam à 

sua avaliação, através da atribuição de uma classificação entre 1 (mais competente) e 5 

(menos competente) de acordo com o nível de competência que julgavam possuir. Num 

segundo momento, estas competências seriam revistas face a um conjunto de sete 

competências de ensino, com vista a proceder-se à identificação daquelas que se 

encontravam menos desenvolvidas. Embora estas duas fases decorressem a título 

individual, a terceira fase já envolvia a partilha da informação previamente registada no 

questionário no sentido de as professoras identificarem áreas comuns de intervenção. 

Finalmente, a quarta fase é caracterizada pela reflexão conjunta sobre as possibilidades de 

apoio mútuo e sobre as estratégias de colaboração a adoptar no projecto de 

desenvolvimento em questão. 

Este instrumento foi aplicado no início do projecto, mais precisamente no mês de 

Setembro, e teve uma importância assinalável. Efectivamente, para além de facilitar o 

diagnóstico das necessidades de aprendizagem e de desenvolvimento das professoras, 

contribuiu também para a reflexão e para uma maior consciencialização das mesmas sobre 

si próprias. O seu contributo também foi importante no que diz respeito à concepção do 

próprio programa, à selecção de um conjunto de estratégias a recorrer ao longo do mesmo, 

bem como à configuração de um leque de actividades de desenvolvimento a implementar.  

 

Instrumento nº 5:"Paragraph Completion Method" (PCM) 

 No sentido de caracterizar o nível de complexidade conceptual em que as docentes 

se encontravam e, deste modo, compreender seu modo de funcionamento psicológico 
                                                 
5 O projecto IQEA decorreu ao longo de dez anos e nele estiveram envolvidas cerca de sessenta escolas de 
quatro países, nomeadamente a Inglaterra, Porto Rico, a África do Sul e a Islândia. Com vista a atingir os 
objectivos já referidos, as escolas foram convidadas a partilharem a sua concepção de melhoria e a articulá-la 
com um conjunto de princípios e de valores centrais sobre a mesma, tais como o enfoque na melhoria da 
aprendizagem dos alunos, o envolvimento de toda a comunidade escolar e o encorajamento da colaboração 
entre os vários elementos dessa comunidade. Para mais informação sobre os processos utilizados, consultar 
Hopkins et al. (2000a, 2000b).  



Estudo Empírico 
______________________________________________________________________________ 

 167

recorremos ao PCM (Hunt et al, 1978), instrumento a que já nos reportámos no capítulo 

anterior e que, ao permitir situar o desenvolvimento conceptual do indivíduo num tipo de 

funcionamento mental, que se apresenta num contínuo entre a rigidez e a flexibilidade, 

constitui-se como um instrumento importante no estudo do professor e do seu 

desenvolvimento profissional. 

 Os temas abordados nesta prova reportam-se ao modo como o sujeito lida com o 

conflito, a crítica, o desacordo, a incerteza e a autoridade e o indivíduo terá de completar 

seis inícios de frases por escrito e num período limitado de tempo. A identificação do nível 

conceptual dos sujeitos que realizam esta prova faz-se com base na atribuição de um valor 

entre 0 e 3 a cada um dos seis parágrafos que estes completem ou dos valores das 

categorias intermédias (0.5, 1.5, e 2.5), de acordo com os critérios previstos para a sua 

inclusão em cada um dos quatro níveis previstos. O PCM foi aplicado no início (Setembro) 

e no final do projecto (Julho) e a sua correcção foi realizada por dois juízes após um 

processo de auto-aprendizagem a partir da correcção dos exemplos fornecidos no manual 

do teste. 

  

 Instrumento nº 6: Inventário de Estilos de Ensino (IEE)  

 O Inventário de Estilos de Ensino é um instrumento descritivo das preferências dos 

professores relativamente a um conjunto de domínios relacionados com o seu ensino, 

havendo sido desenvolvido por Silver & Hanson (1998) a partir da pesquisa de Jung e de 

Myers-Briggs (cit in Myers, 1998), sobre a influência da personalidade do indivíduo ao 

nível do processamento de informação. Aquando da aplicação do IEE, é solicitado aos 

indivíduos que se posicionem face a 56 afirmações distribuídas por vários domínios do 

ensino, tais como a planificação, a execução, os objectivos curriculares e a avaliação entre 

outros, atribuindo-lhes 5, 3, 1 ou 0 pontos de acordo com a sua primeira, segunda, terceira 

ou última preferência, respectivamente. A análise das respostas ao presente inventário 

permite traçar um perfil dos sujeitos e compreender as suas opções de ensino de forma 

mais cabal, pelo que também optámos pela sua aplicação numa fase do projecto que ainda 

se pode considerar como inaugural. Porém, e porque a sua administração ocorreu em 

simultâneo com o instrumento equivalente para os alunos, nomeadamente o IEA, esta 

sucedeu apenas no mês de Janeiro.    
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 Instrumento nº 7: Concepções relativas ao Ensino da Leitura (CEL) 

Este questionário é composto por duas perguntas abertas que visam, por um lado, 

identificar o conhecimento das professoras sobre as perspectivas e as abordagens actuais 

sobre o ensino da leitura e, por outro, compreender as representações que estas possuíam 

sobre a sua prática de ensino por referência a esta macrocapacidade. A necessidade de se 

proceder à aplicação do CEL derivou da identificação de algumas lacunas neste domínio, 

pelo que o mesmo foi aplicado na altura em que o problema foi detectado (em Janeiro) e 

no final do projecto de intervenção com vista à avaliação do projecto de resolução do 

mesmo (Julho). 

 

2.2.2 Instrumentos de caracterização dos alunos 

 Passaremos, então, à descrição dos instrumentos utilizados no sentido de 

caracterizar as três turmas envolvidas no projecto que, de modo análogo ao que se passou 

com os instrumentos caracterizadores das professoras, também tiveram como objectivos 

principais não só a recolha de informação necessária à caracterização dos alunos, mas 

também a recolha de dados de suporte à concepção do próprio programa, especialmente no 

que diz respeito à planificação e implementação das actividades didácticas. Os 

instrumentos utilizados com os aprendentes foram numerados de 1 a 2 de acordo com a 

ordem cronológica da sua aplicação e poderão ser consultados no anexo 2. Importa ainda 

referir que o instrumento 1 foi submetido a tratamento estatístico, predominantemente 

descritivo. Em casos específicos, a referir oportunamente, procedeu-se à aplicação de 

modelos inferenciais, nomeadamente pela adopção de testes não paramétricos. O 

instrumento 2 foi exclusivamente tratado em função dos perfis médios dos estilos de 

aprendizagem de cada turma. 

 

 

Instrumento nº 1: Questionário de teorias pessoais (QTP) 

Considerando que as teorias pessoais dos alunos influenciam o seu processo de 

construção de conhecimento, procedemos à aplicação deste questionário da autoria de 

Vieira (1998) no início e no final da intervenção pedagógica com vista a caracterizar as 

diferentes turmas envolvidas no projecto e a avaliar os efeitos que a experiência 

pedagógica produziu nas mesmas. Impõe-se, contudo, realçar que adaptámos o mesmo às 
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características do estudo que realizámos, pelo que reduzimos os seus itens (de 31 para 27) 

por entendermos que as quatro afirmações excluídas não se adequavam à nossa 

investigação particular. Também seleccionámos apenas uma dimensão do QTP original, 

nomeadamente a que se reporta ao perfil do bom aluno e, finalmente, procedemos a uma 

ligeira alteração da terminologia utilizada ao nível da sua escala.  

Assim, no QTP é solicitado aos alunos que se posicionem face a um conjunto de 

afirmações relacionadas com as condições necessárias para se ser bom aluno à disciplina 

de Inglês numa escala que oscila entre o "concordo totalmente" e o "não concordo". Estas 

afirmações abarcam não só uma vertente intrapessoal, e que diz respeito às atitudes e 

teorias pessoais do aluno, mas também outras de natureza interpessoal e didáctica, em que 

são abordadas questões relacionadas com a vertente socio-interactiva e processual de 

aprendizagem da língua. O questionário foi aplicado pela investigadora nas três turmas 

envolvidas no projecto e os alunos tiveram cerca de 27 minutos (tempo limite) para o 

completarem. Finalmente, importa clarificar que as respostas obtidas foram submetidas a 

um tratamento estatístico a partir do resultado bruto e que o mesmo previu a distribuição 

de frequências (por item), o cálculo de médias (por item) a partir da conversão da escala de 

concordância em escala numérica com formato tipo Likert de 3 pontos (1: Não concordo/ 

2: Concordo parcialmente/ 3: Concordo totalmente), bem como do desvio padrão.   

 

Instrumento nº 2: Inventário de Estilos de Aprendizagem (IEA) 

À semelhança do IEE, o Inventário de Estilos de Aprendizagem também foi 

desenvolvido por Silver & Hanson (1998) a partir da pesquisa de Jung e de Myers-Briggs 

(cit in Myers, 1998) relativamente às características da personalidade do indivíduo.  

O IEA é um instrumento descritivo composto por vinte e cinco conjuntos de palavras 

dispostos horizontalmente e associados aos quatro estilos de aprendizagem já referidos no 

capítulo II, nomeadamente "sensing-feeling", "sensing-thinking", "intuitive-thinking" e 

"intuitive-feeling", que exibem características próprias e que resultam do modo preferido 

de tomar consciência do real ou de formar juízos e tomar decisões. 

Este teste foi aplicado ainda no início do programa de intervenção, mas apenas após 

terem sido identificadas algumas inconsistências entre os alunos das três turmas no que diz 

respeito às suas reacções às tarefas propostas. Assim, após a constatação de que o trabalho 

colaborativo não produzia os efeitos desejados nos alunos da turma B, optámos por aplicar 
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este instrumento com vista a averiguar as razões para esta matéria. Tal ocorreu no mês de 

Janeiro, após a realização não só de uma dezena de sessões no âmbito do ciclo supervisivo, 

mas também de duas observações à turma em questão. Deste modo, foi solicitado aos 

alunos que hierarquizassem os descritores comportamentais do inquérito através da 

atribuição de 5, 3, 1 ou 0 pontos à primeira, segunda, terceira ou última preferência, 

respectivamente. Isto permitiu identificar a sua função mental dominante, auxiliar, terciária 

e, por último, a função inferior ou aquela a que recorrem com menor frequência.  

 Como também já afirmámos, é importante conhecer as disposições mentais dos 

alunos para aprender, pois tal poderá explicar muitos dos comportamentos com os quais 

nos deparamos no espaço pedagógico e que, por vezes, temos dificuldade em compreender. 

Com efeito, o conhecimento dos estilos de aprendizagem dos alunos poderá explicar a 

razão pela qual conceitos tão populares como a aprendizagem cooperativa ou a abordagem 

indutiva funcionam com determinados alunos e fracassam com outros, contribuindo 

também para a planificação das actividades de ensino em sintonia com as preferências de 

aprendizagem dos alunos, aumentando, deste modo, as probabilidades de sucesso do 

próprio processo de ensino-aprendizagem. 

 
 
 
 

 3. O Contexto 

 

 Na linha da perspectiva ecológica em que nos situamos, impõe-se agora uma 

caracterização do contexto em que decorreu o projecto de intervenção, nomeadamente da 

escola, das professoras e dos alunos.  

 Assim, passaremos a referir as condições físicas e institucionais que singularizam a 

escola onde decorreram os trabalhos, passando, em seguida, a explicitar as variáveis 

pessoais e profissionais que caracterizam as professoras, nomeadamente a sua formação 

inicial e contínua, as suas crenças relativamente ao processo de ensino-aprendizagem, aos 

alunos e às actividades de ensino, bem como traços de personalidade e o nível conceptual 

que evidenciam, entre outras. Finalmente, procederemos à descrição dos alunos, 

considerados como turmas ou grupos que evidenciam também um compêndio fisionómico 

com um cunho muito próprio. 
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 Começaremos, então, esta caracterização do contexto pela escola onde as docentes 

exerceram a sua actividade no ano de 2002. 

 

3.1 A Escola 

 O estudo teve lugar numa escola secundária do distrito de Aveiro e que, criada logo 

após o 25 de Abril, constitui-se como um estabelecimento de ensino relativamente jovem, 

servido por uma arquitectura moderna. Para além das habituais salas de aula, bar, 

refeitório, biblioteca e associação de estudantes, possui também uma mediateca, um 

auditório, um centro de formação de professores, 3 laboratórios, 3 salas de informática, um 

pavilhão gimno-desportivo, campo de jogos ao ar livre, uma sala de estudo, um gabinete de 

psicologia que presta um apoio individualizado aos alunos e, finalmente, oficinas de apoio 

ao ensino profissional. Situada a cerca de 50 km da capital de distrito, a escola está 

inserida numa pequena cidade e o horizonte que a rodeia ainda é caracterizado pela cor 

verdejante dos campos cultivados e das montanhas que se avistam ao longe. Contudo, 

também é verdade, cada vez mais o betão e o cimento passam a fazer parte da moldura 

envolvente, alterando progressiva e inexoravelmente este colorido paisagístico. 

 Trata-se da única escola da cidade e das vilas circundantes onde são leccionados os 

cursos do ensino secundário, pelo que a maioria da sua população estudantil se situa neste 

patamar do ensino, embora a instituição ainda integre algumas turmas do ensino básico. 

Estas, contudo, apresentam-se em número bastante reduzido, porque existem duas outras 

escolas nessa mesma cidade vocacionadas apenas para o Ensino Básico do 2º e 3º ciclos. 

Estamos perante uma escola de dimensão considerável, que acolhe cerca de 1200 alunos, 

150 docentes e 51 elementos do pessoal não-docente e que, como tantas outras, ainda luta 

com alguns problemas de logística e de falta de apoios materiais para dar resposta aos 

desígnios de melhoria que a sua população identificou como prioritários no seu Projecto 

Educativo de Escola6. Contudo, e apesar destes problemas, a escola pode ser caracterizada 

                                                 
6 Pautando a sua gestão e actuação por objectivos que se prendem com o combate ao abandono escolar, a 
melhoria das aprendizagens dos alunos, o aumento da qualidade do ensino e o melhoramento das condições 
de trabalho da população docente e não-docente, a comunidade educativa apontou um conjunto de medidas 
urgentes. No que diz respeito à motivação e à facilitação da aprendizagem dos alunos, destacamos um maior 
investimento na oferta bibliográfica da biblioteca e da mediateca da escola, a criação de um centro de 
recursos, a formação de um grupo de teatro, a criação de um laboratório de fotografia e a melhoria do 
equipamento existente nos laboratórios e nas salas das diferentes disciplinas. Em relação às necessidades dos 
docentes, destaca-se a criação de um novo espaço que permita dar resposta às suas necessidades de trabalho e 
de convívio, o encorajamento da participação dos professores nas actividades de formativas do Centro de 
Formação da escola, bem como a dinamização de iniciativas que visem dar resposta às necessidades de 
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como possuindo uma boa dinâmica não só no seu interior, mas também no relacionamento 

com o meio envolvente. Com efeito, este estabelecimento de ensino articula-se com outras 

estruturas de decisão, havendo realizado vários protocolos de cooperação com agentes 

locais, empresas e outros estabelecimentos de ensino, de modo a rentabilizar recursos e 

esforços que garantam uma prestação da actividade educativa mais eficaz. A título de 

exemplo, podemos referir a parceria com a Câmara Municipal num projecto de luta contra 

a pobreza, vários protocolos com empresas da região que disponibilizaram as suas 

instalações para a realização dos estágios dos alunos dos cursos de formação técnica, ou 

ainda a cedência das instituições desportivas a instituições de utilidade pública. 

 

 3.2 As Professoras 

 

 Para além da recolha de dados objectivos fornecidos pelas docentes através da 

discussão sobre os elementos que constam do seu dossier escolar, onde estão reunidas as 

informações relativamente ao seu currículo profissional, também angariámos dados 

relativamente ao seu pensamento e percepções sobre o processo de ensino-aprendizagem, 

sobre os alunos e sobre si próprias, através da instrumentação já referida no capítulo 

anterior. 

 A professora A concluiu a licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas na 

Universidade de Aveiro no ano de 1992-1993, e complementou a sua formação académica 

participando em múltiplos congressos nacionais e internacionais, bem como realizando 

vários projectos de investigação, alguns dos quais se integraram numa pós-graduação em 

Supervisão na já referida universidade e outros no âmbito de um mestrado em Estudos 

Anglo-Americanos realizado na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

 Na altura em que o projecto foi realizado tinha 32 anos e 10 de tempo de serviço, 

havendo leccionado sempre na mesma escola embora, esporadicamente, também se 

envolvesse em actividades de ensino e de investigação em estabelecimentos de ensino 

superior. Em relação aos cargos desempenhados, para além das funções de directora de 

turma, esteve envolvida na orientação e supervisão de estágios no âmbito da formação 

                                                                                                                                                    
formação que estes identifiquem. No que concerne o pessoal não-docente, considerou-se importante o 
desenvolvimento de acções que proporcionem uma melhor formação técnica e humana, bem como a 
contratação de mais pessoal auxiliar para resolver os problemas originados pela ausência de funcionários em 
alguns pisos do edifício durante uma parte do dia.  
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inicial durante cerca de seis anos, havendo também dinamizado alguns projectos ao nível 

da formação contínua. 

 No que diz respeito às suas concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem, 

encara os alunos como participantes activos no mesmo, procurando estar atenta às suas 

dificuldades, aos seus interesses, motivações e disposições para a aprendizagem. Por isso, 

considera que a aprendizagem deve envolver um processo de descoberta, de comunicação 

e de negociação, em que quer o professor quer o aluno partilham responsabilidade pela 

mesma, assumindo esta uma grande probabilidade de se tornar biunívoca. Assim, 

considera que a planificação da aula é bastante importante, mas esta deve ser sempre aberta 

e exibir a flexibilidade necessária para incorporar aspectos que inicialmente não foram 

previstos mas que, por questões de relevância, acabem por reclamar a sua inclusão na 

comunicação e espaço pedagógicos. Nesta linha, o plano de aula assume-se apenas como 

um guião auxiliar e facilitador, e não como um fim em si mesmo que deve ser cumprido a 

todo o custo. 

 Consciente da dinâmica e mobilidade social, dos princípios norteadores de uma 

sociedade democrática e ainda da posição privilegiada que o professor assume neste 

contexto, a docente considera ainda que para além de facilitar a aprendizagem de uma 

língua estrangeira aos alunos, enquanto professora deve prepará-los para participarem 

activamente numa sociedade livre e pluralista, pelo que também considera de importância 

capital encorajar os aprendentes a reflectirem sobre a magnitude de valores como o 

respeito pela diversidade, a cooperação, a responsabilidade e a solidariedade social para 

com os outros. 

 No que diz respeito ao modo de percepção e de processamento da informação, a 

professora A demonstra uma clara preferência pela intuição, que se assume como uma 

função dominante sobre os sentidos, embora em termos de julgamento e tomadas de 

decisão se verifique uma coexistência entre os sentimentos e o pensamento mais racional. 

Em termos de estilos de ensino, tal preferência traduz-se na coexistência das características 

de dois perfis, nomeadamente o NT e o NF. De acordo os pressupostos assumidos pela 

literatura da especialidade, o professor cujo perfil dominante se aproxima da categoria NT 

é orientado para o mundo das ideias e dos conceitos, enfatizando também a capacidade de 

pensar de modo crítico e independente e norteando a sua prática pelo desejo de 

desenvolver as capacidades intelectuais dos seus alunos. Nesta linha, as aulas tendem a ser 
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estimulantes em termos intelectuais e, neste sentido, visam desenvolver as capacidades de 

pensamento crítico dos alunos através da apresentação de situações que os alunos 

comparam, analisam e avaliam. Em termos de actividades de ensino, há uma valorização 

de debates e discussões, bem como uma preferência pela formulação de perguntas abertas 

e divergentes. Com efeito, o comportamento verbal de um professor NT tende a evidenciar 

um uso extensivo do método socrático em que o aluno, através do jogo pergunta-resposta, 

descobre a "verdade" na sua própria experiência. Por outro lado, ao evidenciar também 

características do estilo NF, que se assume como uma função auxiliar, também há a 

possibilidade de a professora A explorar os valores em termos pessoais, avaliando os 

alunos à luz das suas necessidades individuais e empenhando-se em ajudá-los a tornarem-

-se progressivamente independentes e autónomos.  

 O facto de fazer parte do quadro de nomeação definitiva contribui para que a 

docente em análise sinta uma segurança e uma comodidade a nível profissional que a 

libertam para se dedicar de corpo e alma à sua actividade, fazendo desta um objecto de 

estudo e de investigação que origina reflexões que muitas vezes acabam por chegar ao 

domínio público. Concluindo esta caracterização da professora A, podemos ainda afirmar 

que, para além de assumir a função de investigadora neste projecto, participa no mesmo 

também enquanto docente e, no âmbito do desempenho desta função, as suas preocupações 

centram-se no desenvolvimento das competências estratégica, comunicativa e reflexiva dos 

alunos, bem como no desenvolvimento da sua autonomia. 

 A professora B, também é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela 

universidade de Aveiro, e no momento em que decorreu o plano de intervenção 

apresentava 12 anos de tempo de serviço e 34 de idade, integrando também o quadro de 

nomeação definitiva da mesma escola. De entre os cargos que desempenhou ao longo da 

sua carreira destacamos funções ao nível da direcção de turma e da direcção de instalações, 

bem como a vice-presidência do conselho directivo. No que se refere à sua formação em 

particular, participa com frequência em seminários, encontros de professores e acções no 

âmbito do programa FOCO.  

 No que diz respeito às suas convicções sobre o processo de ensino-aprendizagem, 

considera que não há métodos ideais, pelo que afirma não basear a sua prática docente em 

qualquer método específico. Embora planifique as aulas, adianta que estas não 

correspondem necessariamente aos planos que concebe, porque recorre muitas vezes à 
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improvisação. Encara a aprendizagem como um processo de descoberta, porém, considera 

igualmente importante a transmissão de conhecimentos e competências aos alunos.    

 As actividades de ensino a que afirma recorrer com mais frequência têm como 

finalidade levar o aluno a usar a LE com vista a comunicar e a reflectir sobre as suas 

propriedades pragmáticas. Embora considere que é importante estimular os alunos para 

que estes estabeleçam relações cooperativas e não competitivas com os colegas numa 

sociedade em constante mutação, paradoxalmente, afirma que raramente cria condições 

para que os aprendentes desenvolvam as suas competências sociais. Por outro lado, e 

embora considere muito importante preparar os alunos para aceitarem a diversidade que 

caracteriza a sociedade actual, admite que as actividades que organiza raramente fomentam 

a reflexão dos discentes sobre os princípios fundadores de uma sociedade democrática. 

Entre as actividades que afirma organizar com alguma frequência contam-se aquelas que 

levam os alunos a praticarem as propriedades formais da língua e a reflectirem sobre estas, 

bem como as que criam condições para que os alunos desempenhem um papel activo na 

resolução dos seus problemas de aprendizagem. Procura também fomentar nos alunos uma 

apreciação positiva sobre o valor moral e social de um trabalho bem realizado, coibindo-se 

de emitir juízos sobre a competência dos mesmos até que possua uma evidência clara sobre 

esta. 

 De entre as suas melhores competências, destaca a comunicativa, a criativa, a 

reflexiva e a pedagógica, às quais atribuiu o nível 2 no inquérito dedicado às reflexões 

sobre as competências de ensino. Entre as que considera possuir em termos satisfatórios, 

enumerou as competências linguística, cultural, estratégica e didáctica, atribuindo um nível 

negativo à competência que designou por literária. Como primeiro objectivo da sua 

participação neste projecto, afirma almejar ao desenvolvimento de todas as competências 

referidas, porque confessa sentir necessidade de as aperfeiçoar. No que diz respeito às 

estratégias de aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional preferidas, refere a 

observação e a gravação de aulas por parte de colegas em quem deposite confiança, a 

apreciação de materiais, a planificação e a reflexão conjunta sobre a sua actuação 

pedagógica, bem como a partilha e leitura de artigos e outra bibliografia sobre o ensino-

-aprendizagem da LE.    

 O preenchimento do PCM (v. anexo 1.5) situou a docente B no sistema 1, ou de 

dependência unilateral, que se caracteriza pelo funcionamento do sujeito num nível 



Estudo Empírico 
______________________________________________________________________________ 

 176

concreto e em que este se mostra preocupado em corresponder às expectativas que as 

pessoas possuem em relação a si próprio. Por exemplo, em relação aos temas "dúvida" e 

"ordem", expressos nas questões 5 e 6 respectivamente, a docente responde: "Quando não 

tenho a certeza de alguma coisa, opto pelo silêncio, coisa rara em mim" e "Quando me 

dizem o que tenho de fazer, se confio na pessoa, sinto-me orientada e acato a sugestão 

com ânimo". Este tipo de resposta revela alguma insegurança por parte da docente, algum 

receio em agir até que se sinta segura de que o que pretende fazer é correcto ou 

socialmente aceitável. Esta falta de confiança nas suas capacidades projecta-se também na 

avaliação que faz sobre si mesma, no que se refere às várias dimensões do conhecimento 

profissional que julga possuir (v. anexo 1.3). Efectivamente, a professora considera que 

não possui um nível "muito bom" em nenhum dos domínios, atribuindo uma classificação 

de "bom" ao conhecimento pedagógico de conteúdo, dos fins e valores educativos e dos 

contextos, e uma classificação de "suficiente" ao conhecimento do conteúdo, pedagógico 

geral e do currículo. À dimensão relativa ao conhecimento dos aprendentes atribuiu a 

menção de "insuficiente", o que deriva do facto de se encontrar perante esta turma pela 

primeira vez e de não possuir, por isso, qualquer informação relativa à mesma. A sua 

insegurança manifesta-se também nas reflexões que produz relativamente à dimensão 

referida por Elbaz (1983) como "conhecimento de si próprio". Porém, melhor do que 

continuar com este relato na terceira pessoa, julgamos que é importante fazer ouvir a voz 

da própria docente, pelo que optámos por transcrever na íntegra as reflexões que efectuou 

sobre esta dimensão do conhecimento. 

 

 Uma reflexão acerca de mim mesma exigirá referência a três 
aspectos essenciais: a pessoa isolada; a pessoa enquanto ser 
social; e a pessoa enquanto docente. 

 Na tranquilidade do meu cantinho, considero-me uma pessoa 
calma, tranquila, de bem com a vida, sensível a tudo o que me 
rodeia, desde as pessoas, aos animais, às plantas e a coisas 
menores. Nada parece quebrar a harmonia que reina em mim e 
que até o rosto estampa. Falo muito pouco porque adoro saborear 
e aprender com o silêncio. Adoro sentir-me “dona” de algum 
tempo para estas minhas necessidades, para saltitar de leitura em 
leitura, para olhar o fogo e povoar o meu imaginário. Talvez até 
pareça misteriosa!  

 No contacto social, sou talvez o outro extremo. Vivo numa certa 
ansiedade, querendo estender a mão a tudo e todos, por vezes um 
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pouco irreflectidamente. Por vezes penso até que o silêncio, que 
noutro contexto tanto aprecio, me atormenta e por isso procuro 
comunicar quase incansavelmente. Aliada ao carácter 
comunicativo, existe a afectividade que subjaz a quase todo o tipo 
de relação que estabeleço, desde o grupo de teatro que integro, 
aos contactos com conhecidos em plena rua, ao convívio com 
amigos mais íntimos... claro que com níveis de intensidade 
diferentes. Não poderia esquecer que, como qualquer outro ser 
humano, tanto sou generosa (quase sempre), como sou capaz de 
sentir algum ciúme, até nas coisas mais ridículas, tanto me dispo 
de preconceitos, como de seguida sou infeliz no jeito que faço, 
embora seja minha luta constante evitar leviandades. Em suma, 
como ser social valorizo imenso a verdade em tudo e “dói-me” 
muito a hipocrisia e a falsidade. Não sou um ser competitivo, mas 
gosto que valorizem o trabalho que faço. Momentaneamente sou 
fraca nas quedas provocadas por decepções, mas no dia seguinte 
quase sempre levanto o rosto e sigo em frente. 

 É este misto que aqui apresento, de modo muito incompleto, que 
transporto para a sala de aula, para a escola, para o meu mundo 
profissional. Acrescento, porém, que a aparente leveza com que 
pareço circular no contexto de trabalho de modo algum significa 
falta de maturidade e seriedade em relação ao que faço. A minha 
labuta diária é levada com muita responsabilidade e é bastante 
reflectida. Quase sempre parto para a relação aluno-professor, 
professor-professor e funcionário-professor com sorrisos e ânimo, 
com uma piadita na ponta da língua e, sempre que há motivos 
para decepção ou aborrecimento, dou oportunidade às pessoas de 
se explicarem ou desculparem. No que diz respeito à relação com 
os alunos, jamais os rotulo e faço pressão constante para que se 
empenhem, para que partilhem alegrias e dissabores, ciente de 
que a partilha torna o problema mais leve. Sou uma pessoa 
tolerante e bem disposta, espontânea na alegria e na ira. Posso 
dizer que sou uma pessoa transparente na relação pedagógica 
como em qualquer outra.   

 Finalmente, acho que é importante salientar que sou muito 
exigente comigo mesma e nem sempre confio em mim, por achar 
que deveria saber mais e fazer melhor. Este elemento acaba sendo 
castrador dos meus intentos. 

 

 Passamos, em seguida, a tecer algumas considerações sobre os resultados do IEE 

(v. anexo 1.6) em que a professora revelou uma preferência moderada pelos estilos SF e 

NF, com valores de 44 e 35, respectivamente, numa escala que considera os 70 pontos 

como típicos de uma forte inclinação por um dos estilos de ensino. A pesquisa realizada no 

âmbito dos estilos de aprendizagem e dos estilos de ensino com uma fundamentação nas 
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teorias de Jung (cit in Myers, 1998; Quenk, 2000; Silver & Hanson, 1998) descreve o 

professor SF como alguém que valoriza a amizade e as relações interpessoais acima de 

tudo, pelo que é de extrema importância para o mesmo que os alunos sintam empatia por 

si, gostando também de manter contacto com estes dentro e fora do espaço escolar. No que 

diz respeito às tarefas lectivas, o professor SF demonstra uma forte preferência por role-

-playings e por outras actividades de natureza teatral, nas quais os alunos são encorajados a 

exprimir os seus sentimentos e, no que concerne à avaliação, o docente que se aproxima do 

perfil em análise tende a avaliar os alunos em função do esforço dispendido, capacidades 

individuais, necessidades e problemas pessoais, revelando com frequência mais confiança 

no seu julgamento individual do que em dados objectivos. Relativamente ao estilo auxiliar, 

que neste caso é NF, podemos afirmar que o professor que se insere neste perfil tende a ser 

entusiástico, criativo e sensível aos talentos dos alunos, investindo tempo e recursos no 

desígnio de estimular a criatividade dos mesmos. Também luta para criar uma atmosfera 

na sala de aula que estimule a interacção social entre os alunos, encorajando-os não só a 

partilhar os seus pensamentos, sentimentos e experiências, bem como a valorizar os 

sentimentos dos outros. Contudo, quando os eventos, o envolvimento e as reacções dos 

alunos não correspondem às suas expectativas pode facilmente sentir-se frustrado, 

magoado e desencorajado.  

 A Professora C possui uma licenciatura em Filologia Germânica, atribuída pela 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 1980. Esta docente também faz parte do 

quadro de nomeação definitiva da escola em questão e na altura em que o projecto de 

intervenção decorreu tinha 45 anos de idade e 22 de tempo de serviço. Até ao momento, 

havia desempenhado vários cargos profissionais, nomeadamente a função de direcção de 

turma e de delegada de grupo. 

 No que diz respeito às suas concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem,  

considera que é vital que o professor esteja atento às necessidades dos alunos, devendo 

estas orientar toda a actuação docente. Encara o processo de ensino-aprendizagem como 

um processo de descoberta em que os alunos devem participar activamente, pelo que, em 

conformidade com esta convicção, afirma privilegiar actividades didácticas que facultem 

condições ao aluno para que este possa proceder à avaliação do seu desempenho na aula. 

Também considera que a escola deve preparar os alunos para participarem activamente 

numa sociedade democrática, pelo que afirma encorajá-los a reflectir sobre a importância 
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de valores como a tolerância, o respeito pela diversidade e a solidariedade. Neste sentido, a 

organização de actividades e tarefas que visam o desenvolvimento de competências 

sociais, de atitudes de cooperação e de interajuda é muito frequente. Considerando que o 

objectivo principal da aprendizagem de uma língua estrangeira é a comunicação, é com 

alguma frequência que planifica actividades que levam o aluno a assumir riscos num 

processo de tentativa e erro, levando-os também a reflectir sobre as propriedades 

pragmáticas da língua. 

 O PCM posicionou a professora C num sistema intermédio, que oscila entre o 2 e o 

2.5 dependendo dos temas abordados. Por exemplo, na questão que avalia o 

posicionamento do sujeito face às regras, a docente afirmou: "Na minha opinião, as regras 

são necessárias, senão caíamos num caos sem respeito por ninguém. Tornam os cidadãos 

mais iguais, mais "parceiros". Todavia, ao mesmo tempo, estas regras tornam-se fonte de 

discórdia para aqueles indivíduos mais livres e mais cientes da sua própria vontade". Em 

relação ao tema da "ordem", esta professora afirma: "Quando me dizem o que tenho de 

fazer, tenho em primeiro lugar uma sensação de desagrado, porque ninguém gosta do 

trabalho que lhe é imposto", o que mostra necessidade de se afirmar como pessoa 

independente.  

 Como a análise das considerações que fez relativamente ao conhecimento de si 

própria deixam antever, a professora C define-se como uma pessoa que gosta de se sentir 

apaixonada pela actividade profissional que desempenha, pelos alunos e pelos colegas, 

valorizando muito aquilo que estes pensam sobre si própria. Também se afirma uma 

pessoa extrovertida, espontânea e activa, para quem o tempo parece sempre insuficiente. À 

semelhança do que já aconteceu com a descrição da professora B, também optámos por 

transcrever na íntegra as reflexões que a professora C efectuou sobre esta dimensão do 

conhecimento que retomámos de Elbaz (1983). 

 

 Falar de nós próprios é uma tarefa árdua talvez por não 
querermos fazer uma introspecção apurada do nosso ego que desnude 
os nossos pontos mais fracos, embora também possa revelar as nossas 
qualidades mais positivas. 

 A escola e os alunos assumem um papel relevante na minha vida, 
não fosse eu professora. Muitas vezes chego à escola com problemas 
de vária ordem, mas, ao embrenhar-me no seu ambiente, sinto-me 
protegida, como se o mundo lá de fora não existisse. Esta sensação é 
comprovada frequentemente por mim quando deixo o edifício sem 
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pressa, e estou consciente do que me rodeia. Parece que estive 
ausente da minha própria pessoa, parece que eu, enquanto pessoa, me 
diluo dentro da escola, ficando tudo o que é estritamente pessoal um 
tanto longínquo. 

 Percepcionando assim a escola, é de esperar que a minha relação 
com os alunos e colegas seja muito importante. Gosto de estar 
“apaixonada” pelos alunos, de ser cativada pelo seu empenho e pela 
sua cooperação. Se são difíceis de motivar, redobro o meu cuidado 
em seleccionar materiais e actividades que lhes captem mais 
facilmente o interesse. 

 Sou enérgica e divertida e, se por acaso uma aula, num 
determinado passo, se esteja a tornar monótona, procuro logo mudar 
de estratégia, porque a minha própria pessoa repudia a monotonia. 
Apesar da relação aberta e descontraída que mantenho com os 
alunos, faço-os ver que há barreiras a respeitar e de vez em quando 
há sermão, que faço questão que seja em português. Aliás, quando 
começo a falar português, os alunos já antevêem algo crítico 
relativamente a eles da minha parte. 

 Relativamente aos meus colegas, existe uma boa relação, 
principalmente com os do meu grupo. Nos últimos anos, creio ter 
havido uma evolução no meu carácter. Sou mais extrovertida com 
todos e posso dizer que quando chego, apercebem-se logo da minha 
presença.  
 Gosto imenso de trabalhar em grupo, de partilhar experiências e 
saberes. Sou dinâmica, tenho espírito de iniciativa e auto-confiança. 
A minha disponibilidade não é muita, mas sempre arranjo tempo para 
aquilo que considero interessante. A opinião dos meus colegas sobre 
o meu trabalho é muito importante para mim, pois gosto de ver o meu 
trabalho reconhecido. Isto não quer dizer que não seja receptiva a 
críticas, pois, desde que contribuam para o meu crescimento 
profissional, serão sempre bem vindas. 

 Sou espontânea e activa o que dá a impressão de andar numa 
ansiedade constante, numa corrida contra o tempo. Daí o ter por 
vezes, um discurso “atropelado” e incoerente. Sou boa ouvinte e 
raramente inicio um relato de qualquer ocorrência, quando sinto que 
a pessoa que me ouve é melhor falante que ouvinte. 

 Não sou egoísta, pois sinto-me bem a ajudar os outros. Daí a 
minha incapacidade de dizer "Não", o que me angustia por me 
envolver em situações por vezes aborrecidas. 

  Apesar desta minha faceta, tento sempre, ainda que por vezes sem 
sucesso, preservar o meu espaço. Aliás quando esse espaço é 
invadido, ainda que por amigos, sinto-me sufocar. Comigo 
geralmente não há meio-termo. 
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 A segurança e a autoconfiança que esta professora deposita em si mesma reflecte-

-se também na representação que possui das restantes dimensões do seu conhecimento 

profissional, oscilando o pendor das classificações que atribui entre o "muito bom" (nos 

domínios designados por conhecimento do conteúdo e conhecimento do currículo) e o 

"bom" (no que se refere às diversas componentes do conhecimento pedagógico de 

conteúdo, conhecimento pedagógico geral, conhecimento dos contextos e dos valores). A 

classificação de "insuficiente" aparece apenas na dimensão designada como conhecimento 

dos aprendentes, o que, à semelhança do que já sucedeu com a docente B, se deve ao facto 

de nunca ter sido sua professora anteriormente. Este auto-conceito envolto em optimismo e 

positividade manifesta-se também nas representações que possui das suas competências de 

ensino, fazendo uma avaliação bastante positiva das competências linguística, 

comunicativa e pedagógico-didáctica, considerando, contudo, que também sente 

necessidade de desenvolver outras vertentes, em especial as competências estratégica e 

reflexiva. Como estratégias para atingir este fim refere, em particular, a observação de 

aulas por parte das duas colegas que participaram no projecto, bem como a gravação das 

mesmas, por forma a poder observar-se a si própria. Refere ainda a partilha e a leitura de 

bibliografia sobre aspectos vários relativos ao processo de ensino aprendizagem, bem 

como a produção, a partilha e a análise de materiais e a colaboração do grupo também ao 

nível da planificação e análise das aulas. 

 Relativamente aos modos de percepção e de processamento de informação, os 

resultados do IEE associaram esta docente a um perfil SF e NF, tal como sucedeu com a 

professora B, evidenciando, porém, um posicionamento um pouco mais confortável na 

classificação obtida (48 e 38 pontos, respectivamente). Assim, e para além das 

características que já referimos para a docente anterior, podemos ainda aludir à sua 

capacidade para estimular a curiosidade dos aprendentes, à preferência que tende a 

demonstrar por actividades em que pode elicitar respostas dos alunos como uma forma de 

comunicar conteúdos, bem como ao seu comportamento em sala de aula, que tende a ser 

marcado por elevados níveis de energia e por uma tolerância significativa da confusão, 

incentivando os discentes a expressarem-se livremente. No que diz respeito às 

características menos positivas que a literatura da especialidade identificou para os 

docentes com um perfil NF, refira-se o facto de estes professores poderem envolver-se de 

tal forma com os aprendentes mais criativos e com os que possuem uma capacidade verbal 
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razoavelmente articulada que, inadvertidamente, podem descurar aqueles alunos que 

sentem mais dificuldades de manipulação dos conteúdos ou até aqueles que não 

demonstram a mesma facilidade em expressar os seus sentimentos, pensamentos, 

objectivos ou opiniões. 

  

 Para finalizar, importa ainda tecer alguns comentários relativamente a esta 

caracterização das professoras. Em primeiro lugar, importa realçar que uma vez que grande 

parte dos dados aqui apresentados, recolhidos numa fase embrionária do projecto, provém 

de inquéritos e questionários realizados pelas docentes, as conclusões a que chegámos 

devem ser interpretadas apenas no âmbito das representações que as participantes possuem 

do seu real. Em segundo lugar, e no que diz respeito aos resultados do IEE, impõe-se 

realçar que não obstante reconheçamos em nós e nas duas docentes em questão uma 

grande parte das características identificadas pela literatura da especialidade em relação 

aos respectivos estilos de ensino, também é necessário adoptar algumas precauções na 

interpretação dos resultados divulgados por este instrumento. Com efeito, é importante não 

esquecer que tais descrições são inevitavelmente gerais e estereotipadas, pelo que devemos 

encarar os resultados do IEE (anexo 1.6) como orientações e, sempre que possível, recorrer 

a métodos complementares de identificação, como, por exemplo, à observação. Julgamos 

que este reparo também é válido para dados que resultam de representações, pois a 

observação dos sujeitos em acção permite aferir da proximidade que estas têm com a 

realidade e verificar se, efectivamente, não passam de autoconceitos materializados apenas 

numa esfera ilusória ou quimérica. Assim, e embora consideremos que esta caracterização 

das participantes teve alguma importância no sentido em que co-adjuvou a organização 

inicial da investigação em questão, julgamos que, no final da mesma, e após efectuar uma 

triangulação abrangente entre as diversas fontes de evidência a que recorremos, a 

caracterização dos sujeitos será certamente mais válida e rigorosa. 

 

 

 

3.3 Os alunos 

Neste projecto estiveram envolvidas três turmas do 10º ano, todas elas do primeiro 

agrupamento e compostas, pelo menos no início do ano, por um número razoável de alunos 
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(entre 14 e 22). A caracterização destes três grupos foi conseguida através de dados que 

recolhemos a partir da consulta do dossier de turma, bem como da administração dos 

instrumentos já referidos. De notar, como já afirmámos, que as turmas são sempre 

identificadas com a letra que corresponde às respectivas professoras. 

 A turma A era composta por 22 alunos com idades compreendidas entre os 15 e os 

17 anos, possuindo a grande maioria 15 e 16 anos e apresentando uma predominância de 

elementos do sexo feminino na ordem dos 90%. Os alunos provêm essencialmente da 

classe média e como actividades para a ocupação de tempos livres indicam a frequência do 

cinema, a prática de desporto, a leitura e o convívio com os amigos. As disciplinas de que 

afirmam gostar mais são as que fazem parte da formação específica do curso que 

frequentam, nomeadamente a Matemática, a Biologia e a Química, aparecendo a disciplina 

de Inglês (LE II) entre aquelas em que admitem sentir algumas dificuldades. Contudo, é de 

realçar que a grande maioria dos elementos da turma ainda não teve experiências de 

insucesso escolar, mais precisamente cerca de 80% dos alunos nunca havia reprovado até 

ao momento. 

   No que diz respeito aos estilos de aprendizagem que os alunos afirmam preferir, a 

aplicação do IEA (v. anexo 2.2) revelou que embora as duas funções de percepção 

(Sensing e iNtuition) coexistam em valores aproximados, estas são maioritariamente 

auxiliadas pela função de julgamento que valoriza os sentimentos pessoais e o 

relacionamento interpessoal (Feeling). Assim, cerca de 45% dos alunos integram 

características do perfil SF, que caracteriza um indivíduo sociável e orientado para as 

relações interpessoais. Este aprendente é extremamente sensível aos sentimentos e às 

experiências das pessoas, preferindo aprender matérias que afectam directamente a vida do 

que teorias ou factos impessoais. O aprendente SF é tendencialmente espontâneo e gosta 

de ouvir e de falar com as pessoas sobre aquilo que estas sentem e pensam. Assim, aprende 

com mais facilidade quando se envolve emocionalmente nas situações de aprendizagem e 

quando trabalha colaborativamente com os colegas, partilhando opiniões e conhecimentos. 

Por tudo isto, prefere a cooperação à competição e pode rejeitar ou ignorar informação se 

esta não tiver uma relação com a sua realidade, experiência de vida ou interesses. Mais do 

que qualquer outro, o aluno SF é um aprendente verbal, necessitando de comunicar, 

formular questões e interagir com os colegas. 
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 Uma parcela significativa dos alunos desta turma, cerca de 38%, apresenta também 

alguma proximidade com o perfil NF, que evidencia uma tónica em qualidades como a 

curiosidade e a imaginação. O aprendente NF é receptivo a opções alternativas e gosta de 

explorar ideias e de gerar soluções novas para os problemas e situações com que se depara. 

Assim, tem uma maior apetência por questões especulativas e é desencorajado pela rotina. 

Por se tratar de um aprendente que valoriza a independência, prefere ser ele próprio a 

encontrar e a descobrir soluções para os problemas do que seguir instruções para o efeito. 

É um aluno criativo e flexível em termos de pensamento, revelando uma grande abertura às 

opiniões dos colegas, pelo que gosta de trabalhar em pequenos grupos e de discutir pontos 

de vista diferentes. Como demonstra um interesse especial pelos problemas relacionados 

com o bem estar humano e social, à semelhança do aprendente SF também prefere 

envolver-se em tarefas que se relacionem com os sentimentos e vivências do ser humano 

do que reflectir sobre teorias abstractas e impessoais.  

 

 A turma B era composta por catorze alunos com idades compreendidas entre os 15 

e os 17 anos, possuindo a grande maioria 15 e 16 anos e apresentando uma predominância 

de elementos do sexo masculino na ordem dos 70%. Os alunos provêm essencialmente da 

classe média e como actividades para a ocupação de tempos livres referem os jogos de 

computador, a prática de desporto e o convívio com os amigos. As disciplinas que os 

alunos afirmam também gostar mais são as que fazem parte da formação específica do 

curso que frequentam, nomeadamente a Matemática e a Física, e não há referências a 

assinalar à disciplina de Inglês (LE I). Analogamente com o que sucedia com a turma A, a 

maioria dos elementos da turma também não teve experiências de insucesso escolar até ao 

momento. 

   No que diz respeito aos estilos de aprendizagem que os alunos afirmam preferir, 

verifica-se que esta turma está mais orientada para análises lógicas e racionais, revelando 

uma menor apetência para situações subjectivas e para problemas mais relacionados com a 

emotividade. Com efeito, embora a intuição e os sentidos coexistam em número 

aproximado no que diz respeito às funções de percepção, há um domínio notório do 

pensamento sobre o sentimento no que se refere às funções de julgamento.  

 Cerca de 52% dos alunos exibem uma preferência dominante pelo estilo ST, pelo 

que os aprendentes desta turma podem ser caracterizados como indivíduos práticos e 
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profundamente orientados para os resultados. Assim, preferem a acção à palavra e à 

discussão e, em termos de tarefas de aprendizagem, necessitam de saber exactamente 

aquilo que se espera deles, o que têm de fazer e quando a tarefa tem de ser concluída. Por 

isso, perdem muitas vezes o interesse se a actividade se desenrola de forma lenta ou se não 

identificam uma utilidade prática para a mesma. O aprendente ST trabalha melhor com 

tarefas que requerem uma manipulação concreta e, quando confrontado com um problema, 

prefere aplicar procedimentos já testados do que tentar procedimentos novos e cujo 

resultado poderá ser inesperado. Também gosta de trabalhar numa atmosfera organizada, 

preferindo abordagens à aprendizagem que sejam convergentes, independentes e 

competitivas.  

 O segundo estilo dominante também valoriza o pensamento racional sobre os 

sentimentos na tomada de decisão, optando, contudo, pela intuição em vez dos sentidos 

enquanto função de percepção e que, no caso, encontra um reduto em cerca de 38% dos 

alunos. O aprendente com um perfil NT pode ser caracterizado como um teórico 

intelectual, que prefere uma abordagem organizada e sistemática à aprendizagem, pelo que 

gosta de decompor os problemas em partes mais específicas e de identificar uma relação 

lógica entre estas. Embora goste de projectos de pesquisa e de debates sobre tópicos 

actuais, a sua objectividade e sentido crítico pode dar azo a alguma impaciência ou falta de 

consideração pelos sentimentos e opiniões dos outros. O aprendente NT tem uma maior 

inclinação pelo trabalho individual e como é muito intuitivo necessita de liberdade para 

identificar os seus próprios interesses de aprendizagem. 

  

 A turma C era composta por 22 alunos com idades compreendidas entre os 15 e os 

17 anos, possuindo a grande maioria 15 e 16 anos e apresentando um equilíbrio razoável 

entre os elementos de ambos os sexos. Os alunos provêm essencialmente da classe média e 

média-alta, e como actividades para a ocupação de tempos livres referem os jogos de 

computador, a leitura, o cinema, a prática de desporto e o convívio com os amigos. Mais 

uma vez, as disciplinas que os alunos afirmam gostar mais são as que fazem parte da 

formação específica do curso que frequentam, nomeadamente a Matemática e a Química, 

embora também haja tímidas referências à disciplina de Inglês (LE I). Analogamente com 

o que sucedia com as turmas A e B, a maioria dos elementos da turma C também não teve 

experiências de insucesso escolar. 
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   No que diz respeito aos estilos de aprendizagem que os alunos afirmam preferir, 

verifica-se que esta turma apresenta uma grande afinidade com as preferências já 

enunciadas em relação à turma A, demonstrando uma maior apetência pela função de 

julgamento que valoriza os sentimentos, bem como uma orientação para as relações 

interpessoais. Efectivamente, mais uma vez, deparamo-nos com alunos que assimilam 

informação através dos sentidos e da intuição, funções que são maioritariamente auxiliadas 

pelo sentimento em termos de formulação de juízos e tomadas de decisão. Assim, 49% dos 

alunos afirmam identificar-se com algumas das características do perfil SF, evidenciando a 

já referida sensibilidade aos sentimentos e às vivências humanas. Estes alunos envolvem-

-se com maior fervor e empenho nas situações de aprendizagem quando estas questões são 

abordadas e implicam a discussão e a partilha de informação com os colegas, pelo que a 

sua aprendizagem beneficia quando as actividades de ensino enfatizam uma abordagem 

colaborativa.  

 Uma parte bastante significativa dos alunos da turma C (cerca de 35%) também 

apresenta alguma proximidade com o perfil NF, pelo que as actividades que apelam à 

imaginação e que lhes possibilitam a descoberta das soluções por eles mesmos terão mais 

possibilidade de os motivar para a aprendizagem. Os alunos que se identificam com este 

perfil gostam de debates, de argumentar, de formular questões e de experimentar 

estratégias e soluções novas para si, desmotivando facilmente se as situações de 

aprendizagem forem rotineiras ou perante situações-problema demasiado convergentes.  

 Embora estes dois tipos sejam dominantes, a turma também integra alunos com 

preferências mais orientadas para a objectividade e para as análises lógicas mais típicas dos 

perfis ST e NT, o que sucede, aliás, com as três turmas, que evidenciam características dos 

quatro estilos de aprendizagem.  

 Como já afirmámos no capítulo II, a propósito das características dos estilos de 

aprendizagem em aprendentes adultos, os tipos de personalidade dos aprendentes 

adolescentes também evidenciam uma natureza dinâmica e interactiva, podendo estes 

recorrer a todas as atitudes e funções mentais, usando-as, contudo, de forma hierarquizada 

e de acordo com o conforto que encontram em cada uma delas. Assim, com a identificação 

dos estilos de aprendizagem dos alunos não pretendemos proceder à sua categorização de 

forma rígida, o que não contribuiria de todo para explicar a totalidade dos seus 

comportamentos, mas sim reunir uma maior compreensão sobre as suas preferências de 
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funcionamento a vários níveis. Aliás, neste momento impõe-se referir que a administração 

do inventário de estilos de aprendizagem se revelou uma estratégia de grande utilidade, em 

especial com a turma B, porque por vezes era difícil entender as razões pelas quais alguns 

dos procedimentos que funcionavam em pleno com as restantes turmas não tinham sucesso 

nesta turma em particular, nomeadamente o facto de os alunos não gostarem de trabalhar 

em grupos e de, efectivamente, quando solicitados no sentido de interagir com os colegas, 

optarem por operar individualmente dentro do grupo em que se encontravam. O IEA 

(anexo 2.2) revelou que para além do facto de o trabalho colaborativo não se encontrar 

entre as preferências dos alunos, os seus estilos de aprendizagem mais direccionados para a 

análise lógica e racional chocavam frontalmente com o estilo de ensino da professora, mais 

orientado para o envolvimento emocional e para a subjectividade, pelo que conseguir que 

os alunos se envolvessem plenamente na aula foi um trabalho especialmente árduo e que se 

constituiu como um desafio considerável ao longo de grande parte do projecto. 

 Para completar esta caracterização inicial dos alunos, procedemos também à 

administração de um questionário (v. anexo 2.1), que incide nas suas teorias pessoais 

relativamente ao perfil do bom aluno à disciplina de Inglês, e em que estes exprimiram o 

seu grau de concordância face a um conjunto de afirmações (v. quadro 15).  

 Como já afirmámos no momento em que descrevemos a instrumentação utilizada, e 

uma vez que adaptámos e reduzimos os itens do QTP original, construído e utilizado por 

Vieira (1998) num estudo anterior, considerámos pertinente proceder à avaliação da sua 

validade e fiabilidade através do cálculo da consistência interna da dimensão considerada 

(perfil do bom aluno à disciplina de Inglês) e que apresentou um alfa de Cronbach de 0.76, 

considerado satisfatório por parte de um conjunto de autores (Almeida & Freire, 2000; Hill 

& Hill, 2000). Ultrapassada esta questão, passamos de imediato para a análise das 

respostas dos alunos da turma A ao QTP, que revela um grau de concordância da ordem 

dos 100% na escala CT em dois itens, nomeadamente no nº 11 (gostar de aprender a 

escrever) e no nº 24 (organizar o caderno diário). Também os aspectos que se centram no 

domínio motivacional (item nº 10) e no apoio do professor (item nº20) reuniram um grau 

de concordância bastante elevado, pois 91% dos alunos posicionaram-se na escala CT em 

ambos. Também é digno de destaque o facto de a dimensão cultural (itens nº 4 e 5) e a 

dimensão reflexiva/contrastiva (itens nº18 e 19) se encontrarem entre os aspectos com 

menor nível de concordância nesta turma, reunindo valores entre 18 e 23% na escala NC. 



Estudo Empírico 
______________________________________________________________________________ 

 188

Curiosamente, e considerando que cerca de 23% dos alunos se posicionou nessa mesma 

escala no item 23, parece que emitir opiniões sobre as aulas também é um aspecto pouco 

valorizado pelos mesmos.  

 
      Turma A     Turma B      Turma C 
  (N=22) (N=14) (N=22) 
  Frequências     Frequências     Frequências     
Itens N/C C/P C/T μ σ N/C C/P C/T μ σ N/C C/P C/T μ σ 

1 9% 64% 27% 2,18 0,59 29% 50% 21% 1,93 0,73 5% 59% 36% 2,32 0,57 
2 0% 18% 82% 2,82 0,39 7% 43% 50% 2,43 0,65 0% 14% 86% 2,86 0,35 
3 0% 27% 73% 2,73 0,46 7% 36% 57% 2,50 0,65 5% 14% 82% 2,77 0,53 
4 18% 41% 41% 2,23 0,75 7% 71% 21% 2,14 0,53 23% 55% 23% 2,00 0,69 
5 23% 64% 14% 1,91 0,61 7% 43% 50% 2,43 0,65 27% 50% 23% 1,95 0,72 
6 9% 32% 59% 2,50 0,67 7% 36% 57% 2,50 0,65 0% 27% 73% 2,73 0,46 
7 0% 23% 77% 2,77 0,43 7% 50% 43% 2,36 0,63 0% 18% 82% 2,82 0,39 
8 0% 14% 86% 2,86 0,35 7% 43% 50% 2,43 0,65 0% 18% 82% 2,82 0,39 
9 9% 50% 41% 2,32 0,65 29% 50% 21% 1,93 0,73 5% 27% 68% 2,64 0,58 

10 0% 9% 91% 2,91 0,29 29% 36% 36% 2,07 0,83 0% 36% 64% 2,64 0,49 
11 0% 0% 100% 3,00 0,00 29% 43% 29% 2,00 0,78 0% 23% 77% 2,77 0,43 
12 0% 23% 77% 2,77 0,43 7% 43% 50% 2,43 0,65 0% 23% 77% 2,77 0,43 
13 0% 55% 45% 2,45 0,51 7% 21% 71% 2,64 0,63 18% 18% 64% 2,45 0,80 
14 0% 55% 45% 2,45 0,51 0% 50% 50% 2,50 0,52 14% 18% 68% 2,55 0,74 
15 0% 55% 45% 2,45 0,51 7% 50% 43% 2,36 0,63 14% 55% 32% 2,18 0,66 
16 9% 45% 45% 2,36 0,66 7% 57% 36% 2,29 0,61 9% 50% 41% 2,32 0,65 
17 14% 32% 55% 2,41 0,73 14% 50% 36% 2,21 0,70 0% 27% 73% 2,73 0,46 
18 18% 41% 41% 2,23 0,75 14% 64% 21% 2,07 0,62 14% 45% 41% 2,27 0,70 
19 23% 36% 41% 2,18 0,80 0% 86% 14% 2,14 0,36 23% 41% 36% 2,14 0,77 
20 0% 9% 91% 2,91 0,29 0% 29% 71% 2,71 0,47 0% 27% 73% 2,73 0,46 
21 0% 41% 59% 2,59 0,50 7% 7% 86% 2,79 0,58 0% 5% 95% 2,95 0,21 
22 9% 55% 36% 2,27 0,63 7% 64% 29% 2,21 0,58 9% 45% 45% 2,36 0,66 
23 23% 45% 32% 2,09 0,75 0% 57% 43% 2,43 0,51 18% 41% 41% 2,23 0,75 
24 0% 0% 100% 3,00 0,00 7% 36% 57% 2,50 0,65 5% 18% 77% 2,77 0,43 
25 9% 45% 45% 2,36 0,66 0% 57% 43% 2,43 0,51 0% 59% 41% 2,41 0,50 
26 0% 41% 59% 2,59 0,50 0% 43% 57% 2,57 0,51 0% 14% 86% 2,86 0,35 

27 0% 5% 95% 2,95 0,21 0% 29% 71% 2,71 0,47 0% 18% 82% 2,82 0,39 

 
Quadro 15 - Distribuição das respostas ao QTP no pré-teste  

 

 Comparativamente, e em termos gerais, a turma B revelou um menor grau de 

concordância face aos aspectos abordados pelo QTP, com a excepção do item nº21 (apoio 

do professor) em que 86% dos alunos se posicionaram na escala CT. Também em contraste 

com a turma A, grande parte dos alunos da turma B parece valorizar a reflexão sobre as 

diferenças entre a sociedade e a cultura portuguesa e inglesa patente no item nº19, pois 

86% das respostas se situaram na escala CP. Esta atenção à componente cultural é também 

reforçada pelo facto de 71% dos alunos optarem por esta mesma escala no item nº4 (ter 
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vontade de conhecer a cultura inglesa). Entre os aspectos em que se notou um menor grau 

de concordância encontram-se os itens nº1 (gostar de frequentar a escola) e os itens de 

natureza motivacional (9-11), em que quase 30% dos alunos optaram pela escala NC. 

 A análise das respostas da turma C ao QTP revela que entre os itens em que se 

verificou um maior grau de concordância destacam-se o nº 21 (apoio do professor) com 

uma incidência de 95% na escala CT, o nº 2 (objectivos da disciplina) e o nº 26 (gostar de 

trabalhar em grupo), em que 86% dos alunos optaram pela escala CT. Também os itens nº 

3 (importância de aprender Inglês na escola), nº 7 e 8 (aspectos motivacionais) reuniram 

um nível de concordância da ordem dos 82% na já referida escala, o que constitui uma 

diferença de destaque em relação às convicções manifestadas pela turma B. Esta 

dissonância manifesta-se também nas teorias pessoais dos alunos relativamente a aspectos 

tais como a dimensão cultural (itens nº 4 e 5), bem como as dimensões 

reflexiva/contrastiva da aprendizagem (item nº19), que não parecem ser muito valorizados 

pelos alunos da turma C, o mesmo sucedendo em relação ao item 23 (emissão de 

opiniões/sugestões sobre as aulas), com o qual 18% dos alunos afirma discordar. 

 
 
4. O Conteúdo 

 

Como já referimos, o conteúdo dos programas de desenvolvimento profissional 

estabelece um diálogo interactivo com as variáveis que Guskey & Sparks (1996) designam 

por processo e contexto, com o objectivo de contribuir para a reconfiguração ou 

reconstrução do conhecimento profissional dos professores nas suas diversas dimensões. 

Assim, e para além disso, também se deve articular com a pesquisa realizada no âmbito do 

ensino e da aprendizagem e, em especial, com as necessidades de aprendizagem dos 

próprios professores.  

Com efeito, o conteúdo dos diferentes programas de desenvolvimento deve ser 

relevante para o professor e facilitar o diálogo entre as suas concepções, o seu 

conhecimento prévio, os desenvolvimentos teóricos mais significativos registados até ao 

momento e os contextos em que este intervém. No programa em questão, foram abordados 

diferentes conteúdos que variaram em relevância e grau de complexidade, e é curioso 

verificar que as áreas abordadas foram sendo progressivamente seleccionadas pelos 

diferentes intervenientes em função não só das necessidades demonstradas pelas docentes, 
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mas também das sentidas pelos alunos e que constituem o enfoque central do capítulo que 

se segue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IV – Análise dos Dados  
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 Explanadas as questões relativas ao desenho do estudo, ao posicionamento 

paradigmático e às variáveis que dialogaram com o projecto de desenvolvimento profissional 

que implementámos, estamos em condições de proceder à análise dos dados. 

 Impõe-se, contudo, uma referência à estrutura pouco convencional do presente 

capítulo, o que não se deve nem a uma intenção polemística, nem a qualquer manifestação de 

radicalismo contra os convencionalismos de uma dissertação académica, mas sim à intenção 

de traduzir no texto não apenas uma análise dos dados recolhidos através da instrumentação já 

referida, mas também sentimentos e impressões sobre ocorrências e vicissitudes que não 

haviam sido contemplados na planificação do projecto. Assim, importa sublinhar que, por um 

lado, e embora se haja procedido à observação de 37 aulas distribuídas entre as três docentes 

(7 à professora A, 14 à B e 16 à C), não pretendemos aqui referenciar a totalidade dessas 

aulas, uma vez que algumas destas ocorreram um pouco à margem do enfoque específico do 

projecto de intervenção, não obstante o seu objectivo haja decorrido do mesmo1. Por outro 

lado, como já afirmámos no capítulo dedicado à problemática da investigação, em que 

procedemos à discussão da metodologia e dos instrumentos que dialogaram com o projecto em 

causa, a observação constituiu apenas uma das estratégias supervisivas a que recorremos, pelo 

que parte dos dois últimos aspectos que aqui analisamos, e que se relacionam com o 

desenvolvimento das competências escrita e reflexiva, extrapolaram os limites espácio-

-temporais da sala de aula e decorreram em momentos escolhidos pelos alunos ao longo dos 

1º, 2º e 3º períodos do ano lectivo de 2001-02.  

 Impõe-se também uma referência ao facto de que o capítulo que agora se inicia 

incorporar, quase em jeito de diário, não só uma sucessão de circunstâncias e vivências que 

encerram algumas das preocupações das professoras, das suas necessidades e das dos alunos, 

parte das actividades, das tarefas desenvolvidas ou ainda das matérias abordadas, mas também 

a nossa admiração, arrependimento, euforia, surpresa e, por vezes, até estupefacção face a 

                                                 

1 Referimo-nos, por exemplo, a um conjunto de aulas que incidiu no manuseamento de aspectos gramaticais que 
haviam constituído algum problema ou dificuldade para os alunos e não propriamente para as professoras. Não 
obstante, e como no decurso do programa de intervenção procedemos naturalmente à sua análise, a transcrição 
das observações, os materiais utilizados, bem como uma síntese das reflexões efectuadas nos vários seminários 
de pré- e de pós-observação constam do volume anexo à presente dissertação.  
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momentos e situações imprevistas que podem aparentar apenas uma importância residual para 

o estudo, mas que, para nós, são significativas ao ponto de serem dignas de referência.  

 Deste modo, aos vários segmentos que integram a presente secção foi atribuído um 

título que, embora não deixe de evocar memórias e conceitos no leitor, aqui é recuperado à luz 

de contingências e de realidades certamente distintas e muito singulares. Por isso, para 

finalizar esta breve introdução e ainda antes de dar início à análise dos dados propriamente 

ditos, podemos invocar as palavras de Teixeira de Pascoaes, que ilustram a nossa perspectiva 

ao longo do processo de enunciação textual: "Falo em nome da minha verdade, e não da 

Verdade com letra grande, como é tão vulgar entre nós,... " (cit in Prado Coelho, 1990:238). 
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1. Allegro ma non troppo 
 

 Quando lançamos um olhar sobre a estreia do programa de desenvolvimento que 

implantámos, na nossa mente parece soar um trecho musical com este andamento, que, de 

algum modo, pode caracterizar o teor dos sentimentos iniciais vividos pelas docentes que 

decidiram colaborar connosco no projecto. Com efeito, após a recolha e análise de dados com 

focalização no nível de desenvolvimento psicológico, bem como nas teorias pessoais e 

representações que docentes e discentes possuíam de vários elementos relacionados com o 

processo de ensino-aprendizagem, as professoras B e C encaravam o momento seguinte, em 

que passaríamos à observação e gravação de aulas, com uma ânsia vacilante. Curiosamente, e 

embora ambas as participantes, aquando do preenchimento do QCE (v. anexo 1.4), houvessem 

sugerido a observação de aulas enquanto estratégia de aperfeiçoamento e desenvolvimento 

profissional, as discussões sobre o enfoque das observações nos seminários de supervisão 

começavam a criar alguma tensão e nervosismo nas mesmas, que constantemente referiam a 

falta de à-vontade que poderiam sentir com o facto de haver colegas a assistirem às suas aulas. 

Esta apreensão era mais exteriorizada pela professora B, que exibia ainda algum receio pelo 

efeito que a câmara de filmar poderia exercer em si. Assim, o entusiasmo demonstrado pelas 

docentes já referidas nesta fase inicial do programa era moderado e, por vezes, dava lugar a 

sentimentos como o nervosismo ou a incerteza. 

 Estas reacções não se constituíram propriamente como um elemento inesperado, até 

porque a literatura da especialidade (Sarason, 1996; Glickman, 1998; Hargreaves, 1998) refere 

profusamente a cultura do individualismo que se vive no meio docente e o receio que os 

professores manifestam no que diz respeito a abrirem a porta das suas salas de aula ao olhar 

público. No sentido de dissipar esta ansiedade sinistra, tentámos incutir confiança às colegas e 

encorajá-las a partilharem as suas dúvidas e dificuldades connosco para que, em conjunto, 

pudéssemos resolver as áreas mais problemáticas da prática e crescer enquanto pessoas e 

enquanto profissionais. Para além de centrarmos a tónica do nosso discurso num estilo que 

oscilava entre o colaborativo e o não-directivo (Glickman, 1998), incitámos as colegas a 

observarem uma das nossas aulas com o objectivo de contribuírem para a identificação de um 

ou outro aspecto que nos suscitava algumas inquietações, e que não deixaremos de analisar em 
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momento posterior. Contudo, julgamos estar em condições de afirmar que a primeira 

observação da nossa prática e as reflexões efectuadas ao longo dos respectivos seminários do 

ciclo supervisivo contribuíram para tranquilizar as docentes B e C, que acabaram por requerer 

a observação de uma aula durante o mês de Outubro, cujo enfoque incidiria na gestão de 

tempo e na criação de condições para o desenvolvimento da autonomia dos alunos, 

respectivamente2.  

 

 A aula da professora B enquadrou-se no bloco programático que abordava questões 

relacionadas com a poluição do ambiente e, partindo da exibição de um poster em que o 

planeta Terra era transportado para o hospital, a docente pretendia que os alunos trocassem 

opiniões sobre a temática, após o que distribuiria a letra de um tema musical e lhes 

comunicaria que iriam ouvir a canção "We Kill the World", do grupo Boney M. Porém, a 

ordem das estrofes havia sido alterada, pelo que os alunos teriam de, individualmente, 

proceder à sua correcta ordenação e, posteriormente, resolver um conjunto de exercícios de 

interpretação. Finalmente, a docente havia também planificado introduzir a revisão do 

conteúdo gramatical "discurso directo vs. discurso indirecto", em jeito de jogo, através de uma 

actividade em que os alunos, colocados em duas filas, transmitiriam aos colegas frases no 

discurso directo que estes teriam de transformar em discurso indirecto. Caso houvesse tempo, 

a docente havia também planificado introduzir exercícios de "rephrasing" sobre o conteúdo 

gramatical em questão.    

 De modo a ajudar a colega a gerir o tempo da aula, foi elaborada uma grelha no 

seminário de pré-observação (quadro 16), que a mesma preencheu com as actividades que 

havia planificado e com o tempo que estimava dedicar a cada uma delas. Aquando da aula 

propriamente dita, as colegas que desempenhavam o papel de observadoras preencheriam a 

coluna relativa ao tempo real empregue em cada actividade, o que de seguida se pode 

visualizar: 

 

                                                 

2 A informação recolhida relativamente a estas duas aulas consta do corpus B e do C (cf. vol. anexo a esta dissertação). 
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Actividades Tempo estimado Tempo real 

1. Exploração da imagem 10m 10m 

2. Ordenação/Audição 8m 24m 

3. Exercícios de interpretação 10m 6m 

4. Jogo 8m --- 

5. Exercícios de "rephrasing" 9m --- 

 

Quadro 16 - Ficha de observação de aula (gestão de tempo) 

  

 Como a leitura da grelha de imediato anuncia, o tempo estimado não corresponde ao 

tempo real. Com efeito, verificou-se que para além de o ritmo da aula ser um pouco lento, a 

canção era excessivamente longa. Como os alunos não conseguiram resolver as actividades 

propostas, a docente B optou por realizar duas audições do tema musical, o que parece ter 

perturbado a gestão que havia previsto inicialmente. Para além disso, constatou-se que os 

objectivos estipulados para os alunos, mesmo os de natureza mais geral e, entre estes, "utilizar 

a LE para exprimir opinião acerca de...", também não foram significativamente atingidos pelos 

mesmos, uma vez que, nos cerca de 20 minutos em que de facto ocorreu interacção verbal, a 

professora falou aproximadamente 90% do tempo (v. protocolo da observação no corpus B1). 

Assim, e em conformidade com as conclusões de vários estudos que se debruçam sobre o 

discurso em contexto pedagógico (Perrenoud, 1992), verificou-se que havia um controlo 

excessivo do discurso por parte da docente que, por vezes, formulava as questões e elaborava 

a própria resposta. Em consequência desta actuação, observou-se um esvaziamento notório do 

poder discursivo do aprendente, que se traduziu a) numa elevada dependência face ao 

professor; b) em intervenções restritas e não-frásicas, em que este quase se limitava a lançar 

palavras soltas ("sick", "pollution", "CFCs",...), não elaborando nem desenvolvendo o seu 

pensamento; e c) em silêncios. Deste modo, aquando da realização do seminário de pós-

-observação, a docente foi aconselhada por ambas as observadoras não só a reduzir o "Teacher 

Talking Time", mas também a elevar o nível de complexidade das questões que formula no 

espaço pedagógico, de modo a que os alunos possam elaborar os seus contributos e adoptar 

comportamentos verbais em que correm mais riscos, ao invés de se limitarem a fornecer 
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respostas excessivamente simples para o nível de língua em que se encontram e que, no caso 

específico em análise, raramente foram além do "yes/no". 

 A professora B concordou com o teor das reflexões das colegas e, após ter adoptado 

ela própria o papel de observadora da sua aula (em vídeo e já acompanhada do respectivo 

protocolo), considerou que os seus alunos exibiram um papel mais passivo do que 

habitualmente, o que poderia dever-se, em seu entender, à presença das observadoras na aula, 

à câmara de filmar e também ao facto de ela própria lhes ter apresentado "falas longas e 

questões pouco estimulantes" (v. guião para seminários de pós-observação, corpus B1). A 

docente procedeu também a uma análise mais introspectiva e afirmou: 

 

"... quando observada ou até quando conheço alguém pela primeira vez, 
é típico em mim ‘palrar’ como fuga à situação. Talvez esse pormenor, a 
superar futuramente, possa justificar o facto de cada questão, que 
suscitava resposta breve no aluno, ser completada pela própria 
professora com explicações mais detalhadas. É claro que esses 
raciocínios deveriam ser feitos pelos alunos e não pela docente!" (idem) 
 
 

   

 

 No que diz respeito à primeira observação realizada à professora C, esta começaria por 

solicitar os alunos no sentido de descreverem quatro imagens e de exprimirem as suas opiniões 

ou sentimentos face às mesmas. Em termos estratégicos, as imagens visavam anunciar um 

novo bloco temático centrado na exploração espacial, facilitar a partilha de conhecimento 

entre os aprendentes, bem como possibilitar a introdução de novo vocabulário. Esta actividade 

seria realizada em grupos e, após a discussão alargada dos contributos avançados pelos alunos, 

ser-lhes-ia solicitado que identificassem algumas das motivações para o desenvolvimento da 

exploração espacial. 

 Relativamente ao enfoque da observação, ou seja, verificar se a professora facilita o 

desenvolvimento de comportamentos autónomos nos alunos, constatou-se que a opção pelo 

trabalho colaborativo se revelou uma estratégia bastante profícua neste sentido. Efectivamente, 

como afirma Boud (1988:19), "Autonomy is more than acting on one's own" implicando, pelo 

contrário, a noção de que o aluno é membro de um grupo social com o qual comunica sentidos 
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e onde se assume como co-construtor do seu processo de aprendizagem. Na realidade, o facto 

de os aprendentes haverem trabalhado em grupo em vários momentos ao longo da aula (no 

caso, cerca de 30 minutos) pareceu contribuir positivamente para o desenvolvimento não só de 

comportamentos sociais em que estes negoceiam significados, partilham conhecimento e 

trocam opiniões, mas também para o desenvolvimento da sua prática linguística e da sua 

competência estratégica. De facto, ambas as observadoras consideraram que a docente C criou 

condições necessárias para que os aprendentes desenvolvessem comportamentos autónomos, 

quer através do recurso ao trabalho cooperativo, quer através do facto de haver encorajado os 

discentes que solicitavam esclarecimentos vocabulares a esgotarem todos os recursos 

disponíveis (o contexto, pedir a ajuda dos colegas, etc.) antes de a interpelarem, quer ainda 

através da concepção de aluno que a mesma deixou transparecer, ou seja, um consumidor 

crítico e produtor criativo do saber. Este posicionamento foi visível num momento da aula em 

que os grupos apontam vantagens e desvantagens da exploração espacial e uma das alunas 

sugeriu "pollution". Porém, no momento em que a professora se preparava para redigir este 

contributo no quadro, um colega protesta, afirmando: "but the fuel... is hydrogen". Perante esta 

recusa por parte do aluno em aceitar a informação como correcta, a professora dirige-se-lhe e 

questiona, "I'm sorry... And that's not pollution?", ao que o mesmo discente responde com 

prontidão "of course not!". Julgamos que o facto de o aprendente exprimir livremente a sua 

opinião e recusar a aceitação do que é proposto pode ser explicado pelo facto de a professora 

recriar uma atmosfera de abertura e confiança na sala de aula, o que tem sido apontado em 

vários estudos (Boud, 1988; Lowry, 1989) como uma das condições facilitadoras da promoção 

da autonomia dos alunos.  

 No que diz respeito aos objectivos formulados para a aula, importa também referir que 

a professora demonstrou algumas dúvidas terminológicas, acabando por confundir objectivos 

com actividades. Não obstante, podemos inferir que esta ausência de objectivos, mais formal 

do que real, não resultou numa aula sem sentido e finalidades lógicas, muito pelo contrário. 

Efectivamente, se pensarmos nos objectivos enunciados no programa da disciplina, verifica-se 

que toda a actuação docente se pautou pelos mesmos, nomeadamente pela criação de 

condições que despertem o gosto por uma actualização permanente de conhecimentos, pelo 
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encorajamento do exercício de espírito crítico no confronto de conhecimento, ou ainda pelo 

incentivo da iniciativa e da autonomia do aluno.  

 Na análise dos dados que surtiram desta primeira observação à professora C também 

não podemos deixar de referir um aspecto que, embora não tenha sido equacionado na 

identificação do enfoque da observação, nos parece digno de destaque. Referimo-nos ao nível 

cultural elevado de alguns dos alunos que participaram mais entusiasticamente na aula, o que 

foi visível em vários passos, entre os quais podemos aludir, a título de exemplo, a um 

momento em que a professora pergunta à turma se concorda com a resposta de um colega, e 

um elemento responde: "Yes, because it was in a scientific book". Também se verifica que este 

nível cultural se faz acompanhar por uma competência linguística e por um nível de 

extroversão semelhantes, pelo que, se a estes dois factores associarmos a energia da professora 

e o seu desejo de ver as tarefas concluídas rapidamente, percebemos facilmente a razão pela 

qual a comunicação verbal foi dominada por cerca de cinco alunos (v. protocolo da 

observação, corpus C1), bem como o motivo pelo qual a docente deu instruções à turma para a 

realização de uma tarefa em grupo e, apenas passado um minuto, questionou: "Finished?". 

Este foi, no entender de ambas as observadoras, o momento que melhor exemplifica o ritmo 

excessivamente acelerado que a docente C imprime às tarefas didácticas, pelo que foi sugerida 

a adopção de uma postura mais calma de modo a facultar a oportunidade aos alunos com mais 

dificuldades de intervirem na aula.  

 As reflexões pós-observação que a docente C partilhou com as colegas também aludem 

ao seu ritmo por vezes alucinante, especialmente quando afirma, "Por vezes, mostrei-me um 

tanto ansiosa e impaciente", identificando este aspecto como um dos pontos que fazia questão 

de melhorar em aulas futuras, havendo, inclusivamente, solicitado uma nova observação na 

semana seguinte. Em termos de aprendizagens que a observação e reflexão sobre a prática lhe 

facultaram, a professora refere o recurso a imagens e ao trabalho de grupo como grandes 

catalizadores da motivação e envolvimento dos alunos na aula, o que foi corroborado por estes 

nas reflexões que teceram relativamente à mesma. Com efeito, é digno de referência o facto de 

cerca de 85% dos alunos referirem, na questão 3 do guião de reflexão sobre as aulas de Inglês, 

a discussão sobre as imagens e o trabalho de grupo como os aspectos que mais gostaram da 

aula. 
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2. A Ilusão do Fim ou A Greve dos Acontecimentos 
 

 Embora não seja nossa intenção proceder aqui a uma discussão sobre a análise que 

Baudrillard (1995) desenvolve para o desvanecimento da história, em que os acontecimentos 

não vão além do seu sentido antecipado, este é o mote que melhor caracteriza o que aconteceu, 

ou melhor, o que não aconteceu entre o mês de Outubro e Dezembro, em consequência 

daquilo que encaramos como um erro estratégico grave na actuação supervisiva. Na realidade, 

e sendo este um espaço de reflexão, não poderíamos deixar de referenciar um facto que quase 

espoletou o final da participação da docente B no programa de desenvolvimento. Com efeito, 

embora os objectivos dos encontros de pós-observação visassem a reflexão sobre a prática 

numa óptica de encontrar soluções para os problemas experienciados no quotidiano e de 

promover a aprendizagem e o aperfeiçoamentos das docentes, a partilha das reflexões 

relativamente à primeira observação da docente B não surtiu os efeitos esperados. Assim, esta 

não reagiu positivamente aos aspectos-problema que as colegas apontaram, em especial aos 

reparos da professora A, e, ao invés do esperado desejo de testar novos procedimentos com 

entusiasmo, deixou-se cair num poço de profunda tristeza e desânimo.  

 Embora houvessem sido amplamente discutidos os objectivos e as potencialidades da 

crítica, sempre entendida numa perspectiva de crescimento, a realidade desvendou uma 

situação penosamente diferente que, caso houvéssemos mostrado mais tacto, moderação ou 

prestado a devida atenção aos dados que já possuíamos, poderia ter sido evitada. Referimo-

-nos, naturalmente, aos resultados revelados pelo PCM, que associavam a docente a um 

sistema conceptual de nível 1, apresentando-a como uma pessoa extremamente sensível à 

apreciação feita por terceiros e em que a insegurança e o receio da crítica eram dissuasores 

motivacionais de importância significativa. Tal materializou-se na prática e cerca de dois 

meses depois da primeira observação a docente B ainda não se sentia confortável para reabrir 

as portas da sua sala às colegas, que parecia ter passado a encarar como vigilantes. Aliás, 

como a própria docente afirma na reflexão sobre necessidades e preocupações (v. corpus B1): 

 

"A aprendizagem mais importante que esta última aula me facultou foi que 
não posso contar com a minha habitual espontaneidade quando tenho olhos a 
vigiarem os meus movimentos". 
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 E foi assim que, subitamente, nos deparámos com uma greve dos acontecimentos que 

vaticinava o fim da participação da docente B no programa de desenvolvimento, gorando 

inexoravelmente as promessas do mesmo. Estes receios, porém, não se concretizaram e o fim 

permaneceu na ilusão... talvez pela amizade de longos anos que unia as docentes A e B. 

Contudo, e não obstante esta última houvesse continuado a observar as aulas das colegas, bem 

como a participar nos seminários do ciclo de supervisão, só durante o mês de Dezembro se 

descreveu como emocionalmente capaz para passar por aquilo que, para si, parecia 

corresponder a uma recriação do cabo das tormentas.  

 De qualquer modo, fica aqui registado o nosso arrependimento, bem como o apreço 

pela coragem demonstrada pela professora em questão... e, para finalizar, invocamos as 

palavras que Baudrillard (1995:34) proferiu noutros tempos e a respeito de outros 

acontecimentos: 

 

"Tais acontecimentos, apesar de importantes, deixam um gosto estranho de 
já visto (...) O nosso único espanto reside em não termos sabido prevê-los, a 
nossa única tristeza em não sabermos retirar deles as consequências". 

 

 

 

3. Era Bom que Trocássemos umas Ideias sobre o Assunto 
 
 

Se o meu amigo João de Melo, num dos seus livros, me assevera, que "o mar é 
branco", seria de mau gosto prosaico e burgesso ir dizer-lhe, contrariando-o, 
embora com afabilidade: "olha que não, João, o mar não é branco, isso são as 
espumas; o mar é...". Aqui há que condescender com convicções entranhadas, 
tolerar as daltonias íntimas, garantir a liberdade poética, libertas vatum." 
(Carvalho, 2002:15) 

 
 
 A reflexão a que agora damos início relaciona-se com a questão dos valores e da 

educação para a cidadania, que foi uma das preocupações expressas pela docente A, ou seja, 

nós próprias, aquando da solicitação da primeira observação de aula às colegas B e C. 

Contudo, e entendendo que não almejava a garantir qualquer liberdade poética na 
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problematização dos valores de uma sociedade democrática, ao contrário da situação que o 

narrador omnisciente de Mário de Carvalho relata no excerto que seleccionámos como 

epígrafe, a docente em questão também não pretendia condescender com convicções 

entranhadas, nem encorajar a falta de capacidade para compreender certos assuntos ou outras 

daltonias, no âmbito dos princípios democráticos e do respeito pelos direitos (e também pelos 

deveres) universais. Contudo, esta questionava-se quanto ao modo de encorajar os alunos a 

pautar os seus sentimentos, convicções e condutas pelo exercício de um espírito de 

responsabilidade numa sociedade onde, segundo Lipovetsky (2004), há uma espécie de 

cansaço da cidadania e uma erosão dos deveres de participação social (patente, por exemplo, 

nos elevados níveis de abstenção eleitoral vividos um pouco por todo o mundo).  

 De facto, numa esfera social em que repetidamente assistimos a problemas de injustiça, 

exclusão, violência e desigualdades entre sexos, classes, nacionalidades e nações, não 

podíamos deixar de nos interrogar sobre o modo como se ensina e aprende o exercício da 

cidadania, ou ainda, sobre o papel que a escola desempenha nesse processo. Esta parece ser, 

aliás, uma das preocupações do poder político um pouco por todo o lado e que, alheio à sua 

própria responsabilidade, parece transferir para a escola a missão de resolver todos os 

problemas que este parece incapaz de solucionar. Não sendo nossa intenção perdermo-nos em 

deambulações sobre aquilo que entendemos como as enormes responsabilidades do poder 

político por este estado de coisas a nível planetário, não podemos, contudo, deixar de 

considerar que a escola também tem, efectivamente, um papel a desempenhar na formação de 

indivíduos responsáveis e defensores de valores democráticos. Contudo, parece-nos que a via 

para esta finalidade não passa necessariamente pela criação de uma disciplina especificamente 

desenhada para o propósito e na qual, durante uma hora semanal, um docente ensina 

comportamentos cívicos e democráticos aos alunos, enquanto que, nos restantes blocos 

horários, outros professores se dedicam à preparação dos mesmos para a prestação de provas à 

sua disciplina ou para os exames nacionais.  

 A perspectiva integrada de uma educação para a cidadania com que nos identificamos 

pressupõe um posicionamento pedagógico que não passa pelo recurso a técnicas doutrinantes, 

mas sim pela recuperação daquelas que instigam o debate, a reflexão e a problematização. Se 

efectivamente desejamos ensinar para a cidadania e para o exercício da democracia, é 
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importante não esquecer que, como afirma Perrenoud (2002:46): "a democracia pressupõe o 

debate e, portanto, tempo para pensar, para se exprimir, para ouvir, compreender opiniões 

contrárias e para chegar a compromissos". E foi nesta linha de acção que tentámos facilitar o 

desenvolvimento de um raciocínio ético nos alunos, orientado para a defesa de valores 

centrados no respeito e preservação da natureza e que constituiu um dos enfoques da primeira 

observação que a docente A solicitou às colegas. Entre os objectivos que formulou para a aula, 

destacamos: 

 

a) desenvolver a competência comunicativa, utilizando a LE para: 
- exprimir opinião relativamente às vantagens e desvantagens do 
turismo; 
- descrever imagens, relacionando-as com uma modalidade de 
turismo (Ecoturismo) que não se constitui como uma ameaça 
destrutiva para o ambiente; 
- enunciar práticas que conduzem a uma relação mais 
equilibrada entre o ser humano e a natureza. 
 

b) afirmar atitudes positivas perante o meio ambiente, através do 
confronto de ideias, opiniões e da reflexão.  

 

 

A este respeito, as docentes consideraram positivo o recurso às actividades e estratégias 

delineadas (v. corpus A1), pois estas envolveram os alunos não só na discussão de informação 

textual alusiva ao tema, mas também na problematização dos seus próprios comportamentos e 

nas medidas que, por vezes, é necessário adoptar para evitar comportamentos de risco em 

espaços turísticos e culturais. Do protocolo da aula, destacámos alguns momentos que ilustram 

estas questões e que, de seguida, apresentamos.  

 

 
66. P – Why do you think we can consider tourism to be a threat to 
the environment? 

67. AN – Because men who do tourism/ they destroy… we destroy 
the nature 

68. P – Yes/ we sometimes destroy nature… 
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69. AN – /INT/ When people go to the beach and there is turtles 
there/ they kill the /i:gs/ 

70. P – The eggs 

71. AN – The eggs 

72. P – Right/ the turtles are born from eggs which lay under the 
sand and so/ if you step on those specific areas/ you can destroy 
the eggs and kill the little turtles which are about to be born// 
When you travel to a different place/ are you concerned about 
your behaviour? For example/ imagine you’ve just eaten an ice-
-cream and you have a paper in your hand// What will you do 
with that paper? 

73. PA – I put it in my pocket 

74. P – You’d keep it in your pocket... That’s very good! What 
about you? 

75. DI – I put it in the trash 

76. P – In the trash can? Good 

77. PA – And if there isn’t anyone? 

78. P – Yes! Ask her/ PA… and if there isn’t a trash can in the area? 

79. D – I put it… chão/ como se diz? 

80. P – On the ground// So/ you’d put the trash/ the litter on the 
ground… That is/ of course/ very “nasty” to the environment… 
That is pollution  

81. DI - Yes 

82. P- Do you understand why tourism can be a threat to the 
environment? 

83. ALS – Yes 

 

(...) 

 

145. PT – Sometimes people visit a country… a museum/ they 
destroy art… We should put a glass there 

146. P – Right! Very good! Sometimes/ when people go to 
monuments to see works of art they tend to destroy the place or 
even the works of art// Do you know the statue David/ made by 
Michael Angelo? 

147. ALS – Yes 

148. P – Some time ago/ people thought of putting glass around the 
statue/ around David/ because a man/ well/ he entered the 
museum with a hammer and he destroyed one of David’s 
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fingers!! Can you believe that?! That’s why when you go to a 
museum/ there may be a glass between you/ the aggressor/ and 
the work of art/ the victim (ri) 

ALS -  (riem) 

 

 Ao apresentar situações e dinamizar a discussão em torno de atitudes que ocorrem no 

dia-a-dia, a docente pretendia facilitar o desenvolvimento da reflexão dos alunos em volta de 

circunstâncias com as quais estes poderiam estar familiarizados, exortando-os, contudo, a 

posicionarem-se criticamente face às mesmas, como o exemplo que passamos a apresentar 

ilustra: 

 

149. P – On the whole/ would you consider 
tourism to bring more advantages or 
disadvantages? 

150. ALS – Disadvantages 

(...) 

156. AN – No! 

157. P – You disagree…and why? 

158. AN – I disagree because tourism can be bad 
for nature/ but good for people 

159. PA – /INT/ No... I think what is bad for 
nature is bad for us 

  (...) 

 

 A estratégia de discussão e de problematização de situações reais parece ter surtido, 

nos alunos, resultados positivos no desenvolvimento de uma consciência ética em prol da 

protecção do meio-ambiente, alguns dos quais acabaram por surpreender a própria professora 

pelo fervor ecológico demonstrado. Assim, e num momento em que esta tentava introduzir o 

conceito de "Ecoturismo" como uma prática turística mais equilibrada, através da descrição de 

imagens em que várias pessoas estabeleciam um contacto mais íntimo com animais ditos 

“selvagens”, numa atitude de respeito, admiração e carinho (v. material de apoio à aula no 

corpus A1), parte dos alunos desenvolveu um raciocínio completamente inesperado para a 

professora. Veja-se o exemplo que se segue: 
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171. P – Who do you think these people are? 

172. ALS – Tourists 

173. P – What are they doing? 

174. PA – They are watching the animals 

175. AN – /INT/ No/ they are food… how do we say 
alimentar? 

176. P – They are feeding the animals... with 
popcorn 

177. C – What is popcorn? 

178. P – You know/ when you go to the cinema/ you 
can eat popcorn 

179. C – Oh… 

(...) 

184. P - … So/ do you think they are contributing to 
preserving or to destroying the ecological 
balance? 

185. ALS – To destroying… 

186. P – To destroying?! Are they killing the 
animals? 

187. ALS – No 

188. AN – But it’s not the right food they need to 
eat 

189. P - Oh... I see... So you disagree on the diet// 
You think they should be given grass 

190. PA – I think not// If we like popcorn/ they like 
too (ri) 

192. AN – But they will be sick… (com um ar 
queixoso) 

193. P – Yes// their little tummy is going to ache// 
Your name? 

194. AN – AN 

195. P – So/ AN… Would you consider that… if 
they were feeding the animals with another 
kind of food/ would it be ok?… Or are you 
against/ contra/ feeding the animals? 

196. AN – If they eat the right food they need/ I 
agree// If they don’t/ I disagree 
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197. P – So/ feeding the animals is ok/ if you don’t 
give them any trash food/ like hamburgers/ hot-
-dogs or popcorn (risos)// Good point! 

        ALS – (riem)  

 

  

 Eis um exemplo que demonstra também, com um certo efeito cómico, não só a 

presença da surpresa e do inopinado no espaço pedagógico, mas também o modo como o 

debate e a troca de ideias entre a professora e os alunos pode levar a primeira a ser 

surpreendida pela própria reflexão e, consequentemente, a reformular os seus conceitos.  

 Para terminar estas considerações relativamente à preocupação com os valores que 

motivou esta primeira observação, podemos ainda acrescentar que a manifestação, por parte 

dos alunos, de uma preocupação face a questões de natureza ambiental foi visível não só em 

algumas das situações em que estes interagiam com a professora no espaço pedagógico ou 

quando interpelavam directamente os colegas com os quais não concordavam, mas também 

nas reflexões que realizaram sobre a aula após a mesma. Assim, na questão 4 do guião de 

reflexão sobre a aula de Inglês, em que os aprendentes eram impelidos a apontar o que menos 

gostaram na mesma, é significativo o facto de uma das alunas ter escrito: “... de perceber que 

cada vez mais o homem protege menos o ambiente”, ao invés de se reportar a um ou outro 

aspecto mais relacionado com as actividades, estratégias ou materiais usados na aula. 

 Em suma, o processo supervisivo, que envolveu esta primeira observação e respectivas 

reflexões sobre a acção, permitiu constatar que as estratégias seleccionadas, e que, como 

também já afirmámos, partiram da discussão e da problematização de informação, 

comportamentos e dilemas, possibilitaram a manifestação de uma consciência ambiental que 

se desenvolveu em diálogo com a reflexão e com o próprio conhecimento, possibilitando a sua 

reconstrução continuada e fundamentada no exercício de um espírito crítico. Nesta linha, 

sentimos que esta provou ser uma caminhada muito mais aliciante e vantajosa em direcção ao 

desenvolvimento de alunos progressivamente capazes de elaborar juízos reflexivos, críticos e 

que, potencialmente, poderão adoptar posturas mais interventivas de participação activa na 

sociedade, do que a adopção por técnicas assentes no doutrinamento moral. Estas últimas, que 

desvalorizam a reflexão e favorecem a mera transmissão de valores, visam o desenvolvimento 
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de cidadãos passivos, obedientes, respeitadores da autoridade, do conformismo e do 

pensamento convergente, logo, em rotura com os princípios defendidos numa sociedade 

democrática tal como a entendemos. 

 Na aula de LE, os professores tendem a orientar a comunicação no sentido de levar os 

alunos à produção de enunciados e, considerando os resultados revelados por algumas 

investigações (Allwright & Bailey, 1991; Blosser, cit in Pedrosa de Jesus, 1987; Cicurel, 

1992), uma das técnicas mais populares para se atingir esta meta é o questionário. Para além 

de funcionar como um instrumento de feedback importante para a monitorização do processo 

de ensino-aprendizagem, o questionamento pode também ajudar os alunos a desenvolverem os 

seus processos mentais e contribuir para o seu desenvolvimento cognitivo. Contudo, há várias 

tipologias de questões, com diferentes níveis cognitivos, pelo que se almejamos ao 

desenvolvimento de alunos reflexivos e críticos, não basta perguntar... É necessário perguntar 

de certo modo ou, como afirmam McKendree et al. (2002:64), "questioning the question". Na 

esteira destes autores, também julgamos que enquanto docentes não nos podemos limitar a 

elicitar informação ou factos dos alunos, mas sim, e invocando novamente a designação deste 

capítulo, era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto, que partilhássemos pontos de 

vista e que instássemos os alunos a posicionarem-se criticamente face aos mesmos, após uma 

análise cuidada e uma avaliação fundamentada.  

 Esta preocupação com o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos resultou 

na identificação de um enfoque de observação assente na identificação do nível cognitivo das 

questões formuladas pelas docentes A (1ª e 2ª aulas) e B (2ª, 3ª e 4ª observações), havendo-se 

procedido à categorização e à análise das questões formuladas no espaço pedagógico, 

seguindo a tipologia proposta por Cunningham (cit in Pedrosa de Jesus, 1987) e que 

apresentamos em forma de quadro (v. quadro 17). Importa também, antes de mais, esclarecer o 

que entendemos pelo tropo "questão" e, após a análise das propostas de diversos autores, 

optámos pela definição de Pedrosa de Jesus (1987:42), que o entende como "any kind of 

teacher verbal utterance that seeks a verbal answer from the pupils".  

 O grau de abertura e o nível cognitivo das questões formuladas têm uma relação 

directa com os objectivos que presidem à sua enunciação. Quando o docente questiona os 
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alunos sobre aspectos para os quais já existe uma resposta esperada e tida como correcta, 

estamos perante perguntas fechadas de baixo nível cognitivo que apelam unicamente ao 

conhecimento-memória do aluno ou à interpretação de enunciados orais e escritos sem, 

contudo, exigir do mesmo qualquer posicionamento crítico. 

 

Designação Grau de abertura Nível cognitivo 

Conhecimento-Memória 
(C-M) 

 
Perguntas fechadas 

 
Baixo 

Pensamento Convergente 
(PC) 

Pensamento Divergente 
(PD) 

 
Perguntas abertas 

 
Elevado 

Pensamento Avaliativo 
(PA) 

Rotina 
(R) 

 
 
 

 

Quadro 17 - Sistema de categorias para perguntas (traduzido de Cunningham, cit in Pedrosa de Jesus, 
1987) 

 

 

 Quando, por outro lado, o professor questiona os alunos com o objectivo de os 

encorajar a especular sobre a ocorrência de determinados episódios, a formular hipóteses, a 

inferir conclusões ou a avaliar criticamente um conjunto de situações, justificando o seu 

posicionamento crítico face às mesmas, estamos perante perguntas abertas e de elevado nível 

cognitivo, que oferecem ao aprendente não só a oportunidade de formar opiniões devidamente 

fundamentadas mas também de organizar o seu conhecimento. As questões de rotina têm 

como objectivos ajudar o professor a gerir a aula e a recolher feedback relativamente à 

compreensão dos alunos sobre as matérias abordadas.  

 Dando início à reflexão sobre este momento específico do processo supervisivo pela 

discussão dos dados revelados ainda pela observação da primeira aula da docente A, verificou-

-se que esta manifesta um profundo interesse pelo desenvolvimento da capacidade de reflexão 

dos alunos, o que foi patente no elevado número de questões divergentes e avaliativas que 
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formulou e que, de seguida, apresentamos (quadro 18 e fig. 12). Contudo, tal estratégia parece 

não ter surtido os resultados esperados no momento em questão. 

 

            
CM PC PD PA R Total 

            
            

7 27 37 12 23 106 
            
      
Quadro 18 - Tipologia das Questões colocadas pela Professora A 

  

7%
25%

35%

11%

22% CM
PC
PD
PA
R

 

Fig. 12 - Distribuição percentual dos tipos de questões formuladas pela Professora A 

  

 Numa primeira instância, verificou-se que nos cerca de 27 minutos em que se 

estabeleceu interacção verbal entre a professora e os alunos, 46% das 106 questões formuladas 

apresentavam um elevado nível cognitivo, solicitando o aluno no sentido de formular 

hipóteses e de justificar as suas opiniões. Contudo, e numa segunda instância da análise, 

também se constatou que as alunas AN e PA detiveram o monopólio da palavra, respondendo 

em conjunto a cerca de 35% das perguntas formuladas, pelo que a resposta às restantes 

questões foi repartida por nove alunos, que nem sempre conseguiram elaborar uma resposta 

correcta e completa, como foi registado pela observadora B (v. guiões de pós-observação, 

corpus A1): 
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"... alunos com um background aparentemente lacunar, no que se refere 
a competências no âmbito da LE, dificilmente poderão entender e 
fornecer resposta a questões demasiado exigentes. Por um lado, é de 
referir que, de facto, a docente teve o cuidado de insistir em questões 
que fossem motivadoras, um desafio para os alunos que os despertava 
para o alargamento dos seus horizontes cognitivos; porém, parece-me 
duro, e a prova está na percentagem de respostas completas..."  

 

 Neste momento de análise e reflexão pós-observação, também se apurou que cinco 

elementos da turma não estabeleceram qualquer interacção verbal com a professora aquando 

da fase de questionamento, o que não foi imediatamente reconhecido aquando do decurso da 

aula propriamente dita. A ausência participativa destes aprendentes pode ter sido precipitada 

por várias razões, entre as quais destacamos a possibilidade de os mesmos possuírem mais 

dificuldades ao nível do conhecimento e domínio linguístico, ou ainda a falta de tempo 

suficiente para produzirem qualquer resposta porque um dos colegas se antecipou, o que, por 

sua vez, se pode dever ao facto de a professora não haver direccionado as questões.  

 O facto de a língua assumir um duplo estatuto na aula de LE, pois, por um lado, é 

conteúdo e saber, por outro, é o código da comunicação, agudiza as assimetrias comunicativas 

entre os aprendentes, pelo que julgamos que compete ao professor gerir a palavra de modo a 

dar oportunidade a todos os alunos de participarem na aula, mesmo que isso implique um 

rompimento com as regras implícitas de conversação espontânea. Assim, uma vez que a turma 

frequentava a disciplina de inglês há apenas três anos (LE II), e que a maioria dos seus 

elementos parecia não possuir um bom nível de língua, considerou-se que, eventualmente, 

poderia ser positivo que a docente A não só aumentasse o número de questões de baixo nível 

cognitivo, nomeadamente as questões de conhecimento-memória e as de pensamento 

convergente, direccionando-as para alunos específicos, mas também que ampliasse o tempo de 

espera entre a pergunta e a resposta, para assegurar que um maior número de alunos teria 

acesso à palavra e possibilidade de participar activamente na aula.   

 Em virtude do exposto, este voltaria a ser um dos enfoques a ter em atenção aquando 

da realização da segunda observação à professora A, que ocorreu cerca de duas semanas mais 

tarde, e na qual as recomendações já referidas foram sujeitas a um momento de 
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experimentação, com vista a identificarem-se alterações positivas nos alunos, nomeadamente o 

aumento do nível de participação dos mesmos aquando da interacção professora-alunos. 

 Esta 2ª aula inseriu-se no bloco temático relativo à "Exploração Espacial" e, num 

primeiro momento, a docente previu a discussão em grupo sobre algumas das características 

do planeta vermelho, partindo da especulação em torno do potencial significado de quatro 

imagens (v. material de apoio à aula, corpus A2). Num segundo momento, e em sequência da 

leitura de um texto, a discussão inclinar-se-ia para um patamar de maior convergência, pois os 

alunos iriam confirmar ou corrigir as hipóteses previamente formuladas e discutir a 

informação textual com a professora, que geriu a palavra do modo que havia sido sugerido nos 

seminários do ciclo supervisivo. Esta alteração estratégica parece ter surtido os efeitos 

desejados, uma vez que foi possível identificar 15 alunos (dos 18 presentes na aula) que 

estabeleceram interacção verbal com a professora (v. quadro 19), notando-se também um 

maior equilíbrio entre as participações dos alunos que na aula anterior haviam sido mais e 

menos interventivos. Verificou-se ainda que o número de intervenções por aprendente também 

aumentou, em especial no caso dos alunos PE (de 4 para 10), da AG (de 1 para 3), do J (de 3 

para 6), e da C (de 1 para 4), o que, para além de haver tornado a aula mais participativa e 

mais viva, também parece ter aumentado a confiança do aluno em si próprio e potenciado um 

maior envolvimento nas tarefas.  

 

Alunos AN AG D C CA F G H J L M PA PT PE R ALS ? Total 

Quest.                                     

CM   1    1       2  1  6 

PC 3 3 2 2 1 2 3 1 4   1 1 1 2 1 9 2 38 

PD 1   1       1   2 1   4   2   2 3 17 

PA     2 2   1         1 1   2 1   1 11 

R     1             1   1   2   4   9 

                  81 

 
Quadro 19 - Tipologia das questões formuladas pela professora A e distribuição das respostas 

fornecidas pelos alunos 
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 Relativamente à 2ª aula da professora B, recorde-se que esta mesma focalização 

decorreu das reflexões de pós-observação relativas à observação realizada anteriormente e em 

que se verificou que, para além da docente exercer um controlo excessivo do discurso verbal, 

o nível cognitivo das questões previstas não fomentava o desenvolvimento da capacidade de 

reflexão dos alunos nem a activação de processos mentais organizadores de uma construção de 

conhecimento activa, pois não iam além da elicitação de conhecimento-memória e do 

pensamento convergente dos aprendentes. Assim, entre os objectivos identificados para a aula 

(v. guião para seminários de pré-observação, no corpus B2), também inserida na temática 

"Exploração Espacial", destacamos: 

 
 
- Fazer uso da LE para: 
  a) inferir ideias a partir de um enunciado escrito e de uma imagem; 
  b) especular sobre as implicações inerentes a missões humanas em Marte.     
 
- Incrementar o espírito de cooperação, através da resolução das tarefas propostas 
em grupo. 

 

 

 Embora na reflexão pós-observação a que a docente B procedeu ainda se possa ler, 

"Após visionamento da aula, fiquei com a impressão que ainda não controlo o meu impulso 

para a verborreia, (pelo que) terei de implementar um esforço maior neste aspecto", ambas as 

observadoras foram unânimes na consideração de que a professora conseguiu reduzir 

consideravelmente o seu "Teacher Talking Time" e aumentar significativamente o número de 

participações dos alunos, o que constitui uma melhoria na sua prática relativamente à primeira 

aula observada. Para além disso, ao formular questões abertas, em que solicitava os alunos que 

especulassem sobre um conjunto de possibilidades, também se verificou uma melhoria ao 

nível da qualidade das suas participações, uma vez que, das 54 questões formuladas em 18 

minutos, cerca de 30% foram de elevado nível cognitivo, às quais os alunos reagiram 

positivamente. No quadro 20 e na fig. 13, podemos visualizar os dados recolhidos nesta 

segunda aula relativamente a esta matéria.  
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CM PC PD PA R Total 

            
            

3 16 11 6 18 54 
            

  

Quadro 20 - Tipologia das Questões colocadas pela Professora B 
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Fig. 13 - Distribuição percentual dos tipos de questões formuladas pela Professora B 

 

 

 A docente foi encorajada, então, a continuar a valorizar as participações dos alunos e, 

contrariamente ao que foi sugerido à colega A, a insistir na formulação de questões abertas e 

de elevado nível cognitivo, pois os seus alunos demonstravam um domínio de língua superior 

aos colegas da turma A, o que se deve ao facto de frequentarem a disciplina como LE I, 

havendo iniciado a sua aprendizagem há, pelo menos, seis anos. Deste modo, a professora B 

decidiu dar continuidade a este enfoque também nas 3ª e 4ª observações que solicitou às 

colegas e que se integraram nos temas programáticos que orbitavam em torno das 

preocupações dos adolescentes. 
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 Destas duas observações importa reter que a docente se preocupou em formular 

questões abertas e de elevado nível cognitivo com vista a fomentar a capacidade de raciocínio 

nos alunos e a encorajar o seu posicionamento crítico face a um conjunto de problemas, o que 

também é visível pela referência explícita a esta matéria nos objectivos que formulou (v. guião 

para seminário de observação, corpus B4), nomeadamente: 

 

- Utilizar a LE para: 

a) opinar, comentar e especular acerca das razões que podem 
entristecer um adolescente; 

b) especular sobre as vivências da pessoa que solicita conselhos, 
através de um pequeno texto; 

c) fornecer sugestões para resolução de problemas e justificar as 
opções seleccionadas. 

- Desenvolver capacidade de raciocínio, através da formulação de 
hipóteses com base numa imagem e em questões formuladas pela 
docente. 

   

 Das reflexões elaboradas após a observação da aula, destaque-se o facto de se haver 

constatado que cerca de 68% das questões formuladas aquando da interacção professora-

-alunos se integraram na categoria de perguntas abertas e de elevado nível cognitivo, face às 

quais os alunos reagiram positivamente, como o elevado número de participações na aula 

indica. O recurso a este tipo de questões no espaço pedagógico, mais visível no momento em 

que ocorreu a especulação sobre as implicações de possíveis viagens humanas a Marte (B2), e 

a formulação de hipóteses para solucionar determinados problemas (B4) foi inclusivamente 

apontado pelos aprendentes como aquilo que mais gostaram nas aulas em questão, aquando da 

resposta à questão 3 do guião de reflexão sobre a aula de Inglês, e onde afirmaram: 

- "O que mais gostei na aula foi o debate inicial sobre as possibilidades de 
uma futura ida a Marte" 

- "Da parte inicial da aula em que tínhamos de chegar a algumas condições 
necessárias para podermos ir a Marte"  

- "De discutir os possíveis problemas dos adolescentes e de pensar nas 
soluções para eles" (sic)  
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 Impõe-se também uma referência às reflexões produzidas pelos aprendentes nesse 

mesmo guião, quando solicitados no sentido de identificarem o aspecto de que menos haviam 

gostado na aula, salientando-se o facto de um número igualmente significativo de alunos haver 

referido o trabalho de grupo, o que entrava em confronto não só com o teor das reflexões das 

restantes turmas, mas também com as convicções das três professoras sobre as potencialidades 

da aprendizagem colaborativa. Embora esta contrariedade dos alunos face ao trabalho de 

grupo se haja constituído como um elemento-surpresa para as observadoras A e C, que não se 

aperceberam da mesma aquando da sua assistência à aula, a proximidade que a docente B 

manteve com os vários grupos possibilitou-lhe a sua imediata constatação no decurso da 

própria aula, havendo a mesma referido o facto nas reflexões que partilhou com as colegas, em 

especial quando afirmou (v. guião para seminários de pós-observação, corpus B2): 

 

"Esperava que os alunos fossem mais dinâmicos e, sobretudo, que 
soubessem cooperar uns com os outros no trabalho de grupo, mas para 
meu espanto dei com os alunos a fazer a tarefa proposta sozinhos no 
seio  do grupo". 

 

 Face a esta situação, considerou-se prudente investigar as preferências de 

aprendizagem dos alunos, para que as tarefas fossem planificadas em consonância com as 

mesmas, com vista a incrementar o seu envolvimento nas actividades didácticas e facilitar o 

seu processo de aprendizagem. Neste sentido, a aplicação do IEA e do IEE (v. anexos 2.2 e 

1.6) permitiu uma maior compreensão pelo facto de os alunos da turma B repudiarem o 

trabalho colaborativo e de não se envolverem tão entusiasticamente nas aulas como os seus 

colegas das turmas A e C, pois uma das suas revelações apontava para uma colisão entre as 

preferências de ensino e as de aprendizagem. Efectivamente, quando os estilos dominantes da 

docente B (SF e NF), muito direccionados para o sentimento, para a discussão e para a 

interacção social, se identificam com as qualidades menos valorizadas pelos alunos, e quando 

as preferências de aprendizagem destes, mais próximas das características dos estilos ST e NT 

e, por isso, mais direccionadas para a aquisição de conceitos, para o trabalho individual e para 

a competitividade, correspondem exactamente às características menos valorizadas pela 
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professora, é pertinente concluir que, à semelhança do que já afirmámos em outras 

circunstâncias (Nunes, 2004:13): "when there is a conflict between teaching and learning 

dispositions and students are expected to continually work outside their dominant styles, they 

may feel bored, putt off and, consequently, become inattentive and detached from didactic 

tasks". 

 Assim, as docentes concluíram que seria desejável diversificar as estratégias de ensino 

e planificar actividades e tarefas que permitissem aos alunos operar no âmbito das suas 

preferências dominantes. Isto não significa que a docente B deveria rasurar o trabalho 

colaborativo do seu naipe de recursos, mas sim que adoptasse uma abordagem semelhante à 

que Silver & Hanson (1996) designam como "Teaching Around the Wheel", ou seja, que 

contemplasse actividades e tarefas que transcorressem os diferentes estilos de aprendizagem. 

O enfoque deve, assim, assentar no equilíbrio e na integração dos procedimentos de modo a 

que todos os alunos possam operar dentro dos seus estilos preferidos pelo menos num 

determinado momento da aula. Isto implica, por exemplo, formular questões de diversas 

categorias; equacionar tarefas que apelam à criatividade e outras que exijam uma pesquisa 

mais formal; ou estabelecer um equilíbrio entre o recurso ao trabalho colaborativo e ao de 

natureza individual, entre muitas outras possibilidades.  

 O objectivo desta abordagem passa pela promoção de um maior envolvimento dos 

alunos nas actividades e tarefas realizadas dentro e fora do espaço pedagógico e, em 

consequência, uma proximidade mais significativa e um maior compromisso com o seu 

processo de aprendizagem. Aliás, esta assumiu-se como uma nova preocupação da docente B, 

que passou a integrar a sua capacidade de motivar e envolver os alunos na aula nos seus 

objectivos de desenvolvimento, assumindo-se esta questão como um enfoque em várias 

observações. 

 As reflexões produzidas pelas três professoras a respeito da 4ª observação à docente B 

revelaram que houve, de facto, uma maior participação dos alunos na aula, bem como um 

interesse notório pelo assunto discutido e pelas actividades propostas. Isto parece dever-se não 

só à proximidade entre o tema tratado e a realidade, experiência e conhecimento prévio dos 

alunos, mas também à diversificação de estratégias e de tarefas a que a docente recorreu e 
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entre as quais podemos referir, a título de exemplo, o questionamento variado, a especulação 

em torno de uma imagem, a leitura silenciosa direccionada para a busca de informação 

específica, o trabalho individual ou ainda a partilha de opiniões e a resolução de problemas em 

pares. As reflexões produzidas pelos alunos também traduzem o seu envolvimento na aula e 

que foi significativamente superior ao manifestado nas observações anteriores, pelo que não 

podemos deixar de referir algumas das suas convicções mais curiosas: 

-"Nesta aula gostei de tudo... Acho que são aulas que podem ajudar a 
cativar o interesse do aluno". 

- "Gostei do assunto da aula, porque é uma fase etária que estamos a 
atravessar". 

- "Gostei de debater os nossos problemas". 

- "Tudo que não seja só aulas de a professora a falar e os alunos a 
ouvir é uma boa ideia para motivar os alunos a desenvolver o interesse 
pela disciplina de Inglês". 

 

 Para além das mudanças visíveis quer na prática propriamente dita da docente em 

questão, quer nas motivações e nível de participação na aula dos seus alunos, importa referir 

também que nesta fase a professora B parecia atravessar transformações profundas de natureza 

psicológica e emocional. Com efeito, saliente-se que, pela primeira vez, ocorreu um momento 

no processo supervisivo que pareceu contribuir para estimular a docente e para desenvolver a 

sua autoconfiança e não, como foi inúmeras vezes repetido, para aumentar os seus níveis de 

ansiedade. Como a própria afirmou (v. guião para seminários de pós-observação, corpus B4): 

 

"Esta aula contribuiu para me estimular. Nas aulas anteriores, só a ideia de 
ter uma câmara a "bisbilhotar" tudo originava um turbilhão de ideias 
confusas que me impossibilitava a melhor selecção e a coerência". 

(...) 

"Talvez esteja a crescer a autoconfiança em mim e que uma aula ou duas 
filmadas haviam roubado por serem pouco satisfatórias". 
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 Refira-se ainda que, também pela primeira vez desde o início do projecto de 

desenvolvimento profissional, esta professora avaliou a sua experiência de ensino como 

"Muito satisfatória" (v. Reflexões sobre necessidades e preocupações dos professores, corpus 

B4), o que é indicador de uma mudança extraordinariamente significativa, pois quando 

solicitada no sentido de avaliar o seu conhecimento e a sua competência – como foi visível no 

preenchimento do ICPP  e do QCE no início do projecto (Inquérito sobre o Conhecimento 

Profissional da Professora e Questionário sobre Competências de Ensino) – ou ainda quando 

instada a avaliar a sua prática - nos encontros de pós-observação realizados até ao momento 

em questão – a docente optava maioritariamente pela escala insuficiente, pouco satisfatória ou 

meramente satisfatória. 

 

 

4. Os Limites da Interpretação 

 
"A civilização medieval reconhecia um critério de multi-interpretabilidade 
do texto, mas punha em acção toda a sua energia enciclopédica para fixar, 
num modo intersubjectivo, os limites dessa interpretação: o texto era 
interpretável de diversos modos, mas de acordo com regras bem definidas, 
não ao infinito". (Eco, 1992:115) 

 

 As palavras de Eco (op.cit.) indicam um dos caminhos que o projecto de 

desenvolvimento profissional seguiu entre os meses de Janeiro e Junho, em que o conteúdo 

"leitura e compreensão" se assumiu como uma preocupação central.  

 Embora o conteúdo em questão não tenha sido associado a qualquer enfoque nas 

observações realizadas no decorrer do 1º período, o visionamento das aulas em diferido e a 

análise e reflexões que surtiram do mesmo possibilitaram o diagnóstico de uma situação-

-problema que clamava atenção, bem como uma intervenção ampla e profunda com vista à sua 

resolução. Assim, e não obstante os pontos de vista contemporâneos se afastem de concepções 

que entendiam a leitura como a simples descodificação de um sentido inteiramente produzido 

no texto, as aulas das docentes B e C ainda denunciavam uma grande preocupação com os 

aspectos mais técnicos da leitura e as opções estratégicas predominantes centravam-se 

essencialmente no questionamento gerado pelo texto e pela figura do professor ou em 
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actividades de natureza vocabular e gramatical, descurando, consequentemente, o papel de 

leitor activo e co-construtor de saber que o aluno poderia assumir. 

 Embora o ambiente estruturalista privilegiasse a análise do texto como se apenas de 

um objecto dotado de caracteres estruturais próprios se tratasse, a partir dos anos 60 

proliferaram teorias sobre o par Leito-Autor, pelo que actualmente deparamo-nos, como 

afirma Eco (op.cit.:21) a propósito do contexto literário, com "sujeitos de enunciação, vozes, 

metanarradores e, também, leitores virtuais, leitores ideais, leitores modelo, superleitores, 

leitores projectados, leitores informados, arquileitores, leitores implícitos, metaleitores e assim 

por diante". Impunha-se, assim, também no espaço pedagógico, a recuperação do leitor pois, 

como afirma Lamas (2000:262):  

 
"A leitura é, tal como a vida, de natureza dialógica. Pela leitura o 
ser humano interroga o texto, interroga o mundo, interroga-se a si 
próprio, procura respostas, levanta dúvidas e entra, assim, na 
grande orquestração do universo". 

 

 As observações realizadas, que permitiram diagnosticar esta situação-problema, aliadas 

aos ecos do estudo PISA3 e à discussão dos seus resultados, impulsionaram a decisão de se 

implementar um conjunto de estratégias com vista a originar uma mudança no ensino e o 

recurso a práticas potenciadoras do desenvolvimento de leitores activos e reflexivos. Refira-se 

brevemente que, no primeiro ciclo deste estudo, patrocinado pela OCDE, no qual participaram 

265000 alunos oriundos de 32 países (28 dos quais da OCDE), o desempenho médio dos 

alunos portugueses "na escala de literacia em contexto de leitura, por comparação com os 

resultados médios da OCDE, (...) situa-se abaixo da média da OCDE e muito distanciados dos 

valores dos países que obtiveram melhores classificações" (Ministério da Educação e GAVE, 

2005:48). Não pretendemos aqui sobrepormo-nos às ilações que as instâncias governativas 

deverão retirar do estudo. Contudo, não podemos deixar de considerar que, face à constatação 

                                                 

3 O estudo PISA (Programme for International Student Assessment) visa avaliar até que ponto os jovens de 15 
anos que completam a escolaridade obrigatória estão preparados para usarem os seus conhecimentos e as suas 
competências na resolução de problemas da vida real e não apenas do âmbito do currículo escolar. A recolha da 
informação para o PISA foi organizada em três momentos (entre 1998-2000, 2001-2003 e 2004-2006), incidindo 
cada ciclo num domínio específico, nomeadamente nas competências de Leitura, Matemática e Ciências.  
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de que os nossos alunos têm um desempenho modesto quando avaliados ao nível da 

compreensão em situação de leitura, importa adoptar práticas de ensino que não descurem a 

natureza construtiva da compreensão (Bruner, 1990; Binkley & Linnakyla, 1997). Em 

conformidade com esta convicção, optámos pela implementação de um projecto de 

investigação-acção mais alargado no tempo, havendo o mesmo decorrido ao longo do 2º e 3º 

períodos. Assim, para além dos procedimentos comummente associados à supervisão de 

natureza clínica e colegial em que as docentes confrontavam as suas práticas, partilhavam 

experiências e saberes, ou se envolviam na análise e reflexão sobre a acção, também se 

procedeu à pesquisa de quadros teóricos e ao debate sobre os contributos de diversas 

investigações relevantes para o conteúdo a abordar e que acabou por constituir o enfoque de 

observação de 13 aulas distribuídas entre as professoras B e C.   

 Como já afirmámos, pretendia-se recuperar o papel e o contributo do leitor para o 

processo de leitura e de compreensão, partindo do pressupostos que o significado textual é, 

como afirma Azevedo (1995:20), "fruto da relação dialógica que se estabelece entre o 

horizonte textual e o horizonte dos seus leitores/interpretes, considerados como seres historica 

e culturalmente contextualizados". Também nós nos situamos nesta corrente de pensamento 

que sustenta que aquando do processo de leitura o leitor recorre à sua "enciclopédia", ou seja, 

ao seu conhecimento prévio, aos seus juízos, pensamentos e expectativas. Assim, cada acto de 

leitura constitui uma experiência irrepetível (Bakhtine, 1998) no sentido em que não pode ser 

reproduzida por outros nem pelo próprio, porque toda e qualquer leitura contribui para a 

reestruturação dessa mesma "enciclopédia". Esta interacção entre o mundo do leitor e o mundo 

do texto resulta, assim, na construção de novas representações e de novos conhecimentos que 

apresentam uma natureza dinâmica, uma vez que ao poderem ser reutilizáveis em tarefas de 

leitura posteriores adquirem o estatuto de conhecimento prévio nas mesmas e configuram a 

identidade do leitor. Como Aguiar e Silva (1988:22) atesta: 

 
"Em relação ao texto lido, o leitor não pode elidir, ou colocar 
entre parênteses, a sua exotopia e a sua exocronia, pois é nelas 
e mediante elas que existe como leitor". 
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Se aceitarmos que o texto se constrói no processo de interacção com cada leitor e que se cada 

leitura interpreta, modifica e actualiza o próprio texto, encontramo-nos, certamente, num 

patamar que se distancia do determinismo e do monolitismo interpretativo referido por Iser 

(1995), mas que pode facilmente cair num anarquismo hermenêutico, pelo que se impõe uma 

referência aos limites da interpretação discutidos por Eco (op.cit.) a propósito dos textos 

literários. Quando falamos na recuperação do leitor para o acto de leitura não é nossa intenção 

atribuir-lhe qualquer omnipotência que o escude de uma acusação de arbitrariedade 

interpretativa. Com efeito, ao considerarmos o texto como uma entidade aberta, objecto de 

leituras plurais que se constroem no diálogo entabulado entre este e o leitor, não pretendemos 

abrir caminho àquilo que Azevedo (1995) designa como subjectivismo anarquizante, pois 

como o próprio Eco (1992:120) afirma:  

 
" (...) um texto pode suscitar infinitas leituras sem no entanto permitir qualquer 
leitura possível. É impossível dizer qual a melhor interpretação de um texto, mas é 
possível dizer quais são as erradas. No processo de semiose ilimitada é possível ir 
de qualquer nó a qualquer outro nó, mas as passagens são controladas por regras 
de conexão que a nossa história cultural de qualquer maneira legitimou". 

 

 

Esclarecido, deste modo, o nosso posicionamento face ao papel do leitor no processo 

de leitura e compreensão, passamos então a descrever algumas das fases e episódios deste 

projecto de intervenção centrado na leitura e na compreensão. 

 Considerando que o conhecimento das concepções do professor facilita uma maior 

compreensão das suas práticas, e embora as docentes B e C já houvessem preenchido o ICPP 

(Inquérito sobre o Conhecimento Profissional do Professor), optámos por construir um novo 

instrumento direccionado para a dimensão shulmiana relativa ao conhecimento do conteúdo 

que incidisse especificamente na leitura e compreensão. Referimo-nos ao CEL (Concepções 

do professor face ao Ensino da Leitura, v. anexo 1.7) em que as docentes eram instadas a 

referir sucintamente alguns dos quadros teóricos que informam diferentes abordagens ao 

ensino da leitura, bem como a descrever a sua própria perspectiva sobre este conteúdo e sobre 

o modo como esta informa a sua prática.  
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 Como os excertos que de seguida apresentamos ilustram, ambas as docentes 

consideraram que o conhecimento teórico explícito que possuíam relativamente a este 

conteúdo era insuficiente: 

 

"Muito sinceramente, é natural que tenha tido oportunidade no passado 
para conhecer algumas  das concepções acerca do ensino da leitura, mas se 
isso aconteceu, já está agora no esquecimento". (Prof.B) 
 
"... não creio conhecer quaisquer perspectivas sobre abordagens 
propriamente ditas do ensino da leitura. Posso dizer que apenas tenho um 
conhecimento empírico e, por isso, cheio de lacunas". (Prof.C) 
 
 

Em relação às suas práticas e às perspectivas que as orientam, ambas as professoras 

consideraram que a leitura desempenha um papel fundamental na aprendizagem, mas 

enquanto a docente B revela uma orientação mais tradicional, embora com uma certa 

conotação artística, o que pode ser constatado pelos tipos e pelos objectivos de leitura que 

refere, nomeadamente "leituras corais, recitais, pequenas dramatizações" e ler para identificar 

a ideia principal ou detalhes do texto, memorização, etc., a professora C revela uma maior 

preocupação com a motivação do aluno. Efectivamente, diz esta última: "quaisquer estratégias 

que sejam adoptadas devem suscitar a curiosidade do aluno, levando-o a descobrir outros 

universos e fazê-lo sentir o prazer de ler, de tal modo que a obrigação se torne apenas um 

pretexto para a descoberta de outras culturas, valores e tradições". Não obstante o termo 

obrigação nos cause alguma inquietação, e embora esta professora não tenha conseguido 

referir formal e explicitamente, como a própria afirmou, "quaisquer perspectivas ao ensino da 

leitura", as suas convicções parecem ir ao encontro das perspectivas actuais sobre este 

conteúdo, nomeadamente quando acrescenta: "não considero a leitura uma actividade passiva, 

pois ela exige o envolvimento do aluno, que vai descodificar a mensagem escrita de acordo 

com o seu próprio modo de pensar, agir e sentir".  

 Saliente-se, contudo, que representações e práticas parecem encontrar-se em pólos 

distantes, uma vez que este modo de pensar nem sempre se traduziu num modo de agir 

conforme (v. corpus C2). Consciente de uma excessiva centralização nas actividades em 

detrimento dos alunos, e quando questionada sobre o assunto, a docente C afirmou que os 
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procedimentos adoptados nessa segunda observação haviam sido fortemente influenciados por 

leituras que havia realizado sobre este conteúdo sem, contudo, ter adoptado uma postura 

crítica face às mesmas, pelo que se afigurava necessário não só alargar o leque de leituras, mas 

também torná-lo alvo de discussão e reflexão partilhada nos seminários do ciclo supervisivo. 

 Nas aulas posteriores que se centraram nos procedimentos de ensino face ao conteúdo 

leitura e compreensão, a docente C pretendia que fosse observado se o modo como a aula era 

desenvolvida criava as condições necessárias para tornar os leitores reflexivos, críticos e 

autónomos (v. guião para seminários de pré-observação, corpus C6 e 7). Estas duas aulas 

inseriram-se no tópico "Identidade" e a professora optou por recorrer a procedimentos 

próximos de uma metodologia de leitura guiada e de activação do pensamento (Stauffer, cit in 

Tierney, 2000). Stauffer (op.cit.) fundamentou as suas noções no pressuposto de que a leitura é 

um processo de pensamento que envolve o leitor na reconstrução das ideias expressas pelo 

autor com base nos seus conhecimentos e experiências, podendo essa reconstrução ter início 

na formulação de hipóteses suscitadas pelas dúvidas e desejos do leitor e terminar na 

verificação/correcção das primeiras e na satisfação dos últimos. 

 Na aula em questão, e no que podemos considerar como uma fase de antecipação ou 

pré-leitura, a professora estimulou uma discussão em torno do conceito de comunidade, 

articulado com outros tais como solidariedade e indiferença. Contudo, e espelhando a 

realidade social, as reacções de alguns dos alunos inclinavam-se no sentido da indiferença e da 

apatia face aos problemas e situações alheias, como o extracto que se segue ilustra: 

 

 

4. P – ... Now/ it’s time to look around and think about something 
else that is also very important 
5. TI – Money 
6. P – Money? Oh/ yes/ but money is not around you// I mean  
your community/ the community you live in// Have you ever 
thought about it? 
7. A – Yes/ the Internet 
8. P – Oh/ the Internet/ it’s different... But I mean the community 
here where you live or our Portuguese community/ our Portuguese 
society or our country// How important is the community for you/ 
JR? 
9. JR – Very important 
10. P – Why is it very important.... yes/ TI? 
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11. TI – Including friends and family? 
12. P – A little bit beyond that world/ the world that surrounds you 
beyond your family and your friends 
13. TI – Not very important 
14. P – Why not? 
15. TI – Excluding family and friends... 
16. P – For instance/ would you be able to live on an island only 
with some friends and family? 
17. TI – Of course/ if I had food 
18. P – Oh/ and you wouldn’t care about the surrounding world? In 
this case/ I have to say that you are selfish  
19. TI – For me/ my community is me/ my family and my friends// 
The rest don’t mean... 
20. P – Ok/ what about school or... in the future you will need a job/ 
won’t you? 
21. TI – Yes 
22. P – Ok/ do you think/ for instance/ your parents// Do they live 
only with friends and family?  
23. TI – Of course not 
24. P – Of course not// Who do they live with? 
25. TI –With me 
26. P – Only you? 
27. TI – They live with me/ but they engage with other persons and 
make deals 
28. P – Ok/ at work they have to deal with the work mates/ they go 
to the café and they meet people// A human being is sociable 
29. TI – I didn’t say I don’t need/ I say they don’t mean so much 

 

  

 Posteriormente, os alunos foram solicitados no sentido de, em pequenos grupos, 

reflectirem sobre um conjunto de frases que descreviam situações que de algum modo se 

podiam considerar problemáticas e perante as quais deveriam apresentar soluções e modos de 

actuação. Também neste momento da aula houve alunos que exprimiram a sua indiferença 

face a problemas alheios: 

 

193.  P – CA (lê a frase) “Near your house you see a person lying on the 
pavement// The person isn’t moving and nobody else seems interested”// 
CA 
194.  CA – If that happened to us/ we would be indifferent 
195.  P – That’s not very nice of you 
196.  A – We would call the firemen 
197.  P – Firemen? 
198.  A – Paramedics 
199.  P – Ok/ who would do something to help the woman? 
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(alguns alunos levantam o braço) 
 

 Ainda antes da leitura propriamente dita, a professora informou os alunos que o texto 

que iriam ler descrevia uma situação real cujo desfecho tornou famosa uma mulher americana 

e encorajou-os a formular hipóteses para esse facto. Não obstante a temática da aula girasse 

em torno dos conceitos já referidos, parecia que os alunos ainda não haviam retirado 

conclusões sérias sobre os potenciais efeitos da indiferença e da apatia, e as suas hipóteses 

giravam em torno do sucesso, ou seja, nas suas expectativas a referida mulher nunca se 

apresentou como uma vítima da indiferença social, mas, ao invés, poderia ser uma cantora, 

uma actriz ou poderia ainda ter enriquecido rapidamente. Mesmo depois de a docente os haver 

informado que a fama da mulher em causa se devia ao modo como a mesma havia perecido, os 

horizontes de referência dos aprendentes continuavam a condicionar as suas hipóteses, que 

eram direccionadas para a responsabilidade da própria e não para a de terceiros, pelo que as 

opções se centraram em feitos heróicos (faleceu ao salvar alguém) ou auto-destrutivos (o 

suicídio). Assim, quando os alunos deram início ao acto de ler propriamente dito, a leitura do 

artigo do New York Times foi silenciosa para além do seu sentido literal. Efectivamente, 

quando confrontados com o facto de a referida mulher haver sido assassinada na rua e de 38 

testemunhas não haverem feito nada para a ajudar, assistiu-se a uma mudança notória no 

comportamento e no semblante dos alunos e esta "fusão de horizontes" entre autor e leitor, ou 

Horizontverschmelzung (Gadamer, 1989), deu origem não só à construção do significado do 

próprio texto e à reconstrução do conhecimento dos alunos, mas também à reconfiguração das 

suas representações. Para além dos rostos consternados, a alteração do posicionamento dos 

aprendentes face à importância da comunidade foi visível nos textos que alguns redigiram nos 

seus portefólios por iniciativa própria e entre os quais salientamos o excerto que se segue: 

 

 "Some days ago we had a filmed class, where we talked 
about Catherine Genovese, a woman that became famous because of 
something horrible. She was murdered. But that is not the most 
horrible thing in the hole (sic) story. She was attacked three times 
with thirty eight people witnessing!!! That's shocking! How can 
someone watch a thing like that for more than half an hour and 
simply do nothing?! We can't understand that attitude. It had no 
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excuses (not like the ones the witnesses gave the police: "we didn't 
want to get involved", they said...) 
 Yes, my friends, that's the world where we live. Nobody 
helps nobody and apathy is not really news anymore. The question 
stays in the air: what can we do to change this?" (DI) 

 

 

 Parece-nos que a opção metodológica a que a professora recorreu para leccionar o 

conteúdo leitura e compreensão foi o grande catalizador da organização da compreensão dos 

alunos não só relativamente ao texto, mas também relativamente a si próprios. Com efeito, 

parece-nos que caso a docente se houvesse limitado à simples descodificação do texto e à 

análise vocabular ou sintáctica, ao invés de envolver os alunos no processo de formulação de 

hipóteses e na reflexão sobre a sua atitude face a um conjunto de situações, estes não haveriam 

tomado sequer consciência do seu próprio pensamento e modo de actuação, ou das 

implicações graves que poderiam resultar dos mesmos num mundo onde o individualismo e a 

indiferença são progressivamente dominantes. A experimentação desta abordagem face à 

leitura e compreensão também não deixou de ter impacto na própria docente, que readquiriu 

uma nova consciencialização face ao papel que os professores podem desempenhar na 

formação de indivíduos responsáveis e orientados para o exercício pleno da cidadania, como 

pode ser inferido pelas suas próprias palavras (v. reflexões sobre necessidades e preocupações 

dos professores, corpus C6 e 7): 

 

"A aprendizagem mais importante que esta aula me facultou foi a 
importância dos valores que podemos incutir nos alunos, de modo a 
torná-los activos, responsáveis e solidários, e contribuir para a sua 
formação como cidadãos". 

 

 

 A professora B optou por uma abordagem de leitura guiada nas 7ª e 8ª observações 

realizadas e nas quais foram discutidas questões relacionadas com problemas sociais, 

nomeadamente aqueles que mais directamente se aproximam da realidade da população sem 

abrigo. Assim, a docente iniciou a aula com a audição de um tema dos Red Hot Chili Peppers, 

intitulado Under the Bridge, através da qual os alunos identificariam a temática da aula. Tal 
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foi plenamente conseguido após a reflexão desenvolvida em torno do poema que foi cantado 

(também pelos alunos) e, posteriormente, a discussão estendeu-se para as potenciais causas 

que poderiam estar na origem deste problema social mais visível nas grandes cidades. Esta 

tarefa foi realizada em grupo e seguida de um plenário em que os vários grupos partilharam as 

suas conclusões, após o que foi dado início à leitura propriamente dita e que tinha como 

objectivo a identificação de outras possibilidades que poderiam originar situações semelhantes 

às já referidas.   

 Nas sessões de reflexão pós-observação foi sublinhado por todas as docentes que os 

alunos participaram com entusiasmo nas tarefas de leitura e que a compreensão dos mesmos 

foi beneficiada pelas circunstâncias específicas em que a mesma decorreu. Como Cambourne 

(2002) afirma, a compreensão da leitura é também afectada pelo contexto, ou seja, pelas 

motivações, objectivos e intenções de leitura, bem como pelas relações pessoais que, 

eventualmente, ocorrem durante a mesma, na medida em que determinam as estratégias que o 

leitor utiliza para compreender o texto.  

 Com efeito, parece-nos que qualquer leitor será mais eficiente e envolvido no acto de 

leitura se estiver consciente do motivo pelo qual o faz. Também o facto de a docente haver 

recorrido a uma variedade de estratégias, actividades e de tarefas (trabalho de grupo e 

individual, audição, discussão e especulação) que dialogaram com a leitura em si concorreu 

para o envolvimento dos alunos nestas aulas. Não obstante, também se considerou que poderia 

ser positivo tornar o leitor ainda mais activo e participativo na leitura, pelo que se decidiu 

experimentar outros procedimentos de leitura, mais relacionados com a abordagem de 

"Directed Reading-Thinking Activities" que a colega C já havia implementado e da qual 

surtiram os bons resultados a que já fizemos referência. Assim, as docentes B e C optaram por 

recorrer aos procedimentos de leitura guiada e de activação do pensamento (Stauffer, cit in 

Tierney, 2000), colocando a tónica na identificação de objectivos de leitura por parte do 

próprio aluno. Aliás, equipar os leitores com a capacidade de determinar objectivos de leitura, 

de extrair informação do texto, avaliá-la criticamente e tomar posição era precisamente uma 

das preocupações de Stauffer (op.cit.: 21), que a este respeito afirma: 
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"readers will learn to have the strength of their convictions and the 
courage to deal with ideas. They will not be fearful but 
courageous; not blind but discerning; not hasty, but deliberate; not 
deceitful, but honest; not muddled, but articulate; not acquiescent, 
but militant..."  
 

 

 

 As 9ª e 10ª observações realizadas à professora B integraram-se ainda na temática 

relacionada com a comunidade e com problemas sociais, residindo, desta vez, o sub-tema na 

discussão sobre delinquência e criminalidade. Após a audição e discussão sobre um tema 

musical do grupo The Verve, que visava precisamente introduzir o conceito de "gang", a 

docente informou os alunos que iriam ler um texto sobre esta temática e instou-os a 

identificarem os seus objectivos de leitura a partir da informação que desejavam reunir sobre a 

temática. Esta actividade foi realizada em grupos e os alunos mostraram um grande empenho 

na mesma, o que se traduziu na identificação de um número significativo de objectivos de 

leitura e que se distribuíram por variadíssimas áreas, como por exemplo, "Why teenagers join 

gangs; what they have to do to join a gang; the number of teenage gangs in Portugal", entre 

outras. Aliás, esta relação entre as actividades de antecipação ou de pré-leitura e a motivação e 

envolvimento dos alunos nas tarefas constituiu um momento importante de aprendizagem 

também para a própria docente, que afirmou (v. reflexões sobre necessidades e preocupações 

dos professores, no corpus B9 e 10):  

 

"A aprendizagem mais importante que esta última aula me facultou 
prende-se com a actividade de pre-reading. De facto, apercebi-me 
que a leitura feita para o aluno encontrar respostas para os seus 
objectivos e curiosidades é bastante mais eficaz, pois os alunos 
sentiram-se mais envolvidos na tarefa por terem objectivos pessoais 
a concretizar". 

 

 

 Do mesmo modo que o desenvolvimento da aprendizagem lactus sensus, no espaço 

pedagógico, requer uma negociação entre professor-alunos e a auto-implicação destes últimos, 

também o desenvolvimento da competência de leitura requer uma negociação com estes sobre 
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a oportunidade e a finalidade da leitura de determinado texto, pois, como afirma Cabral 

(2004:27), "ler implica o sujeito (e) sem um envolvimento do leitor na actividade de leitura 

esta será mais uma actividade estéril do ponto de vista educativo, tal como, muitas outras que 

se fazem na escola". Refira-se também que este maior envolvimento dos alunos nas tarefas 

poderia ainda estar associado ao facto de a professora se esforçar por diversificar os seus 

estilos e estratégias de ensino com o propósito de as aproximar dos interesses, estilos e 

preferências de aprendizagem dos seus alunos, como a própria também referiu (v. reflexões 

sobre necessidades e preocupações dos professores, no corpus B9 e 10), e que implica uma 

mudança significativa relativamente às suas primeiras aulas observadas:  

 
"Quando penso sobre a minha experiência enquanto docente, 
preocupo-me em... responder às necessidades de aprendizagem do 
aluno. Preocupo-me também com a minha própria evolução no 
sentido de aceitar desafios que possam não corresponder aos meus 
interesses e preferências, mas que correspondam às expectativas e 
interesses dos alunos". 

 

 Ao longo do 3º período, a docente B voltou a fundamentar a sua prática nestes 

procedimentos em que os alunos são encorajados a formularem os seus próprios objectivos de 

leitura, e de entre esses momentos podemos aludir brevemente às observações nº 11 e 12. 

Estas duas aulas inseriram-se no tema geral "Liberdade", em que após a realização de uma 

actividade de brainstorming sobre esse conceito, por oposição ao conceito de "bondage" e que 

constituía o assunto do texto que iriam ler, os alunos especularam em volta do significado do 

título do mesmo ("Modern Slaves") e, em pares, discutiram os seus objectivos pessoais para o 

texto em questão. Mais uma vez, os aprendentes revelaram imensa curiosidade acerca do 

texto, o que se traduziu na formulação de um vasto conjunto de objectivos e questões que 

abordavam diferentes aspectos, entre os quais destacamos: "the type of life of modern slaves, 

who controls them, the kinds of slavery, the age and sex of these slaves", entre outros.  

 Verificou-se, também mais uma vez, que dar oportunidade aos alunos para formularem 

as suas próprias interrogações e procurarem resposta para as mesmas pode ser bastante mais 

interessante e motivador do que colocá-los meramente na situação de respondentes passivos e 

acríticos às solicitações do professor. Com efeito, e em resultado da assimetria que existe entre 

professor e aluno ao nível do conhecimento, grande parte dos alunos tende a aceitar as 



Estudo Empírico 
______________________________________________________________________________ 

 231

questões dos professores como correctas sem proceder a qualquer reflexão ou questionamento 

sobre as mesmas. Como McKendree et al (2002:64) afirmam: "They believe that if the teacher 

sets the question, then it must be a good one".  

 Como já referimos nas secções anteriores, os professores recorrem frequentemente ao 

questionamento com vista não só a elicitar comportamentos verbais dos alunos, o que tem uma 

importância significativa numa aula de LE, mas também a ajudá-los a estruturar e desenvolver 

a sua capacidade de raciocínio. Na realidade, a observação destas aulas revelou que se o 

professor partilhar o seu poder discursivo com os alunos e os incentivar também eles a 

formular questões, para além de potenciar, como vimos, uma maior motivação e 

empenhamento nas tarefas, também familiariza os alunos com os princípios de uma sociedade 

democrática que clama o envolvimento e a participação dos seus elementos na esfera privada, 

pública e social. Também a docente B constatou esta realidade e, nas reflexões a que procedeu 

sobre a metodologia usada, afirmou: 

 

"... finalmente, considero que a minha opção em termos de 
procedimentos de ensino da leitura – Directed Reading-Thinking 
Activities – propiciou a motivação dos alunos para a aprendizagem, 
pois estes sentem saciada a sua própria sede de saber, não sendo 
apenas obrigados a digerir conteúdos que alguém teima em lhes 
impor". 

 

 

 

 Em relação à professora C, impõe-se referir que a mesma continuou a privilegiar 

procedimentos de leitura que facilitassem o diálogo com o texto e a activação de processos de 

raciocínio na maior parte das aulas dedicadas a este conteúdo, e entre as quais podemos aludir 

às observações nº 6, 7, 10, 11, 12, 15 e 16, em que a docente recorreu a diversos tipos de texto 

(jornalístico e factual, bem como poético e subjectivo) e em que esta preocupação com o 

desenvolvimento da capacidade de raciocínio dos alunos era também visível ao nível dos 

objectivos que formulou para as aulas (v., a título de exemplo, o guião para seminários de pré-

-observação, corpus C10 e 11): 
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- Utilizar a L.E para:  
a) especular sobre a situação social de pessoas de diferentes 

grupos etários através da descrição de um conjunto de imagens; 
b) expressar opinião sobre os problemas que os “ homeless” têm 

de enfrentar no seu dia-a-dia e sobre a sua auto-estima. 
- Desenvolver capacidades de raciocínio através da: 

a) formulação de objectivos para a leitura de um texto sobre 
“homelessness”  
b) formulação de hipóteses relativamente ao assunto de um 
poema através da discussão do título do mesmo. 

  

 

 Os objectivos em cima referidos materializaram-se ao longo das aulas em questão e os 

resultados confirmaram as conclusões já retiradas relativamente às aulas anteriores, pois para 

além de se verificar um grande envolvimento dos alunos nas tarefas, também se assistiu à 

reconstrução do seu conhecimento num processo orientado pelos mesmos, e em que a 

professora assumiu o papel de "intellectual agitator facilitating discussion among and between 

students about a particular text" (Stauffer, cit in Tierney, 2000:26). O facto de a ênfase do 

"Directed Reading-Thinking Activity" se centrar no estreitamento da relação entre a leitura e o 

pensamento constituiu uma das motivações que nos impulsionaram a experimentar os 

procedimentos de leitura associados a esta corrente nas nossas aulas. 

 Do mesmo modo que falar com alguém ou tentar compreender o mundo implica 

pensar, também a leitura implica o pensamento e, se acreditamos nesta premissa, não 

podemos, acritica e irreflectidamente, adoptar práticas que entrem em completa ruptura com a 

mesma. A compreensão textual já não pode ser encarada, como afirma Azevedo (1995:21), 

"como o fruto determinista de uma entidade autotélica e amórfica", mas sim como a interacção 

do texto "com os sujeitos cognoscentes que intervêm na sua leitura". Deste modo, e se o 

sentido do texto, como já vimos, só é parcialmente determinado pelo mesmo, o processo de 

leitura não pode deixar de envolver o leitor num processo inferencial, construtivo, 

caracterizado pela identificação de objectivos e pela formulação e verificação de hipóteses 

com vista a reduzir as suas incertezas, num processo muito próximo, como afirmam Spiro, 

Bruce e Brewer (1980), da resolução de problemas. Por isso, podemos afirmar sem reservas 

que ler é pensar e que se, como sublinha Smith (1994:180), "the only time we attempt to read 

without thinking is when the text we are trying to read is meaningless to us", impõe-se motivar 
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os aprendentes para o processo de leitura e envolvê-los no mesmo por forma a contribuir para 

a formação de leitores participativos, reflexivos e críticos, ou seja, para o desenvolvimento de 

leitores competentes. Como a descrição e reflexão sobre o projecto que desenvolvemos com 

vista a contribuir para a reconstrução do conhecimento profissional das docentes indicia, 

julgamos estar em condições de afirmar que o mesmo também teve repercussões ao nível da 

aprendizagem dos alunos, em especial no que diz respeito ao desenvolvimento da sua literacia 

em leitura que, na esteira do estudo PISA (ME & GAVE, 2005:4), também nós entendemos 

como a "capacidade de cada indivíduo compreender, usar textos escritos e reflectir sobre eles, 

de modo a atingir os seus objectivos, a desenvolver os seus próprios conhecimentos e 

potencialidades e a participar activamente na sociedade". 

 Numa jornada que também tinha por finalidade a formação de leitores competentes, 

para além das estratégias a que recorremos no âmbito deste processo de investigação-acção, e 

entre as quais aproveitamos para relembrar a criação de intenções de leitura ou o fomentar da 

leitura como trabalho cooperativo que envolve os alunos na negociação de significados 

também com os colegas, não podíamos também deixar de referir a preocupação de facultar 

oportunidades aos alunos para estes aprofundarem determinados assuntos e apoiarem a leitura 

na escrita, o que constitui o âmbito da reflexão a que procederemos de seguida. 

 

 

5. O Rumor da Língua 
 

Se é na prática que se aprende a nadar, se é na prática que se 
aprende a trabalhar, se é na prática também que se aprende a ler 
e a escrever, vamos a praticar para aprender e aprender para 
praticar melhor. Vamos a ler. Vamos a escrever. (Paulo Freire, cit 
in Ferreira, 2001:145)  

 

 

 

 Convictas de que o desenvolvimento da literacia no espaço pedagógico implica não só 

que os alunos consigam ler e compreender diferentes tipos de textos, mas também que sejam 

capazes de produzir enunciados escritos com vista a concretizar os seus objectivos 
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comunicativos em múltiplos contextos, optámos por implementar um novo projecto de 

investigação-acção centrado na escrita e que tinha como público-alvo os aprendentes. Este 

projecto incidiu em dois níveis, nomeadamente na redacção realizada no espaço pedagógico 

através do recurso a oficinas de escrita e de edição, e na redacção efectuada no espaço não 

pedagógico, através da implementação de uma estratégia que orbitava em volta da arquitectura 

de portefólios por parte dos aprendentes4.  

 Com efeito, em virtude das preocupações identificadas pelas docentes A, B e C 

relativamente às dificuldades manifestadas pelos seus alunos ao nível da comunicação escrita, 

e em linha com as novas tendências epistemológicas dos programas de formação (Tucker & 

Stronge, 2005; United Nations Educational, 2005) a que já aludimos no capítulo II, aquando 

das reflexões efectuadas em torno do conceito de desenvolvimento profissional, decidiu-se 

alargar o enfoque do programa em curso e, para além das preocupações e necessidades de 

aprendizagem demonstradas pelas professoras, também foram consignadas as manifestadas 

pelos próprios alunos. Assim, a análise e a reflexão a que procederemos incidirá nas 

necessidades de aprendizagem dos aprendentes ao nível da redacção e nas estratégias 

accionadas com vista ao desenvolvimento das suas competências neste domínio. 

 Na epígrafe com que iniciámos a presente fracção capitular, Freire (op.cit.) realça a 

importância da prática para o desenvolvimento de um conjunto de competências, 

nomeadamente da competência de redacção e de comunicação escrita. Contudo, essa prática 

não pode ser encarada no espaço pedagógico, como julgamos que em muitos casos ainda o é, 

como a planificação de 10 ou 15 minutos numa ou em outra aula em que os alunos escrevem 

um qualquer texto, individualmente e sem consulta, com a finalidade de o entregar ao 

professor como um produto acabado e no qual o mesmo corrige todos os erros e atribui uma 

determinada classificação. Por vezes, por uma questão de gestão de tempo, desloca-se a tarefa 

para o espaço não pedagógico, mantendo-se, contudo, a finalidade e o modus operandi 

docente. Como afirma Fonseca (1994:150), o desenvolvimento das competências de escrita 

                                                 

4 Para além destas estratégias, e em consequência da informação recolhida através das mesmas, importa referir 
ainda que foram leccionadas várias aulas que incidiram especificamente na abordagem de estruturas gramaticais 
em que os alunos demonstravam mais dificuldade ou necessidade ao nível da sistematização do seu uso.  
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implica mais do que a mera prática, exigindo, sim, consciencialização, "planeamento 

específico e um treino intencional, progressivo e faseado".    

 A partir da década de 80 a investigação realizada no âmbito da redacção em LE sofreu 

uma alteração conceptual significativa e, em virtude das pesquisas realizadas no âmbito da 

psicologia cognitiva da educação e das propostas de matriz socio-construtivista (Flower & 

Hayes, 1981; Grabe & Kaplan, 1996), deslocou-se o objecto de estudo do texto concluído 

(produto) para o próprio acto de escrita, para o processo de construção textual em tempo real. 

Estas investigações revelaram a existência de três fases distintas e não lineares entre as quais 

os sujeitos se movimentam, accionando operações diversas até à conclusão do texto. Assim, e 

enquanto que na fase da planificação, também designada por pré-escrita, os alunos identificam 

os seus objectivos e intenções comunicativas, activam o conhecimento prévio, relembram 

experiências de escrita anteriores e constroem uma representação textual, que poderá ser 

materializada num plano ou num esquema do texto que desejam redigir, já na fase de redacção 

os alunos procedem à activação de conhecimentos procedimentais e de esquemas necessários à 

resolução da tarefa, entre outros. Por sua vez, na fase de revisão os aprendentes re-accionam 

os conhecimentos e competências que possuem com vista a avaliar o texto produzido ou ainda 

em fase de produção e a melhorar os aspectos menos positivos do mesmo, procedendo a 

alterações diversas e entre as quais salientamos o abandono, substituição e/ou a inserção de 

elementos. Contudo, e como já afirmámos, saliente-se que este processo não é monolítico, no 

sentido em que não se constitui como um percurso sequencial entre as fases de planificação-

-redacção-revisão que, depois de completadas, não voltam a intervir, mas sim recursivo e 

marcado pela alternância entre as mesmas. Deste modo, o texto em processo de escrita não se 

limita a expressar o que foi previamente planificado, mas constitui-se como elemento 

instigador de um movimento de construção e de descoberta, desenvolvendo ideias e 

desencadeando novas relações à medida que é escrito, podendo, inclusivamente, alterar o 

rumo do esquema que inicialmente havia sido previsto para o mesmo.  

 Para além da recursividade inerente ao processo de escrita, importa salientar também o 

seu carácter comunicativo. No contexto escolar, o receptor dos textos produzidos pelos alunos 

é normalmente o professor. Contudo, e pelo facto de a redacção textual não ter um papel 

principal no palco pedagógico, pois é maioritariamente remetida para o típico "trabalho de 
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casa" ou encarada apenas sob a forma de produto a ser avaliado, a comunicação escrita ocorre 

maioritariamente, como afirma Barbeiro (1994:112) em diferido, uma vez que o receptor está 

ausente no momento da produção e o emissor está ausente no momento da recepção do texto. 

Caso não se tomem as medidas apropriadas, tal poderá originar uma situação algo 

problemática e que diz respeito ao facto de muitas vezes a comunicação se esgotar nesse acto 

de recepção do enunciado, não havendo lugar para qualquer interacção posterior entre o leitor, 

o autor e o texto. Com efeito, quantos de nós não se recordam das composições que 

produzimos enquanto alunos, aguardando ansiosamente pela devolução do texto, não pelo 

desejo de compreender e melhorar aquilo em que havíamos errado (até porque, normalmente, 

todos os nossos erros já haviam sido corrigidos pelo docente), mas sim pela nota que o 

professor atribuía ao mesmo e que era encarado como um capítulo encerrado? Apesar do 

amplo consenso gerado em torno da escrita processual (Flower & Hayes, 1981; Saddler, 2003; 

Swain & Lapkin, 1995), actualmente ainda persistem práticas que se aproximam, em forma e 

em conteúdo, das experiências que evocámos do nosso passado enquanto alunos.   

 Com o objectivo de tornar a comunicação escrita mais directa e orientada para o 

processo, as docentes A, B e C, e naquela que constitui a primeira vertente do projecto de 

investigação-acção, decidiram implementar uma estratégia já usada por Frankenberg-Garcia 

(1999) com alunos do ensino superior. Referimo-nos à realização de oficinas da escrita no 

espaço pedagógico, que decorreram ao longo dos 2º e 3º períodos, e em que os alunos foram 

solicitados no sentido de redigirem textos em grupo, textos esses que seriam de consulta, pelo 

que os mesmos poderiam trazer livros, gramáticas e dicionários para a aula, podendo ainda 

recorrer às professoras sempre que a partilha de conhecimento no grupo ou a consulta do 

material de apoio não fosse suficiente para suprimir as dúvidas suscitadas pela tarefa. Estas 

oficinas de escrita ocorreram duas vezes em cada período e foram seguidas de oficinas de 

edição, pelo que se dedicaram 8 aulas por turma à produção textual com a tónica no processo e 

na comunicação directa. 

 O objectivo de uma opção metodológica que permite a consulta de materiais de apoio 

prendeu-se com o facto de desejarmos incutir nos alunos um espírito de pesquisa que se 

afigura útil à resolução de problemas e ao desenvolvimento de estratégias de aprendizagem. 

Por outro lado, o recurso à docente (em último caso) permitiu-nos fazer um levantamento do 
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tipo de dificuldades que os alunos sentiam, ajudá-los a resolvê-las no momento em que estas 

surgiam e, em aulas posteriores, activar e trabalhar essas estruturas ou vocabulário para, 

através do uso e da reflexão, levar à sua interiorização. Convém também esclarecer que nas 

oficinas de edição, as professoras devolviam os textos que os aprendentes haviam redigido e 

nos quais as incorrecções haviam sido assinaladas através de uma simbologia ou de um código 

que indica o tipo de erro que estava em causa sem, contudo, facultar a forma correcta. Assim, 

competia aos alunos discutir, pesquisar e corrigir as incorrecções assinaladas, após o que 

voltariam a entregar os textos às docentes que, por sua vez, indicariam nas margens se as 

rasuras, substituições, adições ou reordenações a que estes haviam procedido foram positivas 

(melhoraram o texto), negativas (pioraram) ou meramente ineficazes (quando, por exemplo, 

elementos incorrectos foram substituídos por outros elementos igualmente incorrectos). 

 As observações e a análise da informação da primeira oficina de escrita realizada nas 

três turmas revelaram dados interessantes pelo seu carácter singular. Assim, na turma A, as 

solicitações que os alunos fizeram à docente incidiram maioritariamente em questões 

relacionadas com a organização lógica do discurso, como por exemplo, "do we say to the one 

hand?" (grupo 4) ou ainda "teacher, we agree, but she doesn't agree. How do we say that?" 

(grupo 2). Isto levava a crer que parte das dúvidas vocabulares e gramaticais foram suprimidas 

pelo recurso ao dicionário, gramáticas e aos colegas do grupo. Em claro contraste, todas as 

solicitações da turma B foram de natureza lexical e buscavam maioritariamente uma 

confirmação, como por exemplo, "stôra, a question: entrust means confiar?" ou "stôra, diz-se 

mistakes, não é?", o que pode ser um indicador de que os alunos preferiam socorrer-se da 

professora ao invés de usarem o dicionário. Dando continuidade a esta constatação de opostos, 

os alunos da turma C conseguiram enquadrar-se numa nova categoria, pois não fizeram 

qualquer solicitação à professora, o que poderá dever-se ao facto de possuírem uma 

competência linguística superior à dos colegas das turmas A e B ou ainda ao caso de julgarem 

conseguir colmatar as suas maiores dificuldades através da consulta do material de apoio e da 

partilha de informação com os respectivos grupos de trabalho.  

 Embora só os alunos da turma A houvessem revelado expressamente necessidades de 

aprendizagem ao nível da coesão textual na oficina de escrita, após a leitura dos diversos 

textos as três docentes optaram por trabalhar esta questão numa aula anterior à oficina de 
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edição, embora de modos diferenciados. Com efeito, e enquanto nas turmas B e C as 

respectivas professoras só houvessem sentido necessidade de proceder a uma breve revisão 

dos mecanismos estáticos e dinâmicos de coesão textual (Harnett, 1986), a docente A, em 

consequência da natureza das dúvidas manifestadas pelos seus alunos na oficina de escrita, 

optou por uma decomposição mais profunda do conteúdo em questão, analisando a 

organização de vários textos em conjunto com os mesmos com a finalidade de se identificarem 

elementos de manipulação retórica que exprimem uma organização cronológica, temporal, 

causal e contrastiva, entre outras possibilidades. De seguida, foi-lhes dada uma oportunidade 

para estes usarem conjunções e outros mecanismos importantes para a coesão discursiva, 

estabelecendo relações entre palavras, frases e parágrafos de vários textos. Como Harnett 

(1986:143) afirma, "If meaning exists in relations, words that signal relations are important 

resources for writers", pois possibilitam ao autor ir além da repetição de uma determinada 

ideia, indicando o modo como esta se desenvolve, modifica ou relaciona com algo. Após estas 

aulas de análise e de manuseamento de mecanismos coesivos, e à semelhança do que as 

colegas já haviam feito, a docente A devolveu aos alunos os textos que estes haviam 

produzido na oficina de escrita, para que se debruçassem sobre as incorrecções/incoerências 

assinaladas e as tentassem corrigir. Nos quadros 21 a 23 pode visualizar-se não só o tipo de 

incorrecções identificadas nos textos dos alunos das três turmas e as correcções a que estes 

procederam, mas também o resultado das decisões efectuadas pelos mesmos.   

 

 Como uma primeira leitura dos três quadros indica, verificou-se que a grande maioria 

das incoerências e erros identificados foi corrigida com sucesso, pelo que podemos afirmar 

que a generalidade das decisões tomadas pelos alunos das três turmas evidenciaram um 

resultado positivo e contribuíram para melhorar o texto. Uma outra conclusão importante 

facultada pela análise dos referidos quadros diz respeito ao tipo de erro predominante e que é 

de natureza gramatical nas três turmas. Saliente-se também que em relação às tentativas de 

correcção que não surtiram um resultado positivo, na turma A destacam-se as incorrecções 

relacionadas com o uso dos tempos verbais; na B as mais direccionadas para a utilização dos 

pronomes relativos, de verbos preposicionais e de formação de palavras; e na C as que se 

prendem com a utilização de estruturas infinitivas ou participais.  
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Grupos 

 
Erro 

 
Categorização 

do erro 

 
Correcção do aluno 

 
Resultado 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
- Undoubtely that the adolescence 
is... 
- The adolescence is... 
- ... about the life  
- ... others news 
- ... fill 
- However, is usually the adolescents 
thought... 
- ... a special atraction 
- ... as us 
- ... disire 
- ... being adolescent it is 
 

 
gram de ordem 
 
gram de adição 
gram de adição 
gram de selecção 
gram selecção 
gram omissão 
 
grafo-fonológico 
gram selecção 
grafo-fonológico 
gram de omissão 
e de adição 

 
-Adolescence is undoubtedly... 
 
- Adolescence is... 
- ... about life 
- ...other new 
- ... feel 
- However, adolescents usually 
think... 
- ... a special attraction 
- ... like us 
- ... desire 
- ... being  an adolescent is 

 
posit 

 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 

 
posit 
posit 
posit 
posit 

 
 
 
 
 
 

2 

 
- ... sometimes is very difficult been a 
teenager 
- When we are a teenager... 
- ... sometimes we fell great 
- to go outside home with the friends 
- ... a date with boy/girlfriend 
- ...oll the time 
- To conclud 
-...we can say that the adolescence  

 
gram de omissão 
e de selecção 
gram de selecção 
gram de selecção 
gram de omissão 
e de adição 
grafo-fonológico 
grafo-fonológico 
gram de adição 

 
- ... sometimes it is very difficult 
to be a teenager  
-When we are teenagers... 
-...sometimes we felt great 
- to go outside the home with 
friends 
- ... a date with a  boy/girlfriend 
- ... all the time 
- To conclude... 
-... we can say that adolescence 

 
posit 

 
posit 
inef 
posit 

 
posit 
posit 
posit 
posit 

 
 
 
 
 
 

3 
 

 
- When we are old... 
- When we are adolescents we fell 
strong... 
- When we go out on a date with 
boyfriend... 
- We don’t have responsabilities... 
- We are dependent of our parents... 
-Adults don’t understood us... 
- Adolescence is the worse period of 
our lives 

 
sem de selecção 
gram de selecção 
 
gram de omissão 
 
grafo-fonológico 
gram de selecção 
gram de selecção 
sem de selecção 
 

 
- When we are aged... 
- When we are adolescents we 
felt strong... 
- When we go out on a date with 
the boyfriend... 
- We don’t have 
responsibilities... 
- We are dependent on our 
parents... 
-Adults don’t understand us  
- Adolescence is the worst 
period of our lives 

 
inef 
inef 

 
inef 

 
posit 

 
posit 

 
posit 
posit 

 

4 

 

 
- Go out with the friends in the 
evening... 
- The bad aspects are: don’t have 
independence 
- We can spend many time playing... 
- ... and didn’t had responsibilities 
- we can’t answer to this question 

 
gram de selecção 
 
gram de omissão 
 
sem de selecção 
gram de selecção 
gram de adição 

 
- To go out with friends in the 
evening... 
- The bad aspects are: we don’t 
have independence 
- spend a lot of time playing 
- ...don’t have responsibilities 
- ...can’t answer this question 

 
posit 

 
posit 

 
posit 
posit 
posit 

 

Quadro 21 -  Correcções efectuadas pelos alunos da turma A na oficina de edição 
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Grupos 

 
Erro 

 
Categorização 

do erro 

 
Correcção do aluno 

 
Resultado 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
-…because of the exams, which… 
-… prevent us stop… 
-…any privacity… 
-…control us, all the time… 
-…asking us what are we going to do… 
-…what time does we arrive… 
-…why we have to do it? 
-…isn’t better live… 
-… better live… 
-…live in our way… 
- why we have to live whih some rules? 
 
-…we are living a personal life… 
-…so we prefer the old people… 
-…so we prefer the old people life… 
-…is the only time when… 
-…on our intire life… 
 
-… be retired … 

 
pontuação 
gram de selecção 
grafo-fonológico 
pontuação 
gram de ordem 
gram de adição 
gram de omissão 
gram de omissão 
gram de omissão 
semânt de selecção 
gram de omissão/ 
grafo-fonológico 
semânt de selecção 
gram de adição 
gram de omissão 
gram de omissão 
gram de selecção/ 
grafo-fonológico 
gram de selecção 
gram de omissão

 
-…because of the exams which  
-…prevent us from doing 
-…any privacity… 
-…control us all the time… 
-…what we are going to do… 
-…what time we arrive… 
-…why do we have to do it? 
-…isn’t it better live… 
-…better live… 
- …live on our own… 
- why do we have to live with... ? 
 
-… living someone’s else life… 
-…so we prefer old people… 
-…we prefer old people’s life… 
-…it’s the only time when… 
-…in our intire lif… 
 
-…being retired… 
 

 
posit 
posit 
inef 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 
inef 
posit 
posit 

 
posit 
posit 
posit 
 posit 
inef 

 
posit 

 
 
 
 
 
 

2 

 
- start to trust us and to give us… 
-… depend only by our parents… 
-…be wise for don’t start… 
-…being a bad citizens… 
-…adolescence has two facet… 
-…the fact of… 
-…we can have…and to do… 
-…like to go to the disco… 
-…or only go out with… 
- For other hand… 
-…depends of ours acts… 
-We should profit the good moments… 
 
-…that life’s adolescence give us… 
-…suck the murrow out … 
 

 
gram de selecção 
gram de selecção 
gram de selecção 
gram de  concord/ 
gram de concord/ 
gram de selecçaão 
gram de adição 
gram de selecção 
semânt de selecção/ 
gram de selecção 
gram de selecção 
gram de selecção e 
omissão 
gram de conc/ 
grafo-fonológico 

 
-start trusting us and giving us… 
-…depend on our parents… 
-…be wise in order not to start... 
-… being bad citizens… 
-…adolescence has two facets… 
-…is the fact that… 
-… we can have…and do … 
-…like going to the disco… 
- …or going out with… 
- On other hand… 
-…depends on our acts… 
-…we should profit from the 
good moments… 
-… that adolescence gives us.  
-…suck the marrow out… 

 
posit 

 
posit 
posit 

 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 

 
posit 
posit 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
-In what concerns with… 
-…family, sex and drags. 
-We also have lack of moral support… 
 
-…to care a lot with … 
-I’m also a little bit pessimist… 
-…problems related with… 
-I like to profit them. 
-…this life is just the think… 
-…because all the days… 
-…to lisen to teachear’s… 
-…that’s terribil wen whe… 
-Other problem of our lives… 
-…the house of a frind  
-I’m getting through my worst part of my 
life. 
-To who have already… 
 

 
semânt de selecção 
semânt de selecção 
semânt de selecção 
 
gram de selecção 
gram de selecção 
gram de selecção 
gram de omissão 
grafo-fonológico 
gram de selecção 
grafo-fonológico 
grafo-fonológico 
gram de selecção 
grafo-fonológico 
gram de selecção 
 
gram de selecção  e 
de omissão 

 
-In relation to…  
-…family, sex and drugs. 
-…We also lack some moral 
support… 
-…to care a lot for… 
-I’m also a little bit pessimist… 
-..problems related to… 
-…I like to profit of them. 
-…this life is just the thing… 
-…because everyday… 
-…to listen to the teacher… 
-…that’s terrible when we… 
-Another problem of our lives… 
-…the house of a friend  
-I’m getting through the worst… 
 
-…for who … 
 

 
posit 
posit 
posit 

 
posit 
inef 
posit 
inef 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 

 
inef 

 
 

Quadro 22 -  Correcções efectuadas pelos alunos da turma B na oficina de edição 
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Grupos 
 

Erro 
 

Categorização 
do erro 

 
Correcção do aluno 

 
Resultado 

 
 
 

1 
 
 
 

-Adolescence is a time where 
-Adolescence have not only... 
-...there are people that says... 
- In one hand,... 
-...say everything what we want... 
-In the other hand, we never been adults to 
compare... 
-...responsabilities 
-In common,... 

gram de selecção 
gram de conc/ 
gram de conc/ 
gram de selecção 
gram de selecção 
gram de selecção e 
de omissão 
grafo-fonológico 
Semânt de selecção 

-Adolescence is a time when 
-Adolescence has not only... 
-...there are people that say... 
- On the one hand,... 
-...say everything that we want... 
-On the other hand, we have 
never been adults to compare... 
-...responsibilities 
-To conclude 
 

posit 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 

 
posit 
posit 

 
 

 
 
 
 

2 

 
-By one side we agree, by the other side... 
 
-Adolescence have good and bad aspects 
 
-Other advantage of being teenager... 
 
-Our parents that makes us study... 
-...important decisions like choose what 
career we will get 

 
gram de selecção 
 
gram de selecção 
 
gram de selecção e 
de omissão 
gram de selecção 
gram de selecção e 
semânt  de selecção 
 

 
-On the one hand we agree, on 
the other hand... 
-Adolescence has good and bad 
aspects 
-Other advantage of being a 
teenager... 
-Our parents that make us study... 
-...important decisions like what 
career we will follow 

 
posit 

 
posit 

 
parc/ posit 

 
posit 
inef 

 

 
 
 
 

3 
 

- In one hand... in other hand... 
 
-We don't have a lot of responsabilities 
 
- ...problems that teenagers have to deal 
with, that can... 
-...like dating, act like a baby and become 
sulky 

gram de selecção 
 
grafo-fonológico 
 
gram de selecção 
 
gram de selecção 
 

-On the one hand... on the other 
hand... 
-We don't have a lot of 
responsibilities 
- ...problems that teenagers have 
to deal with, which can... 
-...like dating, act like a baby and 
became sulky 

posit 
 

posit 
 

posit 
 

posit 
 

 
 
 

4 
 
 

-...like be everyday with our friends, don't 
have many responsabilities, have 
everything paid by our parents... 
 
-the confusion of be a child and an adult at 
the same time... 
- The adolescence is a very good period 

gram de selecção 
 
 
 
gram de selecção 
 
gram de adição 
 

-we are always with our friends, 
we don't have many 
responsibilities, we have 
everything paid by our parents... 
-the confusion of act like a child 
and an adult at the same time... 
-Adolescence is a very good 
period 

posit 
 
 
 

inef 
 

posit 
 
 

 
 
 
 
 

5 

-Adolescence, a flower to some, a whole 
to others. 
 
- By one side its the best period of our life 
 
- ...without have to worry with 
responsabilities... 
 
-But otherwise we don´t have much 
money 
-...changes completely the way we be and 
stay in the world 

grafo-fonológico 
 
 
gram de selecção 
 
gram de selecção e 
grafo-fonológico 
 
gram de selecção 
 
gram de selecção 
 
 

-Many people believe that 
adolescence is a flower, but for 
others it is a hole. 
- On the one hand, it is the best 
period of our life 
- Teenagers don't have to worry 
about responsibilities... 
 
-But on the other hand, we don´t 
have much money 
-...changes completely the way 
we see the rest of the world 

posit 
 
 

posit 
 

posit 
 
 

posit 
 

posit 
 

 

Quadro 23 -  Correcções efectuadas pelos alunos da turma C na oficina de edição 
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 Desta análise decorreram novos enfoques ao nível dos conteúdos a abordar 

futuramente no espaço pedagógico e as docentes optaram por dedicar um conjunto de aulas à 

revisão ou introdução de vários aspectos gramaticais em consonância com as necessidades 

específicas de cada turma5. Pensamos que do recurso a esta estratégia, em que se concertaram 

as dúvidas e dificuldades sentidas pelos aprendentes aquando do processo de escrita com aulas 

em que as mesmas eram manipuladas, decorreu um impacto assinalável na melhoria da 

qualidade dos textos dos alunos. Aliás, esse impacto foi sentido pela docente C quase 

imediatamente após a primeira oficina, que acabou por afirmar (v.guião de reflexão para 

seminários de pós-observação, corpus C4 e 5):   

 
      "Penso que estas duas primeiras aulas dedicadas à escrita foram 
bastante positivas, uma vez que os alunos demonstraram uma 
melhoria na sua produção textual. Aliás no teste formativo que 
realizaram após esta "Workshop" da escrita, devo realçar o facto de as 
composições terem sido melhor elaboradas, com o uso adequado de 
conectores, construções frásicas mais correctas e uma maior variedade 
lexical". 

 
 
 Sendo a escrita um acto interactivo, comunicativo e social, consideramos que o modo 

como os docentes respondem à produção dos alunos assume uma importância considerável no 

desenvolvimento dessa competência. Pensamos que fomentar a autocorrecção dos alunos 

através deste processo de identificação de erros, lapsos e incoerências activou não só a sua 

consciência linguística, mas também as suas próprias estratégias de aprendizagem da LE, no 

sentido em que estes tiveram de gerar alternativas, avaliá-las e tomar decisões. Como Swain & 

Lapkin (1995:384) afirmam: "relevant feedback could play a crucial role in advancing the 

learners' second language learning". Na senda desta premissa, também as docentes A, B e C 

identificaram como meta principal desta oficina a tentativa de envolver os aprendentes num 

processo de pesquisa, partilha de conhecimento, reflexão, análise, negociação e autocorrecção, 
                                                 

5 Como já afirmámos, e embora a análise de todas as aulas e de todos os conteúdos leccionados pelas três 
docentes não corresponda às motivações que impulsionaram este estudo, optámos por integrar a transcrição das 
aulas dedicadas à abordagem da gramática nos três volumes anexos a esta dissertação (v., por exemplo, o corpus 
A 6 e 7, o corpus B 13 e 14, ou ainda o corpus C 14), bem como uma síntese das reflexões produzidas nos 
seminários de pré- e de pós-observação. 
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com vista à activação e ao desenvolvimento das suas competências linguística e 

metalinguística. Contudo, também consideraram que, não obstante o recurso a esta estratégia 

tenha revelado bons resultados, a sua ocorrência dependia normalmente da planificação e 

gestão efectuadas por si próprias, pelo que, como também desejavam estimular e transferir 

para os alunos a iniciativa da escrita, decidiram adoptar uma nova vertente no decurso deste 

projecto de investigação-acção. Assim, e como já afirmámos no início desta reflexão, as três 

docentes apresentaram o portefólio aos aprendentes enquanto instrumento facilitador da escrita 

e do desenvolvimento desta competência. 

 Da concepção da escrita como um processo que visa o aperfeiçoamento do texto 

também decorre a possibilidade da mesma potenciar a organização do pensamento, com 

consequências positivas para o desenvolvimento da linguagem e para a reconstrução da 

aprendizagem. Também Barthes (1987:265) destaca a importância da escrita, quando afirma:  

 

"A fala é irreversível, a saber: não podemos corrigir uma palavra, 
salvo dizendo precisamente que a corrigimos. Aqui, rasurar é 
acrescentar; se eu quiser apagar o que acabo de enunciar, só posso 
fazê-lo mostrando o próprio apagador (devo dizer: "ou antes...", 
"exprimi-me mal..."); paradoxalmente, é a fala, efémera, que é 
indelével, não a escrita, monumental".   

 

 

Para além deste movimento correctivo particular da fala, Barthes (op.cit.) refere 

também a velocidade da enunciação e que é essencial para que esta seja compreendida, 

acabando por comparar o falante a um ciclista condenado a rolar a uma determinada 

velocidade para não cair, ou seja, para não se emaranhar em engasgamentos, hesitações e 

silêncios. Ao contrário da fala, a escrita pode decorrer a múltiplas velocidades sem que tal 

contribua para a perda do sentido da mensagem, bem como permitir uma variedade de 

possibilidades de correcção, inclusivamente a rasura. Esta mais valência da escrita edificada 

nos portefólios, que dialogava com as professoras e sobre a qual estas facultavam o feedback 

necessário à sua melhoria, também foi assinalada por um aluno da turma C que, não fora a sua 

tenra idade, passaria por um leitor assíduo do livro de Barthes (op.cit.) que emprestou o título 

a este capítulo: 
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"When I'm talking, I'm always trying to find a word that combines 
with what I want to say, but most of the times I don't find it. That 
doesn't happen only with me, because in the debate we did some 
classes ago6, I saw that most students are thinking before they say 
something and they don't always succeed. In writing, that doesn't 
happen because we have a dictionary and more time to think. So, 
although I make many mistakes, most of the times I can correct 
them. The kind of mistakes that I usually make is ponctuation, the 
fact that I put a word that is wrong for the context and sometimes 
the verbal tense". (DI) 

 

 

 Para que os alunos possam corrigir as incorrecções que produzem nos seus enunciados 

escritos, é imperioso que o professor não encare o primeiro esboço do texto como se do 

produto final se trate nem que quebre a cadeia comunicativa que este pode gerar. Assim, ao 

facultar um feedback de qualidade e ao fundamentar a sua praxis numa pedagogia da reescrita 

(Vigner, 1982), está também a propiciar aos alunos uma oportunidade para que estes 

entabulem um diálogo não só consigo, mas também com o seu conhecimento prévio e com a 

própria linguagem, com vista a conseguir uma realização textual geradora de sentido e que, 

por vezes, só é satisfatoriamente partilhado após reformulações sucessivas. Neste processo em 

que os alunos dialogam consigo próprios, com o professor, com o texto e com a própria 

linguagem, as potencialidades para o desenvolvimento não só da sua competência linguística, 

mas também da sua consciência metalinguística são imensas. É este carácter consciente e 

reflectido que possibilita a passagem de um conhecimento implícito que permite ao falante 

comunicar, para um conhecimento explícito que lhe permite também explicar a própria 

linguagem e melhorar os seus enunciados comunicativos. E é precisamente nesta distinção que 
                                                 

6 O aluno refere-se a duas aulas inteiramente dedicadas à macrocapacidade "Speaking" que a professora C 
planificou, em que distribuiu os alunos por grupos e lhes atribuiu determinados papéis. Coube aos alunos, na 
primeira aula, discutirem no respectivo grupo os argumentos que poderiam utilizar no debate e, na segunda, 
iniciar o debate propriamente dito. Este foi moderado por um colega da turma, que tinha como objectivo gerir as 
intervenções de modo a evitar quer silêncios quer monopólios da palavra. Embora essas duas aulas não façam 
parte da análise que aqui apresentámos, é de louvar o empenhamento dos alunos que conseguiram dinamizar o 
debate entre si, com uma vivacidade digna de reparo, durante cerca de 30 minutos sem a intervenção da 
professora. 
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a consciência metalinguística se aproxima dos domínios da metacognição, no sentido em que 

contribui para o desenvolvimento da capacidade de análise e da tomada de decisão consciente, 

que permite ao aluno exercer controle sobre os seus processos de aprendizagem. 

 Foi uma constatação unânime entre as docentes A, B e C que, efectivamente, estes dois 

projectos de intervenção ao nível da redacção contribuíram de modo significativo para o 

desenvolvimento da competência linguística e comunicativa dos alunos. Para fundamentar esta 

correlação, procedemos à análise de textos redigidos pelos elementos das três turmas em testes 

formativos (no início e no final do ano lectivo) e acabámos por seleccionar quatro alunos por 

turma. Os critérios que orientaram esta selecção prenderam-se com a identificação de textos 

que no início do ano lectivo apresentavam uma qualidade semelhante e, de entre estes, 

apurámos dois alunos por turma (grupo 1) que mantiveram uma comunicação escrita mais 

sistemática com as professoras através do portefólio, e dois outros (grupo 2) que ou não 

aderiram ou cuja adesão foi meramente esporádica7. Da leitura e apreciação desses textos 

surgiram diversas categorias, pelo que optámos por contabilizar o número de ocorrências em 

cada uma delas por referência aos critérios de classificação dos enunciados escritos dos 

alunos. No quadro 24 podemos visualizar as características textuais que contribuíram para a 

avaliação realizada. 

 Efectivamente, os enunciados escritos sofreram uma evolução de relevo não só ao 

nível da coesão e da coerência textual, mas também ao nível da estruturação do próprio 

discurso, do qual estruturas linguísticas cada vez mais complexas passaram a fazer parte 

integrante. Embora tenhamos identificado uma evolução positiva na generalidade dos textos 

analisados, importa salientar que a mesma foi mais significativa naqueles que foram 

produzidos pelos alunos que escreviam de modo mais sistemático nos seus portefólios (grupo 

1), procedendo a negociações diversas com as docentes e a diálogos mais reflectidos com a 

língua estrangeira. 

 
                                                 

7 Importa também clarificar o que entendemos por comunicação sistemática e esporádica. Neste projecto 
assumiu-se a primeira como a comunicação que os alunos estabeleciam com as docentes por escrito uma ou mais 
vezes por semana, e a última como a que resultava de contactos iguais ou inferiores a uma vez por mês.   
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 A B C 
Comunicação 

sistemática
Comunicação 

esporádica 
Comunicação 

sistemática
Comunicação 

esporádica 
Comunicação 

sistemática Comunicação 
esporádica 

Características textuais 
(média p/ unid/ textual)

 
Pré 

 
Pós 

 
Pré 

 
Pós 

 
Pré 

 
Pós 

 
Pré 

 
Pós 

 
Pré 

 
Pós 

 
Pré 

 
Pós 

1. Número de palavras  55 210 52 153 60 225 58 168 65 252 63 197 
2. Número de parágrafos  2 4 3 4 2 4 2 4 3 4 3 4 
3. Número de argumentos 
introduzidos 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4. Número de argumentos 
clarificados e fundamentados 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

5. Número de argumentos 
repetidos 

1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

6. Número de estruturações de 
parágrafos incorrectas 

1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 

7. Número de reorientações 
ineficazes 

2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

8. Incorrecções 
       a) gramaticais 
       b) semânticas 
       c) grafo-fonológicas 
       d) pontuação 

 
2 
1 
3 
2 

 
2 
2 
3 
1 

 
2 
1 
3 
1 

 
2 
2 
3 
1 

 
2 
2 
3 
2 

 
3 
3 
3 
1 

 
3 
2 
2 
1 

 
3 
3 
3 
0 

 
2 
1 
2 
0 

 
3 
2 
1 
0 

 
2 
2 
1 
1 

 
3 
2 
2 
0 

9. Estruturas complexas usadas 
com sucesso 
       a) passivas 
       b) relativas 
       c) concessivas 
       d) condicionais 
       e) finais 
        

 
 
0 
0 
1 
1 
1 

 
 
3 
6 
3 
3 
2 

 
 
0 
0 
0 
1 
1 

 
 
1 
3 
1 
1 
1 

 
 
0 
1 
0 
1 
1 

 
 
2 
5 
2 
3 
2 

 
 
0 
1 
0 
0 
1 

 
 
1 
2 
1 
1 
1 

 
 
1 
1 
0 
0 
1 

 
 
3 
7 
3 
3 
3 

 
 
1 
1 
1 
0 
1 

 
 
2 
2 
1 
1 
2 

 

Quadro 24 - Características textuais identificadas nas produções escritas dos alunos  

 

 A análise descritiva também revelou que, embora não haja uma variação notória entre 

os momentos pré- e pós-teste ao nível do número de parágrafos e da apresentação de 

argumentos, já no que diz respeito ao número de palavras, à fundamentação desses 

argumentos e à estruturação do discurso há diferenças relevantes a assinalar e que 

contribuíram para a melhoria que os textos sofreram. Com efeito, assistimos não só a um 

aumento inaudito do número de palavras, sem que tal se houvesse traduzido no aumento do 

número de erros cometidos, mas também à redução da repetição de argumentos, à clarificação 

e justificação das ideias apresentadas, bem como à sua constituição enquanto uma teia 

dinâmica que se desenvolve ao longo do texto. 

  Apesar do número reduzido de textos analisados, designadamente 24 (12 no pré-teste 

e 12 no pós-teste), julgamos que as conclusões que derivam desta análise espelham com 
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bastante acuidade as apreciações que havíamos realizado de modo qualitativo sobre os textos 

produzidos pelos restantes elementos das três turmas. Assim, impõe-se referir que parece 

existir uma relação de grande proximidade entre a frequência da redacção, o feedback das 

docentes e a melhoria da qualidade dos textos dos alunos, o que, no projecto em causa, se 

traduziu na melhoria dos domínios de estruturação lógica do discurso e linguístico e que, 

como já afirmámos, foi mais visível nos alunos do grupo 1 nas três turmas. A referir ainda que 

os domínios lógico e linguístico estão intimamente relacionados, operando em conjunto para 

que a mensagem do aluno não sucumba ao ruído. Com efeito, não basta recorrer a uma 

determinada conjunção para que de imediato se desenhe com sucesso o desenrolar lógico do 

discurso, uma vez que subjacente à utilização de conectores que estabelecem relações entre as 

diversas ideias (tais como "although", "in spite of", "despite", "however", "but", 

"nevertheless", etc.) encontram-se estruturas linguísticas diferenciadas (orações infinitas, 

participais, iniciadas pelo sujeito ou, pelo contrário, sujeitas à inversão entre o sujeito e o 

verbo, etc.), pelo que cabe ao aluno invocar as mais apropriadas do seu rol de conhecimentos 

linguísticos para exprimir com sucesso a relação lógica entre as diversas ideias que 

desenvolve. Isto não significa que o aluno não arrisque estruturas novas ou palavras 

desconhecidas, até porque a criação de neologismos que podem acabar por gerar crises 

comunicativas faz parte do processo de aprendizagem de qualquer língua. Contudo, e 

precisamente porque a comunicação não se esgota no processo de recepção do texto, muitas 

dúvidas ou incorrecções acabam por ser clarificadas ou autocorrigidas e, à semelhança do que 

sucede em outros contextos, também as crises comunicativas são resolvidas através da 

negociação, da expansão do conhecimento e do retomar das conversações, mesmo quando o 

domínio da língua parece insuficiente. Esse é, aliás, um dos desafios da aprendizagem no 

mundo moderno, um mundo de muitas línguas. Por isso, não podemos deixar de nos 

identificarmos com as palavras de Barthes (1987:71) quando afirma: 

 Se tivesse de imaginar um novo Robinson, não o colocaria 
numa ilha deserta, mas numa cidade de doze milhões de 
habitantes de que ele não soubesse decifrar nem a fala nem a 
escrita: seria essa, creio, a forma moderna do mito. 
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 Julgamos estar em condições de afirmar que o portefólio, enquanto instrumento 

potenciador do desenvolvimento das competências de redacção e de comunicação dos alunos, 

se revelou uma ferramenta extremamente positiva e com valências assinaláveis para o 

desenvolvimento das mesmas. Para além de escreverem mais, os alunos que aderiram ao 

projecto escreveram mais vezes e melhor, praticando e operando linguisticamente na esfera da 

língua estrangeira ou, usando ainda as palavras de Barthes (1987:70) a propósito de outras 

circunstâncias, "no rumor, na respiração emotiva dessa língua".  

 Para finalizar, importa salvaguardar que o portefólio define-se e caracteriza-se pelo 

modo como é utilizado. Efectivamente, é a finalidade do recurso a este instrumento que 

determina o seu conteúdo, podendo o mesmo incorporar toda uma variedade de artefactos e 

entre os quais destacamos rascunhos, imagens, colagens, composições, textos revistos, fichas 

de avaliação, gráficos, recortes de jornais e/ou revistas, entre muitas outras possibilidades. 

Para além da diversidade de conteúdos e da natureza longitudinal que caracteriza o 

instrumento a que recorremos, a sua constituição assentou ainda, como também já ilustrámos, 

no carácter colaborativo e dialógico dos processos que este subentende. No projecto de 

investigação-acção que aqui descrevemos, e para além de partilhar o objectivo das colegas B e 

C no que concerne o desenvolvimento da competência linguística dos alunos, a docente A 

também almejava facilitar o desenvolvimento das competências metalínguísticas dos mesmos, 

bem como a sua capacidade reflexiva, o que será alvo de atenção na análise que se segue. 

 

 

 

 

6. O Livro do Desassossego 
 

Students who write with confidence will be more open 
to strategies that allow them to express their written 
voice. That's why, as soon as I can in a class, I strive 
to get students putting words fearlessly on paper. I 
want them to become "Bravehearts" of the written 
word.  

(Romano, 2004:20) 
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 Como já afirmámos no sub-capítulo anterior, as oficinas de escrita e os portefólios de 

aprendizagem revelaram-se estratégias vantajosas não só para o desenvolvimento da 

competência linguística dos alunos, mas também para o aumento da sua confiança, e que se 

traduziu, por exemplo, numa maior frequência de redacção e na composição de textos 

progressivamente mais extensos. Contudo, e embora partilhasse estes objectivos  com as 

docentes B e C, a docente A recorreu aos portefólios também com a finalidade de promover a 

capacidade de reflexão e o desenvolvimento do pensamento dos aprendentes, o que, segundo 

vários estudos já realizados (Klenowski, 2002), contribui também para o desenvolvimento das 

competências de aprendizagem dos mesmos.  

 A necessidade de ampliar a abrangência deste instrumento surgiu em virtude do facto 

de, após as duas primeiras observações, se verificar que a formulação de questões na turma A 

que, predominantemente, apresentavam um nível cognitivo elevado, resultava no 

esmorecimento da participação livre da generalidade dos alunos. Com efeito, o facto de a aula 

estar sujeita a um ritmo que é ditado por limitações temporais, aliado ao bom domínio 

linguístico de um número reduzido de alunos que, em simultâneo, apresentava níveis de 

extroversão superiores aos dos colegas, levava a um certo monopólio discursivo por parte dos 

primeiros e ao esmorecimento participativo dos últimos. Assim, e, como também já vimos, 

embora a docente A passasse a direccionar as questões menos complexas para os alunos com 

maiores dificuldades linguísticas com o objectivo de aumentar os níveis de participação verbal 

na aula, o que acabou por suceder, esta estratégia parecia não dar resposta à questão que havia 

suscitado as referidas observações e que estava relacionada com o desenvolvimento de 

capacidades reflexivas dos seus alunos. Efectivamente, a comunicação verbal não se configura 

como o único objectivo do ensino da LE, pelo que embora a docente se preocupasse com a 

gestão equilibrada da palavra, considerou que o portefólio poderia ser um meio interessante 

também de promover o desenvolvimento da capacidade de reflexão e do pensamento dos 

alunos, aos seus próprios ritmos e livres do espartilho temporal que caracteriza o espaço 

pedagógico. 

 Como afirma Freedman et al (1983), para além da linguagem, nomeadamente a 

expressão escrita, se constituir como um meio que faculta a comunicação, esta pode também 

afirmar-se como um meio que possibilita exprimir e organizar o pensamento, inclusivamente o 
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pensamento divergente e avaliativo. A relação entre o pensamento e a expressão escrita já foi 

identificada em inúmeros estudos (Condemarín & Chadwick, 1987; Legros, 1991) e esta 

conexão vai além da representação do primeiro através da segunda. Com efeito, o processo de 

redacção envolve operações cognitivas complexas no sentido em que potencia a emergência 

de vertentes de análise e de explicitação, conduzindo à reestruturação do próprio pensamento.  

Em virtude da nossa convicção de que o recurso a portefólios pode também potenciar a 

construção de um pensamento conducente à construção da própria aprendizagem, discutimos a 

sua elaboração com os nossos alunos e informámo-los, em linhas gerais, dos objectivos 

educativos do mesmo8. Prestámos-lhes também esclarecimentos no sentido de que, no seu 

portefólio, poderiam incluir tudo o que achassem pertinente para o seu crescimento e 

desenvolvimento enquanto aprendentes de língua estrangeira, desde imagens, artigos de 

jornais ou de revistas, textos que tivessem lido no espaço pedagógico ou fora dele e que 

tivessem algum significado para si, composições, ensaios, etc., mas acima de tudo reflexões, 

referenciadas aos seus processos de aprendizagem, ao seu trabalho e desempenho, às 

estratégias de ensino, etc.. 

Contudo, cedo verificámos que estas linhas orientadoras se revelavam muito pouco 

precisas para os alunos e que estes estavam imbuídos de um espírito de dependência total em 

relação à figura do professor e às suas directrizes. Perante a tónica colocada na reflexão, 

contraposta com a oferta da liberdade total acerca do conteúdo do seu portefólio, os alunos 

sentiram-se desorientados e perdidos. Assim, e face às inúmeras perguntas, tais como “...o que 

é que devemos colocar nos nossos portefólios?”, “Reflectir?! Reflectir sobre o quê?”, ou 

perante a sua solicitação explícita de normas para que o portefólio resultasse num documento 

mais ou menos standard, explicámos que este instrumento era como que um testemunho 

pessoal, único e que no final do ano lectivo iriam verificar que não haveria dois iguais na 

turma. Contudo, os alunos pareciam não conseguir interiorizar que as pessoas são diferentes, e 

que as suas preferências individuais de aprendizagem, as suas necessidades específicas, os 

seus estilos de aprendizagem, enfim..., que as suas características enquanto aprendentes e 
                                                 

8 Parte das considerações que agora apresentámos já foram publicadas sob a forma de capítulo num livro 
inteiramente dedicado a reflexões em volta do uso de portefólios e do seu contributo para a humanização dos 
processos educativos (v. Nunes & Moreira, 2005). 



Estudo Empírico 
______________________________________________________________________________ 

 251

enquanto pessoas iriam condicionar o conteúdo do portefólio, bem como o teor e a natureza 

singular das reflexões nele inclusas.  

Algum tempo após a discussão acerca dos objectivos e do possível teor deste 

instrumento, começaram a surgir os primeiros exemplares, ainda que em número reduzido. Os 

alunos entregavam os seus textos timidamente, geralmente no final da aula, e notava-se 

sempre algum constrangimento, alguma insegurança e mesmo alguma prostração. Em alguns 

percebia-se uma interrogação no olhar, em outros um ligeiro sorriso ou um encolher de 

ombros, e outros havia que não conseguiam evitar um lamento que costumava surgir na forma 

de suspiro. Temos de confessar que esta primeira reacção de “ais” e “uis” não funcionou 

propriamente como um elemento encorajador à continuação do projecto e, embora nesse 

momento não tivéssemos desanimado, sentimos, enquanto professores, alguma apreensão. 

Contudo, o desânimo e o desassossego chegaram umas horas mais tarde, quando procedemos 

à leitura dos livros e confirmámos os nossos maiores receios. Efectivamente, estes primeiros 

exemplares traduziam formas elementares de reflexividade, manifestando sobretudo a 

desorientação dos seus jovens autores. Aliás, o que havíamos referido anteriormente acerca do 

carácter único dos portefólios parecia voltar-se, ironicamente, contra nós, uma vez que cada 

página, mesmo quando integrando o mesmo documento, era efectivamente única! A falta de 

coerência era de tal ordem que a leitura da maior parte das produções se assemelhava à leitura 

de pequenas páginas, arrancadas ao acaso, de um romance, mas naturalmente sem a 

criatividade literária e a riqueza de linguagem que, não obstante, poderiam caracterizar este 

último. 

Assim, ao invés de as composições e relatos revelarem a existência de um Eu, 

pareciam surgir múltiplos eus, em que o da página anterior era sempre diferente do da página 

seguinte, fazendo lembrar um exercício de fragmentação do sujeito, típico de certas 

patologias. Aliás, talvez nem seja muito correcto falar na emergência de vários “eus”, uma vez 

que isso implicaria a aposição de características idiossincráticas aos mesmos, e estas estavam 

liminarmente ausentes dos primeiros exemplares. Falemos então da invisibilidade do Eu...   

Nas primeiras leituras, e contrariamente ao dizer bíblico – "No início estava o verbo" – 

estávamos mais inclinadas a afirmar: "No início estava o silêncio", pois não havia qualquer 

registo da voz dos jovens autores desses exemplares. Aliás, dada a desorientação dos próprios 
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alunos face ao processo de reflexão, também poderíamos invocar o ângulo da mitologia grega: 

"No início era o caos"... Quando aludimos à ausência de coerência entre as várias páginas do 

mesmo documento, reportamo-nos sobretudo à inexistência de harmonia temática, de 

conteúdo e de formas de produção e de expressão escrita. Com efeito, a selecção da linguagem 

e a arquitectura das produções parecia obedecer ao critério da arbitrariedade e ora aparecia um 

resumo de um texto discutido na aula, ora a resposta a questões de interpretação sobre um 

outro texto do seu manual, ora outros exercícios de leitura, ora uma breve composição sobre o 

conteúdo temático da aula, mas isto sem qualquer ligação ou fio condutor que os interligasse. 

O leitor não sentia que cada passo na leitura o encaminhava natural e logicamente para o 

seguinte e, com o desfolhar das páginas, havia sempre uma sensação límbica transmitida pelo 

autor em ausência, em que este se poderia metaforicamente assemelhar a um viajante 

intermitente e sem rumo aparente.  

Quanto às reflexões... Bom, estas estavam simplesmente ausentes. Teria sido 

esquecimento? Não o cremos... Contudo, sem dúvida que esta ausência de reflexão, a 

invisibilidade do sujeito e a desintegração de formas e conteúdos conduziam a escrita ao 

silêncio. O registo quase que invocava, salvaguardadas as respectivas proporções, aquilo que 

Barthes (1997: 64) designa por grau zero da escrita, i.e., uma escrita neutra, situada no meio 

de gritos e de juízos, mas sem participar em nenhum deles. Por tudo isto, podemos afirmar que 

aqueles primeiros exemplares exemplificavam aquilo que o portefólio não era nem devia ser: 

incoerente, não reflexivo, não revelador da interioridade ou do Eu do seu autor e, por 

conseguinte, impessoal. Era como se estes autores em ausência nos dissessem, como já o havia 

feito Bernardo Soares (1985:193), no seu Livro do Desassossego: 

 

"A nossa vida não tinha dentro. Éramos fora e 
outros. Desconhecíamo-nos, como se 
houvéssemos aparecido às nossas almas depois de 
uma viagem através de sonhos..."  

 

 

Parecia claro... Os alunos não estavam familiarizados com os mecanismos que lhes 

permitissem reflectir sobre eles próprios, sobre o ensino ou sobre a sua aprendizagem e 
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tornava-se urgente agir. Assim, começámos por perscrutar as razões que poderiam justificar as 

dificuldades que estes sentiam na exposição do seu pensamento e concluímos que tal situação 

podia ter na sua origem três causas subjacentes. Em primeiro lugar, o facto de os alunos 

estarem pela primeira vez em contacto connosco, enquanto sua professora, poderia contribuir 

para a inibição que sentiam em partilhar os seus pensamentos com alguém que ainda sentiam 

como estranho. Por outro lado, esta inibição também poderia ter uma explicação linguística, 

pois as competências linguísticas de alguns alunos poderiam não ser suficientemente 

desenvolvidas para lhes permitirem exprimir o seu pensamento em inglês. Um terceiro motivo 

para a ausência da reflexão nestas primeiras versões poderia ainda ser de teor metacognitivo, 

ou seja, dificuldades em pensar acerca de si próprios.  

Não obstante os dois primeiros motivos apresentados poderem funcionar como 

dissuasores da emergência da reflexividade nos alunos, parecia-nos também que poderiam ser 

circunstanciais, podendo, nesse caso, ser facilmente ultrapassados com o decorrer do tempo ou 

com a possibilidade de os alunos recorrerem à língua materna quando desejassem expor algum 

comentário de teor mais reflexivo. Contudo, já não sentíamos o mesmo em relação às 

carências de natureza metacognitiva, e era necessária uma intervenção directa da nossa parte 

com vista a facilitar aos alunos as ferramentas necessárias para estes poderem enveredar nesta 

odisseia e usufruir dos benefícios que a mesma prometia. Assim, considerámos que a nossa 

intervenção pedagógica deveria começar pela implementação de procedimentos que visavam o 

desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo dos aprendentes, e que tal poderia ser 

consubstanciado no treino explícito de estratégias de aprendizagem. Dito de outro modo, e 

muito embora estes alunos já frequentassem a escola há dez anos, era imperioso ajudá-los a 

aprender a aprender. 

  Como afirma Santos (1997), os alunos têm de exercitar a tarefa de pensar. Em 

particular, consideramos que os alunos devem reflectir sobre o seu conhecimento, sobre a sua 

acção e desempenho, pois estes revelam evidências sobre as suas dificuldades e, por 

conseguinte, têm um papel fundamental na identificação de processos com vista à sua 

minimização. Tendo como objectivo ajudar os alunos no processo de desenvolvimento da sua 

competência reflexiva, e inserindo-nos no âmbito das perspectivas que defendem a 

necessidade de os aprendentes terem um treino metacognitivo explícito através do uso de 
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estratégias para tal efeito (Cohen, 1998; Macaro, 2001; Manning e Payne, 1996; McDonough, 

1995), optámos por dedicar, sempre que possível, um período das aulas à discussão de 

algumas operações cognitivas e metacognitivas que podem ser usadas na aprendizagem da LE. 

Assim, questionávamos os alunos sobre os seus comportamentos em diversas situações, como 

por exemplo, como procediam para identificar a ideia principal de um texto, o que faziam 

quando a professora falava para a turma e eles não percebiam o que esta dizia, como agiam 

quando liam um texto em casa e se deparavam com várias palavras desconhecidas, etc.. Para 

além da discussão sobre os comportamentos apontados pelos alunos, eram também sugeridas 

hipóteses de comportamentos alternativos, com vista a alargar o seu repertório de 

procedimentos, diversificando e seleccionando o seu uso em conformidade com cada situação. 

Esta discussão revelou-se um momento de auto-reflexão importante para os alunos, pois 

aclimatou-os com algumas estratégias de aprendizagem e com a sua utilidade na resolução de 

problemas.  

Em outras oportunidades, e nesta linha de acção, decidimos criar situações de debate 

sobre um determinado texto, que era lido no espaço pedagógico, e em que os alunos teriam de 

recorrer a várias estratégias para poderem ultrapassar os obstáculos à compreensão da leitura e 

à expressão oral. Também distribuímos questionários sobre aulas ou unidades específicas, que 

os mesmos tinham de devolver e que os convidavam à reflexão, pois estes respondiam a 

questões como: “O que aprendeste nesta aula/unidade?”, ou “Em que momento sentiste mais 

dificuldade e porquê?”, entre outras. 

A resposta a questões como as enunciadas não foi uma tarefa fácil para alunos que não 

consideravam a reflexão sobre o seu processo de aprendizagem endémica ao mesmo. Contudo, 

com o decorrer do tempo, as iniciativas referidas concorreram não só para levar os alunos a 

pensar, mas também a encararem o processo de reflexão como algo natural ao sujeito e 

essencial ao seu agir intencional sobre aquilo que o rodeia. De facto, entendemos que estas 

iniciativas tornaram os alunos mais reflexivos e mais críticos em relação ao ambiente 

envolvente, que deixaram de aceitar como algo que apenas age sobre eles, para o passarem a 

encarar como sendo, também ele, sensível à sua acção e ao seu pensamento.  

Estas mudanças vieram a repercutir-se também na qualidade dos portefólios, tendo-se 

verificado que a reflexão abriu um trilho nos mesmos, revelando a opção dos seus autores por 
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um ethos no qual progressivamente se revelavam e individualizavam. Era como se de repente 

reparássemos, na esteira de Bernardo Soares (1985:193), como quem repara que vive, que o ar 

estava cheio de cantos, e acabaram-se os olhares interrogativos, os sorrisos nervosos e os 

suspiros. Cada aluno parecia saber exactamente o que deveria colocar no portefólio e tinha 

consciência que tal não era necessariamente o mesmo que o colega colocava no seu. Com 

efeito, começaram a surgir exemplares que ilustravam verdadeiramente uma das 

características dos portefólios, que havia sido comunicada aos alunos logo no início do ano, e 

perante a qual eles reagiram com incredulidade solicitando normas: referimo-nos ao seu 

carácter único. Mudou-se assim o teor do portefólio que, através da dimensão reflexiva, 

assumiu uma natureza pessoal, que era perceptível nos episódios, circunstâncias e sentimentos 

que os alunos começaram também a partilhar connosco, dando origem à emergência do tão 

procurado Eu.  

Estava, assim, encontrada a "writing voice" que Romano (2004:20) refere na epígrafe 

com que iniciámos esta reflexão. Na tentativa de clarificar o significado desta voz, o autor 

evoca diferentes contributos que a definem como: "the imprint of ourselves on our writing" 

(Graves, 1983:227), "the cadence (in writing) that makes human speech so impossible to resist 

listening to" (Flechter, 1993:68), ou ainda "the magical heard quality of writing" (Murray, 

1998:151) e que se relacionam com aquilo que entendemos como o processo de desocultação 

progressiva e gradual do sujeito, que aproximou os portefólios da perspectiva defendida por 

Sá-Chaves (1997: 90), i.e., como "verdadeiras criações únicas já que retratam de forma 

pessoal e idiossincrática perspectivas, reflexões e práticas cujo estilo, linguagem e 

competência crítica dão, a cada qual, a marca do original e do singular". Assim, pela nossa 

parte, o desassossego da leitura foi substituída pelo gáudio, que pensamos não ser mais do que 

o prolongamento do sentimento do próprio escritor pois, como Barthes (1997: 37) afirma, em 

O Prazer do Texto, se lemos com prazer a palavra, a frase, ou a história, "é porque todas foram 

escritas no prazer". 

É também de salientar que o próprio ritual de entrega dos registos escritos acabou por 

sofrer alterações significativas e, ao invés do movimento tímido que ocorria no final da aula, 

em que o aluno passava o portefólio das suas mãos para as nossas com alguma relutância, este 

passou a ser encarado com naturalidade e intenção. Com efeito, os portefólios passaram a 
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aparecer na nossa secretária em grande número, uns empilhados em cima de outros, pois os 

alunos colocavam-nos lá logo que entravam na aula, e não havia qualquer necessidade de os 

questionar sobre o modo como estava a decorrer a sua elaboração ou mesmo de solicitar a sua 

entrega. 

Embora na maior parte dos portefólios elaborados pelos alunos se identifiquem as 

características singulares dos seus autores, é também possível encontrar semelhanças ao nível 

do objecto das suas reflexões, embora, como já afirmámos, as linguagens e o teor das mesmas 

sejam diferenciados. Sobre que aspectos reflectiram os alunos de LE envolvidos neste 

projecto? Uma análise cuidada dos seus registos revelou a existência de várias dimensões da 

sua reflexividade, das quais passamos a enunciar algumas, através de extractos que procuram 

exemplificar a natureza das mesmas. 

 

Materiais de ensino 

 

Gostei das imagens que a “stora” mostrou na aula. Acho que 
através das imagens consegue captar mais interesse e sensibilizar 
os alunos sobre o tema abordado (D). 

 

 

 

Estratégias e actividades de ensino 

 

Nesta aula gostei bastante do trabalho de grupo e de ter 
debatido com os meus colegas como evitar destruir o ambiente 
através de práticas de ecoturismo (AN). 

 

 

 

Testes de avaliação 

 

Group D of the test: This group (referindo-se a um grupo de 
“Explain the meaning of...”) is a new group, and it comes to substitute 
the group of synonyms. I say it is much more difficult. I don’t know if 
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it is because I’m not habituated… I know that I still didn’t pick the 
right way. I don’t understand if I have to do a new sentence and 
substitute some words for words that come in the dictionary or 
explain (PA). 

 

 

 

Conteúdos gramaticais leccionados na aula 

 

In this class we talked about the present perfect. It is formed with 
the auxiliary verb “to have” and with the main verb in the past 
participle. The present perfect usually refers to past events, but it is 
different from the past simple because the action may still continue in 
the present. We normally use the present perfect in the following 
situations:  

   - to refer to an action that started in the past and still goes on in 
the present. 

     E.g. I have lived here since January 
   - to refer to actions without a definite time given 
     E.g. I‘ve been in London recently 
     (…) (CA). 

 

 

 

Conteúdos temáticos leccionados na aula 

 
Yesterday we talked about the environment. I like this theme very 

much because I love animals and worry about their well-being. 
Unfortunately many men only care about themselves and kill animals 
for their furs and tusks (PE). 

 

 

 

Dificuldades sentidas nas aulas 

 

I found it difficult to write a sentence that summarised each 
paragraph of the text because it had many words I didn’t know (AG). 
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Incorrecções cometidas em produções escritas 

 

“If we practise some exercises, like running or walking, it would 
restore the cardiovascular health. However, only pulse pounding 
exercise keep weight within limits” 

“would restore” is wrong. I refer to a possible condition so I 
should use the first type of conditional sentences. I should have 
written “will restore”. And I forgot that the third person singular has 
an “s”. So, it should be “keeps” (PT). 

 

"The telephone and the telegraph were two importants 
inventions..."This is wrong because adjectives in English don’t have a 
plural form (G). 

 

 

 

 

Classificações obtidas nos testes 

 

Well, I don’t know how to explain what happened... I thought I 
would have a superior note to the one I had. Maybe when I annulled 
the first question of group B instead of group C it  harmed a little (M) . 

 

 

 

Progresso e estratégias de aprendizagem 

 

I improved my competence in English due to studying and to my 
participation in class. I tried to speak to my colleagues in English and 
I asked the teacher to explain the meaning of words that I didn’t 
know…Sometimes I also tried to infer the meaning of words I didn’t 
know from context (J). 
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One of the things I do a lot now and that I didn’t do in 9th class is 
to summarise many texts we read in class. I think this helped improve 
my writing capacity because I write a lot and get habituated to the 
structure of the sentences. Writing helps me to learn and many of the 
exercises that we do in class (like to write topic sentences to 
summarise the main ideas of the paragraphs of texts) helped me make 
many resumes (C). 

 
 

I think that I reached more or less my aims for the English subject 
because I learnt out to read English in a better way, I can understand 
better the films that are in English and I developed some 
communicative competence. I think I improved my competence in 
English due to some learning strategies that I used, like speaking 
English to my friends and to the teacher in class, consulting the 
dictionary at home, solving exercises from grammatical books and 
reading texts in English (F).  

 

 

Poderíamos aludir a mais exemplos que ilustram outros níveis de abrangência da 

reflexividade do aluno, mas entendemos que os que apresentámos cumprem o propósito de 

sugerir uma amostra de algumas das dimensões encontradas, bem como dos seus níveis de 

complexidade. De facto, a reflexão dos alunos pode oscilar entre um nível mais elementar e 

um nível mais complexo mas, independentemente do seu pendor, consideramos que esta pode 

sempre contribuir com informação útil e servir variadas funções. 

Se pensarmos nas considerações que os alunos produzem sobre os materiais, 

estratégias, actividades de ensino e testes de avaliação, verificamos que todas elas, 

independentemente do seu grau de complexidade, fornecem informações importantes para o 

professor, que poderá mais facilmente averiguar o impacto dos seus procedimentos de ensino 

nos alunos e na sua aprendizagem. Tais asserções facultam também oportunidades para o 

próprio docente reflectir sobre a sua praxis, e fazer os ajustes necessários para motivar os 

alunos para a aprendizagem e aproximá-los do saber, podendo assim exercer de modo mais 

informado a sua função de facilitador e de mediador entre o conhecimento e o aluno. 

No caso das reflexões que visam os conteúdos leccionados nas aulas, as dificuldades 

sentidas, bem como as classificações obtidas nos testes, consideramos que se trata de uma 

informação imprescindível à triangulação dos dados, sem a qual não haverá um acesso total ao 
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real do aluno. O discernimento e compreensão das variáveis que moldam a interacção entre o 

aluno e o conhecimento permitem activar, em tempo útil, um processo de esclarecimento e de 

reconstrução dos saberes que, em determinado momento, se poderia perceber como dúbio, 

flutuante, desordenado ou mesmo errático. 

No caso das reflexões sobre os erros linguísticos cometidos pelos alunos nos seus 

ensaios, composições, ou em outras produções escritas, bem como as cogitações sobre o seu 

progresso e estratégias de aprendizagem, julgamos que estas já se situam num nível mais 

complexo de reflexividade, pois envolvem processos de natureza metacognitiva e que, no caso 

particular dos exemplos apresentados, compreendem a metalinguagem e a consciência 

metaprocessual do aprendente. 

A actividade metalinguística pode definir-se, de modo global, como a cognição sobre a 

língua e, embora o conhecimento linguístico possa ser de natureza implícita, ou seja, 

inconsciente e intuitivo, segundo Vieira (1998: 70), "o que numa pedagogia para a autonomia 

se defende é a necessidade de o tornar explícito – consciente, compreendido – através da 

reflexão e exploração prática". Na esteira desta autora, consideramos que quando o aluno 

procede à análise da utilização de uma estrutura linguística errada, o erro cometido pode 

contribuir de modo válido e produtivo para o seu processo de aprendizagem. Efectivamente, a 

reflexão subsequente sobre a estrutura e funcionamento da língua poderá ajudá-lo a obter um 

conhecimento linguístico mais alargado o que, futuramente, poderá também contribuir para 

evitar a ocorrência de erros semelhantes. 

 Em relação às reflexões sobre os processos e estratégias de aprendizagem, e como está 

extensivamente documentado na literatura da especialidade, a consciência metaprocessual do 

aluno desempenha um papel fundamental no processo de regulação da sua aprendizagem e, 

por isso, representa mais um passo em direcção à sua progressiva autonomização (Boud, 1988; 

Brown, 2000; Hedge, 2000; Holec, 1981; Silverman & Casazza, 2000; Vieira, 1998). O 

conceito de aprendizagem autónoma mereceu uma atenção significativa a partir dos anos 80. 

Para uma definição de autonomia podemos citar Holec (1981: 3), que define o conceito como 

‘the ability to take charge of one’s own learning’. As vantagens da adopção de um ensino que 

favorece o desenvolvimento da autonomia dos alunos foram extensivamente documentadas na 

literatura e, já em 1975, Knowles sugeriu que os alunos pro-activos aprendem mais coisas e 
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aprendem melhor do que aqueles que esperam passivamente serem ensinados. Como já 

afirmámos em outro lugar (Nunes, 2003), a pesquisa realizada neste domínio reconhece uma 

relação entre autonomia, reflexão e o conhecimento e o uso de estratégias de aprendizagem 

(Herbert, 2001; Macaro, 2001). Efectivamente, ao reflectirem sobre as suas necessidades, 

dificuldades e técnicas de resolução destas últimas, os alunos têm uma maior consciência do 

seu conhecimento e das estratégias que são ou não eficazes para resolver os seus problemas, 

podendo também exercer um maior controle sobre a sua aprendizagem, no sentido em que 

podem tomar decisões quanto à continuidade das que se revelam mais eficazes e abandono das 

que se afiguram contraproducentes. Como afirma McCarthy (cit in Nunes, 2003:3173), 

"learner autonomy is a capacity that like any other will either expand with practice, or 

dissipate through inertia", pelo que é imperioso que se facilite o acesso do aluno ao 

conhecimento de si próprio, das suas necessidades, fraquezas e dificuldades para que este 

possa conscientemente monitorizar e regular a sua aprendizagem.  

Neste movimento internacional com vista ao aprender a aprender, e que tem 

naturalmente repercussões em Portugal, o portefólio, enquanto instrumento "de estimulação 

do pensamento reflexivo, providenciando oportunidades para documentar, registar e 

estruturar os procedimentos e a própria aprendizagem" (Sá-Chaves, 1998:140), assume uma 

função importante. Convém no entanto salientar que, tal como a nossa experiência demonstra, 

mesmo que o aluno se movimente no sistema educativo há dez/onze anos, não será de assumir 

que este apresente níveis elevados de meta-reflexão, tal como seria de esperar. Desse modo, 

em primeiro lugar, impõe-se verificar se o aluno possui, desde logo, estratégias cognitivas e 

metacognitivas que lhe permitam construir o seu próprio conhecimento e regular os seus 

processos de aprendizagem. Caso tal não se verifique, torna-se então necessário apetrechá-lo 

com as mesmas e facultar-lhe oportunidades para este as usar de forma extensiva e consciente. 

Um resultado desejável e esperado deste treino metacognitivo seria o aluno poder passar a 

encarar o processo reflexivo como exercício natural de afirmação de si e da sua 

individualidade no espaço social, no qual a escola e ele mesmo se inserem. 

Em suma, o presente estudo permite-nos pensar e confirmar que o uso da estratégia 

portefólio tem efectivamente um papel de relevo no processo de ensino-aprendizagem. 

Contudo, para que as suas funções reveladora e reguladora se cumpram, e para que o seu 
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próprio conceito se realize, é necessário que o aluno esteja (ou venha a ser) familiarizado com 

o processo de pensar sobre a sua própria aprendizagem e com estratégias metacognitivas de 

regulação e monitorização da mesma. Caso as condições propiciadoras de uma atitude 

reflexiva estejam reunidas, o portefólio, como seu principal organizador, pode fazer a 

diferença entre a acção e a passividade, entre a comunicação e o mutismo, entre a autonomia e 

a dependência... Enfim, entre o sucesso e o insucesso. 

 

 

 

7. Mulheres Apaixonadas 

 

 Quando demos início à redacção da presente dissertação, e partindo esta de um 

conjunto de premissas que orbitam em volta de conceitos como conhecimento, aprendizagem 

e desenvolvimento, sentimos desde logo a necessidade de esclarecer o nosso posicionamento 

face à concepção de desenvolvimento profissional, que se revê, como já vimos, no propósito 

de activar uma reflexão dialogante entre representações, atitudes, conhecimentos e práticas 

dos docentes, com vista a facilitar uma mudança positiva ou uma melhoria nos mesmos. 

 Por entendermos que a avaliação é indissociável de qualquer projecto de 

desenvolvimento profissional, ao longo deste capítulo dedicado à análise dos dados já 

tentámos articular as reflexões sobre os vários momentos do programa que implantámos com 

alguns dos níveis do seu impacto quer ao nível das atitudes e dos conhecimentos das docentes, 

quer ainda ao nível das suas práticas. As conclusões que foram sendo apresentadas resultaram 

essencialmente dos dados recolhidos através de procedimentos de supervisão clínica, que, 

progressivamente, se foi tornando cada vez mais colegial, da investigação-acção, em constante 

diálogo com a observação de aulas com a reflexão sistemática e contínua, e da análise 

documental, pelo que neste momento pretendemos invocar essencialmente os dados que foram 

recolhidos através da entrevista, do ensaio final relativo a um balanço sobre o projecto e dos 

questionários realizados no início e no final do mesmo que, em triangulação com a informação 

já apresentada, facultarão uma panorâmica mais globalizante dos resultados obtidos e uma 

resposta mais rigorosa às questões investigativas que nortearam o estudo.  
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 Uma vez que iniciámos a análise dos dados por uma reflexão sumária relativamente às 

atitudes e reacções iniciais das docentes face ao próprio programa, julgamos que se impõe 

clarificar a opção que determinou o título do presente sub-capítulo. Assim, se aglutinámos os 

sentimentos que caracterizaram a estreia do programa, e que afloravam a inquietude, a 

curiosidade e a ansiedade em movimentos titubeantes, sob o título "Allegro ma non troppo", o 

facto de optarmos pelo dístico "Mulheres apaixonadas" para este último texto exige uma 

explicação e, desde já, podemos afirmar que esta nos pareceu a melhor opção para aludirmos à 

reviravolta "sentimental" que o grupo de trabalho sofreu. Com efeito, não é de todo 

hiperbólico afirmar que os sorrisos vacilantes ou mesmo algum atonismo inicial das docentes 

B e C deram lugar a um envolvimento pleno no projecto e a um estrépito de risos, que 

atribuímos não só a uma percepção mais apurada sobre si próprias, mas também, e 

especialmente, à consciência de que haviam sofrido uma evolução satisfatória. Esta mudança 

de sentimentos foi acompanhada por uma mudança de tom, visível, por exemplo, nas reflexões 

realizadas no final do programa aquando da redacção de um ensaio relativo ao conhecimento 

profissional do professor, na dimensão que Elbaz (1983) designa por conhecimento de si 

próprio, e que contrastam vivamente com o teor dos textos que redigiram a propósito da 

mesma questão no início do projecto e que transcrevemos na sua totalidade no capítulo 

anterior. Atente-se às palavras da professora B que, de seguida, apresentamos: 

 

Prof. B: "Sou um ser maravilhoso! Eis a frase típica do meu despertar, 
mesmo que o dia ameace ser cinzento (...) Ultimamente sinto 
aumentar a confiança em mim mesma e (...) sinto que quando tenho 
tempo para pensar e preparar, o resultado supera as expectativas." 

 

 Nesta frase com que a docente B iniciou o seu registo identificamos não só laivos do 

seu sentido de humor, mas percebemos também a redescoberta entusiástica que a mesma 

efectuou sobre si própria e sobre as suas competências e capacidades, que nem sempre 

reuniram a sua confiança no início e mesmo em diversos momentos ao longo do processo 

formativo. Efectivamente, esta trajectória de aprendizagem não decorreu de modo linear e até 

se atingir este estado de realização profissional houve um constante ultrapassar de tribulações 
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sinuosas, que em diversos momentos exigiram sacrifício ou originaram frustração. Esta é, sem 

dúvida, uma conclusão que resultou do nosso contacto diário com as docentes B e C, das 

nossas vivências e das interpretações que fizemos das circunstâncias e sentimentos que 

experienciámos e testemunhámos, mas que foi, quase um ano após a finalização do programa, 

corroborada também por ambas quando, no decorrer da entrevista, afirmaram: 

 

Prof. B: Pelo conhecimento que tenho das tuas capacidade de ir 
fundo nas pesquisas/ já antecipava que este projecto me traria um 
stress enorme/ mas também tinha consciência que ia aprender 
imenso (...)// Tinha/ portanto/ expectativas positivas que se 
concretizaram// Mas foi trabalhoso e passei por momentos de muita 
dificuldade/ fruto de inseguranças/ fruto de... sei lá/ de lacunas 
também// Mas foi aliciante e sinto que apesar dessas dificuldades foi 
compensador e extremamente enriquecedor// 

 

Prof C: O nosso projecto foi muito trabalhoso e a pessoa/ à partida/ 
tem de estar disposta a dedicar muito tempo e a dar muito de si// 
Como sabes/ há muitas pessoas que preferem aquele tipo de acção 
que tem um determinado número de sessões e que o trabalho não se 
prolonga para além delas// O projecto que realizámos requer muito 
mais tempo/ dedicação (...)/por exemplo/ era normal eu estar a 
preparar materiais para as nossas observações à meia-noite ou às 
duas da manhã/ ... requer efectivamente muito mais trabalho e/ por 
vezes/ até sacrifício// Mas compensou e eu gostei muito// 
 

 

 Estas reflexões parecem ecoar a visão de Sagliano et al. (cit in Robb, 2000) sobre as 

iniciativas de desenvolvimento profissional desta natureza, em especial quando afirma: 

"Pedagogical collaborations are labour-intensive", o que pode servir como um factor de 

dissuasão à participação nas mesmas. Por isso, e no que diz respeito ao projecto que aqui 

descrevemos, importa referir a progressiva alteração dos motivos que levaram ambas as 

docentes a participar neste projecto. Será importante, neste momento, aludir às representações 

que ambas possuíam da formação contínua em que haviam participado até ao momento, bem 

como às motivações ou às expectativas que possuíam do projecto de desenvolvimento 

profissional que aqui descrevemos. Tal tornou-se possível após a análise de conteúdo da já 

referida entrevista e de um documento em que, sob a forma de ensaio, se procedeu a uma 
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espécie de balanço sobre o programa realizado no final do mesmo, e cuja informação foi 

triangulada com as informações recolhidas ao longo de todo o processo. Aliás, este talvez seja 

também o momento de clarificar que o conteúdo da entrevista foi examinado em função de 

seis eixos que configuram macro-categorias de análise que, de seguida, apresentamos: 

 

1- Caracterização da formação contínua anterior ao projecto; 

2- Motivações para a participação no programa de desenvolvimento profissional; 

3- Expectativas relativamente ao projecto; 

4- Caracterização das modalidades e estratégias de formação adoptadas; 

5- Aprendizagens realizadas; 

6- Indicadores do impacto do programa nas aprendizagens dos alunos. 

 

 

 No que diz respeito às opiniões das docentes B e C sobre os programas de formação 

contínua em que participaram anteriormente, importa realçar que estes são encarados com 

algum cepticismo e que a sua frequência era normalmente ditada pelos requisitos de 

progressão na carreira e não tanto para dar resposta a necessidades de natureza formativa. A 

este respeito as professoras B e C afirmam: 

 

 
Prof. B: No início frequentei os de informática porque não dominava 
essas competências// Mas houve uma ou outra formação que não 
contribuiu para alargar muito os meus horizontes/ mas tinha que ser 
porque faltavam créditos para mudar de escalão// 
 
Prof C: Participei em algumas acções relacionadas com a informática 
que tinham aquele formato de x horas/ no caso julgo que eram 50/ e 
foram úteis/ porque permitiram-me mudar de escalão e também 
aprender alguma coisa/ embora não tanto ao nível das práticas de sala 
de aula// 

 
 

 Estas duas observações vão ao encontro das considerações por nós realizadas no 

capítulo destinado à reflexão sobre as diversas modalidades de formação, em especial no que 
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diz respeito aos tradicionais cursos de formação, pelo que não nos vamos perder em repetições 

escusadas, ficando apenas registada a nossa convicção de que se impõe reformular as 

finalidades desta especialidade de formação, bem como o modo como esta é apresentada aos 

professores, o que parece estar já em curso.  

 

 No que concerne as motivações que impulsionaram as duas docentes a participarem no 

projecto que aqui analisamos, verifica-se que embora num momento inicial as professoras B e 

C afirmassem que haviam acedido a participar no programa essencialmente por razões que se 

prendem com a amizade e com o desejo de colaborar num projecto de investigação, 

respectivamente, progressivamente assistimos a uma alteração deste tom e os desejos de 

aprender, de crescer e de melhorar em termos pessoais e profissionais tornaram-se uma 

prioridade para ambas. A este propósito, atente-se nas palavras da docente B, recolhidas 

através da realização do também já referido ensaio relativo ao balanço final do projecto: 

 

"Armada de um enorme desejo de colaborar no projecto da minha 
colega e amiga, e, posteriormente, pensando em tirar algum 
proveito pessoal e profissional, lancei-me nesta aventura de 
reflexão mútua sobre o ensino da língua estrangeira. Ainda bem 
que o fiz!"  

 

 

 Também foi curioso verificar que as expectativas iniciais espelham de forma clara 

alguns dos traços conceptuais das participantes que a instrumentação utilizada (PCM) permitiu 

identificar, nomeadamente as inseguranças da docente B e a elevada auto-estima da professora 

C. Assim, e como é possível descortinar através do primeiro excerto da transcrição da 

entrevista a que fizemos referência relativamente à professora B, recorde-se que esta 

antecipava que o programa lhe iria propiciar alguma inquietação e stress, mas, ao mesmo 

tempo, considerava também que poderia aprender imenso, o que acabou por confirmar. Por 

sua vez, quando questionada sobre as suas expectativas, e também em perfeita consonância 

com traços conceptuais já referidos, tais como a confiança que tem em si própria ou a sua forte 

auto-estima, a professora C afirmou:  
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Quando apresentaste o projecto ao grupo/ eu acedi a participar mas/ 
no íntimo/ achei que já sabia tudo/... que era muito boa naquilo que 
fazia/ o que também ficou patente naquele questionário em que 
tínhamos de avaliar as diversas dimensões do conhecimento// Quer 
dizer/ olhando para aquilo que disse no início/em que me classifiquei 
maioritariamente na escala "Muito bom"/ e olhando para a avaliação 
que fiz no final/e onde predomina a escala "Bom"/ parece que houve 
um retrocesso/mas não é verdade// Aprendi imenso e sobretudo 
aprendi imenso sobre mim// Constatei que não sou o máximo e que 
ainda tenho muito para aprender/ o que também é importante// 
Paciência... afinal nem sempre se é tão bom quanto se pensava ser// 
 

  

 Estas afirmações da professora C apontam não só para a superação das suas 

expectativas iniciais, mas contribuem também para esclarecer um aparente contra-senso entre 

os dados que resultaram da observação das aulas e aqueles que resultaram da realização do 

inquérito sobre o conhecimento profissional das professoras (ICCP). Efectivamente, como 

também já afirmámos a propósito da caracterização das professoras (v. capítulo dedicado à 

problemática da investigação), aquando do preenchimento do instrumento em que avaliava 

qualitativamente os vários domínios do seu conhecimento profissional, a professora C 

posicionou-se maioritariamente entre a escala "Muito Bom" e a escala "Bom". Contudo, no 

final do programa, a avaliação que efectuou relativamente aos mesmos domínios do seu 

conhecimento profissional situou-se predominantemente entre a escala "Suficiente" e a escala 

"Bom" o que, caso não houvéssemos recorrido a uma multiplicidade de estratégias de recolha 

de dados, nomeadamente à observação e à entrevista, na qual a própria explica o sucedido, 

poderia suscitar conclusões erráticas e com algum efeito cómico-trágico, nomeadamente que o 

programa de desenvolvimento havia exercido um impacto negativo no conhecimento e modos 

de actuação desta docente. Assim, julgamos que este caso serve também o propósito de ilustrar 

as mais valias da triangulação de dados, de observadores e de instrumentos, o que nos permite 

uma compreensão mais alargada de um conjunto de fenómenos que, caso contrário, poderiam 

permanecer nos domínios da contradição e do obscurecimento.  

 Para além do exposto em cima, ressalva também do discurso da professora C uma 

maior consciência sobre si mesma, em especial quando afirma: " Constatei que não sou o 

máximo e que ainda tenho muito para aprender", e esta afirmação aponta também no sentido 
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de um alargamento do domínio do conhecimento profissional do professor já referido, que 

Elbaz (1983) designa por conhecimento de si próprio. 

  

 Relativamente à 4ª macro-categoria identificada no processo de análise de conteúdo da 

entrevista, nomeadamente a caracterização das modalidades e estratégias de formação 

adoptadas ao longo do programa, há que realçar a referência à observação/videogravação de 

aulas como condições de importância assinalável para a abertura de um trilho de reflexão 

conducente à aprendizagem e à melhoria do ensino, como se pode inferir pelas palavras de 

ambas as docentes: 

 
Prof.B: Penso que a videogravação de aulas teve um contributo muito 
importante/ embora eu tenha sentido alguns constrangimentos por 
causa da máquina de filmar// Mas é verdade/ se não houvesse esse 
registo que seria visionado por mim e pelas outras pessoas que 
participaram no projecto/ provavelmente não teria sido possível limar 
as arestas e eu/falo por mim/ continuaria na ignorância e a usar 
determinadas estratégias que não surtiam os efeitos desejados// Para 
além disso/ as filmagens também permitiram uma reflexão mais 
profunda e rigorosa que ia além da mera recuperação de eventos 
através da memória// Quanto à reflexão/digamos que a reflexão foi a 
base para a mudança//  

 
 

Prof. C: A videogravação das aulas trouxe muitas vantagens// 
Nomeadamente/ foi possível detectar falhas na minha prática que eu 
possivelmente nunca detectaria se não observasse eu própria a minha 
aula// Deste modo é muito mais fácil corrigir alguns aspectos/ desde a 
simples postura na sala de aula até à interacção com os alunos ou à 
abordagem dos conteúdos// Isso facilita sem dúvida a reflexão e 
fundamenta a necessidade de introduzir mudanças ou determinadas 
melhorias//    

 
 

 Efectuando um exercício de desdobramento entre o nosso papel de investigadora e, em 

simultâneo, de participante no projecto, não podemos deixar de subscrever as palavras das 

duas docentes relativamente aos proventos da vídeogravação das aulas, aliada à auto-

-observação. Com efeito, e embora a observação e a reflexão sobre aulas seja uma estratégia 

com a qual estamos relativamente familiarizadas, até porque exercemos a função de orientação 
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de estágios pedagógicos em colaboração com as Universidades de Aveiro e do Porto durante 

cerca de cinco anos, a sua vertente de auto-observação foi algo que se revestiu de alguma 

originalidade na nossa prática. E não deixa de ser curioso como esta alteridade do sujeito que 

observa um "outro" que é observado por si mesmo constitui um desafio às representações que 

possuímos sobre nós próprios pois, por muita confiança que depositemos nas nossas 

competências ou nos nossos conhecimentos, o olhar para este espelho animado que representa 

eventos sobre os quais não podemos agir de imediato, em virtude do evidente desfasamento 

temporal existente, causa sempre alguma estupefacção e desejo de correcção... Aliás, quando 

nos observávamos em acção, não era de todo estranho verbalizarmos pensamentos como: 

"Mas o que é que estou a fazer?!" ou "Para onde penso que vou com tanta pressa?!", 

relativamente ao facto de falarmos a um ritmo excessivo e inadequado à competência 

linguística dos alunos que estavam à nossa frente e que, por vezes, pareciam desorientados 

com o nosso entusiasmo linguístico. 

 Para além da valorização da reflexão docente nas suas diversas dimensões, a 

professora B refere ainda a mais valia que resultou do facto de os próprios alunos haverem 

sido envolvidos no processo de reflexão sobre as diversas aulas leccionadas, afirmando: 

 
Mesmo em termos da mera opinião dos alunos sobre a matéria 
ou sobre as aulas/ já antes do projecto eu tinha a preocupação 
de/ no final dos períodos/ pedir-lhes que comentassem as aulas e 
dissessem se havia algo que gostariam que eu mudasse// É claro 
que neste projecto isso foi muito mais profundo e intenso/ até 
porque o fazíamos para quase todas as aulas/ o que permitiu que 
a adaptação/ vá lá/ que a resposta ou a mudança fosse mais 
rápida/ mais célere e/por isso/mais eficaz// De facto/ a mudança 
podia ocorrer não ao fim de três meses/ depois do final do 
período/ mas sim de uma aula para a outra// 

 

 

 Ainda no âmbito da macro-categoria em questão, as docentes B e C referiram também 

os proventos que a colaboração surtiu no seu desenvolvimento profissional, ecoando as fortes 

perspectivas que encontrámos na literatura da especialidade em prol do trabalho colaborativo 

entre professores (Brody & Davidson, 1998).  
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Prof. B: A colaboração traz imensas vantagens/ imensas vantagens// 
Acho que o partilhar opiniões/ o ouvir o outro/ não tem de ser 
humilhante para ninguém/ pelo contrário/ agora e olhando para trás 
acho que é dignificante/ porque dignifica a actividade que está a ser 
desenvolvida/dignifica o trabalho e o esforço// Penso que se ganha 
muito quando se trabalha em conjunto/ mas é necessário as pessoas 
conseguirem ter a humildade/ a responsabilidade/ de conseguirem 
confiar num circuito// Numa escola também pode haver muita 
mesquinhez e muita crítica destrutiva/ e porque eu também tinha essa 
mentalidade/ acabei por responder mal à crítica no início/ com 
comportamentos emotivos/ porque se calhar o meu percurso era 
vítima desta mentalidade e do individualismo como defesa contra a 
crítica destrutiva// Mas é claro que depois me apercebi também da 
grandeza dessa colaboração e que ninguém no nosso grupo estava ali 
para destruir ninguém/ antes pelo contrário/ para dignificar/ para 
aprender e para crescer// E é evidente que a minha auto-estima e a 
autoconfiança também melhoraram bastante// 

 
 

 Este comentário da professora B também revela informação relevante relativamente às 

alterações que o seu sistema conceptual sofreu, em especial no que diz respeito à dimensão 

designada por Hunt (1978) como maturidade interpessoal do sujeito, à qual já fizemos 

referência nos capítulos anteriores. Recorde-se aqui que no início do projecto, o 

preenchimento do PCM (Paragraph Completion Method) de Hunt (op.cit.)  havia situado a 

docente B num sistema conceptual 1, ou de dependência unilateral, e cujo temor e receios face 

à crítica quase fizeram perigar a sua continuação no programa. Como a descrição de vários 

episódios do projecto de desenvolvimento profissional já deixaram antever, progressivamente 

esta postura foi sofrendo alterações e um novo preenchimento do mesmo instrumento no final 

do projecto posicionou esta corajosa professora, que diariamente lutava contra si mesma, num 

sistema que oscila entre os 3.5 e os 4 valores, ou seja, um sistema de complexidade elevada e 

de interdependência, em que a posição do sujeito rompe com as perspectivas maniqueístas e 

de independência negativa dos sistemas anteriores, caracterizando-se essencialmente pela 

procura de informação e pela tentativa de compreensão das características específicas e 

contextuais das situações com que se depara no quotidiano. Este é também o estádio de 

desenvolvimento conceptual em que o PCM posicionou a docente C no final do programa. A 

título de exemplo, podemos referir uma das frases que esta completou no instrumento referido 
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e que diz respeito ao modo como o sujeito lida com a incerteza. Assim, face ao início de frase 

quando não tenho a certeza de qualquer coisa..., a docente C escreveu: "investigo 

exaustivamente até chegar a uma conclusão", o que ilustra a orientação do patamar conceptual 

em questão. 

 Na transcrição supracitada da professora B, esta alude ainda à influência negativa que 

o individualismo da classe docente exerceu sobre si própria, à semelhança do que sucede com 

a professora C, que também acaba por lamentar a existência deste modo de viver a profissão e 

que é extensivamente referido na literatura da especialidade. Atente-se ao seu discurso:   

 
 
Prof. C: Como já disse/ acho a observação de aulas bastante 
importante e a troca de experiências também/ tudo numa perspectiva 
de abertura da sala de aula// Gostaria que houvesse um grupo maior 
de professores a fazer isto/ a observarem as aulas dos colegas e a 
reflectirem em conjunto sobre as mesmas// Com mais participantes a 
experiência podia ser mais enriquecedora/ pois esta metodologia com 
seminários de pré- e de pós-observação facilita não só a reflexão mas 
também uma possível melhoria// 

 

  

 Quando a docente C refere que um maior número de participantes no projecto poderia 

tê-lo tornado mais enriquecedor, parece ter em mente alguns dos princípios que orbitam em 

volta do conceito de "comunidade de aprendizagem", em que a instituição escolar é um espaço 

de partilha, de comunicação e de interajuda ou, como afirma Boyer (cit in Collay et al., 

1998:17), a purposeful and celebrating place. Contudo, a realidade que se vive em muitas 

escolas leva-nos a invocar e a concordar com Little (cit in Collay et al., 1998:1), quando 

afirma: "Tenacious habits of mind make the achievement of strong collegial relations a 

remarkable accomplishment: not the rule, but the rare, often fragile, exception".  

 

 Retomando o exercício de identificação das estratégias que contribuíram de modo mais 

relevante para a aprendizagem e para a alteração de práticas do nosso grupo de trabalho, 

ambas as entrevistadas referiram a investigação-acção, ou nas palavras da professora B, "a 
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investigação na sala de aula, o ler, o experimentar...". Sobre este processo a mesma docente 

acrescenta: 

 

Prof. B: Acho também que mesmo em relação ao aluno/ o projecto foi 
muito positivo/ porque muitas das estratégias foram implementadas 
consoante as necessidades e as dificuldades dos alunos/ e o facto não 
só de observarmos as aulas e partilharmos ideias/ mas também de 
lermos inúmeros textos da literatura da especialidade contribuiu para 
encorajar a experimentação// Aliás/ considero muito interessante que 
se parta precisamente das dificuldades dos alunos para a pesquisa e 
não o contrário//  

 

 

É interessante verificar também que o posicionamento das docentes face à investigação-acção 

não ilustra uma aceitação acrítica de recomendações ou de fórmulas presentes na literatura da 

especialidade, mas sim a abertura e a curiosidade face à experimentação, ilustrando alguma 

paralelismo com as nossas próprias convicções que, por sua vez, se revêem nas palavras de 

Little & Cochran-Smith (1994:4):  

 
Teacher research is not about how, when, and where to do things. Rather, it 
is about how students and their teachers construct the curriculum... how 
teachers' actions are infused with complex and multi-layered understandings 
and how teachers develop and alter their questions and interpretative 
frameworks. 

 

 

 Impõe-se agora uma clarificação sobre o facto de que não é nossa intenção alargarmo-

-nos em considerações relativas ao eixo de análise de conteúdo que configura a macro-

-categoria que diz respeito às aprendizagens realizadas e manifestadas na prática, uma vez que 

já procedemos a essa reflexão nos textos que precedem este "Mulheres apaixonadas", 

nomeadamente através da análise dos dados revelados pela observação de aulas, em estreito 

diálogo com a supervisão, com a investigação-acção e com a reflexão. Assim, pretendemos 

apenas verificar até que ponto as docentes ainda têm consciência, um ano após a conclusão do 

programa, sobre as aprendizagens realizadas e se estas continuam a influenciar o seu agir 
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práxico9. Quando questionada especificamente em relação a esta questão, a docente B 

afirmou: 

 

Ainda hoje essas aprendizagens dão frutos// Por exemplo/ a 
diversificação de estratégias de leitura/ os procedimentos de leitura 
guiada e também os de DRTA ainda persistem// Tudo isso são 
reflexos do programa que desenvolvemos no ano passado... 
Continuei/por exemplo/ a incentivar o uso de portefólios salientando 
que são meios de aprendizagem muito eficazes/entre outras coisas// 
Realmente esta questão de possibilitar aos alunos um meio para 
reflectir sobre a língua/ autocorrigir os seus erros e envolverem-se 
neste diálogo constante com a professora foi algo muito positivo e 
poderia ter-me ocorrido há mais tempo// Infelizmente só me ocorreu 
quando inspirada por este projecto/ mas ainda bem que ocorreu/ 
porque cheguei a usar os portefólios não só com os alunos da minha 
turma que participou no projecto/ mas também com alunos de outras 
turmas/ do nocturno por exemplo/ e acho que deu bons resultados 
porque eles tinham de fazer a autocorrecção dos erros e 
questionavam-se sobre a língua e sobre as estruturas erradas// Acho 
que os alunos passam a ser muito mais activos e participativos na 
sua própria aprendizagem// Este ano/ por exemplo/ e embora não 
esteja envolvida em qualquer projecto específico de portefólios/ 
continuo a usar esta estratégia com muita satisfação// 

 
 

 

 Também a professora C se reportou a aprendizagens bastante semelhantes, como se 

pode constatar através da transcrição que se segue: 

 
Tudo o que tenho feito ultimamente baseia-se quase sempre numa 
reflexão que vai questionar o porquê do sucesso/ insucesso de 
qualquer estratégia pedagógica/ para continuar com o que foi eficaz 
ou melhorar o que foi menos positivo// Eu já falei aqui na questão da 

                                                 

9 Ao considerarmos que a nossa memória vai armazenando os factos, os eventos e os episódios mais relevantes que 
enriquecem a nossa existência ao longo do tempo e que elimina outros que não tiveram a mesma importância, optámos por 
realizar a entrevista apenas um ano depois da conclusão do programa com um duplo objectivo. Em primeiro lugar, verificar 
em que medida os conceitos e os conteúdos discutidos, bem como as estratégias, procedimentos e metodologias a que 
havíamos recorrido ainda estavam presentes nas mentes das participantes. Em segundo, também desejávamos apurar se as 
mudanças ao nível das práticas haviam transcorrido os limites temporais do programa e se o recurso às tarefas ou 
metodologias abordadas ainda faziam parte do reportório estratégico das docentes. 
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leitura// A contextualização da leitura/ a formulação de hipóteses/ a 
formulação de objectivos por parte dos alunos/ enfim/ aqueles passos 
de uma abordagem mais centrada no aluno/ e cheguei à conclusão que 
isso era de facto muito positivo// Outro aspecto que se pode 
considerar uma aprendizagem e uma mudança ao nível da prática tem 
a ver com a abordagem à escrita/ que passou a ser um elemento muito 
mais importante não só na aula/ mas também na aprendizagem num 
sentido lato/ pois com as oficinas e com os portefólios os alunos 
passaram a escrever muito mais e eu passei a ter maior consciência 
das suas necessidades/ a planificar aulas em função dessas mesmas 
necessidades// Todo este processo acaba por nos direccionar sempre/ 
sempre/ para os alunos/ para as necessidades e para as dificuldades 
dos alunos//  

 

 

 

 Quando ouvimos as afirmações que aqui transcrevemos, não podemos deixar de 

considerar que realizar a entrevista algum tempo após a conclusão do programa foi a opção 

correcta, embora na altura tivéssemos sentido algum receio relativamente ao facto de que uma 

distância temporal tão alargada pudesse resultar no desvio ou na perda total de informação 

importante. Contudo, pensamos que tal acabou por não se verificar, até porque quando hoje 

procedemos à análise da entrevista e do ensaio redigido pelas docentes B e C relativamente ao 

balanço sobre o projecto, verificamos que os mesmos são coincidentes em diversas áreas e 

macro-categorias. Por outro lado, o facto de decorrer quase um ano lectivo completo entre 

esses dois momentos da recolha de dados possibilitou aferir o impacto do programa numa 

esfera menos imediata e a longo prazo.  

 A última macro-categoria que identificámos aquando da análise de conteúdo da 

entrevista e também do ensaio redigido relativamente à apreciação final do projecto de 

desenvolvimento que implantámos diz respeito ao levantamento de indicadores do impacto do 

programa nas aprendizagens e nas representações que os alunos possuíam sobre o perfil do 

bom aluno à disciplina. A este propósito, convém, uma vez mais, reiterar que o destinatário 

principal deste programa de desenvolvimento era o professor. Não obstante, e considerando a 

importância que a vertente contextual assumiu no estudo, patente ao longo da reflexão a que 

procedemos neste capítulo, e que se traduz, por exemplo, na planificação de um conjunto de 
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actividades em função das características e das necessidades particulares dos alunos de cada 

docente, não poderíamos deixar de tentar identificar indicadores do impacto do programa 

também nas aprendizagens realizadas pelos mesmos ou muito simplesmente nas 

representações que estes possuíam no início e no final do programa relativamente à disciplina 

de Inglês. Assim, e embora ao longo deste capítulo dedicado à análise dos dados já tenhamos 

aludido a um conjunto de episódios que traduzem melhorias em diversas competências 

utilizadas pelos alunos no espaço pedagógico, em especial quando estas constituíam um foco 

de intervenção directa devido à identificação prévia de alguma lacuna ou dificuldade no seu 

uso, entendemos que, sendo este um momento de articulação de dados provenientes de 

diversas fontes, a sua análise e, por vezes, revisitação parece-nos apropriada. 

 Uma vez que não houve qualquer acréscimo de informação relativamente ao que já foi 

dito sobre as aprendizagens dos alunos da turma A, damos início à reflexão sobre esta matéria 

com as representações que a docente B verbalizou relativamente aos indicadores do impacto 

do projecto na sua turma e entre as quais destaca a melhoria ao nível da competência 

linguística, que atribui directamente ao recurso de uma estratégia particular entre as várias 

utilizadas, como se pode verificar através da leitura do seu próprio discurso:  

 

Prof. B: O mais visível foi uma evolução ao nível da competência 
linguística e/em especial/ das competências ao nível da escrita.../por 
exemplo/ nos últimos textos quase que não era necessário fazer 
grandes anotações ao nível da correcção// A escrita era de facto muito 
mais fluida nos alunos que aderiram ao portefólio/ veja-se o caso da 
AN e do R (inicial dos nomes dos alunos)// Claro que isto não se 
verificou nos alunos que não aderiram a esta estratégia e que não 
estavam habituados a reflectir sobre a língua e a autocorrigirem-se.../ 
estes continuavam a repetir os mesmos erros//       

 

Também a professora C refere a existência de uma melhoria ao nível desta mesma 

competência, que considera ser o resultado directo da reflexão que o recurso aos portefólios e 

às oficinas de escrita fomentou, bem como a manifestação de um maior espírito de iniciativa 

na aprendizagem por parte dos alunos. Como a própria afirma: 
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Prof. C: Uma das vantagens dos portefólios e das oficinas de escrita 
foi o fomentar da reflexão sobre a língua/ o que tornou o 
conhecimento do aluno mais consciente e consistente// Há um 
conjunto de estruturas que os alunos utilizavam erradamente e após a 
reflexão e um uso mais intensivo deixaram de o fazer// Lembro-me 
por exemplo de erros como "want that" ou "on the other side" que 
deixaram de existir/ ou posso ainda referir a utilização correcta de 
conectores e de estruturas mais complexas// Para além das melhorias 
ao nível da competência linguística/ julgo que se habituaram a ter 
algum espírito de iniciativa e penso também que se tornaram sem 
dúvida mais autónomos e reflexivos// Repara/ os portefólios são uma 
evidência da sua iniciativa/ eles escrevem sobre aquilo que querem/ 
quando querem/ porque a partir de certa altura eles deixam de ser 
orientados quanto àquilo que incluem ou não//  
 

 

 Passando agora à análise das teorias pessoais dos alunos relativamente à disciplina de 

Inglês, no quadro nº 25 podemos visualizar a distribuição das respostas dos alunos das três 

turmas por item no pós-teste, que deu origem a uma primeira análise estatística de teor 

descritivo. 

 Como uma leitura do quadro indica, nos itens nº 11 (motivacional) e 24 (organização 

do caderno diário) continuou a verificar-se um nível de concordância na ordem dos 100% na 

escala CT entre os alunos da turma A, à semelhança do que já havia sucedido no pré-teste10. 

Contudo, também é possível identificar variações de destaque em outros itens, nomeadamente 

nos que se associam à vertente cultural (em especial o nº 4), em que a percentagem dos alunos 

que discorda da afirmação baixou dos 18% na turma A, dos 7% na B e dos 23% na C, para os 

5% nas turmas A e C e para 0 (zero) na turma B. Também a importância da vertente reflexiva 

da aprendizagem passou a reunir um maior consenso por parte dos alunos, em especial os itens 

nº 16 (reflectir sobre a língua para compreender como ela funciona), cujo pendor passou a 

inclinar-se fortemente no sentido da escala CT em consequência do facto de 82% dos alunos 

da turma A, 50% dos da B e 68% da C se haverem posicionado na mesma, contrastando 

visivelmente com os 45, 36 e 41% que o haviam feito no pré-teste. 

                                                 

10 V. quadro 15 apresentado no capítulo III relativamente à apresentação da distribuição das respostas dos alunos 
das três turmas ao QTP no pré-teste.  
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      Turma A     Turma B      Turma C 
  (N=22) (N=14) (N=22) 
  Frequências     Frequências     Frequências     
Itens N/C C/P C/T μ σ N/C C/P C/T μ σ N/C C/P C/T μ σ 

1 0% 68% 32% 2,3 0,48 29% 36% 36% 2,1 0,83 0% 64% 36% 2,4 0,49 
2 0% 14% 86% 2,1 0,35 0% 79% 21% 2,2 0,43 0% 18% 82% 2,8 0,39 
3 0% 23% 77% 2,8 0,43 0% 43% 57% 2,6 0,51 0% 18% 82% 2,8 0,39 
4 5% 55% 41% 2,4 0,58 0% 79% 21% 2,2 0,43 5% 73% 23% 2,2 0,50 
5 9% 77% 14% 2,0 0,49 0% 50% 50% 2,5 0,52 14% 64% 23% 2,1 0,61 
6 5% 36% 59% 2,5 0,60 0% 43% 57% 2,6 0,51 0% 23% 77% 2,8 0,43 
7 0% 18% 82% 2,8 0,39 0% 43% 57% 2,6 0,51 0% 23% 77% 2,8 0,43 
8 0% 9% 91% 2,9 0,29 0% 50% 50% 2,5 0,52 0% 14% 86% 2,9 0,35 
9 0% 55% 45% 2,5 0,51 7% 71% 21% 2,1 0,53 0% 27% 73% 2,7 0,46 

10 0% 14% 86% 2,9 0,35 7% 64% 29% 2,2 0,58 0% 32% 68% 2,7 0,48 
11 0% 0% 100% 3,0 0,00 0% 50% 50% 2,5 0,52 0% 18% 82% 2,8 0,39 
12 0% 14% 86% 2,9 0,35 7% 21% 71% 2,6 0,63 0% 18% 82% 2,8 0,39 
13 0% 18% 82% 2,8 0,39 0% 43% 57% 2,6 0,51 0% 18% 82% 2,8 0,39 
14 0% 9% 91% 2,9 0,29 7% 50% 43% 2,4 0,63 0% 18% 82% 2,8 0,39 
15 0% 59% 41% 2,4 0,50 7% 43% 50% 2,4 0,63 5% 64% 32% 2,3 0,55 
16 0% 18% 82% 2,8 0,39 0% 50% 50% 2,5 0,52 0% 32% 68% 2,7 0,48 
17 0% 5% 95% 3,0 0,21 0% 50% 50% 2,5 0,52 0% 18% 82% 2,8 0,39 
18 0% 9% 91% 2,9 0,29 7% 71% 21% 2,1 0,53 9% 55% 36% 2,3 0,63 
19 23% 32% 45% 2,2 0,81 7% 71% 21% 2,1 0,53 23% 32% 45% 2,2 0,81 
20 0% 14% 86% 2,9 0,35 0% 21% 79% 2,8 0,43 0% 18% 82% 2,8 0,39 
21 0% 36% 64% 2,6 0,49 0% 14% 86% 2,9 0,36 0% 14% 86% 2,9 0,35 
22 0% 23% 77% 2,8 0,43 7% 50% 43% 2,4 0,63 0% 27% 73% 2,7 0,46 
23 0% 23% 77% 2,8 0,43 0% 43% 57% 2,6 0,51 0% 32% 68% 2,7 0,48 
24 0% 0% 100% 3,0 0,00 7% 57% 36% 2,3 0,61 5% 27% 68% 2,6 0,58 
25 0% 23% 77% 2,8 0,43 0% 43% 57% 2,6 0,51 0% 5% 95% 3,0 0,21 
26 0% 14% 86% 2,9 0,35 0% 36% 64% 2,6 0,50 0% 5% 95% 3,0 0,21 

27 0% 5% 95% 3,0 0,21 0% 21% 79% 2,7 0,47 0% 18% 82% 2,8 0,39 
 

Quadro 25 - Distribuição das respostas dos alunos das turmas A, B e C ao QTP no pós-teste 
 
 

 Esta valorização da componente reflexiva da aprendizagem é também reforçada pela 

análise da distribuição das respostas no pré- e no pós-teste no item nº 17 (reflectir sobre a 

relação entre o que se diz ou escreve e a situação em que tal acontece), em que se voltou a 

verificar uma convergência das respostas na escala CT, nomeadamente 95, 50 e 82% dos 

alunos das turmas A, B e C, respectivamente, optaram pela mesma, ao contrário dos 55, 36 e 

73% que o haviam feito no pré-teste. Também o item nº 23 (exprimir opiniões pessoais sobre 

as aulas e dar sugestões ao professor) revela uma alteração de relevo entre os resultados do 
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pré- e do pós-teste, o que à semelhança da alteração verificada nos itens anteriores, poderá 

dever-se ao facto de os alunos haverem sido constantemente instados a reflectir sobre a língua, 

sobre os seus erros, sobre as suas dificuldades, sobre as aulas observadas e de poderem ter 

sentido que tal estratégia lhes foi benéfica de algum modo. Assim, neste item que diz respeito 

à partilha de opiniões sobre as aulas com o respectivo professor, cerca de 77% dos alunos da 

turma A, 57% dos da B e 68% dos alunos da turma C optou pela escala CT no pós-teste, 

revelando novamente uma subida considerável relativamente aos valores anteriores e que não 

ultrapassavam os 32% na turma A, 43 e 41% nas turmas B e C. Ainda em relação a este item, 

importa referir também que embora 23 e 18% dos alunos dos grupos A e C, respectivamente, 

houvessem optado pela escala "não concordo" no pré-teste, no pós-teste verificou-se que 0 

(zero) alunos o fizeram. Também o item nº 26, que se centraliza na apetência dos alunos face 

ao trabalho de grupo e à partilha de experiências com os colegas, aponta para a presença de 

valores contrastantes entre os dois momentos de administração do QTP, revelando uma maior 

convergência das respostas na escala "concordo totalmente" no pós-teste, em especial nas 

turmas A e C, em que os valores percentuais passaram de 59 e 86% no pré-teste, para 86 e 

95% no pós-teste, respectivamente.  

 No sentido de verificar a precisão destas conclusões, que pareciam apontar no sentido 

de que, efectivamente, ocorreu uma alteração das representações dos alunos ao nível das suas 

concepções face à dimensão estudada (i.e. perfil do bom aluno à disciplina de Inglês), 

decidimos alargar o âmbito da análise estatística à comparação das médias e do desvio padrão 

por turma e no global (N=58), no pré- e no pós-teste, cujos resultados apresentámos de 

seguida sob a forma de quadro.   

 
 A 

(n=22) 
B 

(n=14) 
C 

(n=22) 
Global 
(n=58) 

           μ            σ           μ            σ           μ            σ           μ            σ 
Pré      67.9        3.56  

 
     62.9        5.28       68.8        7.08       67.0        5.93  

Pós      73.5        2.37  
 

     66.1        3.15       72.0        4.21       71.2        4.43  

 
Quadro 26 - Resultados do QTP nos grupos considerados 
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 Como uma leitura do quadro indica, verificou-se que ocorreu uma subida das médias 

dos alunos e uma diminuição do desvio padrão não só quando os mesmos são considerados na 

globalidade (n=58), mas também quando são considerados como grupos individuais. Não 

obstante esta subida das médias e a aparente convergência das respostas, impõe-se verificar se 

esta alteração entre o pré- e o pós-teste é estatisticamente significativa ou não, pelo que 

procedemos à aplicação de um teste paramétrico para amostras emparelhadas, designadamente 

do teste t11. Este acabou por revelar que, para um intervalo de confiança de 95% e para um 

nível de confiança de 0.05, podemos aceitar como válida a premissa de que a intervenção 

realizada produziu um efeito significativo também nas concepções dos alunos das três turmas, 

em especial nos alunos das turmas A e C, e também no global (n=58) face ao perfil do bom 

aluno à disciplina de Inglês, apresentando os valores que se seguem: 

 

• turma A: t = 13.622; gl = 21; p. = 0.001  

• turma B: t = 2.762; gl = 13; p. = 0.016  

• turma C: t = 4.464; gl = 21; p. = 0.001 

• global: t = 9.383; gl = 57; p. = 0.001 

 

 Para finalizar esta avaliação do impacto do projecto quer nos alunos quer nas 

professoras, consideramos que, não obstante a generalidade dos sujeitos envolvidos tenha 

revelado uma melhoria das competências e conhecimentos em diversos domínios, importa 

reter que nem sempre esta é passível de ser identificada nos alunos ou, dito de outro modo, 

nem sempre a qualidade do desenvolvimento profissional do professor pode ser avaliada em 

função dos resultados dos seus alunos. 

 Embora o posicionamento de um conjunto de autores (Guskey, 2000; Sparks & Hirsh, 

1997) face a esta matéria se aproxime de uma perspectiva que contempla a avaliação dos 

esforços de desenvolvimento profissional dos professores também em função da melhoria das 

                                                 

11 A opção pela realização deste teste deve-se ao facto de a amostra global dos alunos ser superior a 50 (n=58), o 
que significa que os pressupostos para a sua realização foram observados. 
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aprendizagens dos alunos, entendemos que em virtude da ingerência de variáveis inesperadas, 

muitas das quais exteriores ao espaço escolar e alheias ao controle dos professores ou dos 

formadores, não se deve assumir que existe uma relação directa entre estes dois factores no 

processo de avaliação da qualidade dos diversos programas de desenvolvimento profissional 

dos professores. Este é também o posicionamento das docentes B e C que, quando 

questionadas sobre este aspecto durante a entrevista, acabaram por afirmar: 

 

Prof.B: Não acho que seja apropriado avaliar os programas de 
desenvolvimento em função das aprendizagens dos alunos// É como 
avaliar o professor pelas notas dos alunos// É que há alunos que têm 
lacunas tão graves que/ por muito que o professor faça/ não 
conseguem chegar à positiva// Por exemplo/ este ano tenho duas 
turmas diferentes juntas/ à mesma hora/ e numa tenho 100% de 
positivas e noutra 100% de negativas// Neste caso o meu 
desempenho seria óptimo numa turma e péssimo na outra... Não é 
legítimo que seja assim// 
 
 
Prof.C: Eu penso que por vezes o professor dá o seu melhor e o 
aluno não é ou não se sente motivado para as tarefas// Há muitas 
razões que podem impedir a motivação de um aluno/ desde razões 
de ordem familiar a outras que nada têm a ver com a escola e/ 
independentemente do esforço feito pelo professor/ muitos alunos 
não gostam e não querem andar na escola// Acho que isso (avaliação 
dos programas em função dos resultados dos alunos) é injusto 
porque a relação não é linear// 

  

 

 E, com este registo, damos por encerrada a análise dos dados recolhidos ao longo dos 

vários momentos do programa de desenvolvimento que implantámos, passando, de seguida, a 

apresentar as considerações finais que um trabalho desta natureza impõe e nas quais 

sintetizaremos algumas das respostas que encontrámos para as questões investigativas que 

originaram o presente estudo. 
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 No presente trabalho, propusemo-nos explorar condições e contextos facilitadores 

do desenvolvimento profissional do professor, através da concepção, planificação, 

implementação e avaliação de um programa de intervenção de natureza reflexivo-

-colaborativa. Como a análise dos dados recolhidos ao longo do mesmo sugere, uma 

formação que vai ao encontro das necessidades identificadas pelos participantes e que os 

envolve no próprio processo de concepção, planificação e implementação do programa 

constitui-se como uma alternativa de interesse considerável face aos modelos formativos 

de cariz mais tradicional, que concebem o professor meramente como o destinatário ou 

recipiente da formação em causa. Para além disso, consideramos ainda que o facto de o 

programa realizado se enquadrar numa formação sustentada pela investigação de teor 

colaborativo e fortemente apoiada pela reflexão contribuiu em larga medida para as 

aprendizagens efectuadas, para a reconstrução do conhecimento, para a mudança de 

atitudes e de práticas, enfim, para o desenvolvimento profissional do grupo envolvido no 

projecto.  

 Retomando de modo sumário as ideias centrais já expostas no capítulo anterior, 

assumimos que o impacto do programa nas docentes foi assinalável não só ao nível das 

suas atitudes e teorias pessoais, mas também no que se refere às suas práticas. Aliás, dada a 

forte orientação didáctica do projecto desenvolvido, que congregou o espaço pedagógico 

no plano da investigação, as mudanças registadas ao nível das práticas reuniram uma 
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visibilidade fecunda. Também pensamos que o facto de uma das metodologias de recolha 

de dados assentar nos princípios da supervisão clínica e pressupor a observação e reflexão 

sistemáticas do professor em acção contribuiu não só para fomentar a mudança, mas 

também para a tornar muito mais célere e passível de resolver, em tempo útil, alguns dos 

problemas identificados. A título de exemplo, refira-se a tipologia e nível cognitivo das 

questões formuladas pelos professores no espaço pedagógico, as estratégias utilizadas com 

vista ao desenvolvimento das competências linguísticas dos alunos ou ainda os 

procedimentos de leitura implementados. 

 Quando falamos de desenvolvimento profissional, de imediato verificamos que 

para que este conceito se realize plenamente é necessário proceder à sua articulação com 

outros que com ele dialogam, nomeadamente com a noção de conhecimento e respectivas 

fontes, formas de representação e dimensões. Efectivamente, e invocando novamente as 

dimensões do conhecimento sistematizadas por Shulman (1986, 1987), não podemos 

deixar de assinalar as reconceptualizações verificadas na generalidade das mesmas, com 

especial destaque para o conhecimento do conteúdo e pedagógico de conteúdo, que 

resultaram, por exemplo, dos projectos de investigação-acção que incidiram sobre a leitura 

e a compreensão ou dos que visavam o desenvolvimento das competências de redacção dos 

alunos. Olhando criticamente para a nossa experiência profissional anterior ao projecto, 

também sentimos que o conhecimento sobre os aprendentes evoluiu de uma forma bastante 

mais profunda do que o que normalmente se verifica e que, salvo raras excepções, resulta 

essencialmente do convívio estabelecido durante as aulas. Efectivamente, o facto de 

havermos administrado inquéritos e testes relativamente às teorias pessoais dos 

aprendentes sobre a disciplina e sobre os seus estilos de aprendizagem, aliados à 

observação das aulas e à reflexão que estes efectuavam sobre as mesmas nas fichas 

distribuídas para o efeito ou ainda nos seus portefólios, contribuiu não só para o 

alargamento do conhecimento que as docentes possuíam dos seus alunos, das suas 

características, necessidades, dificuldades e sentimentos, mas também para lhes devolver 

uma centralidade no processo de ensino-aprendizagem que, não obstante seja 

sucessivamente apregoada nos fóruns educativos, raramente se assume com a 

preponderância que assumiu no projecto implementado. 

 Ainda uma outra dimensão do conhecimento profissional que não poderia deixar de 

ser referida diz respeito à dimensão que recuperámos de Elbaz (1983), ou seja, o 
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conhecimento sobre si próprio. Foi, sem dúvida, interessante verificar também que as 

nossas auto-representações, que muitas vezes funcionam como uma espécie de leme que 

orienta, justifica e dá sentido a muitas das acções e opções tomadas, foram alvo de 

introspecção, questionamento e reconstrução. Parece-nos que os momentos em que 

"olhávamos para nós próprias" constituiu um dos maiores desafios do programa, pois, 

neste processo de auto-observação e de auto-reflexão, as nossas vozes como que 

representam uma consciência da consciência, uma espécie de meta-consciência que muitas 

vezes originava o desalento. É como se ao invés de conseguirmos estabilizar as 

representações que possuíamos de nós próprias, o nosso "self" enfrentasse a dúvida, a 

frustração e o subsequente colapso que, paradoxalmente, e em linha com a visão de 

Candrall (1999), acabava por se assumir como o catalisador para a reflexão, para a 

discussão e para a emergência de uma motivação renovada na busca de soluções para os 

problemas identificados nos contextos em questão.  

 Este agir enquadra-se numa concepção crítica sobre a construção do conhecimento 

profissional, que prevê a sua arquitectura em função dos contextos sociais que activam 

processos de pensamento complexos, e revê-se, por exemplo, na reflexão crítica, na 

investigação-acção ou no diálogo entre as esferas pessoal e social ou teórica e prática, entre 

muitas outras, e que tem como objectivos não só reunir uma compreensão mais alargada 

sobre os contextos, mas também produzir uma transformação nos mesmos. Assim, 

consideramos que esta intencionalidade práxica e dialogicamente produtiva dos processos 

de construção ou de reconstrução do conhecimento realizou também uma finalidade que é 

social, axiológica e socialmente legitimável e consequente. 

 A referir ainda que a dialéctica entre o "eu" e um "outro eu" ou entre o "eu" e "o 

outro" é facilitada quando existe uma relação harmoniosa e alicerçada num conjunto de 

princípios que orbitam em torno de valores como o respeito, a honestidade, a lealdade, a 

compreensão ou a confiança. Como já afirmámos, a retórica da supervisão clínica e da 

supervisão colegial é extremamente atractiva. Contudo, programas desta natureza acabam 

por constituir um desafio também à manutenção da harmonia nos relacionamentos, quer 

pela crítica que subentende, pelo confronto com o nosso "eu" que origina, como já vimos, 

sucessivas descobertas que nem sempre correspondem às expectativas ou às representações 

que possuímos de nós próprios. Por isso, também pensamos que a administração de testes 

que identificam um conjunto de traços da personalidade e do nível conceptual dos 
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participantes revelam informação útil sobre uma variedade de factores que, quando 

permanecem num domínio desconhecido, podem fazer perigar a já referida harmonia, e 

entre os quais destacamos a reacção à crítica. No caso particular deste estudo, uma maior 

atenção da nossa parte aos resultados revelados pelo PCM poderia, talvez, ter evitado 

algum desgaste psicológico da professora B ou potenciado uma maior celeridade nas 

mudanças que a mesma sofreu. Contudo, apraz-nos verificar que, apesar dos percalços e 

dos momentos de frustração ou de desânimo, as transformações das docentes 

transcorreram não só os limites da sala de aula e do tempo cronológico em que decorreu o 

projecto, manifestando-se também na dimensão do conhecimento de cariz mais pessoal e 

intimista recuperada de Elbaz (1983). Veja-se, por exemplo, o caso da professora B, que 

duvidava de si própria, receosa dos "olhos que a espiavam", e que no final do projecto se 

considerava "um ser maravilhoso", ou ainda o caso da docente C, que achava que "já sabia 

tudo" no início do projecto, e que no final evidenciou uma nova consciência relativamente 

à imensidão de conhecimento que ainda podemos explorar como indivíduos e como 

espécie humana.  

 No que nos diz directamente respeito, há a salientar o importante contributo do 

estudo para uma aprendizagem que se manifestou na multiplicidade de papéis que 

diariamente representamos, quer como investigadora e formadora, quer ainda como 

professora ou, simplesmente, como colega e amiga. Em boa verdade, não nos limitamos a 

apurar o nosso conhecimento sobre metodologias de investigação, métodos e abordagens 

formativas ou sobre as valências de determinadas estratégias de ensino e de formação, mas 

também, e em especial, sobre o relacionamento humano e sobre a poderosa influência dos 

contextos na construção de um conhecimento que apresenta uma natureza subjectiva e 

situacional.  

 Embora o destinatário principal do programa fosse a figura do professor, como já 

vimos ao longo do capítulo dedicado à análise dos dados, existem fortes indicadores 

relativamente ao impacto do programa nas aprendizagens da generalidade dos alunos. 

Recorde-se, uma vez mais, a melhoria do seu domínio linguístico e que aqui foi 

documentado, em especial no que diz respeito às suas competências de redacção, ou ainda 

as alterações verificadas ao nível das suas teorias pessoais relativamente ao perfil do bom 

aluno à disciplina de Inglês e que, no início do programa, assentavam com maior 
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veemência numa perspectiva educativa mais tradicional, em que a reflexão, o trabalho 

colaborativo ou a simples emissão de opiniões sobre as aulas eram desvalorizadas. 

 Após a conclusão deste projecto de investigação, não é excessivo recordar que, em 

virtude da já referida importância que os contextos assumiram no mesmo, não temos 

qualquer intencionalidade ortodoxa relativamente à generalização dos resultados obtidos. 

Contudo, também importa salientar que para o contexto particular em que o estudo 

decorreu, e que acabou por clamar uma orientação naturalista dos processos e 

metodologias investigativas que o arquitectaram aliada a uma ampla documentação de 

diferentes episódios, consideramos que as conclusões que apresentamos são suportadas por 

uma validade ecológica elevada, pelo que pensamos também que a sua triangulação com 

outros estudos semelhantes, e que poderão ou não emergir de contextos aproximados, pode 

contribuir de forma inolvidável para o alargamento do conhecimento nesta área da 

investigação educacional. Assim, e embora a análise que aqui fazemos constitua um 

reflexo de interesses muito pessoais e também das balizas temporais que orientaram o 

processo de redacção desta dissertação, a análise e reflexão sobre outros conteúdos, aulas, 

aprendizagens ou ainda sobre outros episódios que ocorreram ao longo desta experiência 

formativa também poderá revelar dados interessantes em futuras pesquisas e que se 

poderão traduzir em informação útil para o fórum do desenvolvimento profissional do 

professor. Teria, talvez, algum interesse verificar até que ponto os projectos de 

desenvolvimento profissional produzem mudanças de comportamentos institucionais nos 

membros da classe docente, ou ainda investigar as características de programas formativos 

que visam produzir um impacto mais alargado na comunidade educativa e nas suas 

culturas.  

 Para concluir, importa ainda salientar que, não obstante as mais valias a que já 

aludimos, o estudo que aqui descrevemos também apresenta limitações, impondo-se uma 

referência à duração do mesmo. Embora o programa tenha decorrido ao longo de um ano 

lectivo e tenha envolvido um número considerável de sessões de trabalho colaborativo e 

individual, consideramos que sendo a aprendizagem uma actividade complexa que se 

alonga no tempo em função de ritmos e estilos de aprendizagem diferenciados, seria 

desejável que programas desta natureza tivessem uma duração mais alargada, porque, 

efectivamente, sentimos que um dos maiores obstáculos ao seu sucesso pleno foi o tempo...  
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Contudo, também concluímos que, nesta busca por aquilo que Guskey (1995) designa 

como the optimal mix, ou seja, o conjunto de técnicas, metodologias e processos que se 

adequam a um determinado contexto, uma modalidade supervisiva que prevê o papel 

interventivo do professor no seu percurso formativo, a investigação-acção de natureza 

reflexivo-colaborativa, e a valorização das relações interpessoais e de um clima socio-

-afectivo harmonioso sustentaram de modo fundamental as mudanças experienciadas e 

exercidas pelo nosso grupo de trabalho. A este respeito, atente-se nas palavras da docente 

C que escolhemos para concluir esta reflexão, e que espelham também as convicções das 

restantes participantes: "acredito na cooperação e no trabalho de grupo como caminhos 

fundamentais para o crescimento interpessoal, pessoal e profissional de todos nós". 
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INVENTÁRIO SOBRE AS TEORIAS PESSOAIS 

DA PROFESSORA 
 

 
 

Este inventário tem como finalidade o estudo das suas convicções, opiniões e 
valores relativamente ao processo de ensino/aprendizagem, nomeadamente em relação 
aos papéis e características do professor, posicionamento face à prática metodológica e 
aos próprios objectivos do ensino. Não há respostas certas ou erradas, e com este 
inventário pretendemos acima de tudo levá-lo a reflectir sobre as suas teorias 
subjectivas face a diversos aspectos do processo de ensino/aprendizagem.    
 
 
 
Assinale com um X as afirmações que se seguem, de acordo com a escala apresentada. 
 
MI: Muito importante 
I: Importante 
PI: Pouco importante 
     
 
1. Atitudes para com os alunos 
 

 
MI 

 

 
I 

 
PI 

a) Estar atenta às dificuldades e às necessidades dos alunos e dar 
resposta às mesmas 

   

b) Encarar os alunos como aprendentes relutantes que aprendem mais 
facilmente se forem sujeitos a uma crítica construtiva 

   

c) Encarar os alunos como participantes activos no processo de 
ensino/aprendizagem e envolvê-los no mesmo 

   

d) Não emitir juízos sobre a competência e performance dos alunos até 
que haja uma evidência clara sobre as mesmas 

   

 
 

   

 
2. Atitudes para com o processo de ensino/aprendizagem 
 

 
MI 

 

 
I 

 
PI 

a) Considerar que o plano da aula é um guia que deve ser cumprido a 
todo o custo 

   

b) Basear a sua prática docente num ou dois métodos de ensino 
 

   

c) Transmitir conhecimentos e competências aos alunos 
 

   

d) Encarar o ensino e a aprendizagem como um processo de descoberta 
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3. Atitudes para com os objectivos do ensino 
 

 
MI 

 

 
I 

 
PI 

a) Preparar os alunos para a sua inserção e participação activa numa 
sociedade democrática 

   

b) Identificar as necessidades de desenvolvimento dos alunos e, 
posteriormente, seleccionar os métodos de ensino mais apropriados às 
mesmas 

   

c) Transmitir aos alunos cultura e os valores do país 
 

   

d) Encorajar os alunos a reflectirem sobre a importância de valores 
como a tolerância/aceitação da diversidade, cooperação, solidariedade e 
responsabilidade para com os outros  

   

 
Fonte: Reinman, A. e Thies-Sprinthall, L. (1998) 

         (adaptado) 
 
Sinta-se à vontade para acrescentar algo que justifique ou que, de algum modo, 
esclareça as suas opções face às afirmações que se inserem no quadro anterior. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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QUESTIONÁRIO SOBRE AS ACTIVIDADES 
DE ENSINO DA PROFESSORA 

 
 

Este inventário tem como finalidade o estudo e a compreensão das suas práticas 
educativas as suas respostas devem basear-se na sua experiência enquanto docente da 
disciplina de Inglês.  
 
 
Assinale com um X cada uma das afirmações que se seguem de acordo com a escala 
apresentada. 
 
 
 C/ mt. 

frequência 
C/ 

frequência 
Raram/
 

As actividades que proponho nas minhas aulas de 
Inglês... 

   

1. levam o aluno a reflectir sobre propriedades 
formais da língua 

   

2. levam o aluno a praticar propriedades formais da 
língua 

   

3. levam o aluno a reflectir sobre propriedades 
pragmáticas da língua 

   

4. levam o aluno a usar a língua com vista à 
correcção formal 

   

5. levam o aluno a usar a língua com vista a 
comunicar  

   

6. criam condições para que o aluno faça a 
avaliação do seu progresso na aprendizagem da 
língua 

   

7. criam condições para que o aluno faça a 
avaliação do seu desempenho na aula 

   

8. criam condições para que o aluno desempenhe 
um papel activo na resolução dos seus problemas de 
aprendizagem 

   

9. são equacionadas em função das necessidades e 
interesses do aluno 

   

10. são adequadas a diferentes necessidades, ritmos 
e estilos de aprendizagem do aluno 

   

11. criam condições para que o aluno desenvolva 
atitudes de cooperação e inter-ajuda 

   

12. desenvolvem as competências sociais dos 
alunos 

   

13. desenvolverem modos positivos de os alunos 
intervirem na sociedade 

   

14. levam os alunos a tomarem decisões e a 
resolverem problemas, uma vez que estes se 
relacionam com valores, atitudes e processos de 
raciocínio 
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 C/ mt. 
frequência 

C/ 
frequência 

Raram/

15. levam os alunos a aceitarem a diversidade que 
caracteriza a sociedade actual  

   

16. fomentam a reflexão e a análise, por parte dos 
alunos, sobre princípios democráticos 

   

17. levam os alunos a estabelecerem relações 
cooperativas e não competitivas com os que com 
eles interagem 

   

18. encorajam os alunos a encararem a tecnologia 
moderna como um complemento de uma 
aprendizagem ao longo da vida 

   

19. fomentam nos alunos uma apreciação positiva 
sobre o valor moral e social de um trabalho bem 
realizado 

   

20. levam os alunos a assumirem riscos, num 
processo de trial and error, em situações de 
aprendizagem caracterizadas pela  incerteza. 

   

 
        Fonte: Vieira, F. (1998) 
         (adaptado) 
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INQUÉRITO SOBRE O CONHECIMENTO 

PROFISSIONAL DA PROFESSORA 
 

 
Este inventário tem como finalidade o estudo e a compreensão das representações que 
possui sobre o seu conhecimento profissional nas suas diferentes dimensões. Assinale as 
afirmações que se seguem com um X, de acordo com a escala apresentada. 
 
Escala: 
MB: considero que o meu conhecimento sobre esta matéria é Muito Bom 
B: considero que o meu conhecimento sobre esta matéria é Bom 
S: considero que o meu conhecimento sobre esta matéria é Suficiente 
I: considero que o meu conhecimento sobre esta matéria é Insuficiente 
 
 
1. Conhecimento de Conteúdo 
 

 
MB 
 

 
B 

 

 
S 

 

 
I 

 
a) Morfologia     
b) Sintaxe     
c) Semântica     
d) Pragmática     
e) Fonética e fonologia      
f) Cultura     
g) História     
h) Literatura     
i) Outras     
    -     
 
2. Conhecimento Pedagógico de Conteúdo 
 

 
MB 

 
B 

 
S 

 
I 

a) Elementos necessários para a aprendizagem de uma LE      
b) Metodologias de ensino da LE      
c) Estratégias de ensino da LE      
d)Actividades variadas utilizadas no ensino de uma LE      
e) Planificação a curto, médio e longo prazo     
f) Instrumentos de avaliação e sua elaboração     
g) Construção de material didáctico     
h) Outros     
     -     
 
3. Conhecimento Pedagógico Geral 
 

 
MB 

 

 
B 
 

 
S 
 

 
I 
 

a) Teorias do desenvolvimento físico, psicológico, intelectual, 
social e emocional das crianças e dos jovens 

    

b) Psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento     
c) Gestão de classe     
d) História e filosofia da educação      
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e) Concepções e filosofias subjacentes à avaliação     
f) Outros     
    -     
 
4. Conhecimento dos Aprendentes 
 

 
MB 

 

 
B 
 

 
S 
 

 
I 
 

a) Competência comunicativa     
b) Competência estratégica     
c) Competência discursiva     
d) Necessidades específicas e interesses dos alunos     
e) Estádio de desenvolvimento     
f) “Background” sócio-económico e cultural     
g) Outras     
     -     
 
5. Conhecimento dos Contextos 
 

 
MB 

 

 
B 
 

 
S 
 

 
I 
 

a) Sala de aula     
b) Escola (políticas e filosofia da escola, canais de comunicação, 
etc) 

    

c) Comunidade em que a escola está inserida     
d) Outros     
-     
 
6. Conhecimento do Curriculum 
 

 
MB 
 

 
B 
 

 
S 
 

 
I 
 

a) Princípios de gestão curricular     
b) Programa     
c) Plano de estudos     
d) Conteúdos gerais das diversas disciplinas que integram o plano 
de estudos  

    

e) Outras      
-     
 
7. Conhecimento dos fins, objectivos e valores de ensino 
 

 
MB 

 

 
B 
 

 
S 
 

 
I 
 

     -     
     -     
 
 
8. Agora redija uma breve reflexão sobre o conhecimento que tem de si própria 
(qualidades, traços de personalidade mais e menos positivos, etc.) 
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Questionário sobre Competências de Ensino (QCE) 
 

1. Enumere todas as competências de ensino que julga que possuiu e classifique-as de 
1 a 5 (1= mais competente e 5 = menos competente) de acordo com a sua 
capacidade em cada uma. De seguida, faça uma lista das competências que gostaria 
de adquirir ou desenvolver. 

 
Competências de Ensino 

 
 
a) As competências que julgo possuir são: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) As competências que gostaria de adquirir ou desenvolver são: 
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2. Leia atentamente a lista que se segue e agrupe as competências que enumerou no 
ponto 1 nas 7 categorias que dela constam. Há algumas destas competências  que 
não constam da sua lista? Se este for o caso, refira-as no ponto 2.a)  

 
1. Competências organizacionais 
 

(seleccionar materiais e fontes de 
informação) 

 
 

 

2. Competências de análise 
 

(descodificar fontes complexas de 
informação) 

 

 

3. Competências de síntese 
 

(construir ideias e organizar 
argumentos) 

 

 

4. Competências de clarificação 
 

(clarificar informação complexa 
sem destruir a sua integridade) 

 

 

5. Competências de avaliação 
 

(avaliar o trabalho dos alunos de 
modo a que lhes seja facultado um 

feedback apropriado) 
 

 

6. Competências de gestão 
 

(coordenar a dinâmica dos 
aprendentes individualmente, em 

grupo e da turma) 
 

 

7. Competências de auto-avaliação 
 

(melhorar o ensino 
continuadamente) 

 

 

 
a)_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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3. Compare a sua lista de competências (adquiridas e que pretende adquirir), bem como 
a análise que efectuou das mesmas com as colegas que participam neste processo de 
peer coaching. Enumere as competências que partilham e as competências às quais 
atribuem classificações diferentes. Depois de analisar as competências que domina com 
maior e/ou menor facilidade, planifique uma estratégia de apoio mútuo e 
desenvolvimento futuro em uma ou duas áreas das competências de ensino.  
 
 
Competências de ensino partilhadas com o grupo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competências de ensino que valorizamos em termos diferentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estratégias possíveis para colaboração no desenvolvimento profissional do grupo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IQEA – Creating the Conditions for Classroom Improvement 
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INQUÉRITO DE OPINIÕES 
PESSOAIS (PCM) 

 
 

 
 

Nas páginas que se seguem, pede-se-lhe que dê a sua 

opinião sobre vários assuntos. Tente escrever pelo menos 3 

frases sobre cada um deles. 

Não há respostas certas ou erradas, pois pretende-se 

apenas conhecer as suas ideias e as suas opiniões pessoais 

sobre os temas em questão. Assim, exprima aquilo que 

realmente pensa e não o que acha que as outras pessoas 

pensam ou aquilo que acha que deveria pensar.  

Tem cerca de 3 minutos para responder a cada uma das 

questões e espere pelo sinal antes de virar cada página. 

O presente inquérito serve os fins a que a investigação 

se destina e, consequentemente, os dados serão rigorosamente 

confidenciais.  
 
 
 
 

1. Na minha opinião, as regras ___________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
2. Quando me criticam __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
3. Considero que os pais ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4. Quando as pessoas não estão de acordo comigo ____________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
5. Quando não tenho a certeza de qualquer coisa _____________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
6. Quando me dizem o que tenho de fazer ___________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Inventário de Estilos de Ensino 

 
 
 
 
 
Baseado na investigação de C.G.Jung, o IEE identifica um perfil de comportamentos de 
ensino. Com base na sua análise das sete categorias que se seguem, ordene os descritores 
que tendem a reflectir de modo mais preciso as suas decisões ao nível da sua prática de 
ensino. Atribua 5 ao comportamento que melhor ilustra as suas tendências, 3 ao segundo, 
1 ao terceiro e 0 ao comportamento a que menos recorre. 
 
 
I. Planificação 

A. Sinto-me mais confortável quando os meus planos se baseiam em... 
1. ____ temas e conceitos-chave 
2. ____ orientações curriculares e testes-modelo 
3. ____ emoções e necessidades dos meus alunos 
4. ____ questões essenciais e trabalhos de projecto 
 
 

B. Os meus planos incluem normalmente... 
5. ____ tarefas específicas e bem definidas 
6. ____ uma grande variedade de materiais, actividades e tarefas em que é dada 
oportunidade aos alunos para optarem pelas que desejam realizar 
7. ____ assuntos importantes que serão alvo de análise e reflexão 
8. ____ actividades que têm por objectivo melhorar a autocompreensão dos alunos e 
a sua interacção no grupo 
 
 

II. Implementação 
C. Quando implemento os meus planos de aula, preocupo-me com... 

9. ____ o seu cumprimento de um modo ordeiro e linear 
10. ____ a resposta da turma às questões essenciais   
11. ____ a ligação entre as actividades propostas e as experiências de vida dos meus 
alunos 
12. ____ o estímulo e desenvolvimento das capacidades de raciocínio dos alunos e 
com a sua criatividade 
 
 

III. Ambiente de Sala de Aula 
D. O ambiente de sala de aula em que me sinto mais confortável enfatiza... 

13. ____ interacção, cooperação e trabalho colaborativo entre os alunos  
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14. ____ variedade, estímulos, e actividades criativas 
15. ____ desafios intelectuais, inquérito e resolução de problemas 
16. ____ organização e tarefas claras 

 
E. Prefiro que o meu espaço físico seja... 

17. ____ um local confortável e amigável para os alunos trabalharem, dando-lhes 
oportunidades para se sentarem em pequenos grupos, conversarem e trabalharem 
colaborativamente 
18. ____ um local inspirador com muitos artefactos, cores e recursos para os 
alunos usarem 
19. ____ um local bem estruturado em que cada um tem o seu lugar e onde os 
alunos se distribuem por filas de frente para o professor  
20. ____ um local intelectualmente estimulante, que promove a curiosidade o 
debate e a discussão e onde existem recursos para os alunos conduzirem a sua 
aprendizagem autonomamente 

 
 

IV. Objectivos Curriculares 
F. O enfoque mais importante do currículo deveria ser...  

21. ____ dominar competências e informação específicas 
22. ____ desenvolver competências sociais e um autoconceito saudável 
23. ____ interpretar e aplicar conceitos e teorias 
24. ____ desenvolver um potencial criativo em todas as disciplinas  
 

V. Tarefas 
G. As tarefas que proponho aos alunos tendem a centrar-se em... 

25. ____ oficinas, fichas de trabalho e na realização de exercícios 
26. ____ ensaios, projectos de pesquisa independentes, leituras para identificar 
sentidos e discussão de ideias importantes 
27. ____ discussões em pequenos grupos, partilha de informação, role-playings, 
simulações trabalhos de grupo e outras actividades colaborativas 
28. ____ resolução de problemas criativa, projectos de longa duração, expressão 
divergente, recurso à metáfora e a outros recursos estilísticos para exprimir ideias  

 
H. O trabalho que os meus alunos realizam enfatiza... 

29. ____ a aquisição de competências e conhecimentos específicos 
30. ____ a compreensão de conceitos importantes, raciocínio e resolução de 
problemas 
31. ____ auto-expressão, síntese e comunicação de ideias de modo original 
32. ____ relações interpessoais e colaboração; partilha de sentimentos e reflexão 
pessoal  

 
VI. Papéis 

I. Como professor, tendo a desempenhar um papel de... 
33. ____ facilitador 
34. ____ perito no conteúdo e estimulador intelectual 
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35. ____ "fornecedor" de informação e gestor das tarefas 
36. ____ dinamizador do trabalho colaborativo 

 
 

J. As estratégias a que recorro incluem... 
37. ____ produção criativa, resolução de problemas e expressão metafórica  
38. ____ debate, experimentação, investigação e inquérito 
39. ____ jogos, exercícios e repetição 
40. ____ trabalhos de projecto que enfatizam a partilha e a colaboração 

 
K. Agrada-me mais que os meus alunos assumam um papel de... 

41. ____ investigadores  
42. ____ membros de um grupo 
43. ____ pesquisadores de recursos 
44. ____ trabalhadores pragmáticos 

 
L. As qualidades que procuro nos alunos incluem... 

45. ____ análise lógica, prazer no pensamento e uma grande consciência de 
padrões  
46. ____ paciência e tolerância 
47. ____ ingenuidade e um sentido sobre aquilo que é possível 
48. ____ um sentido de ordem, disponibilidade para trabalhar e orgulho nos 
resultados 

 
VII. Avaliação 

M. Quando avalio os alunos, tendo a recorrer... 
49. ____ a exercícios de resposta curta onde reproduzem o que praticaram nas 
aulas 
50. ____ ensaios, projectos e problemas que requerem  o desenvolvimento de 
explicações e demonstração de prova 
51. ____ a actividades e atitudes demonstradas na sala de aula, valorizando 
qualidades pessoais tais como a atenção aos detalhes, capacidade de concentração 
e a cooperação 
52. ____ tarefas que permitem uma expressão criativa e imaginação 

 
N. Na revisão do material de avaliação, enfatizo... 

53. ____ aquilo que é quantificável e exacto  
54. ____ aquilo que é fruto de reflexão e que evidencia interesse na formulação 
55. ____ esforço individual e progresso 
56. ____ criatividade, o pouco usual e o inesperado 

 
 
 

Fonte: Siver & Hanson (1996) 
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Concepções do Professor face ao Ensino da Leitura (CEL) 
 

 
 

Este questionário pretende-se conhecer as concepções que possui face ao ensino da 
leitura, o modo como estas influenciam a sua praxis, bem como o conhecimento que 
possui sobre a investigação que se tem realizado nesta área. 
 
 
1. Que perspectivas ou abordagens ao ensino da leitura conhece? Descreva-as 

sucintamente. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
2. Algumas dessas perspectivas sobre a leitura orientam a sua prática na sala de aula? 

Justifique. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 
 

Instrumentos de caracterização dos alunos 
 

 
 
Anexo 2.1 - Questionário sobre Teorias Pessoais (QTP) 
 
Anexo 2.2 -  Inventário de Estilos de Aprendizagem (IEA) 
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Questionário sobre Teorias  

Pessoais dos Alunos 
 

 
Vais expressar a tua opinião sobre a disciplina de Inglês... 
 
Já estudas Inglês há algum tempo e deves ter uma opinião sobre esta disciplina e sobre ti 
próprio(a) como aluno(a). Se me disseres o que pensas poderei compreender-te melhor 
como aluno e ajudar-te também a aprender melhor a língua. Para isso, responde com 
atenção às perguntas que se seguem, assinalando com um X as afirmações que se seguem 
de acordo com a escala apresentada. Pensa bem antes de responderes e não deixes 
espaços em branco. Se tiveres dúvidas, consulta a tua professora. 
 
 
 A) Para ser bom aluno à disciplina de Inglês é necessário... 
 
  Não 

concordo
Concordo 

parcialmente 
Concordo 
totalmente

1. gostar de frequentar a escola 
 

   

2. compreender os objectivos da disciplina de Inglês
 

   

3. compreender a importância de aprender Inglês na 
escola 

   

4. ter vontade de conhecer a cultura inglesa 
 

   

5. ter vontade de conhecer o povo inglês 
 

   

6. gostar de Inglês 
 

   

7. gostar de aprender a pronúncia e a entoação da 
língua inglesa 

   

8. gostar de aprender vocabulário 
 

   

9. gostar de aprender gramática 
 

   

10. gostar de aprender a ler 
 

   

11. gostar de aprender a escrever 
 

   

12. gostar de aprender a conversar 
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13. tentar comunicar sempre em Inglês na aula, quer 
seja para falar ou escrever 

   

14. praticar a língua na aula sempre que possível, 
mesmo correndo o risco de cometer erros 
gramaticais 

   

15. tentar praticar a língua no dia-a-dia (ex. ler 
revistas em Inglês, tentar compreender filmes sem 
ler as legendas, falar com estrangeiros directamente 
ou através da Internet, etc.) 

   

16. reflectir sobre a língua para compreender como 
ela funciona 

   

17. reflectir sobre a relação entre o que se diz ou 
escreve e a situação em que isso acontece 

   

18. reflectir sobre semelhanças e diferenças entre a 
língua inglesa e a portuguesa 

   

19. reflectir sobre semelhanças e diferenças entre a 
sociedade e cultura inglesas e portuguesas 

   

20. sentir que o professor de Inglês é alguém que 
ajuda o aluno a aprender 

   

21. ser capaz de colocar ao professor os seus 
problemas de aprendizagem 

   

22. ser capaz de resolver, por si próprio, os 
problemas de aprendizagem 

   

23. exprimir opiniões pessoais sobre as aulas e dar 
sugestões ao professor 

   

24. ser capaz de organizar o caderno diário de modo 
a facilitar o estudo 

   

25. saber avaliar a própria aprendizagem 
 

   

26. gostar de trabalhar em grupo e partilhar ideias, 
experiências e dificuldades com os colegas  

   

27. estudar de forma organizada 
 

   

 
                       Fonte: Vieira, F. (1999) 
 
 
Queres acrescentar mais alguma característica do bom aluno à disciplina de Inglês? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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INVENTÁRIO DE ESTILOS DE APRENDIZAGEM 

 
 
 
O objectivo deste inventário é descrever o modo como aprendes e, por isso, não há 
respostas certas ou erradas. Em cada um dos vinte e cinco conjuntos horizontais, 
classifica os quatro descritores comportamentais usando a seguinte escala:  
  

5 – primeira preferência 
 3 – segunda preferência 
 1 – terceira preferência 
 0 – quarta preferência 
 
Classifica os quatro descritores comportamentais em cada conjunto de acordo com o grau 
em que cada um se aplica à tua abordagem à aprendizagem. Nota que uma classificação 
“0” não significa que o descritor não se aplica a ti, mas sim que é apenas a tua quarta 
preferência. 
 
 

  
A 
 

 
B 

 
C 

 
D 

1. ___ criativo ___ pessoal ___ organizado ___ analítico 
 

2. ___ factos ___ fórmulas ___ paixões ___ pessoas 
 

3. ___ espontâneo ___ flexível ___ literal ___ interpretativo 
 

4. ___ harmonizar ___ questionar ___ utilizar ___ imaginar 
 

5. ___ criar ___ competir ___ cooperar ___ criticar 
 

6. ___ recordar ___ raciocinar ___ relacionar com  
       a experiência 

___ reorganizar 

7. ___ descoberta ___ debate ___ direcções ___ discussão 
 

8. ___ padrões ___ interacç.humanas ___ detalhes ___ possibilidades 
 

9. ___ sentimentos ___ objectos ___ ideias ___ perspectivas 
 

10. ___ acção ___ especulação ___ calor ___ sabedoria 
 

11. ___ explicação ___ tentativa e erro ___ intuição ___ estratégia 
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12. ___ realista ___ teórico ___ estético ___ humanista 
 

13. ___ normas ___ conceitos ___ valores ___ empatia 
 

14. ___ lógica ___ precisão ___ persuasão ___ formulação de 
       hipóteses 

15. ___ saber ___ relacionar ___ exprimir ___ compreender 
 

16. ___ idealizar ___ sistematizar ___ socializar ___ entrar na 
       rotina 

17. ___ intelectual ___ compassivo ___ pragmático ___ idealista 
 

18. ___ invenção ___ intimidade ___ informação ___ inquérito 
 

19. ___ lealdades ___ regras ___ princípios ___ metáforas 
 

20. ___ inspirador ___ lógico ___ experiencial ___ metódico 
 

21. ___ argumento ___ precisão ___ afiliação ___ alternativa 
 

22. ___ claridade ___ curiosidade ___ empatia ___ originalidade 
 

23. ___ explicação ___ extrapolação ___ estímulo ___ exemplo 
 

24. ___ entusiasmo ___ experiência ___ esforço ___ investigação 
 

25. ___ simétrico ___ sequencial ___ científico ___ social 
 

 
Traduzido e adaptado de Silver, Strong & Associates (1998) 

 



 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota introdutória 
 
 

 O presente corpus constitui-se como uma colecção de documentos anexos à tese 

Supervisão, Reflexão e Investigação-Acção: Apontamentos e Ensaios de Desenvolvimento 

Profissional, e reúne os dados recolhidos em sete aulas da docente A, catorze da docente B e 

dezasseis da docente C, através dos procedimentos de supervisão clínica a que recorremos 

durante o projecto de intervenção. Assim, aqui podemos encontrar os guiões preenchidos nos 

seminários de pré-observação, que anunciam uma espécie de declaração de intenções 

relativamente à planificação, actuação ou enfoque da própria observação que as professoras 

em causa pretendem. A estes seguem-se os protocolos de observação que, sempre que 

pertinente, far-se-ão acompanhar do material utilizado nas aulas e, finalmente, podem ainda 

ser consultadas as reflexões realizadas no momento de pós-observação e que, sempre que 

materializadas sob a forma escrita, também acompanham os dados referidos anteriormente.  
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Professora/Aula: A1  
Observadoras: B e C  
Assunto da aula: Ambiente             
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento em sala de aula 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
1. Que objectivos identificou para esta aula? 

• desenvolver a competência comunicativa, utilizando a LE para: 
- exprimir opinião relativamente às vantagens e desvantagens do 
turismo; 
- descrever imagens, relacionando-as com uma modalidade de 
turismo (Ecoturismo) que não se constitui como uma ameaça 
destrutiva para o ambiente; 
- enunciar práticas que conduzem a uma relação mais 
equilibrada entre o ser humano e a natureza. 
 

• Desenvolver capacidade de raciocínio, através da: 
- especulação sobre os princípios do Ecoturismo; 
- resposta a questões sobre o tema. 

 
• Desenvolver a consciência linguística, através da: 

- resolução de actividades de expansão vocabular 
 

• Desenvolver sentido de cooperação, através da: 
- resolução das tarefas e actividades propostas em grupo. 

 
• Afirmar atitudes positivas perante o meio ambiente, através do: 

- exercício de confronto de ideias e de opiniões 
 
2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 

programa? 
  
 Os objectivos que enunciei para esta aula inscrevem-se nos objectivos consignados no 
programa da disciplina. Saliento, em particular, a interpretação e compreensão de 
enunciados orais/escritos, com uma tónica especial no desenvolvimento do espírito crítico, 
no confronto de opiniões e no desenvolvimento de práticas de relacionamento interpessoal 
favoráveis ao desenvolvimento da cooperação e do sentido de responsabilidade 

 
 
3. Que materiais pretende utilizar? 

- Imagens alusivas à prática de Ecoturismo 
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- Texto relativo ao turismo e ecoturismo, adaptado das revistas Nature Base e 
Biodiversity 

          
  

4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
 
 Task Based Learning: Patchwork Sequence 
 Em primeiro lugar, pretendo fazer uma revisão dos conteúdos discutidos em aulas 
anteriores. Depois, será introduzido o contexto da aula através de uma actividade de 
discussão e da introdução de uma pre-task. 
 A primeira tarefa propriamente dita, com uma sequência de “task-planning-report”, 
será realizada em grupo e os alunos terão de identificar vantagens e desvantagens do 
turismo, discuti-las no grupo e fazer um relato das suas conclusões à turma. 
 A segunda tarefa será espoletada com a apresentação e discussão da imagem e os 
alunos serão desafiados a identificar os princípios de uma forma de turismo mais 
ecológica: o Ecoturismo. Após a realização desta tarefa, pretendemos que os alunos 
procedam à leitura de um texto relativo a esta temática, por forma a corrigirem ou 
confirmarem as suas previsões. 
 Finalmente, prevê-se ainda a realização de uma actividade mais centrada na análise 
vocabular, em que, partindo de um exemplo fornecido pelo texto, os alunos identificarão 
os nomes por que são designadas as crias de alguns animais. 

 
 
5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  

  
 A literatura da especialidade considera que o questionamento na sala de aula estimula 
o pensamento crítico e reflexivo dos alunos, propiciando também o desenvolvimento do 
seu nível cognitivo. Assim, pretendo que analisem o nível cognitivo das questões 
formuladas, bem como o nível de participação dos alunos na aula. 

 
 
6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 

alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a 
aula? 
 
 As respostas que os alunos elaboram para o questionário que eu formulo e a realização 
das tarefas com sucesso 

 
 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
        (adaptado) 
 

PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 
 
Professora/Aula: A1    
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Observadoras: B e C 
Tema da aula: Ambiente 
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento em sala de aula 
 
 
 
 
 

 
1. P– So far we’ve been discussing/ 
2. ALS – (em coro) The Environment 
3. P – What specific threats to the environment/ what specific 

disasters are you able to point out? 
4. GR – Animals are in danger 
5. P – The extinction of animal species/ right/ Animals are 

endangered// What else besides the extinction of animal 
species? 

6. PA –  «IND»  
7. P – The...? 
8. PA -  causes of extinction 
9. P – The causes of that extinction/ and/ why do you think 

several animal species/animal species like the... 
         PA – «SIL» 
10. P - for example... 
11. ALS – the elephant 
12. P – The African elephant 
13. ALS – The giant panda 
14. ALS – The blue whale 
15. A – The turtles 
16. P – The giant panda/ the blue whale/ the turtles/ and why do 

you think these animals are endangered? Why? 
        (PA levanta o braço) 
17. P – Yes/ PA? 
18. PA – Because of men 
19. P – Because of men/ what do we do in order to put these 

species into extinction? 
20. GR – We kill them 
21. P – Yes/ the fact that sometimes we kill them// Anything else? 
22. PT- «IND» 
23. (voltando-se para a aluna que falou) Yes? 
24. PT - We destroy the habitat 
25. P – Right/ we destroy their natural habitat// We also 

mentioned the rain forests/ the Amazon forest/ right? Why do 
you think some people persist in destroying the Amazon 

 
Transcrição da Aula 

 
Hora 

Sentido 
da 

Interacção 

13.32 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

 
 
 
 
 
 
 

 
P-A 
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forest/ PE? Why do you think they persist in destroying the 
forest either by clear cutting the trees or by setting fire to large 
areas of forest?  
PE – Hum... «SIL» 

         PA - (levanta o braço)  
26. P- (dirigindo-se a essa aluna) Yes...? 
27. PA – Because they want to buy cheap land 
28. P – Yes/ because they want to buy the land at a cheap price 

and why do they need the land? 
29. AN – for planting crops 
30. P – Yes/ for planting crops 
31. PT – for the animals 
32. P – Right/ to raise the animals// We also mentioned the 

pollution of the waters right? What do you think can cause the 
pollution of the waters? 

33. PE – The industries 
34. P – The industries  
35. PE – Oil spills 
36. P – Yes/ The industries/ either by releasing chemical or toxic 

waste into the rivers or into the oceans/ and oil spills// What 
do you think the consequences of oil spills can be? 

37. PE – The waters are black 
38. P – The waters... 
39. PE – are black 
40. P - Yes/ the water becomes black because of the oil and can 

you point out some consequences for the environment? 
41. AN – The fish can’t breathe 
42. P – Yes/ the fish eventually cannot breathe and die// You 

know/ and even in the land ... 
         DI- «INT» 
43. P – (dirigindo-se a essa aluna) Yes...? 
44. DI – The animals don’t have food 
45. P – Yes, the animals don’t have food to eat// and on the land/ 

what happens? 
        DI – «SIL»  
46. P – Do you remember the oil spill in Alaska?  
47. ALS – (em coro) Yes 
48. PA – The animals drink the water and become sick 
49. P - Yes/ the animals drank the water and became sick// What 

happened to their natural habitat and refuges? 
50. A – Are destroyed 
51. P – Yes/ they were destroyed.// Right/ we also mentioned a 

plague of rats that invaded a city in India ... 
52. JO – Surat 

A-P

A-P

 
 
 
 
 
 
 

 
P-A 
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53. P – Right/ Surat/Ok? What do you think can cause the spread 
of infectious diseases? Do you remember? 

54. JO – Pollution 
55. P –Why did the rats go to Surat/ in India? 
56. DI – Because they don’t have conditions (...)  
57. P – To... 
58. DI - Como é que se diz condições? 
59. P -  Conditions 
60. DI – Conditions // and the heat// Não sei explicar. 
61. P – Well try/ you do remember that we talked about a 

monsoon/ right? 
62. FI – Yes/ hot/ rain/ weather 
63. P – Yes/ a long period of heavy rains followed by another long 

period of high temperatures/ and the consequence of this is/ of 
course... what? 

64. PA – Pollution 
65. AN – Monsoon 
66. P – Right// and the spread of diseases/ the spread of infectious 

diseases// Well/ today we are going to discuss another threat to 
the environment which is/ believe it or not/ tourism (pausa). 
Right/ Why do you think we can consider tourism to be a 
threat to the environment? 

67. AN – Because/ because men who do tourism/ they destroy/ we 
destroy the nature 

68. P – Yes/ we sometimes destroy nature/... 
69. AN – «INT» When people go to the beach and there is there 

turtles/ they kill the /i:gs/ 
70. P – The eggs  
71. AN – The eggs 
72. P - Right/ the turtles are born from eggs which lay under the 

sand and so/ if you step on that specific area you can destroy 
the eggs and kill the little turtles which are about to be born// 
When you go to a place/ are you concerned about your 
behaviour? For example/ imagine you have a paper in your 
hand// you’ve just eaten a ice-cream and you have a paper in 
your hand// What will you do with that paper? 

73. PA – I put it in my pocket 
74. P – You’d keep it in your pocket... That’s very good/ What 

about you (dirigindo-se à turma)? DON’T LIE (risos).What 
else would you do? 

         ALS – (risos) 
75. DI – I put it in the trash. 
76. P – In the trash can? Good 
77. PA – «INT» And if there isn’t anyone? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-P 

A-A 
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78. P – Yes/ Ask her// PA/ And if there isn’t a trash can in the 
area? 

79. DI – I put it (...) chão/ como se diz? 
80. P – On the ground// So you’d put the trash/ the litter on the 

ground// That is of course very “nasty” for the environment/ 
That is pollution// Do you understand why tourism is a threat 
to the environment? 

81. DI - Yes 
82. ALS - Yes 
83. P – But doesn’t tourism have some advantages for the local 

populations? As you know/ sometimes the governments say 
“Vá para fora cá dentro” (...) They encourage people to stay in 
the country/ to have their holidays there// So there must be 
some advantages/ don’t you think so? 

84. PA – Yes/ for the country and for the people 
85. P – Yes/ for the country and for the people themselves// Well/ 

what you’re going to do now is/ in groups/ discuss the 
advantages and disadvantages of tourism/ ok? And then you’re 
going to fill in this table with the advantages and the 
disadvantages// Discuss it in groups/ in English of course/ 
because then you’re going to report your conclusions to the 
rest of the class// Did you understand? 

86. ALS – (em coro) Yes 
87. P – You’re going to discuss the advantages and disadvantages 

of tourism/ IN ENGLISH (risos)/ and then you’re going to 
report them to the rest of the class/  

 
 
(Alunos trabalham em grupo e professora ajuda quando solicitada) 

 
88. P – (dirigindo-se à turma) Can we start discussing? 
89. A – No/ Two 
90. P – You only have two? 
91. A – No/ Two advantages and two disadvantages 
92. P – Oh, two advantages and two disadvantages/ One minute 

more ok? One minute more. 
 

93. P – Ok/ it appears that most groups are ready to start the 
discussion// Groups/ are you ready to start the discussion? 

94. ALS – Yes 
95. P – Let’s start with the advantages/ What advantages does 

your group have/ PE (dirigindo-se ao grupo 3)? 
96. PE – Tourism brings more money to their economy 
97. P – Tourism brings about more money for the country’s 

economy// Your group (dirigindo-se ao grupo 2) 

 
 
 
 
 

A-A 

P-A 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.47 

13.55 
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98. PE – More jobs 
99. P – Yes/ it brings about more jobs// You here (dirigindo-se 

ao grupo 3), any other advantages? 
100. PE –  «IND» commerce 
101. P – Yes/ it increases commerce and that brings about more 

money// And here (interpelando o grupo 1)? Any advantages 
or disadvantages that your colleagues didn’t mention? 

102. A – «IND» Commerce «IND» their advantages 
103. P – Nothing new? What about the disadvantages? 
104. AG – Tourism destroys nature/ because nature «IND» the 

construction of hotels «IND» 
105. P – (dirigindo-se à turma) This group believes that the 

construction of buildings/ such as hotels and restaurants near 
the beach/ can be hazardous for the environment/ (Chamando 
a atenção do grupo 4 que continuava a discutir) Listen to this 
group/ This group is talking/ Ok? They believe that the 
construction of hotels and restaurants near beaches is very 
hazardous for the environment 

106. GR – And camping 
107. P – And camping/ also// Camping destroys the environment 

as well/ because tourists let (... ) (faz gestos) 
108. PT – Pollution 
109. P – Yes/ rubbish/ pollution// (dirigindo-se à turma) 

Advantages? I mean/ disadvantages? What other 
disadvantages do you have? 

110. FI – Pollution of nature 
111. P –Yes/ they focused that already// Anything else? 
112. FI – The destruction of the forest 
113. P – The destruction of the forest (...) Think about/ you know/ 

a really quiet place// What happens when (...) 
114. AN – Sound 
115. P – Yes/ noise/ A lot of noise// And together with the noise 

you have people/ you have (...) (faz gestos) 
116. ALS – (em coro) Cars 
117. P – Yes/ cars/ traffic// Can you imagine? A lot of people in 

the same place/ that causes pollution of course/ and a lot of 
noise which is pollution as well. Right/ Anything else of 
interest? 

118. JO – «IND» 
119. P – Yes? 
120. JO – Disadvantages? 
121. P – Yes/ disadvantages// No more disadvantages? So/ on the 

whole/ would you consider... 
122. JO – «INT » «IND» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-P 
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123. P – Yes? Anything else?  
124. JO – «IND» 
125. P – Traffic? 
126. JO – Advantages 
127. P – What? 
128. JO – Advantages  
129. P – What advantages? Do you have another advantage? 
130. JO – Yes 
131. P – Ok/ tell it 
132. JO – The construction of «IND» 
133. P – The building of new places/ Restaurants? There seems to 

be a ... 
134. PA – «INT» No 
135. P – (dirigindo-se à aluna que havia falado) Yes/ PA? 
136. PA – I think he said the construction of new places of nature 
137. JO – «IND » of nature 
138. P – What? I didn’t understand... 
139. DI – The construction of natural parks 
140. P – Oh/ so people make more parks/ more green areas/ Is 

that it? 
141. DI – Yes 
142. P – Ok/ I heard restaurants and/ you know/ there seemed to 

be a contradiction here because this group considers the 
construction of restaurants a disadvantage and that group an 
advantage 

143. A – «IND» 
144. P – Disadvantages? 
145. PT – Sometimes people visit a country/ a museum/ and they 

destroy art// We should put a glass there  
146. P – Right! Very good/ Sometimes/ when the people go to 

monuments to see works of art they tend to destroy the place 
or even the works of art// Do you know the statue David/ made 
by Michael Angelo? 

147. ALS – Yes 
148. P – Some time ago/ they thought of putting glass around the 

statue/ around David/ because a man/ well/ he entered the 
museum with a hammer and he destroyed one David's fingers// 
Can you believe that?  That’s why when you go to a museum/ 
there may be a glass between you/ the aggressor/ and the work 
of art/ the victim (ri) 

ALS – (riem) 
149. P – So/ no more advantages nor disadvantages//Right/ On the 

whole/ would you consider tourism to bring more advantages 
or disadvantages? 

150. ALS – Disadvantages 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-P 
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151. P – More ...? 
152. ALS – Disadvantages 
153. P – What about you/ do you agree? 
154. PT – Yes 
155. P - And you? 
156. PA – No 
157. P – You disagree ... and why? 
158. PA – I disagree because tourism can be bad for nature/ but 

good for people 
159. AN – INT/ No... I think what is bad for nature is bad for us 
160. P – There seems to be a balance between the advantages and 

disadvantages/ although governments try to encourage people 
to travel inside the country// What sort of measures do you 
think the governments could take in order to prevent tourists 
from destroying the environment? 

161. PA - «IND» Security 
162. P – To improve the security of certain areas/ Anything else? 
163. AN – Restrict areas 
164. P – Yes/ make some areas restricted to visitors so that you can 

only see the area from the outside... 
165. AN - INT/ Yes, like “pedras parideiras”. 
166. PA – Yes/ They are ... 
167. P – Yes? 
168. PA – They are putting ... «IND» 
169. P – Yes/ to protect it from the rain// So/ you consider tourism 

to have more disadvantages// And you (dirigindo-se ao grupo 
3)? 

170. PE – Disadvantages 
171. P – I want you to look at this picture because there are ways of 

making tourism a good thing even for the environment// Who 
do you think these people are? Locals or ... 

172. ALS – Tourists 
173. P – What are they doing? 
174. PA – They are watching the animals 
175. AN – «INT» No/ they are fooding... how do we say 

"alimentar"? 
176. P – They are feeding the animals... with popcorn. 
177. C- What is Popcorn? 
178. P- You  know/ when  you  go  to  the  cinema/  you can  eat  

popcorn  
179. C- Oh... 
180. P- What animal are these? 
181. AN – veados 
182. P – They don’t seem to have any horns (risos).” 
183. ALS – Kangaroos 

 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

A-P 
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184. P – Right// Do you think the people are contributing to 
preserving or to destroying the ecological balance? 

185. ALS – (em coro) To destroying 
186. P – To destroying?! (evidenciando surpresa) Are they killing 

the animals? 
187. ALS - No 
188. AN – No/ but it's not the right food they need to eat 
189. Oh... I see... So you disagree on the diet/ If they were feeding 

the animals with another kind of food/ it would be ok 
190. PA – «INT» I think not/ If we like it/ they like it too 
191. P - You think that if we like popcorn/ they must like popcorn 

as well 
192. AN - But they will be sick... (com um ar queixoso) 
193. P- Yes/ their little tummy is going to ache// Your name? 
194. AN- AN 
195. P- So/ AN/ Would you consider that/if they were feeding the 

animals with another type of food/ would it be ok? Or are you 
totally against/ contra/ feeding the animals? 

196. AN - If they eat the right food I agree/ If they don't/ I disagree    
197. P- So/ you think they should be given grass// Feeding the 

animals is ok if you don’t give them any trash food/ like 
hamburgers/ hot-dogs/ popcorn (risos)/ Good point! 

         ALS –  (risos) 
198. P – You’re going to read this text in order to find out what sort 

of tourism the governments are encouraging/ Hurry up/ you 
have 5 minutes 

 
 

 
 

(Alunos resolvem a tarefa em grupos) 
 
199. P – So/ What kind of tourism are governments encouraging? 
200. ALS – Ecotourism 
201. P – What is ecotourism? 
202. PA – To protect the environment and to have fun at the same 

time 
203. P – To help protect the environment and have fun at the same 

time/ What did the governments do in order to prevent tourists 
from destroying the environment? 

204. AN – Limit the number of whale watching boats 
205. P – In what country? 
206. AN – In the Canary Islands. 
207. P – Why are governments trying to limit the number of whale 

watching boats?  

 
 
 

A-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

A-P

14.08 

14.17 
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208. AN- Because they can put fear in the whales 
209. P- Yes/ They can frighten the whales// The whales may fear 

the boats and 
210. AN - «INT» go away 
211. P- Go away but there's more to it/ What do the whales do to 

avoid the boats? 
212. PA- They stay under the ocean 
213. They dove under the water for a long time// Is it dangerous? 
214. PA- Yes/ The motor 
215. P - «INT» The engine 
216. PA - Yes/ The engine can kill the 
217. AN- They can be "encurraladas" 
218. P – Yes/ they can be trapped// Can they breathe when they 

stay under the water for so long? 
219. ALS - No 
220. P - So/ They risks their lives// At home/ you’re going to match 

these topic sentences with the appropriate paragraphs/ Reread 
the text again/ ok?  

 
 
 
 
 

14.20 
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PRE-READING 
 

 
1. Tourism is good for most countries as it brings more money into their economies. 
However, there are also a few disadvantages to it. In small groups, discuss the advantages 
and disadvantages of tourism and then fill in the table below. Be prepared to share your 
ideas with the rest of the class. 

 
 

 
ADVANTAGES 

 

 
DISADVANTAGES 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 

 
 

2. The pictures you’ve just described illustrate a specific kind of tourism, which is often 
referred to as Ecotourism. The text you are about to read focuses on this subject. In groups, 
discuss the sort of information you would like to find out about it and set aims/purposes 
for your reading. The first aim has already been provided for you. Think of other aspects 
of Ecotourism you would like to be familiar with and write them down. 

 
 
 

Aims for reading the text 
 
  

After reading this text, I would like to gain 
further knowledge/become aware of… 

 
- what Ecotourism is; 
- _________________________________ 
- _________________________________ 
- _________________________________ 
- _________________________________ 
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Tourism is one of Australia's fastest growing industries. It is a major source of foreign 

exchange, domestic product, income and employment. Within this sector, a trend described as 
ecotourism has emerged as a strong segment over the past few decades and the prospects for 
expansion of this trade, based on both international and domestic visitors, are significant.  

The term 'ecotourism' was originally defined as “travelling to relatively undisturbed or 
uncontaminated areas with the specific object of studying, admiring, and enjoying the scenery, 
its wild plants and animals, as well as any existing cultural manifestations found in these 
areas” (Caballos-Lascurain 1988). Historically, the increase of ecotourism worldwide was 
largely a result of the increase in awareness of the plight of the world's dwindling biological 
diversity and a reaction against mass tourism and its demonstrative uncaringness of 
conservation issues. Nowadays, the conservation of biological diversity is seen as a priority of 
national governments and the general community. 

Ecotourists seeking a nature-based experience engage in a wide range of different 
activities. The most popular activities identified by the 'ecotourism' operators in the Western 
Australian survey are bushwalking, observing animals, nature photography and camping. In 
recent years, whale watching along Western Australia's coastline has become an increasingly 
popular pastime, causing the establishment of a commercial whale-watching industry in 
Australian waters. This industry is based on south-bound migrating whales from September to 
late November, when they can be seen with great regularity. “We try to give visitors the best 
opportunities to experience the thrill of seeing whales and to learn about them in their natural 
environment”, says captain Richard Ternullo, owner of a whale watching company. 

 
 
 
 
 
 
 
 

vessel masters must abandon any interactions with a whale at any sign of the whale becoming 
disturbed or alarmed and they must  also take care not to disperse a group of whales, 
especially not to separate mothers from their calves. 

An economic evaluation of ecotourism reveals that it may create new job opportunities 
and have an important role in alleviating regional unemployment as well as boost local 
economies due to its allocation of spending in food, drink, accommodation and nature-based 
activities. 
        Sources: Nature Base 
         Biodiversity 
          

Whales are air-breathing, 
warm-blooded mammals that give  
birth and nurse their young ones. 
They are also intelligent and sensitive 
mammals. In order to encourage 
enjoyable and safe whale watching 
from boats, while at the same time 
protecting these ‘gentle giants’, a 
code of conduct was prepared. People 
have  to  obey  several  rules,  namely 
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READING 
 
A) Reread the text in order to match the topic sentences on the left with the appropriate 
paragraphs on the right. 
 
a) Economic results of ecotourism.                 - Paragraph 1 
 
b) Popular activities among ecotourists.     - Paragraph 2 
 
c) A new segment in tourism emerges.                  - Paragraph 3 
 
d) Whale watching rules.                 -Paragraph 4 
 
e) Ecotourism increases worldwide.      - Paragraph 5 
 
 
B) The text explains how sometimes mother whales are separated from their calves, that 
is their young ones. The young of most animals have specific names. With the help of a 
dictionary, match the animals on the left with their young ones. 
 

1. lions  
 

a) lambs 

2. cats  
 

b) cubs 

3. seals  
 

c) kittens 

4. sheep  
 

d) pups 

 
 
Now write a short paragraph about Ecotourism, using at least two of the words that refer to the 
young ones of animals. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 
 

 
Professora/Aula: A1 
Assunto da aula: Ambiente 
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento 
Observadora: Prof. A 
 

 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la  na reflexão 
que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir  questões semelhantes no seminário de 
pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e personalizada sobre a 
sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 

1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 

 
De um modo geral, os comportamentos dos alunos foram consistentes com os esperados, 

uma vez que estes participaram activamente na construção de conhecimento no que concerne a 
identificação das vantagens e desvantagens do Turismo e do Ecoturismo, utilizando a LE neste 
processo. Contudo, relativamente à descrição das imagens que introduziram o tema, 
surpreendeu-me a perspectiva de alguns alunos, no que diz respeito ao facto de o Homem 
alimentar os animais no seu habitat natural.  

 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
 

 Depois de visualizar a aula e de analisar o respectivo protocolo, verifiquei que os 
objectivos propostos para esta aula foram atingidos na sua globalidade, com a excepção da 
identificação dos nomes usados para se referirem as crias de alguns animais, porque não houve 
tempo para se discutir este conteúdo. Assim, este transitou para a aula seguinte. 
 No que concerne o objectivo mais geral “utilizar a LE para exprimir opinião quanto às 
vantagens e desvantagens do Ecoturismo”, verifiquei que uma percentagem considerável dos 
alunos não estabeleceu interacção verbal comigo. 

 
3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 

modo diferente? 
 

A minha postura seria diferente, i.e., optaria por não me sentar nas mesas, pois, não 
obstante o conforto e a qualidade de perspectiva que tal atitude proporciona, a imagem não 
é muito agradável para quem está do outro lado (os alunos e eu própria enquanto 
observadora da aula). Também me parece que em virtude do facto de um número 
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significativo de alunos não haver interagido verbalmente comigo, optaria por exercer um 
maior controlo sobre a aula, em especial no que diz respeito aos alunos que fazem uso da 
palavra, direccionando as questões, por exemplo. 

 
 

4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
 

Nos 27 minutos em que se estabeleceu interacção verbal P-A foram colocadas 106 
questões, 46% das quais de elevado nível cognitivo versus 32% de questões de baixo nível 
cognitivo (7% CM, no início da aula e 25% PC na interpretação de enunciados escritos). 22% 
das questões colocadas eram de rotina e gestão de aula (“Did you understand?”) 

Duas alunas responderam à maioria das questões formuladas (AN= 21% e AP=14%), e 
as restantes questões foram respondidas por 12 alunos, pelo que 5 alunos não estabeleceram 
qualquer interacção verbal comigo, embora o houvessem feito com os colegas aquando da 
realização das tarefas de grupo.  

O E-A é centrado nos alunos, não havendo domínio do discurso por parte da docente 
(20m foram dedicados à interacção A-A).  
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 
 

 
Professora/Aula: A1 
Assunto da aula: Ambiente 
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento 
Observadora: Prof. B 
 

 
 

 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula acima referida, pois assemelham-se às questões a discutir em 
seminário de pós-observação. 
 
1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 
 
 
 Relativamente aos objectivos da aula, julgo poder concluir que estes só foram 
parcialmente atingidos, uma vez que a participação dos alunos se cingiu fundamentalmente a 
duas alunas e as questões colocadas exigiam sobretudo um pensamento divergente da parte 
dos alunos. Ora, alunos com um background aparentemente lacunar, no que se refere a 
competências no âmbito da língua estrangeira, dificilmente poderão entender e fornecer 
resposta a questões demasiado exigentes. Por um lado, é de referir que, de facto, a docente 
teve o cuidado de insistir em questões que fossem motivadoras, um desafio para os alunos e os 
despertassem para o alargamento dos seus horizontes cognitivos; porém, parece-me duro, e a 
prova está na percentagem de respostas completas, de enunciados orais quer correctos 
estruturalmente, quer lógicos em termos comunicativos.  
 O facto de apenas duas alunas bombardearem a professora com respostas às questões 
lançadas, talvez por terem respostas mais prontas e alguma capacidade de expressão (AN e 
PA), poderá também dever-se ao pormenor de a docente não direccionar as questões e não 
facultar tempo suficiente para que o aluno se pronuncie. Sendo um dos objectivos da aula o 
trabalho cooperativo e considerando que apenas duas alunas participaram plenamente, nove 
participaram minimamente e cinco não participaram, talvez não fosse má ideia no final do 
trabalho de grupo haver uma espécie de plenário no qual pelo menos um dos elementos de 
cada grupo se sentiria obrigado a comunicar as conclusões do seu grupo, seguido dos 
acrescentos que a docente achasse pertinentes, conseguidos através de solicitações abertas à 
turma. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 
 

 
Professora/Aula: A1 
Assunto da aula: Ambiente 
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento 
Observadora: Prof. C 
 

 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula acima referida, pois assemelham-se às questões a discutir em 
seminário de pós-observação. 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 

 Na generalidade, os objectivos foram atingidos, pois os alunos expressaram a sua 
opinião quanto às vantagens e desvantagens do Turismo e enumeraram os princípios do 
Ecoturismo, não havendo, todavia, tempo para se identificarem os nomes das crias de 
determinados animais. Tratando-se de uma turma com um domínio de língua pouco sólido, a 
docente teve de intervir frequentemente, formulando questões abertas de modo a encorajar os 
alunos a comunicar, ainda que com dificuldades. 
 Relativamente ao enfoque de observação, foram feitas muitas perguntas de elevado 
nível cognitivo (PD e PA), o que pode ser positivo por estimular os alunos a expressar 
opiniões e a justificá-las. No entanto, há vários alunos que não intervêm. A maior parte dos 
alunos que participaram emitiu frases simples, devido às suas dificuldades linguísticas. Daí eu 
concluir que embora desenvolvam as suas competências comunicativas, não melhoram muito 
as suas competências linguísticas. Para colmatar esta dificuldade, os alunos deviam fazer um 
registo escrito das suas conclusões para que as suas ideias se tornem mais claras e a aquisição 
de novo vocabulário se torne mais fácil e proveitoso para a produção de enunciados orais e 
escritos. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 

 
 
Professora/Aula: A2  
Observadoras: B e C  
Assunto da aula: Exploração Espacial           
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento em sala de aula 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 

 
 

 
 

1. Que objectivos identificou para esta aula? 
 

• Desenvolver espírito de autonomia na resolução das tarefas; 
 

• Desenvolver competência estratégica para resolução de problemas comunicativos; 
 

• Desenvolver competências de leitura reflexiva, através da: 
- especulação sobre algumas características do planeta Marte, partindo da 

descrição de quatro imagens reveladas pela NASA; 
- resposta a questões de elevado nível cognitivo (questões divergentes e 

avaliativas) 
- resolução de actividades de identificação de informação e de compreensão 

textual 
 

• Desenvolver competência comunicativa, utilizando a LE para: 
- partilhar opiniões e informação com os colegas sobre o tema tratado na aula 
- interagir verbalmente com a docente, expondo as conclusões que surtiram do 

debate feito entre os vários grupos de trabalho 
 
• Desenvolver competência cultural, através da: 

- identificação dos traços gerais de duas missões recentes ao planeta Marte 
organizadas pela NASA (O Mars Pathfinder Mission e o Global Surveyor)  

 
• Desenvolver sentido de cooperação, através da: 

- resolução das tarefas e actividades propostas em grupo. 
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2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 
programa? 

 
 Os objectivos que enunciei para esta aula inscrevem-se nos objectivos consignados no 
programa da disciplina. Saliento, em particular, a interpretação e compreensão de 
enunciados orais/escritos, com uma tónica especial no desenvolvimento do espírito crítico, 
no confronto de opiniões e no desenvolvimento de práticas de relacionamento interpessoal 
favoráveis ao desenvolvimento da cooperação e do sentido de responsabilidade. 

 
 

 
3. Que materiais pretende utilizar? 

 
- 4 imagens ampliadas do planeta vermelho 
- texto intitulado "Mars smiles for the camera", adaptado de documentos 

recolhidos no site da NASA 
- 2 acetatos que exibem características específicas da superfície do planeta Marte 

 
 

4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
 
 TBL, sem a última fase da Language Focus. 
 Primeiro, como pre-task, os alunos especularão sobre as características do planeta 
vermelho, recorrendo ao seu conhecimento prévio para tentar explicitar a sua interpretação 
sobre um conjunto de imagens ampliadas que exibirei para este fim. 
 No ciclo da tarefa, os alunos lerão um texto sobre Marte que lhes fornecerá informação 
mais precisa sobre as imagens exibidas, pelo que estes poderão confrontar as suas conclusões 
prévias e confirmar ou corrigir as mesmas. Esta actividade será realizada em grupo, 
possibilitando a troca de opiniões, convicções e conhecimentos entre os alunos, bem como 
facultando uma oportunidade para estes desenvolverem atitudes de cooperação. 
 De seguida, iniciar-se-á um novo ciclo de tarefas, em que os alunos resolverão algumas 
actividades de leitura, nomeadamente exercícios de identificação de informação textual e de 
sistematização da mesma. 
  
 

5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 
 Depois das reflexões realizadas a respeito da última aula, pretendo aumentar os níveis 
de participação dos alunos na aula, pelo que desejo que verifiquem se tal acontece, bem como 
se disponibilizo um tempo de espera razoável para que os alunos possam responder às 
questões por mim formuladas. Não esquecendo um dos propósitos que orientam a minha 
prática no que diz respeito a levar os alunos a comunicar quase exclusivamente em LE, apesar 
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das suas dificuldades, desejo que observem o tipo de estratégias a que estes recorrem para 
ultrapassarem as suas dificuldades comunicativas. 
 
  

6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a 
aula? 

 
 Os comportamentos dos alunos que evidenciarão se estes atingiram ou não os 
objectivos propostos prendem-se com a resposta às questões que eu própria formulo (e às 
dos colegas, se as houver), bem como a resolução das tarefas de aprendizagem com 
sucesso. 

 
 
 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
        (adaptado) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
 
Professora/Aula: A2            
Observadoras: B e C 
Tema da aula: Exploração Espacial 
Enfoques da observação: Tipologia do questionamento e níveis de participação 
 
 
 
 
 

 
1. P – Last lesson we talked/ we started talking about... what/ 

PE? What did we talk about in the previous lesson? 
2. PE – About the... when man go to the Moon  
3. P – We started talking about when Man went to the Moon// 

What else? 
4. PE – The problems of the car that was... 
5. P – The problems? What problems?  
6. PE – «IND» 
7. P - What problems are you referring to? What problems is 

PE referring to, GR? He says that we talked about some 
problems last lesson 

8. GR – Yes/ the problems with the Mars Pathfinder Mission 
9. P – Right// The Mars Pathfinder mission... So/ last lesson we 

talked about the Mars Pathfinder Mission (escreve no 
quadro) which included a spacecraft and... DI 

10. DI – A rover 
11. A - A rover// What’s the name/ the name of the rover/ FI? 
12. FI – Sojourner 
13. P – So/ we have a spacecraft and a rover (regista no 

quadro)// Right// We were... So/  we read the text and you 
had to do the true-false exercise// Did you do it?   Let’s 
correct it rather fast... So, Who would like to read the first 
sentence? Who’s HE? (aluna identifica-se) HE... Can you 
read the first sentence? 

14. HE – (lê a frase) 
15. P – Right// Is it true or false? 
16. HE – True 
17. P – Is it true? Do you agree?  
18. ALS – No 
19. ALS – Yes 
20. P - (lê a frase) Is it correct? 

 
Transcrição e Descrição da Aula 

 
Hora 

Sentido 
da 

Interacção 

14.32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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21. AG – False 
22. P – False// Why is it false? 
23. AG – Because ... (lê a sua frase) 
24. P – So/ the Pathfinder mission landed only a few kilometres 

away from the place where NASA had expected it to// 
And... what is the name of that place? What was the name of 
the site where the Pathfinder landed/AG? 

25. AG – Ares Vallis 
26. P – Right/ Ares Vallis// Number 2 
27. GR – Sorry/ I didn’t understand// How can we correct? 
28. P – Oh! Correct!! Ok... How can we correct the sentence? 

So/ NASA’s scientists...Can you dictate the sentence? (A 
professora regista uma frase verdadeira no quadro com a 
ajuda/sugestões dos alunos) Number 2. CL/ can you read the 
sentence? 

29. CL – (lendo: Sojourner left the lander without facing any 
kind of difficulties)// True 

30. P – Is it true? 
31. ALS – No 
32. P – Has everybody gone mad? PE started the lesson by 

saying that we talked about difficulties// So/ it obviously 
isn’t true// MG... 

33. MG – (lê)// False 
34. P – Why is it false? 
35. MG – (lê a sua frase) 
36. P – Right// It had some difficulties because the rover 

couldn’t get out of the lander because... 
37. MG – one of the airbags blocked... 
38. P - ... one of the airbags was blocking the way/ right? So/ it 

is false (regista a frase verdadeira no quadro com a 
colaboração dos alunos) 

39. AN – «IND» And the ground was very /ru:f/ 
40. P – Rough... And that, those difficulties also had to do with 

the fact that the ground was rough,... with a lot of rocks// 
Ok/ next one/ CN? 

41. CN – (lê)  
42. P – Is it true or false? 
43. CN – False 
44. P - Why is it false? 
45. CN – (lê) 
46. P – It is false because ... not warm... and instead of wet... 
      CN – «SIL» 
47. P – If you don’t have water... 
48. AN – Seca 
49. P – Dry/ not “seca” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
 

 

A-P

A-P
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50. AN – And we can say it has low temperatures 
51. P – Yes/ it has low temperatures// That’s why there isn’t any 

water in its liquid form... Because the temperatures are so 
low that it freezes  (A professora regista a frase no quadro 
com a ajuda dos alunos) Number 4/ PT 

52. PT – (lendo: the goals of the mission were fully 
accomplished) 

53. P – They were fully accomplished...Is it true or false? 
54. PT – True 
55. P – Right// it’s true (regista no quadro)// Then you have 

several exercises, sentences to complete (apontando para a 
ficha) and I’m going to ask you to do them at home and 
hand it to me next lesson because we have to move on 

56. A – Teacher ... «IND»...Accomplished «IND» the last? 
57. P – What’s the last? 
58. A – Fim 
59. P – Oh/ accomplished? Yes... when you accomplish an 

objective... 
60. A – Completa... 
61. P - ... you complete a task 
62. A – Could it be «IND» 
63. P - The aims that they had were accomplished// The aims 

were to find out whether Mars was dry/ wet/  and those aims 
were accomplished// Do you understand? Of course/ 
nowadays we have further aims// Right... Last lesson we 
said that what the scientists found more important  was the 
fact that they found out that Mars had no water/ right?... and 
that it was very cold// But for us/ non-experts on the issue/ 
what was more interesting? 

64. ALS – The pictures 
65. P – The pictures/ the coloured photographs// Right/ the 

coloured photographs// Well/ you know that after 1998 
Sojourner stopped beaming out images to Earth/ right? 
Images stopped being transmitted to NASA’s monitors// 
However/ space exploration didn’t stop there/ as you 
imagine/ and I have a picture that proves it// So/ this picture 
(exibindo imagem) represents the current mission that is 
under way/ as far as the red planet is concerned// Let’s stick 
it here// This is/ of course, a spacecraft of the current 
mission/ and it is referred to as the Global Surveyor (regista 
no quadro) It started in 1997 and it is estimated to last up to 
2002// So/ one of the most important things for us was the 
photographs// What you’re going to do is/ I brought some of 
the images that this orbiter/ that the Global Surveyor/ 
revealed about Mars and I’m going to stick them on the 

 
 
 
 

 
P-A 

 
 

 

A-P
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board... I'll probably need some help with these... (referindo-
se às imagens e pede aos alunos que ajudem a colocar blu-
tack no verso das mesmas) 

 
(A professora vai colando as imagens no quadro e falando)  

66. P - Images that were revealed either by this mission or by 
previous missions to Mars// So/ these images were either 
revealed by this current mission to Mars/ the Global 
Surveyor/ or by previous missions and/ as you can see/ they 
are very suggestive/ right? So/ what you’re going to do is/ in 
groups/ you’re going to talk about what you think these 
images represent/ right? About the features of the surface of 
Mars// Did you understand? So/ you’re going to discuss/ to 
speculate about what this (apontando para uma imagem) 
may represent/ ok?... and this/ and this/ and this (apontando 
para as restantes imagens)... in groups and then you’re going 
to share your conclusions with the rest of the class// Of 
course this task is going to be performed in...  

67. ALS - English 
 

(Alunos realizam a tarefa em grupo e a professora auxilia quando 
solicitada) 

 
 

Grupo 1 (extractos das interacções) 
 

68. PT- The first is the Global Surveyor 
69. GR- No 
70. PT- Hurricane is the three 
71. GR- But the first it shows craters and hurricanes, not the 

global surv/ai/er 
72. PT- Surveyor (corrigindo) 
73. GR-  No// Eu não estou a contar com a 1ª imagem... 
74. PT-  The first/ the first is the global surveyor 
75. GR- OK 
76. RE- The second is hurricanes 
77. PT- No 
78. RE- Yes 
79. PT- No/ is the three// The second is /vulcans// The three is 

hurricane 
80. GR- And the fourth? 
81. PT- The fourth is a crater 
82. RE- And the second? 
83. PT- The second is a vulcan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A-A 

 

 

14.45 
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84. GR- No/ a hurricane (Chamando a professora) teacher/ 
what’s a hurricane? 

85. P- A hurricane? 
86. GR- How do we say “vulcão”? 
87. P- Vulcano 
88. GR- The first is a vulcano 
89. PT- It is the face 
90. GR- The face of what? 
91. PT- of people 
92. GR- No 
93. PT- ‘Pera lá... A stora disse para dizer o que parecia/ ou 

mais ou menos 
94. GR- No 
95. PT- Yes/ parece a cara de uma pessoa 

A - «SIL» 
96. GR- I think the third is a crater 
97. PT- The surf/ei/ce is glad 
98. RE- Land? 
99. PT- Glad/ contente 
100. RE- The last picture is 'gelo' (LM) 
101. PT- Ice/ gelo is ice// Icecream/ icebergs/ icetea... The last 

picture is... 
102. GR- «INT» Sorry/ ice in the Mars? Mars is dry and 

warm 
103. PT- W/e/rm? 
104. GR- (corrigindo) Warm! 
105. RE- Mars is hot?! 
106. PT- No/ it’ s cold 
107. GR- No/no! 
108. PT- Yes!! Hot é calor and in the text (referindo-se ao 

texto analisado na aula anterior) Mars is cold! 
109. GR- Desculpa lá/  mas cold não é quente? 
110. PT- Não! 

 
 

Grupo 2  (extractos das interacções) 
 

111. EU- What is the first picture? 
112. CR- The first is a human face 
113. LI- Woman? 
114. CR- Human/ man or woman 
115. LI- Oh... 
116. CR- The first picture is the face of Mars (dita para a 

colega)// Write... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A-A 

 

 

A-P
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117. EU- (regista a informação no caderno)  The second 
picture/ como é que se diz vulcão? 

118. LI- Vulcan 
119. CR- Vulcano! Está ali escrito (referindo-se ao quadro) 
120. EU- The second picture is a vulcan 
121. CR- Vulcano! 
122. EU- Yes (ri) 
123. LI- The three...Como é que se diz terceira? 
124. CR- Third... The third picture is a crater 

 
 

Grupo 3 (extractos das interacções) 
 

 
125. AN- The first picture is... 
126. CN- ...a face 
127. AN- It isn’t a face 
128. PA- It’s a mountain 
129. CN- With the /format/ of a face 
130. AN- We need to write 

               (Alunas registam conclusões) 
131. PA- It is a mountain... 
132. AN- How do we say “parecida” (LM)? 
133. CN- It is a mountain  like a face of a man 
134. PA- It can be a woman 
135. CN- But the face is very ugly (riem) 
136. AN- The second? 
137. PA- You think it’s a mountain? 
138. AN- No/ I think it’s a vulcano 
139. PA- We don’t know it is extinct or nor 
140. AN- We can’t see... não conseguimos ver a lava 
141. PA- How do we say “cratera”? 
142. AN- /kreiter/... 'provokeitid' by a ... como se diz 

meteorito? By a meteor 
143. AN- Teacher (chamando a professora) como se diz 

meteorito 
144. P- Pardon? 
145. AN- How do we say “meteorito”? 
146. P- Meteorite// It’s similar to Portuguese... /Mi-ti- o -rait/ 
147. CL- It looks like a a /smel/ 
148. CN- Ah/ a smile// It’s a crater 'provokeitid'...by a 

meteorite 
149. CL- The fourter picture can be a 'encosta' (LM) 
150. AN- I think we should say it’s a iceberg 
151. PA- No/ it’s freezing water 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A-A 

 

 

A-P
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152. CN- We have to say we don’t have sure  
 

 
Grupo 4 (extractos das interacções) 

 
153. LU- What is the first picture? 
154. JO- It’s a rock 
155. DI- The first picture... the first picture... 
156. JO- Is a mountain... 
157. FI- The first?  
158. JO- Is a mountain... I have a reason...  
159. DI- And the second? 
160. LU- Is a vulcano... 
161. JO- No/ the three is a vulcano... 
162. DI- The last picture is... «IND» 
163. LU- (Chamando a atenção dos colegas) Attention! It is 

ice in the poles// It is ice 
164. FI- In the poles there is ice/ but I don’t think it is ice 
165. JO- Poles? What is poles? 
166. FI- Poles// North and South 
167. JO- Ah... yes (sistematizando)// The first is a rock/ the 

second is a vulcano/ the three is a crater... and the four is ice 
in the poles 

168. LU- e havia água 
169. DI- And it confirms the idea 'de' (LM) Mars have water 
170. A- (fala português) 
171. DI- In English! The teacher spank you... (riem) 

 
172. P – Excuse me... (chamando a atenção dos grupos) Can 

we begin? 
173. A – No 
174. P – One minute more 

 
 

(Grupos terminam a tarefa) 
 

175. P – Are you ready? Let’s start// What do you think this 
image represents (solicitando o grupo 2)? 

176. A – A vulcano 
177. P – Do you agree (solicitando o grupo 1)? 
178. A – No 
179. P – So/ what do you think it is? 
180. A – A mountain 
181. P – A mountain// What about you (solicitando o grupo 

4)?  

 
P-A 

 

14.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A-A 

 

 

P-A 
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182. A – Yes 
183. P – What do you mean “yes”? What do you think it is? A 

vulcano or a mountain? 
184. A – A vulcano 
185. P – A vulcano? Why do you think it is a vulcano? 
186. A – Because... «IND» 
187. P – Here... We are talking about this one here (apontando 

para a imagem)// 
188. A – «IND» 
189. P – The Moon?! What do you mean the “Moon”? 
190. A – A Mountain 
191. P – Oh! A mountain 
192. PA – A mountain like the face of a woman 
193. P – Right// A mountain that resembles the face of a 

woman// Why not the face of a man? 
194. PA – We tell woman but it can be a woman or a man 
195. P – So/ a vulcano (repetindo a resposta dada pelo grupo 

2)/ mountain/ mountain/ mountain (repetindo as respostas 
dos restantes grupos)// Right// What about the second one? 
You there (solicitando o grupo 3) 

196. A – A vulcano 
197. P – A vulcano... Why? 
198. A – Because we see the mountain and the hole 

(acompanhando a sua explicação com gestos) 
199. P – A hole? 
200. A – Yes 
201. P – A hole on top of it... 
202. A – But it could be a vulcano 
203. P – A vulcano// Are vulcanoes/ you know/ active at the 

moment on Mars? 
204. ALS – No 
205. A- If the temperatures are low/ so we can’t have any 

active vulcanoes 
206. P – Yes/ common sense tells you that if the temperatures 

are low/ it should be extinct because/ you know/ an active 
vulcano would mean hot/ lava/ right? Ok/ what do you 
think/ here (solicitando o grupo 4)? 

207. A – A vulcano 
208. P – A vulcano? For the same reasons? 
209. A – Yes 
210. P – Anything new? 
211. A - ... the... 
212. P – The... PE? 
213. PE – The floor is with... 
214. P – The ground... 

 
 
 
 

P-A 
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215. PE – The ground is with boulders 
216. P - There are boulders on the ground/ yes// Boulders/ 

holes 
217. A – ... caused by the activity of the vulcano 
218. P – Right// Caused by the activity of the vulcano in the 

past// You (solicitando grupo 5)? 
219. A – We also think it's a vulcano 
220. P – Right// Let’s start with you now (solicitando o grupo 

5 novamente)// Number 3 
221. A – It's a crater 
222. P – A crater... a crater/ right// A crater caused by the 

impact of what? 
223. A – ... of a meteorite 
224. P –Right/ of a meteorite// Why? Why do you think it is a 

crater caused by the impact of a meteorite? 
225. A – By the form... 
226. A – Because it has a hole 
227. P – Right/ a big hole... So maybe the meteorite landed 

here (apontando para o centro da cratera) ... probably// 
Right// This one// I’m very curious about what your opinion 
about this picture// You there (solicitando grupo 2)//What do 
you think about this picture? 
    ALS – «SIL» 

228. P – Yes/ you// I’m talking to you// Your group 
          (O grupo em questão não responde) 
229. P – Yes? HE? Any opinions at all? Do you have an 

opinion about this picture? 
                ALS – (abanam a cabeça em sinal negativo) 

230. P – You don’t? What about you (solicitando grupo 1)? 
No opinion? 

231. ALS – No 
232. AN – We think it is icebergs on the floor 
233. P – You think these are icebergs? 
234. AN – In the floor 
235. P - On the floor 
236. PA – (tenta dizer algo e desiste) Forget 
237. P - You/ AG no ideas? 
238. AG – Marks of water in the floor 
239. P – On the floor... Marks of water on the floor// It could 

be// You (solicitando grupo 5) 
240. DI – Ice in the poles 
241. P – Ice? 
242. DI – In the poles 
243. P – What do you know about Martian poles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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244. DI – Anything 
245. P – Nothing 
246. DI – Because the form is round (fazendo gestos) 
247. P – Oh yes! Common sense again... Empirical 

knowledge... So/ I’m not going to tell you whether your 
predictions were correct or not because you’re going to find 
out by yourselves// You’re going to read the text I left on the 
table and... you have copies of these images here/ Right? 
Well/ you have copies in black and white... Groups?! 
(chama a atenção dos alunos) ... you have copies of the 
pictures and you’re going to describe these images as 
accurately as possible... according to the text... You have a 
lot of information about the pictures and you’re going to say 
what picture is this (apontando para a 1ª imagem), ... what it 
represents/ what caused it// Ok... All the information that 
you can// You have 5 minutes  

 
 
 
 
 

(Alunos iniciam a tarefa em grupo. A professora clarifica as 
instruções e auxilia quando solicitada) 

 

Grupo 4 
 

(Alunos lêem o texto. O JO lê alto) 
248. DI- FI reads about face... The second is correct 
249. LU- Is a vulcano// Ok ok/ it's correct! (lê) 
250. JO- Yes, the second is a vulcano (chama a atenção dos 

colegas para parte do texto) 
251. FI- The four is correct 
252. LU- Yes/ it is ice 
253. DI- (Lê informação no texto sobre “The Happy Face of 

Mars” 
254. LU- It's a crater 
255. JO- Ah! The Happy Face is the four 
256. FI- Yes/ the four that direction... 
257. DI- (Lê outra vez) 
258. FI- Correct// The four is a ... (lê o texto) it was originated 

by a meteorite 
259. JO- The three is a vulcano 
260. LU- The four is also correct 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-A 
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261. JO- (Lê a parte do texto sobre a possibilidade de ter 
existido água no planeta) 

262. FI- (Lê a parte do texto que fala das baixas temperaturas 
de Marte) But is ice... 

 
 

263. P - Ok? Right.... So/ The first picture... What can you tell 
me about the first picture? Yes/ JO (solicitando o aluno)// 
Were you correct? 

264. JO – It's a mountain 
265. P – So... Your predictions were... 
266. JO - Correct 
267. P – A mountain// And it is known as... 
268. ALS – The Face... 
269. P – The Face... 
270. A – «IND» 
271. P - The name... The Face... 
272. DI – The Face on Mars 
273. P – (regista no quadro) It’s a mountain// Why do you 

think it looks like a face? 
274. AN – A human face// The eyes/ the mouth/ the nose... 
275. P – Yes... But why do you think it looks like a face? 

Why? 
276. DI – The form... 
277. P – But what caused this effect? What do you think 

caused this effect? 
A – «SIL» 

278. P – When you take a picture... when you take a 
photograph... 

AN – (levanta o braço) 
279. P- Yes? 
280. AN – Light 
281. P – Yes/ light/ very well// And not only the light... 
282. PA – The Atmosphere/ sombra 
283. P – Yes... Shadows// Lights and shadows do funny 

things// This was the effect of lighting and shadows/ The 
Face on Mars (apontando para a imagem)// The second one/ 
GR 

284. GR – Olympus /mu:ns/ 
285. P – Olympus Mons// What is Olympus Mons? 
286. GR – is a vulcano 
287. P – A vulcano? 
288. GR – It’s finished 
289. P- Well/ it’s extinct at the moment  

(Aluna levanta o braço e pede para falar)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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290. P – Yes/ PA 
291. PA – We can say it is a vulcanic mountain 
292. P – Yes// This is a vulcanic mountain called Olympus 

Mons because it refers... or it is named after Greece’s 
highest mountain/ ok? The highest mountain in Greece is 
called Olympus// So, it is called Olympus because of a 
mountain we have in Greece// Well/ what can you tell me 
about this volcanic mountain? There’s a comparison in the 
text between Olympus Mons and the Everest// Do you know 
what the Everest is? 

293. AN – Yes// The biggest mountain on earth 
294. P – Yes... The highest and the largest mountain on 

Earth// What is the highest mountain of the solar system? Is 
it the Everest? What is it? 

295. A – (lendo)  larger than the state of Arizona. 
296. P – Yes... What? The Everest or this mountain 

(apontando para a imagem)? 
297. A – This mountain 
298. P -  It is as large as Arizona/ a state in the USA/ but that 

was not my question// My question was...What was my 
question? 

299. A – The largest in the solar system... 
300. A – The highest... «IND» 
301. P – Yes/ the highest mountain of the solar system... This 

is it// Olympus Mons is the highest and the largest mountain 
of the solar system// Compared to it/ the Everest is a tiny-
whinny... (faz gestos) 

302. A – Short 
303. P – Not short 
304. A – Small 
305. P – A very tiny-whinny/ small mountain/ like our Serra 

da Estrela// Of course/ this is relative// Right... We’ve been 
talking about that Face there (refere-se a “The Face on 
Mars” e exibe um acetato com a imagem)// Can you see the 
face there? 

306. ALS – Yes 
307. P – Can you see the other mountains? That one also has 

an eye/ a hole// Number 3// What is number 3? You/ AG 
308. AG – A crater... 
309. PA -... originated by a meteorite 
310. P – A crater originated by a meteorite// What is it called? 
311. AG – The Happy Face of Mars 
312. P – It is called “The Happy Face of Mars”/ because... 
313. AG- It is smiling...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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314. P- See the mouth here (apontando para a imagem)? The 
Happy Face of Mars, right... What about the last picture? 

315. A – Ice 
316. P – Ice? PA/ what can you tell me about the last picture?  

You said this was an sort of an iceberg... 
317. PA – It’s channels of water 
318. P – These (apontando para os canais na imagem) 

represent channels/ channels through which/ once/ in the 
past/ water may have flown// Right/ do you understand? 

319. A – Yes... «IND»... rivers 
320. P – Yes/ this is the evidence that water existed on Mars// 

So/ what we’re going to do now is (campainha toca)... 
We’re not going to do anything after all// I’ll see you next 
lesson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.20 
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MARS  SMILES  FOR  THE  CAMERA 

 
Mars Global Surveyor 

 
 
PRE-READING 
 
1. Before reading the text look at the images sent back by the Mars Global Surveyor mission 

and try to identify the Martian characteristics that they represent. 
 
 
2. Now read the text to confirm or to correct your predictions. 
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 The planet Mars landed in the middle of immense public attention on July 4, 1997, 
when Mars Pathfinder touched down on a rocky ancient flood plain. Two months later, Mars 
Global Surveyor (MGS) went into orbit, sending back pictures of towering volcanoes and 
gaping abysses at a resolution never seen before. Although we had become familiar with a 
whole lot of interesting images about the Red planet, namely the so called “Face on Mars”, 
which is actually a mountain that has a superficial resemblance to a human face due to the 
lighting conditions at the time the photograph was taken by the Viking mission in 1976, the 
Mars Global Surveyor added further information to our knowledge.  
 Thanks to the MGS, we now know that young lava flows on the flanks of Mars’ 
volcanic mountains which were  thought  to be extinct. Olympus Mons is not only Mars’ 
largest volcanic mountain (its total area is larger than the state of Arizona, in the USA), but 
also the largest mountain of the entire solar system rising 25 km above the surrounding terrain. 
By comparison, the summit of Mount Everest is less than 9km above sea level!... 

Nowadays, Mars is too cold to support liquid water on its surface. However, the 
spacecraft orbiting Mars also returned images of channels and flood valleys and these features 
suggest that liquid water once flowed on the planet’s surface. The site where Pathfinder 
landed, Ares Vallis, is an example of such channels. Mars’ “Happy Face” is another well 
known picture of the Red Planet and, although this image had been already transmitted by the 
Viking mission, Mars Global Surveyor’s modern cameras took a much clearer picture. The 
“Happy Face” is officially known as Galle Crater and scientists believe that it was originated 
by a meteorite that has fallen on the Martian surface. 

The next mission to Mars is called the Mars Odyssey and the orbiter is going to be 
launched on 30 March 2001. Its primary aim is to act as a communications device for further 
missions. 
                 Source: NASA Internet site 
         
 
READING 
 
A) Are the statements below T (true) or F (false) according to the text? 
 

1.  The “Face on Mars”, which is actually a mountain, was first photographed by the Mars 
Global Surveyor.         (   ) 
 
2. Scientists believe that water exists on Mars.     (   ) 
 
3. Mount Everest is the highest mountain of the solar system.   (   ) 
 
4. Galle Crater is known as the “Happy Face” on Mars.    (   ) 
 
5. The Viking mission is NASA’s next mission to Mars.    (   ) 
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B) With your partner discuss the characteristics of Mars, as well as facts that you are 
aware of, and write them in the table below. 

 
 

Characteristics of Mars 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

 
Professora/Aula: A2 
Assunto da aula: Exploração Especial 
Enfoques da observação: Tipologia do questionamento e níveis de participação 
Observadora: Prof. A 
 

 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la  na reflexão 
que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir  questões semelhantes no seminário de 
pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e personalizada sobre a 
sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 
 
 

1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 

 
Nesta aula não houve grandes surpresas relativamente aos comportamentos que eu 

esperava dos alunos. Com efeito, estes envolveram-se activa e entusiasticamente na aula, 
demonstrando níveis de participação verbal superior ao da aula anteriormente observada. 

 
 
 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos?  
 

 Os objectivos propostos para a aula foram globalmente atingidos. 
 
 
 

3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 
modo diferente? 

 
Teria mais cuidado na organização do quadro. Efectivamente, na fase da correcção dos 

exercícios de leitura (que decorreram da aula anterior), não houve uma grande preocupação da 
minha parte com a organização da informação que ia registando no quadro, e só me apercebi 
desse facto quando limpei o quadro para colocar as imagens com que iniciei a aula 
propriamente dita (Global Surveyor). 
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4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
 

 Depois de visualizar a K7 e analisar o protocolo da aula, concluí que relativamente ao 
foco de observação “tipologia das questões formuladas” há um maior equilíbrio entre o 
número de questões com baixo/elevado nível cognitivo do que na aula previamente analisada.  

Em meu entender, este equilíbrio levou também ao aumento do nível de participação dos 
alunos. De facto, enquanto que na aula analisada anteriormente se verificou que 32% das 
respostas foram dadas por duas alunas cuja competência linguística parece ser superior à dos 
colegas, nesta aula já não se verificou o domínio das interacções verbais por parte destas duas 
alunas e, consequentemente, o nº de alunos que estabeleceu interacção verbal com a professora 
foi maior (15 vs 11). Para além das 4 novas participações, o nº de vezes que os alunos 
intervieram oralmente também foi superior. A título de exemplo, posso referir o caso do PE, 
que aumentou o nº de intervenções de 4 para 10; da AG (de 1 para 3), da DI (de 6 para 7), da 
C (de 1 para 4), do J (de 3 para 6), da G (de 4 para 5), etc. Para este facto contribuiu não só o 
aumento de questões de PC, mas também o facto de a docente ter direccionado as questões e 
aumentado o “wait time”.  
 Também considero que, na sua maioria, os alunos se esforçaram por resolver as suas 
dificuldades linguísticas de modo autónomo, quer na interacção com os colegas, quer na 
interacção com a professora. Para tal, os alunos recorreram a estratégias de análise e de 
controlo (Ecomp). Aquando da interacção verbal com a professora os alunos raramente 
abandonam a mensagem (isto sucedeu 1 vez com a P), embora o seu discurso seja 
caracterizado por hesitações e por uma linguagem minimalista (omissão do sujeito, de 
preposições ou artigos). Enfim, considerando que os alunos têm bastantes dificuldades ao 
nível do domínio de língua, doravante este será um dos aspectos que vou tentar aperfeiçoar e 
desenvolver.   
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 
 

 
Professora/Aula: A2 
Assunto da aula: Exploração Espacial 
Enfoques da observação: Tipologia do questionamento e níveis de participação 
Observadora: Prof. B 
 
 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula acima referida, pois assemelham-se às questões a discutir em 
seminário de pós-observação. 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 

Começo por salientar que corroboro as apreciações que foram feitas, quer pela segunda 
observadora, quer pela própria docente, no que concerne a tipologia das questões colocadas e a 
tipologia das estratégias utilizadas pelos alunos. Acrescento que, à laia de sugestão, julgo 
eficaz que, ao proceder à explicitação de um termo ou expressão, se deva fazer uso de termos 
ou expressões que simplifiquem e possam esclarecer o aluno, por este estar familiarizado com 
os mesmos. Aconteceu, talvez pontualmente nesta aula, a professora andar repetidamente à 
volta de “aim” e “accomplished”, sem substituir os termos, não me parecendo esclarecedora 
para os alunos. 

Reforço que a disposição dos registos no quadro também é importante, devendo ser feita 
de modo claro e com alguma ordem. 

O “wait-time” ainda precisa de ser melhor trabalhado porque nota-se uma certa ansiedade 
que pode ser lesiva para os alunos no que diz respeito à execução das tarefas, embora não o 
tenha sido nesta aula. 

Considero ainda que as partes introdutórias das diferentes tarefas são um tanto longas e 
podem oferecer alguma dificuldade aos alunos menos capazes. A rapidez com que a docente 
fala também me parece lesiva e a ela aludem também os alunos nas suas apreciações. 

Em suma, diga-se que os objectivos traçados para esta aula foram atingidos na sua 
generalidade. Relativamente ao foco de observação para esta aula, saliento que me pareceu 
uma aula nitidamente mais participada. O teor das questões colocadas foi melhor pensado, 
conduzindo a um maior sucesso. O número de questões de elevado nível cognitivo foi mais 
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reduzido e, como consequência, os alunos foram mais eficazes nas suas intenções 
comunicativas. 

A interacção intra-grupo também apresentou níveis satisfatórios, tendo sido possível 
apercebermo-nos de algumas estratégias de comunicação e resolução de problemas na LE, 
nomeadamente o recurso à LM, a invenção de vocábulos e a linguagem gestual, entre outras. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aula: A2 
Assunto da aula: Exploração Espacial 
Enfoques da observação: Tipologia do questionamento e níveis de participação 
Observadora: Prof. C 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula acima referida, pois assemelham-se às questões a discutir em 
seminário de pós-observação. 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 

Os objectivos delineados para esta aula foram atingidos, pois os alunos conseguiram 
especular sobre as imagens do planeta Marte, embora com muitas deficiências linguísticas. 
Dialogaram entre si, utilizando a LE dentro das suas capacidades linguísticas, embora também 
recorrendo à LM. 

A docente começou a aula com a correcção do trabalho de casa direccionando as questões, 
o que levou um maior número de alunos a participar (relativamente à última aula observada) e, 
ao ter tido a preocupação de manter um fio condutor lógico entre os vários passos da aula, 
facilitou a compreensão dos conteúdos abordados. 

Passando às imagens do planeta Marte, os alunos especularam sobre estas, primeiro em 
grupo (A-A) e depois interagindo com a docente. Creio que a participação activa de mais 
alunos se deve ao facto de a docente ter formulado mais questões de nível cognitivo mais 
baixo (relativamente à última aula observada): na 1ª fase da aula foram colocadas muitas 
questões de CM para se proceder à correcção do trabalho de casa, e muitas questões de PC 
aquando da leitura do texto para confirmação das previsões dos alunos sobre as imagens 
exibidas. Em resultado, a interacção P-A foi mais positiva. Relativamente às estratégias a que 
os alunos recorreram para superarem as suas dificuldades, há um predomínio de estratégias 
compensatórias, nomeadamente de análise (aproximação e invenção) e controlo (na sua 
maioria, recurso à LM). Por vezes, pediam ajuda e recorriam às estratégias de cooperação, 
nomeadamente à solicitação. 

Ao ler as reflexões dos alunos, apercebi-me da confusão que alguns revelam relativamente 
aos assuntos focados na aula. Daí eu sugerir que, no final de cada aula, sejam reservados 
alguns minutos para que os próprios alunos ditem o sumário. Também sugiro que o “writing” 
seja mais desenvolvido, dando tempo a cada grupo para elaborarem pequenos textos com 
ideias sobre os conteúdos discutidos. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 

 
 
Professora/Aula: A3  
Observadoras: B e C  
Assunto da aula: Exploração Espacial           
Enfoque da observação: Atitudes face ao erro   
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 

1. Que objectivos identificou para esta aula? 
 

• Desenvolver espírito de autonomia na resolução das tarefas; 
• Desenvolver competência comunicativa, utilizando a LE para: 

- partilhar opiniões e informação com os colegas sobre o tema tratado na aula 
- interagir verbalmente com a docente, respondendo às questões formuladas por 

esta 
- demonstrar compreensão de enunciados escritos através da resolução de várias 

actividades de leitura, nomeadamente: a) atribuição de frases-tópico aos 
parágrafos de um texto, identificando a sua ideia principal; b) identificação de 
frases verdadeiras e falsas; c) preenchimento de um quadro com argumentos 
pró e contra o projecto NASA-MIR. 

 
• Desenvolver a capacidade de expressão escrita através da: 

- completação de frases relativas ao texto, utilizando as suas próprias palavras. 
 

 
• Desenvolver competência comunicativa, utilizando a LE para: 

- partilhar opiniões e informação com os colegas sobre o tema tratado na aula 
- interagir verbalmente com a docente, respondendo às questões formuladas por 

esta 
- demonstrar compreensão de enunciados escritos através da resolução de várias 

actividades de leitura, nomeadamente: a) atribuição de frases-tópico aos 
parágrafos de um texto, identificando a sua ideia principal; b) identificação de 
frases verdadeiras e falsas; c) preenchimento de um quadro com argumentos 
pró e contra o projecto NASA-MIR. 

 
• Desenvolver sentido de cooperação, através da: 

- resolução das tarefas e actividades propostas em grupo. 
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2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 

programa? 
  
 Os objectivos identificados para esta aula vão de encontro aos previstos no programa 
da disciplina, nomeadamente: 

- interpretação e compreensão de enunciados orais/escritos 
- produção de enunciados orais/escritos 
- desenvolvimento de práticas de relacionamento interpessoal que promovam a 

cooperação e o sentido de responsabilidade 
- desenvolvimento da autonomia face ao professor 

 
 
 

3. Que materiais pretende utilizar? 
 

- Texto “Shuttle MIR: An  Experiment in Science and Politics”  
- Imagem da ISS 

 
 
 

4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
 

 Em primeiro lugar, pretendo formular algumas questões sobre os conteúdos iniciados 
na aula anterior de modo a estabelecer um fio condutor entre as 2 aulas. De seguida, 
supervisionei a correcção das frase-tópico escolhidas pelos alunos para os vários 
parágrafos do texto, bem como a correcção das actividades de identificação de informação 
textual. A tarefa desta aula consiste na discussão, em grupo, sobre os argumentos contra e 
a favor do projecto NASA-MIR e, após a conclusão da mesma, os alunos procederão ao 
registo das suas conclusões no quadro. Esta actividade de correcção será supervisonada 
pela professora que tentará ajudar os alunos a reflectir sobre os seus enunciados de modo a 
colmatarem eventuais “desvios” (cf. definição linguística do erro). Finalmente, será pedido 
aos alunos que completem frases relativas ao texto utilizando, porém, as suas próprias 
palavras. Tal actividade tem como objectivo consciencializar os alunos sobre a sintaxe e 
morfologia da LE. 

 
 
 

5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 
Depois de verificar que a maior parte dos alunos tem uma competência estratégica 

relativamente autónoma face à resolução de problemas linguísticos que constituem um 
obstáculo à comunicação e, em consequência da dificuldade em distinguir por vezes o que 
é estratégia comunicativa daquilo que é um erro, desejo que observem o modo como reajo 
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aos desvios linguísticos do aluno, as estratégias a que recorro para ajudar os alunos a 
reflectir sobre a língua e a consciencializarem-se da forma correcta. 

 
 

6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a 
aula? 
 
Desejo obter feedback sobre o meu comportamento em todas as situações em que um 

erro é cometido, bem como sobre os comportamentos dos alunos face às tarefas 
apresentadas pela professora. 

 
 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
        (adaptado) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 
 
Professora/Aula: A3  
Observadoras: B e C     
Tema da aula: Exploração Espacial 
Enfoque da observação: Atitudes face ao erro 
 
 
 
 
 

1. P – May we begin? 
2. ALS – Yes 
3. P – Right/ so what did we talk about in the previous lesson? 

Who would like to tell me? GR 
4. GR – We talked about MIR 
5. P – About MIR 
6. PA – Stora/ posso ir chamar a AN que não deve saber onde é 

a sala? 
7. P – Go call her... I saw her in the hall/ upstairs/ kissing a boy 
8. ALS – (riem) 
9. P – Kidding/ just kidding// Right/ we talked about MIR 

and... what is MIR/ CA? 
10. CA – A name of a R/u/ssian space station 
11. P – Right... A name of a Russian space station// What was 

the purpose/ the objective/ the goal of this space station/ JO? 
12. JO – The objective of ...  
13. P – Louder/ I cannot hear you 
14. JO – The objective of that space station is space exploration 
15. P – ... was to explore the space. It was to explore the space 
16. JO – «IND» ... experiment 
17. P – Right/ and to make experiments/ very good// Where 

were we exactly? You were supposed to provide a topic 
sentence for each of the paragraphs/ weren’t you? So who’d 
like to begin? Paragraph one/ what is paragraph one about/ 
LU? 

18. PA – (Aluna pede autorização para entrar na sala) May I? 
19. P – Yes... any excuses for your... 
20. PA – Diga stora 
21. P – Any excuses for your... delay? 
22. PA – Yes. Eu estava... 
23. P – Pardon? 
24. PA – I am in the other... 
25. P – You were 

 
Transcrição da Aula 

 
Hora 

Sentido 
da 

Interacção 

14.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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26. PA – Yes/ upstairs/ and I think I’m going to have the class 
there but then I ask... (ri) 

27. P – Alright/ have a seat// Paragraph one, what is paragraph 
one about/ LU? 

28. LU – The modules of MIR 
29. P - The modules of MIR... Do you agree with LU? Do you 

think that “the modules of MIR” is the most important idea 
in this paragraph?  

30. PA – In which paragraph? 
31. P – In the first// GR 
32. GR – MIR is launched into Earth’s orbit by Russia... 
33. P – Repeat 
34. GR – MIR is launched into Earth’s orbit by Russia in 1986. 
35. P - That is the idea/ MIR is launched... but if it was in 1986 

it is “ MIR was launched into space or into... So, MIR was 
launched into...where? (regista a frase no quadro com a 
colaboração dos alunos). Let’s continue// This group here/ 
the 2nd paragraph 

36. EU –  In 1986 MIR... «IND»  the meaning of MIR 
37. P – So/ the main idea of this paragraph... what topic sentence 

did you write/ did you choose? 
38. EU -  The meaning of MIR 
39. P – The meaning of MIR/ do you agree? 
40. ALS – Yes 
41. P – And what is the meaning of MIR/ AN? 
42. AN – Peace/ commune and village  
43. P – Peace/ commune and village// So/ we can write ... 

(regista a frase tópico no quadro)// The third paragraph/ this 
group here/ PT/ What is the most important idea of the third 
paragraph? 

44. PT – The goals of MIR was scientific re/z/earch in six areas 
45. P – Again 
46. PT - The goals of MIR was scientific re/z/earch in six areas 
47. P –The goals or the aims... 
48. PT – objectives 
49. P – Right/ the objectives of MIR... (regista a frase no 

quadro) The fourth paragraph/ DI 
50. DI – The critics and proponents of the NASA-MIR project  
51. P – Right/ that is ok// So/ this paragraph is about criticism 

against MIR and/ of course/ arguments put forward in order 
to defend the NASA-MIR project... Can you rephrase what 
you said? Both parts are putting forward arguments/ so you 
can say something like this “arguments...” 
DI – «SIL» 

52. P –A favor... Arguments... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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53. DI – NASA-MIR project...(lê algo do texto) 
54. P – DI/ You said that this paragraph was about criticism 

against the NASA-MIR project and about the arguments the 
proponents/ the people that defend the project/ put forward// 
In order to build up a shorter   sentence   you   could  just say   
arguments (LM) "contra e a favor"... 
DI – «SIL»  

55. P – Arguments for and... (LM) "contra" 
ALS – «SIL» 

56. P – ...against/ Is this a new word?  
           (alguns alunos fazem um sinal afirmativo) 

57. P – It is? 
58. DI – No/ I don’t remember 
59. P – You didn’t remember it// So arguments for and against 

the NASA-MIR project (regista no quadro). Can you tell me 
those arguments? What arguments for MIR were put 
forward/ JO? 

            JO – «SIL» 
60. P – What did the people say/ the people that defended the 

NASA-MIR project? 
            JO – «SIL» 

61. P - Who would like to help JO? 
62. AN – They say 
63. P – They said 
64. AN – They said it was an important stage for the 

International Space Station  
65. P – Right/ it was an important stage/ an important phase/ for 

another mission/ which is the... 
66. ALS – International Space Station 
67. P – Oh/ I told you I would bring a photograph and I forgot 

the Blu Tack/ but I’ll show you (exibe imagem)// This is 
what you have  in your copy in the last page// This is a 
picture of the International Space Station/ ISS/ ok?  I’ll put it 
here// Right/ and arguments against/ arguments against the 
NASA-MIR project/ CA? 

68. CA – It is a very expensive project 
69. P – Right/ first the cost/ it was very expensive// What about 

«IND»? 
70. PA – In the Cold War/ Russia and the United States is 

enemies 
71. P – During the Cold War/ Russia and the United States/ not 

“is”/ were enemies// Right/ so maybe they didn’t trust Russia 
at the time// Ok/  let’s continue// Paragraph 5/ any volunteer? 

            (aluno levanta o braço) 
72. P – Yes/ FI... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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73. FI – The countries that contributed for the /I/SS 
74. P - The countries that contributed for the /ai/SS 
75. FI - /ai/SS 
76. P – So/ the countries that contributed for the ISS mission, 

or... 
77. PA - «INT» 
78. P- Yes/ PA? 
79. PA – The association of some countries in order to build the 

biggest space station in the world  
80. P - The association of some countries in order to build the 

biggest space station in the world/ of all times// Can you 
make it shorter?  

81. PA – The association of some countries 
82. P – What countries? 
83. PA – Russia and the United States 
84. P – And several European countries// If you start the 

sentence by “countries” (pigarreia) sorry ... how do you 
complete it? 

85. PA - ...that participate 
86. P – that participate or involved in what? 
87. PA – ... the International Space Station 
88. P – Right/ in the International Space Station//  So/ the last 

paragraph... (pigarreia) I don’t understand what’s happening 
to my voice.../countries involved (regista a frase no quadro) 
in the ISS/ an acronym for International Space Station// 
Let’s continue// This (referindo o exercício B da ficha de 
trabalho) is a very short exercise. Did you do it/ the true-
false exercise? 

89. ALS – No 
90. P – You didn’t? 
91. ALS – No 
92. P – Why am I not surprised? 
93. PA – Because you don’t tell us 
94. P – Oh/ because I didn’t tell you to do it... But you should do 

it anyway/ even if I don’t tell you to// Do it now/ discuss it in 
groups// You have to point or to say whether the statements 
are true or false and correct them// Did you understand? You 
also have to correct the false statements 

 
(Alunos realizam a actividade em grupo e a professora auxilia 
quando solicitada) 

 
 
 

 
 
 

A-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

14.44 
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95. P – We are going to begin now/ ok? Right// I want a 
volunteer from that group (solicitando o grupo 2) to go there 
(referindo-se ao quadro) and write the answer for number 
one and two/ the first and the second statement// First read 
the statement (dirigindo-se à turma) You are to pay attention 
to your colleague 

            (Aluna começa a escrever a frase) 
96. P – HE... Read the sentence 
97. HE – MIR is an American... 
98. P – Again 
99. HE - MIR is an American space station. False 
100. P – Why is it false? 
101. HE – MIR is a R/u/ssian space station. 
102. P – Because MIR is a R/ə/ssian space station/ very 

good// Can you write that? 
(Aluna escreve no quadro “MIR is an Russian space station”) 
 

103. CR- Isn't it "a"? 
104. P – Yes/CR? 
105. CR – Not “an Russian” but “a Russian” 
106. P – Not “an” Russian, but “a” Russian/ Right/ Can you 

tell me why/ CR? 
107. CR – Because the word don’t start with a ... vogal 
108. P – (Apontando para o artigo) Right/ because the word 

doesn’t start with a vowel// We use the article “an” when the 
word that follows starts with a vowel/ which is not the case// 
Number two/ read the statement 

109. HE – MIR was launched into space in its complete form/ 
False 

110. P – Right/ it is false// Why is it false? 
111. HE – MIR was sent into space in additional modules  
112. P – MIR was sent into space in modules/ you don’t have 

to say additional modules/ you can just say “modules” 
(voltando-se para a turma) parts/ small parts that form a 
whole// Do you agree? 

113. ALS – Yes 
114. HE – (aluna escreve “MIR was sent into space in 

additional modules”) 
115. P – HE, you don’t have to write “additional”/ That’s 

from the text and you can improvise 
 
(Aluna sente dificuldade em escrever “modules” correctamente e a 
professora soletra o vocábulo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

A-P 

14.55 
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116. P – Have a seat/ A volunteer from this group/ The 
research that the scientists performed on MIR cannot be 
performed on Earth/ is it true or false? 

117. PE – It’s true 
118. P – Why is it true? 
119. PE – Because the Earth is different from the space 
120. P – What’s different between the Earth and the space? A 

lot of things are different... 
121. PE – The soil/ the temperatures on other planets  
122. P – They weren’t really on another planet/ they were in a 

spaceship/ in a space station...What about the atmosphere? 
123. PE – The gravity is different 
124. P – Right/ the gravity there is different... it is less than in 

here. 
125. AN – All the air is conditioned 
126. P – Excuse me?  
127. AN – All the air is conditioned  
128. P - Conditioned? What do you mean “conditioned”? 
129. AN – Condicionado/ não é normal 
130. P – Right/ inside the space station there is microgravity... 

they move “slowlier” than we do/ ok? Have you seen the 
film “Space Cowboys”? 

131. ALS – No 
132. P – What about “Apollo 13”? 
133. ALS – Yes 
134. P – Do you remember that scene where the astronauts are 

drinking and the water comes up from the glass and they try 
to catch it (acompanha a explicação com gestos)? Do you 
remember? That’s because of microgravity/ So PE 
(voltando-se para o aluno que se encontrava no quadro) the 
next one/ number four/ read the sentence first 

135. PE – (Lendo) The NASA-MIR project was consensual 
136. P – The NASA-MIR project was consensual/ Is it true or 

false? 
137. PE – False 
138. P – Right/ why is it false? 
139. PE – The NASA-MIR project was inconsensual 
140. P – (solicitando a turma) Can you help him? 
141. AN – The NASA-MIR project was... 
142. A - There are people for and against the project 
143. P – The NASA-MIR project wasn’t consensual because 

there are people for and against... (dá instruções ao aluno 
que está no quadro) 

144. PE – (regista a frase no quadro e tenta conferir a ideia de 
negação através de um prefixo) It  is inconsensual? 

 
 
 
 
 
 
 

P-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A-P 



 60

145. P – No/ Instead of “was consensual” what’s the negative 
of “was”? 

146. PE – Wasn’t 
147. P – Right/ wasn’t consensual// If you wanted to be more 

specific you could add “because there are people for and 
against the project” 

(aluno regista no quadro “The NASA-MIR project wasn’t 
consensual because has people for and against) 

148. P – Instead of “has”/ how do you say “há” (LM)? “Has” 
means “ter”/ How do we say “há”... a book on the table? 

149. A – There are 
150. P – “there is” in this case (referindo-se ao exemplo que 

tinha dado)/ In this case (referindo-se à frase no quadro) 
“there are” instead of “has”/  because there are people for 
and against the project 

151. PA – Teacher 
152. P – Yes? 
153. PA – The phrase is in the past? 
154. P – The sentence 
155. PA – Right 
156. P – Right/ can you explain why it is in the past? 
157. PA – Because it was in 1985 
158. P – Right/ 
159. PA – So we ... Ah/ right// Nós é que temos mal 
160. P – Good/ I won// (ri) 

                 (alunos riem) 
161. P- MA/ would you like to do the last one? Ok/ so come 

here and read the sentence 
162. MA – (lê a frase) It is true 
163. P – It is true/ The last one is true// So/ let’s move on// 

We’ve been talking about the fact that some people were for 
the project and other people were against the project and 
what you’re going to do now is... you have a list here and 
you’re going to fill in the list with arguments for the project 
and against the project// So/ on the one hand/ you have to 
think of arguments for the project// On the other/ you have to 
point out arguments against the NASA-MIR project... In a 
list form/ you don’t have to write sentences/ just list the 
arguments for and against 

164. A – Teacher/ we write “against” with an “n”? 
165. P – Yes/ with an “n” (registando a palavra no quadro)  

 
(Alunos trabalham em grupo e a professora clarifica as 
instruções e auxilia quando solicitada) 

 

 
 
 
 
 
 

P-A 

A-P 

A-P

15.00 
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166. P – So, how are things going? Can we start correcting the 
exercise? 

167. ALS – No 
 

168. P - I believe we can start correcting the exercise// 
Remember that you must use your own words/ ok? I want 
someone/ for example/ it can be LU... (aluno não reage) 
Hello... LU/ it can be you// Come here and write one 
argument for... (Aluno não se mexe) Come here boy... LU/ 
stand up/ come... Ok/ go there and write one argument for 
project/ can you read me? (Aluno mostra a ficha de trabalho 
à professora onde não consta nenhum argumento a favor do 
projecto) 

169. P – (ri) Against? 
             (aluno faz sinal afirmativo) 

170. P – (dirigindo-se ao grupo que trabalhou com o LU nesta 
tarefa)  For  how  long  have  we  been working on this? For 
how long/ 10 minutes? 

171. ALS – Maybe 
172. P – Maybe... It can’t go on like this... 10 minutes for one 

sentence is not.../ you know/ ... good// Let’s look at the 
sentence “is very expensive”... This is a topic but 
nevertheless I «IND» You generally start the sentence with 
the subject or with the verb? 

173. ALS – The subject 
174. PA – Isn’t it “was very expensive”? 
175. P -  It was very expensive/ very good PA// Let’s change 

it for the past (voltando-se para o aluno que se encontrava no 
quadro) Ok/ you may return to your seat// One argument 
for...CR 

176. CR - (regista frase no quadro) The cooperation between 
enemies countries... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A-A 

P-A 

 
 
 

P-A 

A-P 

15.15 
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Shuttle MIR: 

An Experiment in Science and Politics  

 
 
 
BEFORE READING 

 
1. In groups describe the images, read the title of the text and speculate on its potential 

content. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 

2. Now read the text so as to check if your predictions were correct or not. 
 

 
 
Space Station MIR was launched into Earth's orbit from Russia in 1986. Russian 

scientists devised a plan in which the main section of MIR was launched first, and then 
additional modules would be sent to dock with MIR and become a part of the space station. 
According to the plan, MIR's final configuration would allow it to house six people.  
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The name MIR has a few different translations. The official translation is "peace", but 
MIR can also be translated as "commune" or "village". Today MIR can be permanently staffed 
by two or three cosmonauts, but visiting crews have raised MIR's population to six for a 
month at a time.  

Above all, MIR is a home for scientific research that cannot be done on Earth. When 
MIR was launched, its research goals were focused in six main areas: space technology, 
astrophysics, resources, technology, biotechnology, medicine and biology. Humans who 
inhabit MIR are not just the conductors of experiments...they are the subjects of study of the 
effects that long stays in space have on the human body and mind.  

Since 1995, NASA has sent several astronauts to live on the Russian space station. 
Critics to this NASA-MIR project argue that the project has cost too much and has returned 
limited gains. On the other hand, proponents to the project reply that this was a necessary 
preparation for the International Space Station (ISS) that has begun recently, and that 
international co-operation in space, between countries that have been enemies for so long 
(during the Cold War) is very important.  

In all, seven astronauts have been residents of MIR and Andy Thomas is the last. His 
return to Earth marks the completion of what is commonly known as International Space 
Station Phase I, a program that the USA, Russia, Japan and the 14 member states of the 
European Space Agency (which includes Austria Belgium, Denmark, Finland, France, 
Germany, Ireland, Italy, The Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland and the UK) 
are developing in order to learn more about the co-operation of people from different countries 
living together in space, as well as to answer vital questions about how humans, animals and 
plants function in space, how our solar system originated and developed, how we can build 
better technology in space  
 
        Source: Internet document 
         (adapted) 
 
 
 
 
READING 
 
 
A) Write a topic sentence for each paragraph. 
 

Paragraph 1: ____________________________________________  

Paragraph 2: ____________________________________________ 

Paragraph 3: ____________________________________________ 

Paragraph 4: ____________________________________________ 

Paragraph 5: ____________________________________________ 
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B) Are the statements below true (T) or false (F) according to the text? Correct the false 
statements. 
                  T          F 
1. MIR is an American space station.             
_____________________________________________________________ 
2. MIR was sent into space in its complete form.             
_____________________________________________________________ 
3. The research that the scientists perform on MIR cannot be done on Earth.      
_____________________________________________________________ 
4. The NASA-MIR project was consensual.                       
_____________________________________________________________ 
5. It is thought that Phase 1 offered an opportunity for nations, once adversaries, 
 to unite their resources for the benefit of all mankind.           
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
C) Fill in the table with the arguments put for and against the NASA-MIR project. 
 
 

 
FOR 

 
AGAINST

 
-  
- 
- 
- 
 

 
- 
- 
- 
- 

 
 
D) Complete the sentences below according to the text. 
 

1. In 1986, Russia______________________________________________________ 

2. Seven or so astronauts_________________________________________________ 

3. Some people believe that the NASA-MIR program__________________________ 

______________________________________________________________________ 

4. The current objectives of MIR space station________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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FOLLOW –UP 
 
Writing – writing task 
In about 100 words comment on the statement below: 
 

One of the most valuable contribution of Phase 1 has been the way it 
brought American and Russian personnel together in multifaceted 
scenarios where they were required to work real issues and keep the 
bureaucracy at bay. 
                           
                              Frank Culbertson, Director of  ISS Phase 1 Program 

 
 
 
 

ISS (International Space Station) 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 
 

Professora/Aula: A3 
Assunto da aula: Exploração Espacial 
Enfoque da observação: Atitudes face ao erro 
Observadora: Prof. A 
 

 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la  na reflexão 
que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir  questões semelhantes no seminário de 
pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e personalizada sobre a 
sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 
 
 

1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 

  
 Os alunos corresponderam (uns com mais facilidade do que outros) ao que eu esperava 
deles. De assinalar que não esperava que desconhecessem o termo “against”. Contudo, a 
tentativa de introduzir tal vocábulo na primeira actividade que visava a verificação da 
compreensão do texto (actividade de T/F) acabou por se verificar positiva, pois tornou a 
ligação entre esta actividade e a seguinte (preenchimento de um quadro com argumentos a 
favor e contra o projecto NASA-MIR) mais linear e evidente para os alunos. 
 
 
 
 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
 
 Na globalidade, os objectivos foram atingidos pelos alunos, embora o grupo 5 (D, L, F 
e J) tivesse alguma dificuldade no preenchimento do referido quadro. Tal dificuldade pode 
ter sido originada quer pela falta de tempo, má gestão do mesmo ou pelas dificuldades em 
compreender o texto. Em meu entender, o segundo factor apontado foi o mais 
determinante havendo condicionado a completação da tarefa com sucesso, pois os alunos 
deste grupo discutem bastante para resolver as mesmas, mas a dificuldade em fazerem-se 
entender faz com que necessitem de mais tempo do que os restantes grupos.  

 
 
 
 



 68

3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 
modo diferente? 
 
Estaria mais atenta não só às intervenções dos alunos, mas também às minhas próprias 

intervenções. 
 
 
 
 

4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
  

 Julgo que procedi correctamente face à maior parte das “incorrecções” dos 
alunos. De facto, estive maioritariamente atenta, corrigindo os seus desvios linguísticos, 
fruto de participações orais, através da reformulação dos seus enunciados depois de estes 
terem terminado a exposição das suas ideias/opiniões, para evitar interromper a sua 
fluência de raciocínio bem como a fluência comunicativa. Em outras ocasiões, quando o 
aluno cometia um erro ao nível da utilização dos tempos verbais, repetia com uma forma 
interrogativa a forma verbal incorrecta para o fazer reflectir sobre a mesma e levá-lo a 
corrigi-la sozinho, o que aconteceu na maior parte das vezes. Em duas situações não houve 
correcção dos desvios dos alunos, uma vez por distracção e outra porque a aluna tentava 
explicar a sua entrada tardia na aula. Achei que nesta última situação, a comunicação da 
mensagem era mais importante do que a correcção gramatical. 

 Relativamente à minha postura face às incorrecções produzidas em enunciados 
escritos, tentei que fossem os próprios alunos a corrigi-las, fomentando uma reflexão de 
teor metalinguístico, integrando o erro no processo de aprendizagem e aquisição da 
linguagem. Julgo, porém, que uma abordagem mais sistematizada aos desvios linguísticos 
se impõe, e que talvez seja pertinente planificar aulas cuja linha orientadora seja mesmo a 
análise e a reflexão sobre o erro, talvez a partir de oficinas de escrita ou através da auto-
correcção nos portefólios. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 
 

 
Professora/Aula: A3 
Assunto da aula: Exploração Espacial 
Enfoque da observação: Atitudes face ao erro 
Observadora: Prof. B 

 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula acima referida, pois assemelham-se às questões a discutir em 
seminário de pós-observação. 
 
1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 
 
 
 Os objectivos traçados para esta aula foram atingidos, uma vez que, apesar das 
dificuldades evidentes, os alunos conseguiram expressar-se quase exclusivamente em LE. 
 Relativamente ao enfoque de observação, saliente-se que quase todos os erros 
ocorridos foram alvo de correcção por parte da docente. De facto, apenas 20% dos erros não 
foram corrigidos pela mesma. Os erros ou faltas mais frequentes situam-se ao nível da 
pronúncia e da adequação dos tempos verbais às situações pretendidas, embora também 
tenham ocorrido alguns erros de ortografia, concordância entre o artigo indefinido e a palavra 
que este determina e ainda erros ao nível do sentido. 
 A reacção da docente à falha do aluno foi quase exclusivamente feita através da 
repetição da forma correcta imediatamente a seguir à intervenção do aluno e através de curta 
explicação num ou noutro caso (por exemplo, na primeira ocorrência de “a” e “an”).  
 Não me pareceu haver exageros nas correcções que foram feitas, contudo saliento que 
por vezes a correcção pode ser castradora para o aluno, inibindo-o em futuras intervenções. 
Dependendo das actividades em curso, muitas correcções podem ser feitas no final da mesma. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 
 

 
Professora/Aula: A3 
Assunto da aula: Exploração Espacial 
Enfoque da observação: Atitudes face ao erro 
Observadora: Prof. C 
 

 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula acima referida, pois assemelham-se às questões a discutir em 
seminário de pós-observação. 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 

 Os objectivos delineados para esta aula foram na generalidade atingidos. Os alunos 
utilizaram a LE para comunicar e demonstraram compreensão da mesma, salvo raras 
excepções. 

 Tendo em conta que o texto foi dado numa aula anterior e que os alunos não 
conseguiram realizar todas as actividades relativas ao mesmo, pode-se inferir que houve 
alguma dificuldade por parte dos alunos na compreensão do mesmo. Daí eu sugerir que os 
alunos sejam aconselhados a fazer resumos dos textos analisados, resumos esses que poderão 
fazer parte dos seus portefólios. Deste modo, os alunos não só reflectirão sobre as suas 
dificuldades, tirando conclusões úteis (por exemplo, falta de vocabulário), como também 
ficarão com um registo das ideias principais dos textos, havendo assim uma maior prática da 
construção frásica correcta. 
 Relativamente ao enfoque da observação, houve a preocupação por parte da docente 
em corrigir a maior parte dos erros cometidos pelos alunos, sendo estes de vária ordem: 
pronúncia, sintaxe, concordância verbal, etc. No momento em que o aluno cometia o erro, a 
docente corrigia-o, com excepção de 2 vezes. Todavia, creio que o modo como a docente 
corrige o erro é demasiado subtil, pelo que o aluno quase que não se apercebe, como foi o caso 
do primeiro erro que a docente corrigiu /ru/ssian. A correcção diluiu-se no contexto e num 
momento posterior outro aluno pronuncia a mesma palavra de modo errado. Aquando da 
correcção do artigo definido, a docente tenta concentrar mais a atenção dos alunos, solicitando 
a ajuda de uma aluna para explicar o seu uso e dando, depois, uma explicação mais precisa. 
No entanto, num outro passo da aula, um outro aluno troca o “a” por “an”. Daí eu sugerir que 
a docente prepare aulas posteriores nas quais o objectivo principal seja o colmatar das 
dificuldades linguísticas dos alunos. Conduzir os alunos à construção de regras é, quanto a 
mim, muito positivo, pois estes têm um papel muito mais activo na construção do seu 
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conhecimento. O portefólio pode, mais uma vez, ser muito útil pois os alunos podem fazer as 
suas reflexões em Inglês e a docente poderá orientar a auto-correcção da competência 
linguística dos alunos.  
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
 

Professora/ Aulas: A4 e 5   
 
Tema/Assunto: Workshop de Escrita   

 
 
 
 
 
 
 
 

Grupos/Alunos 
 

Solicitações 

Grupo 1 
 
CA 

 
Queremos dizer “forte”. É “strong” ou 
“stronger"? 

Grupo 2 
 
GR 
 
GR 
 
GR 

 

We want to say: “viver novas 
experiências” 
We agree but she doesn’t agree. How do 
we say? 
Teacher, “apesar de”

Grupo 3 
 
PA 
AN 
PA 
PA 

 
 
Can we say “a period of our lives?” 
How do we say “Sem dúvida?” 
Can you write “dor de cabeça?” 
How do we say: “Em suma?”

Grupo 4 
ÂG 

 

Do we say “to the one hand?” 
Grupo 5 
 
JO 
CA 

 

How do we say “Aproveitar?” 
How do we say “Em geral” 

 
Quadro 1 - Solicitações dos alunos (Workshop da escrita) 
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Grupos 

 
Erro 

 
Categorização 

do erro 

 
Correcção do aluno 

 
Resulta

do 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
- Undoubtely that the adolescence 
is... 
- The adolescence is... 
- ... about the life  
- ... others news 
- ... fill 
- However, is usually the adolescents 
thought... 
 
- ... a special atraction 
- ... as us 
- ... disire 
- ... being adolescent it is 
 

 
gram de ordem 
gram de adição 
gram de adição 
gram de adição 
gram selecção 
gram selecção 
gram  de ordem e 
selecção 
grafo-fonológico 
gram selecção 
grafo-fonológico 
gram de omissão 
e de adição 

 
-Adolescence is undoubtedly... 
- Adolescence is... 
- ... about life 
- ...other new 
- ... feel 
- However, adolescents usually 
think... 
 
- ... a special attraction 
- ... like us 
- ... desire 
- ... being  an adolescent is 

 
posit 

 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 

 
posit 
posit 
posit 
posit 

 
 
 
 
 
 

2 

 
- ... sometimes is very difficult been a 
teenager 
- When we are a teenager... 
- ... sometimes we fell great 
- to go outside home with the friends 
- ... a date with boy/girlfriend 
- ...oll the time 
- To conclud 
-...we can say that the adolescence  

 
gram de omissão 
e de selecção 
gram de selecção 
gram de selecção 
gram de omissão 
e de adição 
grafo-fonológico 
grafo-fonológico 
gram de adição 

 
- ... sometimes it is very difficult 
to be a teenager  
-When we are teenagers... 
-...sometimes we felt great 
- to go outside the home with 
friends 
- ... a date with a  boy/girlfriend 
- ... all the time 
- To conclude... 
-... we can say that adolescence 

 
posit 

 
posit 
inef 
posit 

 
posit 

 
posit 
posit 

 
 
 
 
 
 

3 
 

 
- When we are old... 
- When we are adolescents we fell 
strong... 
- When we go out on a date with 
boyfriend... 
- We don’t have responsabilities... 
- We are dependent of our parents... 
-Adults don’t understood us... 
- Adolescence is the worse period of 
our lives 

 
semânt de 
selecção 
gram de selecção 
 
gram de omissão 
 
grafo-fonológico 
gram de selecção 
gram de selecção 
semânt de 
selecção 
 

 
- When we are aged... 
- When we are adolescents we 
felt strong... 
- When we go out on a date with 
the boyfriend... 
- We don’t have 
responsibilities... 
- We are dependent on our 
parents... 
-Adults don’t understand us  
- Adolescence is the worst 
period of our lives 

 
inef 
inef 

 
inef 

 
posit 
posit 

 
posit 
posit 

 

4 

 

 
- Go out with the friends in the 
evening... 
 
- The bad aspects are: don’t have 
independence 
- We can spend many time playing... 
- ... and didn’t had responsibilities 
- we can’t answer to this question 

 
gram de selecção 
 
gram de omissão 
 
semânt de 
selecção 
gram de selecção 
gram de adição 
 

 
- To go out with friends in the 
evening... 
- The bad aspects are: we don’t 
have independence 
- spend a lot of time playing 
- ...don’t have responsibilities 
- ...can’t answer this question 

 
posit 

 
posit 

 
posit 
posit 
posit 

 

Quadro 2 -  Correcções efectuadas pelos alunos na oficina de edição 
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A6 e 7 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 
 

 
Professora/Aulas: A6 e 7  
Observadoras: B e C  
Assunto da aula: Present Perfect             
Enfoque da observação: Abordagem ao ensino da gramática 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 

1. Que objectivos identificou para esta aula? 
• Utilizar a LE para partilhar opiniões e experiências relativamente 

a: 
- atitudes adoptadas recentemente e que provocaram 
alegria/aborrecimento nos pais; 
- sonhos e aspirações ainda por concretizar 
 

• Reconstruir conhecimento sobre o funcionamento da língua através da: 
- construção de frases que exigem a utilização do present perfect; 
- construção de uma regra de utilização do present perfect 
 

• Desenvolver sentido de cooperação, através da: 
- resolução das tarefas e actividades propostas em grupo. 

 
2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 

programa? 
  
 Os objectivos desta aula relacionam-se com os objectivos gerais do programa, em 
especial no caso dos objectivos que se seguem: 
 - usar apropriada e fluentemente a LE, revelando interiorização das suas regras e do 
seu funcionamento; 
 - desenvolver práticas de relacionamento interpessoal favoráveis ao exercício do 
sentido de responsabilidade e autonomia. 

 
 

3. Que materiais pretende utilizar? 
 Apenas uma ficha de trabalho sobre o present perfect, com informação relativa à sua 
forma, uso, etc. 
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4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
 
 Pretendo utilizar uma abordagem de natureza construtivista, que parte do 
conhecimento prévio do aluno sobre, por exemplo, o past simple, para o novo 
conhecimento que o present perfect activa. Assim, os alunos serão expostos a um 
comprehensible input em que o present perfect é extensivamente usado, para que estes 
possam identificar alguns padrões e regularidades na sua forma de utilização. 
Posteriormente, os alunos serão solicitados no sentido de construírem frases em que 
recorrem à sua experiência pessoal que se relacione com acções às quais atribuíram uma 
importância significativa e que tenham ocorrido num mapa temporal recente, o que 
implica o recurso à estrutura gramatical em questão. Finalmente, e em resultado deste ciclo 
baseado numa filosofia de "experimentação e erro", e também em virtude do feedback 
fornecido pelos colegas e por nós próprias, será solicitado aos alunos que analisem as suas 
frases, a situação em que esta nova forma gramatical é utilizada  e que, ainda em grupos, 
procedam à completação de frases que explicitam a forma e uso do conteúdo gramatical 
em questão. 

 
 

5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
  
 Desejo que verifiquem se a abordagem metodológica pela qual optámos teve 
resultados positivos ao nível da construção de novo conhecimento por parte dos alunos. 
Também desejo verificar se eles são autónomos na resolução das tarefas e se os meus 
comportamentos facilitam o desenvolvimento de uma atitude autónoma da parte deles. 

 
 

6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a 
aula? 

 
- Utilização da LE na resolução das tarefas em grupo; 
- Construção de frases gramaticalmente aceitáveis; 
- Preenchimento dos espaços constantes na ficha de trabalho de forma correcta. 

 
 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
        (adaptado) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 
 

 
Professora/Aulas: A6 e 7            
Tema da aula: Família (conteúdo gramatical: “present perfect”) 
Enfoque de observação: Abordagem ao ensino da gramática 
Observadoras: B e C 
 
 
 
 
 

 
  
1. P – I want you to tell me what we talked about or what we did in 

the previous lesson// What did we do Carla? 
2. CA – We talked about some problems that parents have with 

their child/ children 
3. P – Children/ especially with teenage sons and daughters// What 
did the teenagers do that upset their parents? 
4. GR – She dyed the hair in green colour 
5. P – Oh/ right// The girl dyed her hair in green colour// Your 
group/ what did the teenager do? 
6. AN – She cut school 
7. P – She cut classes at school// Here (dirigindo-se ao grupo 4)/ 
what did the teenager do? 
8. CR – She got home late 
9. P – She got home late// Did she tell the parents that she was 
going to arrive late? 
10. PE – No 
11. P – Your group (dirigindo-se ao grupo 1)/ what did the teenager 
do? 
12. CA – She was dating someone her parents didn’t like 
13. P – LU/ what did the teenager do that annoyed his father/ 
especially his father? 
14. LU – He drove the parents’ car without asking for permission 
15. P – As you know/ sometimes teenagers do things they think are 
completely alright/ but that their parents consider completely 
wrong// And I’m sure that you have already done things that 
annoyed your parents/ for example… 
16. PE – I broke a window 
17. P – You’ve broken a window… What was the reaction? 

 
Transcrição e Descrição da Aula 

 
Hora 

Sentido 
da 

Interacção 

13.32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P - A 
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18. PE – Bad 
19. P – Bad?! Did they smack you? (ri) 
20. PE – No (ri) 
21. P – ÂG/ have you ever done anything that annoyed your 
parents? 
22. ÂG – Yes 
23. P – What have you done? 
24. ÂG – I stayed in a party to… I went to a party and I stayed more 
time than my parents let me 
25. P – You've stayed for more time than you were supposed to PA, 
I’m sure that although you always talk about how well you get on 
with your parents/ you must have done something that upset them 
26. PA – Many things 
27. P – Many things?! What have you done? 
28. PA – I came many times late 
29. P – Oh/ you’ve arrived late 
30. PA – Not in the night 
31. P – Not in the evening... 
32. PA - During the day//  Or when I leave without saying... 
33. P – You leave the house without saying?! 
34. PA – Only one time or two 
35. P – You’ve done it only once or twice 
36. GR - I sometimes take friends to my house and I don’t say 
37. P – You don’t tell your parents that you have guests... 
38. GR - Yes 
39. P – AN have you ever done anything that upset your parents? 
40. AN – When I ask for go out and she don’t let me go 
41. P – Don’t?! 
42. AN – Didn’t let me go 
43. P – I suppose there was some shouting at the house 
44. AN – Yes/ I was angry and she was angry too 
45. P – Have you ever done something that irritated slightly your 
parents? 
46. GR – I broke a mirror 
47. P – You’ve broken a mirror... And you/ MA 
48. A – I ask to stay at home at night 
49. P – You’ve asked them to stay at home at night… Don’t you 
usually stay at home at night? 
50. A – Go out 
51. P – Oh/ you’ve asked them to go out// You/ boys/  have you 
done anything recently/ for example/ this school year/ that annoyed 
your parents? 
52. FI – Hum... 
53. P – Have you ever lied to your parents? Have you ever made an 
untrue statement? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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54. FI - Yes 
55. P – Have they found out about your lie? 
56. FI – Yes 
57. P – What was the reaction? 
58. FI – Bad 
59. P – What about you/ LU? Have you ever listened to music at full 
blast/ at full volume? 
60. LU – Yes 
61. P – And? 
62. LU – My parents… We have a relationship… a bad relationship 
63. P – You have a bad relationship// Did you listen to music as 
loud as possible/ like heavy metal for example/ when you were a 
child? 
64. LU – Yes 
65. P – You did?! JO/ what about you? 
66. JO – No 
67. P – Of course not// When you were children you did things that 
you don’t do now// That’s what being a teenager is all about, you 
change your behaviour/ your patterns of behaviour change// What 
you’re going to do now is... you’re going to think about things that 
you have done for some time and still do/ things that you’ve done 
recently that made your parents feel proud and about things you did 
when you were children and that you don’t do anymore 
 
(Regista proposta de trabalho no quadro) 
68. P - So/ you’re going to think about (lendo a informação que 
constava do quadro) “Things you’ve done for some time and still 
do/ as opposed to things I did when I was a child and don’t do 
anymore/ “Things I’ve done recently that annoyed my parents/ 
Things I’ve done recently that made my parents feel proud of me”// 
Ok? Last but not least/ “Things I have never done/ but would like to 
do”// You’re going to list those things and write them in the 
appropriate place (referindo-se à “tabela” que consta do quadro) 
(Alunos copiam os tópicos para o caderno) 
69. P -   When you finish writing/ please start discussing with your 
group// “Things I have never done”… You have never dyed your 
hair in green colour/ but I’m sure you’d like to or/ who knows/ a 
piercing 
 
(O grupo inicia a tarefa e a professora explica novamente o que 
devem fazer a um grupo que solicitou um esclarecimento) 
70. P – Ask each other what you have done… CR/ask her 
71. PA – AN 
72. P – No/ I mean you 
73. PA – (rindo) the third 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

13.39 
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74. CR – What things you have… 
75. P – Have you… 
76. CR – …done lately that made your parents feel proud of you? 
77. A – I have good marks 
78. P – You have had good marks 
79. PA – When I behave well… 
80. P – Hum… 
81. PA – Not everyday 
82. P – Not always… Start listing 
 
 
83. P – Let me explain something because I believe you didn’t 
understand this very well// For example/ the first question/ you’re 
going to say for how long you’ve done some things/ for example/ 
have you started an activity recently/ like sports? 
84. GR – Yes 
85. P – So/ I have… (regista no quadro). What sport? 
86. GR – Swimming 
87. P – I’ve sum for… For how long have you been swimming? 
88. GR – For a year 
89. P – I have swum for a year (regista no quadro)// You’re going to 
say for how long you have done things… 
 
(Alunos trabalham em grupo) 
90. P – Teacher/ we say “roller skates”? 
91. P – Yes/ roller skates 
 
 
 
92. P – People/ shall we begin? Ok/ let’s start with that group// 
Shhh, Shush!! “Things I have done and still do” 
93. PT – We have studied English for four years 
94. P - We have studied English for four years (regista no quadro)// 
You/ CA/ tell me something that you have done and still do 
95. CA – I have played football for a year 
 
(Professora regista no quadro e continua a elicitar informação dos 
alunos relativamente a actividades que iniciaram no passado e que 
ainda realizam) 
 
96. P – Tell me something you did when you were children that you 
don’t do now// LU… Not LU/ he listened to Heavy Metal// FI… 
FI – (silêncio) 
97. CA – I  don’t play with dolls 
98. P – And in the past? 

 
P-A 

 

 
 
 
 

A-A 
 

14.00 

P-A

A-P 
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99. CA – Yes 
100. P – So/ I… 
101. CA - …played with dolls 
102. PA – I still do 
103. P – You still do?! 
104. PA – No/ I’m kidding 
105. P – Hó Hó Hó… Sorry// Now/ things you have done recently 
that annoyed your parents 
106. AD – She has broke… 
107. P – Not broke… 
108. AD - … broken  
109. P – She has broken a window (regista no quadro) 
110. AD – No 
111. P – Not a window?! 
112. AD – Her mother’s favourite vase 
113. P – Ok (rindo)/ let’s change it (faz correcção no quadro) 
 
(Professora continua a elicitar dos alunos as actividades relativas ao 
tópico em questão) 
 
114. P – Things you’ve done recently that made your parents feel 
proud 
115. DI – What means proud? 
116. P – You’re asking now?! At the end of the lesson? To feel 
proud is to feel happy with something the son or daughter has done// 
This group 
117. PA –  I have good marks 
118. P – We could write “I have had good marks” (regista no 
quadro) Things you have never done/ but would like to do 
119. PE – Drive a car 
120. P – How can I write this? I have never… 
121. A – Drive 
122. P - No... 
123. PA - … driven a car 
 
(Professora continua a elicitar dos alunos as actividades relativas ao 
tópico em questão) 
 
 
124. P - I’d like to draw your attention to the sentences we’ve just 
written here (lendo frase do quadro) “I played with dolls” what 
tense is this? 
125. Vários – Past simple 
126. P – (apontando para a coluna do present perfect e sublinhando 
as formas verbais) This tense here is new and it is called…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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127. A – Present 
128. P – Not just present// It is... 
 A – (silêncio) 
129. P – Present perfect and as you can see it is used in different 
situations than the past simple// When do we use the past simple? 
To refer to… 
130. Vários – Actions that started in the past and finished in the 
past 
131. P - Actions that started in the past and finished in the past// In 
this case/ “Things I have done recently and still do” the action 
started… 
132. CR - … in the past 
133. P – But continues in the … 
134. PA - …present 
135. P – You’re going to build up a rule for the present perfect// 
(Dá instruções para a resolução da ficha de trabalho) 
136. PA – In English? 
137. P – Yes// Bear in mind these situations (apontando para os 
exemplos que constam do quadro) 
 
 
(final da aula) 
 
 
 
 
 
(Extracto do início da aula seguinte) 
 
138. P – Ok/ now... Who can tell me what we talked about last 
lesson? 
139. ÂG – We talked about the present perfect 
140. P – Right// Can you tell me how the present perfect is formed? 
141. CA – It is formed with the auxiliary verb “to have” in the 
present and with the main verb in the past participle 
142. P – Right (regista resposta da aluna no quadro) and when do 
we use the present perfect? 
143. AD – We use the present perfect to refer to actions that have 
happened recently 
144. P – Right// We use the present perfect to refer to recent 
events// Do we know exactly when these events have occurred? 
145. Vários – No 
146. P – So/ we use the present perfect to refer to recent events 
without a definite time given (regista no quadro)// We also use the 

 
 
 

P-A 
 

14.10 

14.15 

14.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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present perfect with expressions that indicate recentness or 
indefinite time/ such as... 
147. PT – Recently 
148. ÂG – Lately 
149. CA – Briefly 
150. P – Briefly?! No/ briefly means “brevemente”/ it does not 
indicate recentness 
151. AN – Just 
152. P – Yes/ for example/ I’ve just finished my homework 
153. PE – For 
154. P – For/ right// In the first example you had to mention actions 
that you’ve done for some time// For example/ I’ve swum for 2 
years 
155. Filipe – S/ai/nce 
156. P – Since/ We use since to refer to actions that started in a 
specific time in the past but that still may continue in the present// 
Right/ now let’s solve that exercise you have in your worksheet// 
You must fill in the gaps with either the past simple or the present 
perfect  
 
(Alunos resolvem a actividade em grupo) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A-A 

 

14.35 

14.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
 



 85

 
 
 
 
 

PRESENT PERFECT 
 

Complete the sentences below in order to build a rule about the form and usage of the present 
perfect. 
 
 

1. The present perfect is formed with the auxiliary verb _______________ (in the 
present) and with the ___________________ in the past participle. 

 
 E.g. __________________________________________________ 
 
 
 
2. We use the present perfect to refer to ___________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
E.g. ________________________________________________________ 
 
 
 
3. We sometimes use the present perfect with expressions that indicate recentness or 

indefinite time, such as: 
 ______________________ 
 ______________________ 
 ______________________ 
 ______________________ 
 
 
 
4. We also use the present perfect to refer to actions that ______________________ but 

still happen in the present. 
 
 E.g. _______________________________________________________ 
 
 
 
 

Present perfect vs Past simple 



 86

 
In contrast, we use the past simple to refer to _______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
E.g. _________________________________________________________________ 

 
Practice 
A) Fill in the gaps with the past simple or the present perfect of the verbs in brackets. 
 

As far as the issue “bringing up children” is concerned, parents may have different 
opinions. Take the Robinson and the Ellison families for example.  

In the past, the Robinsons _____________ (believe) that the parents should control the 
teenage sons and daughters’ actions in order to prevent them from getting into trouble. Their 
daughter, Susan, __________ (not/appreciate) their attitude very much and she ____________ 
(consider) that her parents __________ (be) intrusive and authoritarian. In fact, she 
_________ (feel) that  she _______ (have) two prison guards as parents and __________ 
(argue) a lot in order to get permission to do what she __________ (want) to. However, the 
Robinsons _________ (change) their attitudes towards their daughter  recently and they 
__________ (adopt) a less managerial role. 

On the other hand, the Ellisons______________ (never/impose) rules on their two 
daughters. They believe that children should learn rules from personal experience and, 
consequently, they______________ (never/force) their daughters to go to bed at a certain 
time, to study or to wear certain clothes. They ______________ (already/ be) through some 
unpleasant situations, like being warned by the school headmaster that their daughters had 
misbehaved in class, but they believe that children should be brought up in a liberal 
environment, so they __________ (not/change) their permissive attitude towards their 
daughters.   
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aulas: A6 e 7 
Assunto das aulas: Present Perfect 
Enfoque da observação: Aborgagem ao ensino da gramática 
Observadora: Prof. A 
 

 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la  na reflexão 
que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir  questões semelhantes no seminário de 
pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e personalizada sobre a 
sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 
 
 

1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 

  
 Os comportamentos dos alunos foram ao encontro aos esperados e demonstraram 
entusiasmo e envolvimento nas tarefas de aprendizagem. Tal pode ter sido potenciado pelo 
facto das tarefas em questão se encontrarem enraizadas nas suas vivências, experiências e 
ambições pessoais. Os alunos também utilizaram a LE para comunicarem e para 
resolverem as tarefas propostas, o que ocorre já com alguma naturalidade.  
 
 
 
 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
 
 Considero que os objectivos identificados para esta aula foram atingidos pelos alunos, 
que conseguiram resolver as tarefas propostas com sucesso através do trabalho 
colaborativo.  

 
 
 
 

3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 
modo diferente? 
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Penso que caso voltasse a leccionar esta aula, optaria por fazer alguns registos no 
quadro ainda na fase da motivação. Quando optamos por centrar de forma tão enfática os 
conteúdos nas vivências particulares dos alunos, há sempre o risco de os alunos ignorarem 
a forma, porque estão totalmente envolvidos na substância e o seu domínio linguístico 
ainda não lhes permite utilizar um conteúdo gramatical desconhecido de forma 
inconsciente. Assim, se houvesse procedido a alguns registos no quadro, talvez tivesse 
assistido a uma maior convergência entre o sentido e a forma logo no início da aula.  

 
 
 
 

4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
  

Considero que uma abordagem gramatical que se fundamenta em orientações de 
pendor construtivista e que aqui se materializou numa prática indutiva contribuiu para que 
esta aula tivesse resultados bastante positivos. Sinto que os procedimentos utilizados 
conferiram à aula uma lógica interna em que cada momento fluía naturalmente para o 
seguinte e em que se procurou constantemente estabelecer uma dialéctica entre as 
necessidades dos alunos, as suas experiências/realidades e entre a forma e a substância 
linguística, e que terminou num momento importante de sistematização, que foi realizada 
pelos próprios alunos. Para finalizar, penso que os níveis de motivação que os alunos 
mostraram ao longo da aula dificilmente poderiam ter sido atingidos, se tivéssemos optado 
por uma abordagem mais tradicional e na qual o seu papel seria sem dúvida menos activo.      
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 
 

 
Professora/Aula: B1       
Observadoras: A e C 
Assunto da aula: Poluição            
Enfoque da observação: Gestão de tempo 
 
 
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 

1. Que objectivos identificou para estas aulas? 
 

Utilizar a LE para exprimir opinião acerca: 
 - do estado doentio do planeta e sobre as causas que conduziram ao mesmo, 
enumerarando exemplos concretos de ameaças ao equilíbrio ambiental; 
- das consequências futuras das acções do Homem neste domínio.  

 
 
 

2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 
programa? 

  
 Em geral, os objectivos traçados para esta aula vão ao encontro dos consignados no 
programa da disciplina. Como em muitas outras aulas, os alunos serão confrontados com 
enunciados orais e escritos, os quais permitirão a concretização de um outro objectivo 
generalizante, ou seja, a compreensão desses mesmos enunciados. 

 
 

3. Que materiais pretende utilizar? 
- Poster (exibindo o planeta Terra sendo transportado para o hospital numa maca) 
- Canção "We kill the world", dos Boney M. 
- Cartões (com frases em discurso directo) 
 
 
4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
- Como "pre-task", pretendo exibir o poster e conduzir os alunos ao diálogo sobre as 
causas do estado do planeta. 
- Individualmente, os alunos tentarão atribuir a ordem correcta às várias estrofes da 
canção. 
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- Em pares, os alunos procurarão responder e resolver os exercícios de interpretação 
propostos. 
- Finalmente, à laia de jogo, os alunos transmitirão (segredando) frases em discurso directo 
aos colegas e apenas o último dará a conhecer a frase à turma, recorrendo às 
transformações necessárias para o discurso indirecto. 

 
 

5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 Vivendo numa angústia constante por não cumprir os planos que concebo para as 
aulas, interessa-me, fundamentalmente, nesta primeira fase, saber que gestão é que faço do 
tempo, com vista a perceber a razão de não dar cumprimento às metas pré-estabelecidas. 
 
 
6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 

alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a 
aula? 

 Em geral, é minha ambição obter uma participação activa por parte dos alunos. 
- 1º obter resposta às questões formuladas; 
- 2º obter prontidão na participação e entusiasmo nas actividades propostas; 
- 3º conseguir que os alunos partilhem opiniões com os colegas e comigo própria, bem 
como emitir  juízos críticos sobre a temática em discussão. 
 
  
7. Que informações sobre a turma devemos conhecer enquanto registamos os dados? 

Há algumas características sobre a turma (ou sobre alguns alunos em particular) 
que  podem condicionar o decorrer da aula? 

 Nada a assinalar 
 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
        (adaptado) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
Professora/Aula: B1 
Observadoras: A e C 
Tema da aula: Ambiente 
Enfoque da Observação: Gestão de tempo  
 
 
 
 
 

 
1. P – Global warming is already a consequence/ a 

consequence of that... What else/ MA? 
2. MA – Deforestation 
3. P – Deforestation// Very good// Some other examples... 

Let me just note them down so that you don’t repeat 
yourselves ok? (professora escreve no quadro e resume o 
que foi dito pelos alunos) Think of something else and tell 
me// Causes for the unhealthy state of the earth 

4. A – Carbon dioxide 
5. P – Carbon dioxide/ very good/ carbon dioxide// Someone 

said the CFCs before... What else leads to such a state of 
the body and mind? We talked about a number of things 
that provoke this kind of situation  

6. A – Greenhouse effect 
7. P - Greenhouse effect is a result as well/ a kind of 

consequence (escreve no quadro)// And someone said 
global warming before/ which has directly to do with that// 
So/ this (apontando para palavras registadas no lado 
esquerdo do quadro) leads to that (apontando para palavras 
registadas no lado direito)// Very good// What else? 

8. A – The smoke from the cars 
9. P – Smoke/ which has to do with CFCs/ carbon dioxide/ 

but the smoke from the cars I suppose is carbon monoxide 
(regista no quadro)// Very good... Anything else? No? 
What kind of pollution are you talking about when you say 
pollution? 

10. A – Air pollution 
11. P – Air pollution/ right// What else? The atmosphere/ the 

air pollution/ the atmosphere is what? Is it a solid state? I 
don’t think so// Anything else? 

12. A – Water pollution 

Transcrição e Descrição da Aula  
Hora 

Sentido 
da Interacção 
da Interacção 

13.32 08.40  
 
 
 
 
 
 

P-A 
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13. P – Water pollution// A lot of marine life is disappearing as 
a consequence of water pollution// What is it that pollutes 
the water/ provokes the pollution of the water? 

14. A – Chemical products 
15. P – So/ chemical products lead to polluting the air/ 

polluting the water...  What other types of water pollution 
do you know? I told you about those long pipes that... Do 
you remember that? No? Anyway/ this is for you to warm 
up/ so I think... But before we go on/ I think it’s important 
to think of a title to this poster here// Can you think of a 
title? Imagine this was some kind of advertisement to a 
film... What title would you choose? 

16. A – Earth is in danger 
17. P – Earth is in danger// What else? 
18. A – The Earth is sick 
19. P – The Earth is sick// Good// Some others? 
20. A – The extinction of the world 
21. P - The extinction of the world/ very good... Who’s the 

murderer here? Who’s the murderer? 
22. A – Man is 
23. P – Man is ... I don’t think I am// Are you to blame also? 

Where do you put the paper when you go through a 
corridor in school? 

24. A – In the dustbin 
25. P – In the dustbin? That’s a very wise thing to do// 

(voltando-se para outro aluno) In the dustbin as well? 
26. A – In the floor 
27. P – In the floor? Is it... you open the floor and put it inside? 

Where is it that you put it? 
28. A – On the floor 
29. P – Very good... So/ now I think you’re ready to... Those 

titles were quite good// I have ... had thought of a title “The 
Ultimate Patient”// Does that tell you anything? Does that 
ring a bell? “The Ultimate Patient” 

30. P - So/ the ultimate patient// Do you know what ultimate 
means? What is it? 

31. A – Last 
32. P – The last patient because this time you won’t have 

any... 
33. A – Patient 
34. P – No/ we won’t have any... 
35. A – Doctor 

36. P – Doctors// You won’t have any doctors because 
doctors won’t be here anymore... (ri) Ok/ very good// So if 
you please read the stanzas... stanzas are these (apontando 

 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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para a ficha de trabalho) You can see later in the 
worksheet/ a set of verses// It’s also a synonym of verse, 
though verse is more associated with line/ the line itself/ 
right/ but there is ... it’s also possible to consider verse a 
synonym of stanza// Did you get it... what a stanza is? A 
set of ... 

   A - /SIL/ 
37.P – ... lines/ verses// Could you pass these around 

(entregando as fichas de trabalho aos alunos)? And if there 
are any left/ give to those teachers/ ok? // I give you one 
minute/ one very quick minute for you to read the text before 
you listen  and understand what you have to do 
 (alunos lêem estrofes) 

38.P – Ready to move your bones? No? 
39.A – IND 
40.P – Ready? Ready to go? Yes? 
41.A – No 
42.P – Does anyone know this song? At first/ a strange one... 

Do you know what you have to do? Did you understand 
what you have to do?  
    A – /SIL/ 

43.P – You didn’t understand what you have to do// (Voltando-
se para um aluno) Can you explain to me what you have to 
do? 

44.A – We have to order the stanzas 
45.P – You have to order the stanzas// You have to put them in 

the right order// They are jumbled 
  
(1ª audição da K7) 
 

46.P – Was it a difficult task? Yes? 
47.A – Yes 
48.P – Do you want to listen to it again? Do you think you need 

it? 
49.A – Yes 

 
(2ª audição da K7) 
 

50.P - Is it done now? Shall we start then? RI/ who said “yes”/ 
can you tell me what the first stanza is? 

51.A – (lê a estrofe) 
52.P – Is it right?  
53.P - Yes// Second one/ FE 
54.FE – (lê a estrofe) 
55.P – Number three// What do you think it is? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

08.50 

08.52 

08.58 

09.05 
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56.A – (lê) 
57.P – Very good// Number four/ MI( Do you know what 

number four is? No?  
   MI – /SIL/ 

58.P - Who knows what number four is? 
59.A – (lê) 
60.P – Very good// Number five/ Does anyone know? 
61.A – (lê) 

62.P – Are you sure this is the one? Number five? 
   A – /SIL/  

63.P – Yes or no? Is it or not? 
64.A – No 
65.P - What is it?  
66.A - (lê) 
67.P - This one is repeated// If you count again... LU/ number 6 
68.LU – (lê) 
69.P – Number seven/ VI/ do you know what number 7 is... 

   VI –  /SIL/ 
70.P – No? Do you know what comes after “we kill the world”? 

(voltando-se para um aluno) RI/ again 
71.RI – (lê) 
72.P – Very good/ “.....” (prof. lê a estrofe) Number 7/ there 

was no number 7// Number 8/ MA 
73.MA – (lê) 
74.P – The same as number five// Number nine/ ÂN 
75.ÂN – (lê) 
76.P – Are you sure? BR/ is that the one? RI/ what comes after 

that part “where will this lead to?” 
77.RI – (lê) 
78.P – Isn’t that the chorus at the end? ... (continua com a 

correcção)// MA/ you said you know 
79.MA - (lê) 
80.P- Number twelve... This is simple// It is a child singing// 

FE? 
81.FE – (lê) 
82.P – Number thirteen/ SO// Do you know what comes after 

number twelve? Are you noting down the numbers? 
83.SO – Mais ou menos 
84.P – Kind of... Who knows the right numbers? 

 
(Professora continua a elicitar a ordem correcta das estrofes 
e, posteriormente, redige-a no quadro com o apoio de um 
aluno) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

09.12 
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85.P – Turn the page and check what’s waiting for you// The 
exercise that you’re going to do now is... Have you read it 
FE? 

86.FE – Yes 
87.P – What is it that I want you to do now? 
88.FE – IND 
89.P – Speak up young man// You’re almost a man ... IND/ a 

stronger voice/ a fresher voice (ri) 
90.FE – We have to go to the text and see what make us think 

of our planet 
91.P – If you go back to the text that we’ve just heard/ you’ll 

find a number of threats to our planet and obviously you 
know a lot more/ unfortunately/ a lot more than the ones 
mentioned in the text... So/ what I would like you to do is/ 
note down/ just like notes/ in note type/ the threats that you 
can find in the text to our planet/ right? Good? Think of the 
threats and then note down...You’re going to do this in pairs 

 

 (organiza os alunos em pares e, posteriormente, circula pela 
sala clarificando as instruções e dando auxílio aos alunos 
quando necessário) 
 

92.P – (dirigindo-se à turma) Does anyone know what 
mushrooms are? 

93.A – Caranguejos 
94.P – Caranguejos!? It’s not an animal/ No...You have 

probably already studied the second world war in History 
lessons and... remember Hiroshima and Nagazaki? 
Remember? The atomic bomb was dropped and it provoked 
something compared to a mushroom// There’s a well known 
picture of the situation there// It’s also something you can 
find in the woods and that can be eaten... 

95.A – IND 
96.P – What/ sorry? 
97.A – Cogumelos 
98.P – Yes/ but that is Portuguese// They may be red with white 

circles 

99.P – (dirigindo-se à turma) Do you know what junkyards are? 
100.A – No 
101.P – Why didn’t you ask? It’s the same as scrapyards//It’s the 

place where we put/ where we keep the cars that don’t work 
properly anymore// Do you know what it is now? Junk// Do 
you know what junkfood is? It’s  a kind of a synonym... IND  

 
 
 
 
 
 
 

P-A 

09.14 

 
 

A-A 
 
 P-A 

P-A 
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102.P – Did you get it/ what junkyards are? 
103.A – Yes  

 
(Alunos continuam a realizar a actividade proposta) 
 

104.P – Ready? Are you ready? 
A – SIL 

105.P – Yes or no? So/ Let’s just make a little stop here and try 
to refer to the threats that you could find in the text// So/ 
first... one of them// RI/ you may start since you have your 
finger up 

106.RI – Fight for the trees 
107.P – Fight for the trees// That means the trees are dying// So/ 

that’s one of the threats// Something else? 
108.A – Pollution 
109.P – There’s a passage in the text which says... “Pollution 

robs air to breathe” 
 

 (campainha anuncia o final da aula) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A-A 

 
 
 
 
 
 
 

P-A 

09.19 

09.20 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aula: B1 
Assunto da aula: Ambiente 
Enfoque da observação: Gestão de tempo 
Observadora: Prof. A 
 

 
 
 

 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 
1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3.  Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 
 
 
 Parece-me que os objectivos propostos não foram atingidos nesta aula em particular e 
tal julgo dever-se não só à dificuldade de gerir o tempo em função do que havia sido 
previamente antecipado, mas também ao modo de gestão da palavra. Com efeito, após o 
momento de ligação com a aula anterior, em que foram apontadas algumas das causas para o 
actual estado do planeta em termos de poluição (através da descrição do poster), nos 40 
minutos que se seguiram raramente se ouviu a voz dos alunos, pelo que sugiro que a 
professora se mantenha mais atenta também à gestão da palavra. A extensão da música aliada 
a alguma dificuldade de acompanhamento da letra por parte do aluno e à habitual verborreia 
da docente conduziram esta aula de um modo em que o quase apagamento da figura do aluno 
foi dominante.  
 Talvez não seja má ideia centrar o processo de ensino-aprendizagem no aluno de forma 
mais visível, dando-lhe tempo e espaço para este utilizar a LE de forma mais "frásica" ao invés 
de esperar que este produza apenas vocábulos (Ex. pollution, water pollution, etc). Também 
me parece que em termos de macro-capacidades a desenvolver, esta aula ficou-se pelos 
"skills" mais passivos (reading e listening) e denotou uma tónica excessiva num questionário 
de natureza convergente, pelo que sugiro também uma maior atenção à formulação de 
questões de nível cognitivo mais elevado por parte da docente.      
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aula: B1 
Assunto da aula: Ambiente 
Enfoque da observação: Gestão de tempo 
Observadora: Prof. B 
 

 
 

 
 
 
 Esta aula teve como objectivo averiguar da razão para o não cumprimento de metas 
pré-estabelecidas de um plano. Conclui que esse objectivo não foi atingido por razões 
diversas: por um lado, era um plano ambicioso; por outro lado, houve falhas da parte da 
docente que concorreram para esse fim.  
 À primeira vista, fica a impressão que há leveza e dinamismo nesta aula. 
Aprofundando um pouco mais a observação, dá-se conta que, apesar de os alunos terem 
trabalhado os seus ‘listening’ e ‘reading skills’, estes tiveram um papel mais passivo. Tal facto 
pode dever-se à presença de duas docentes e da câmara de filmar que, de algum modo, 
inibiram quer discentes, quer docente, por estranho que pareça. De facto, verificou-se uma 
alteração significativa no seu desempenho em aula, uns porque habitualmente participam mais 
frequente e audivelmente, a última porque apresentou falas longas e colocou questões pouco 
estimulantes para o aluno. 
 Faço aqui um parêntese para salientar que, conhecendo um pouco da minha psicologia, 
o modo como reajo quando observada ou até quando conheço alguém pela primeira vez, é 
típico em mim ‘palrar’ como fuga à situação. Talvez esse pormenor, a superar futuramente, 
possa justificar o facto de cada questão, que suscitava resposta breve no aluno, ser completada 
pela própria professora com explicações mais detalhadas. É claro que esses raciocínios 
deveriam ser feitos pelos alunos e não pela docente! 
 No que diz respeito aos restantes objectivos da aula, para evitar delongas e economizar 
tempo, talvez não fosse má ideia ter optado por apenas facultar, com a ajuda dos alunos, a 
ordem correcta da canção, em lugar de proceder à leitura após duas audições. E mais haveria a 
referir, porém fico-me por aqui… 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: B1 
Assunto da aula: Ambiente 
Enfoque da observação: Gestão de tempo 
Observadora: Prof. C 
 

 
 
 

 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3.  Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
  
 O Teacher Talking Time foi demasiado se o compararmos com as intervenções dos 
alunos que poucas vezes emitiram as suas opiniões, ou por dificuldades linguísticas ou por 
constrangimento. Daí o primeiro objectivo não ter sido atingido na totalidade. Quanto a 
demonstrar compreensão do texto, quase que não houve tempo para realizar a tarefa 
respectiva, ficando os restantes objectivos inerentes às tarefas enunciadas logicamente por 
atingir. Creio que o facto da canção ser demasiado longa e um pouco difícil alongou a tarefa 
tornando impossível a realização das tarefas seguintes. Talvez a primeira parte da aula 
(descrição da imagem) não fosse tão importante assim uma vez que os alunos chegariam às 
mesmas conclusões depois de analisarem a letra da música. 
 Se muitos dos objectivos não foram atingidos, logicamente a gestão do tempo não foi 
bem ponderada. Deveria haver uma maior selecção de actividades, optando por aquelas que 
conduzissem à produção e o Theacher Talking Time deveria ter sido reduzido 
significantemente variando mais a interacção estabelecida (foi quase toda P-A). 
 A turma parece ser um tanto difícil de motivar, devido à passividade demonstrada. Já 
me apercebi das vantagens do trabalho de grupo, daí sugeri-lo, supervisionado pelo professor 
mas de modo a encorajar a cooperação e inter-ajuda nas actividades desenvolvidas na aula. 
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Reflexões sobre Necessidades e Preocupações da Professora B 
 
 

Neste projecto importa também conhecer as questões de natureza profissional que preocupam o 
professor. Tal conhecimento permite o ajustamento das práticas supervisivas às suas reais necessidades 
e, em consequência, poder-se-á potenciar o seu desenvolvimento profissional de modo mais consciente 
e eficaz. Complete as frases que se seguem de acordo com as suas convicções, sentimentos e 
preocupações face aos itens enunciados. 
 
 

1. A aprendizagem mais importante que esta última aula me facultou foi que não 
posso contar com a minha habitual espontaneidade quando tenho olhos a vigiarem 
os meus movimentos. Devo, nesses casos, pensar previamente todas as questões a 
colocar e fazer um esqueleto da aula em condições.  

 
2. Quando penso sobre a minha experiência enquanto docente, preocupo-me com  as 

competências que a função de professora me exige, preocupo-me com o público 
que tenho à minha frente, com a sua motivação e sinto-me estimulada para 
trabalhar quando as aulas são bem sucedidas. 
 

3. Eu concordo/discordo consigo no que diz respeito à predominância do "Teacher 
Talking Time" nesta aula e à pouca oportunidade que, consequentemente, dei aos 
alunos para interagir comigo e com os colegas.  

 
4. As questões que  eu tenho neste momento são (muitas)! 
 
 
5. Eu classifico a minha experiência de ensino nesta aula como: 

 
a) Pouco satisfatória     b) Satisfatória    c) Muito satisfatória     d) Excelente 
 
 

6. Outras observações: 
Esta foi a primeira aula observada e esse facto acabou por alterar o estado de 
espírito quer da docente quer dos discentes.  

       
 

 
    Prof. B 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 
 

 
Professora/Aula: B2       
Observadoras: A e C 
Assunto da aula: Exploração espacial            
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento 
 
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 
1.Que objectivos identificou para estas aulas? 
 
* Fazer uso da LE para: 
    - inferir ideias a partir de um enunciado e de uma imagem; 
    - especular sobre as implicações inerentes a missões humanas a Marte. 
 
 * Demonstrar compreensão de um enunciado escrito, através: 
    - da resposta a questões formuladas pela docente; 
    - da construção de frases-resumo sobre cada parágrafo; 
 
* Incrementar o espírito de cooperação através da resolução de tarefas em grupo.  
 
 
 
2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 
programa? 
  
 Os objectivos enunciados prendem-se com os previstos no programa da disciplina, a saber: 
- interpretação e compreensão de enunciados orais e escritos; 
- produção de enunciados orais e escritos; 
- enriquecimento de horizontes culturais e do espírito crítico; 
- desenvolvimento de práticas de relacionamento interpessoal que incrementam o sentido de 
cooperação e de responsabilidade. 
 
 
 
3. Que materiais pretende utilizar? 
- Imagem em acetato 
- Texto intitulado "Will we live on Mars" (Fonte: Time magazine) 
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3. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 

 
 Como "pre-task", pretendo que os alunos infiram o sentido de uma frase que lhes 
apresentarei e, posteriormente, através da observação de uma imagem num acetato, espero que 
especulem em torno das implicações de missões humanas a Marte. Tal será seguido de uma 
sessão plenária, na qual os alunos partilharão os seus pontos de vista. 
  Depois, procederão à leitura do texto, que será confrontado com as opiniões que 
expressaram no momento anterior e que funcionará também como estratégia de familiarização 
com informação nova que também será partilhada com os colegas verbalmente. 
 Finalmente, haverá a redacção de frases que traduzam a ideia principal de cada parágrafo. 
 
 

4. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 
 Como ainda não me foi possível a concretização das metas que estabeleço para as minhas 
aulas, pretendo que o foco da observação seja esse mesmo: o meu controle sobre o "Teacher 
Talking Time" e a tipologia do questionamento formulado.  
 
 

5. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a 
aula? 

 
 Desejo obter uma participação activa dos alunos, quer na resposta às perguntas formuladas 
por mim, quer na partilha de ideias e opiniões intra e inter-grupos. 
 Desejo também que observem se os alunos recorrem à LE para comunicar uns com os 
outros. 
 
  

6. Que informações sobre a turma devemos conhecer enquanto registamos os dados? 
Há algumas características sobre a turma (ou sobre alguns alunos em particular) 
que  podem condicionar o decorrer da aula? 

 Nesta turma há alunos que mostram alguma relutância em falar em inglês (nomeadamente 
o CA e a SO) e em participarem verbalmente sem terem sido solicitados (CA, SO, AN, BR, 
LI, SI). 
 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
        (adaptado) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 
 
Professora/Aula: B2 
Observadoras: A e C 
Tema da aula: Exploração espacial 
Enfoque da Observação: Tipologia do questionamento  
 
 
 
 
 

 
1. P – Are you ready to start? Are you boys? (distribui folhas) 

Don’t start reading the text... LI is still coming/ isn’t she?  
    A – «SIL» 
2. P – Is LI coming?  
      A – «SIL» 
3. P - You’re not sure/ you don’t know// Say “I don’t know” 
4. A – I don’t know 
5. P – Right! Good! 
6. A – She’s missing 
7. P - Does everyone have a copy? So/ today/ I’d like/ first of all/ 

I’d like you to... 
8. A – What’s the meaning of “infer”? 
9. P – Conclude... what can you get out of the text// The sentence 

that you have on top// We have a title/ a very interesting title/ 
and a text and I’d like you to read both the title and the text 
and tell me what you can infer from that/ what you can 
conclude based on the title and the text// Don’t forget about 
that if-clause 

10.  A –  «IND» 
11. P – Yes/ MA/ Speak up 
12. MA – I’m thinking 
13. P – You must be heard somewhere/ out there// So/ what can 

you infer from the title and the sentence? Have you read it? 
Can you read it/ RI? 

14. A – (lê o texto introdutório) If we flew on the cheap and lived 
off the Red Planet’s resources, we could be a two-world 
/spe/cies 

15. P -/spi/cies within a generation//Very good/ very well read// 
Now/ what does that tell us? What does that tell us? It tells 
us...what? RI/ speak up 

16. RI – It tells us about Martian resources 

Transcrição e Descrição da Aula  
Hora 

Sentido 
da Interacção 
da Interacção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

13.30 
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17. P – It tells us about Martian resources// That’s right// What 
kind of resources are they? 

18. A – The climate 
19. P – The climate/ what else? 
    A – «SIL» 
20. P – You don’t know that much about Mars/ do you? But you 

read a lot about that/ you should know by now// Well/ what 
about you/ the other RI/ what do you suggest? 

21. A – «SIL» 
22. P – Is it already possible to do that? 

23. A – No 
24. P – That’s why we have a second if-clause there// It’s only 

hypothetical// It’s not possible at the moment but it is a dream 
for scientists// That’s what you should have told me// I’d like 
you to turn to the back and you/ at the back/ join together as 
well// You’re going to do the second step of this lesson/ you 
have to think about the implications of a human mission to 
Mars// That’s for warming up/ (alunos formam grupos de 
trabalho) You have to think about the implications of a human 
mission on Mars// What must scientists and everyone think 
about before sending people to Mars/ Did you get it? 

25. A – I didn’t understand  
26. P – You didn’t understand// So/ what do the scientists have to 

think about before sending humans to Mars/ right? So/ think 
about everything possible to you and note them down/ note 
your conclusions down/ ok? Share opinions// MA/ tell your 
friends what you think is needed in order to go to Mars 

 
 (Alunos começam o trabalho) 

 
27. P – You may speak a bit louder/ I don’t mind 
  
(A professora aproxima-se de um grupo e chama a atenção de um 
aluno. Depois elicita do grupo em que este se encontra, e dos 
restantes, as respostas à actividade) 

 
28. P – Ok/ I’d like you to look at here (exibe uma imagem no 

retro-projector) and decide in what way this is... This is a little 
bit funny and it is not for you to take for serious/ it’s just for 
you to warm up/ because you’re not doing  as fast as I’d like 
you to do// So/ look  at there/ that may help you decide... other 
resources that are necessary for people to survive on Mars// 
It’s better to switch off the lights// RI/ can you do that for us? 

13.35 

13.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

 
 

A-A 

 
 

P-A 
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Switch off the lights... Thank you// The image is not the best/ 
but can you tell me what is going on there? How that will be 
possible one day 

29. A – Christmas on Mars 
30. P - Christmas on Mars/ very good// Why do you say so? 
31. A – Because we can see the stars/ and everyone is dressed on 

green 
32. P – Because there are stars and everybody is dressed in green/ 

and because there are stars you presume it is Christmas time// I 
would say it’s holiday time/ because they are thinking about 
taking snapshots// Why do they have those protections around 
their heads? 

33. A - To breathe 
34. P – To breathe// In order to be able to breathe// Why don’t 

they breathe properly there? 
35. A – Because there are no oxygen  
36. P – There’s no oxygen... oxygen is essential for people to 

survive// When do you think this will be possible? When do 
you think this will be possible? 

37. A – In a few decades 
38. P – Why do you suggest that in a few decades it will be 

possible/ RI? 
39. A – Because technology are being developed very fast 
40. P – Very good/ technology is being developed very/ very fast// 

MA/ what were you adding? What were you adding?  
41. MA – Nothing 
42. P - I thought I heard you say something// So/ RI says that this 

will be possible in a few decades because technology is being 
developed very fast/ in a fast way// What do you suggest/ HU? 
Do you agree with him? Will it be possible in a few decades? 

43. HU – No/ in a thousand years 
44. P – In a thousand years// Do you agree with that/ SI?  
45. SI – Yes 
46. P – Yes?! You agree with HU?! It will be possible to have fun 

in space... that’s so far from now... 
47. A – But that time the world has been killed 
48. P – By that time/ the world will already have been killed 

What’s your opinion/... 
49. A – LU 
50. P – No/ I was thinking about MI/ what do you think about 

whatever they’re saying? Do you think in a decade or two it 
will be possible to have life in space? 

51. A – Yes 
52. P – You do?! Why do you think so? Listen to MI 

 
 

P-A 
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53. A – Because the technologies are developing fast/ but not so 
fast as... in a few decades we can live there// In a century... 

54. P – In a century/ maybe in a century/ not in a few decades// 
What about you/ SI/ what do you suggest? 

    A – «SIL» 
55. P – Do you suggest that in a century it will be possible to have 

fun in space? 
      A – «SIL» 
56. P - Would you like to be there/ just like those people? Would 

you like to be in the same position as they are/ ÂN? 
57. ÂN– No 
58. P – Why not? 
59. A – Because we need a strange equipment to live there 
60. P – It’s just like... If you wanted to dive/ you would also need 

special equipment to breathe in water// Sorry? 
61. A – But in water it’s only a few minutes/ no forever 
62. P – You don’t stay there forever// In space/ you don’t stay 

forever/ but on Mars/ maybe one could stay there forever// Not 
now// Are things prepared to live ages on Mars? 

63. A – No 
64. P - I suppose you/ in your groups/ have already decided what 

is needed to survive on Mars// May I listen to the first group? 
Have you chosen someone to speak? ÂN/ could you tell us 
about the conclusion of your group? 

65. ÂN – Change the Mars atmosphere 
66. P - Changing the Martian atmosphere (regista no quadro) is 

one of the implications/ very good// Another one 
67. A – We need water 
68. P - We need water as well... not just water (faz gestos) 
69. A – Basic ground 
70. P – Basic ground... What do you mean by “basic ground”? I 

heard that word somewhere (ri)// What do you mean by “basic 
ground”? You have to explain what you mean by “basic 
ground” 

71. A – How can I say “terra”? 
72. P – Land/ in order to grow crops// Land/ soil in order to grow 

vegetables and other essentials to humans// Very good// If you 
change the Martian atmosphere/ you’ll probably... Why do you 
want to change the Martian atmosphere? 

73. A – To breathe 
74. P – In order to have oxygen to breathe// Did you draw any 

other conclusions? 
75. A – Yes/ We need a spacecraft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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76. P - We need a spacecraft for travelling to Mars... Don’t they 
have already a spacecraft? Don’t you remember any spacecraft 
that landed on Mars? 

77. A – Yes 
78. P – What was its name? What was it called? 
    A – «SIL» 
79. P – Remember? We studied it/ we read about Mars and the 

little rover...Don’t you remember?! Oh/ come on... 
80. A – Mars Pathfinder 
81. P -  And the rover/ do you remember the little rover? 
82. A – Sojourner 
83. A – Don’t exist like planes 
84. P – That’s right/ but there isn’t any spacecraft which makes 

it easier to find planes to take people from one place to 
another// You mean that they need a larger spacecraft/ making 
it easier for you to live inside the spacecraft// How long do 
you think they need in order to reach Mars?  

85. A – A few years 
86. A – Two months 
87. P – Do you think so? 
88. A – Centuries 
89. P – Centuries?! Inside a spacecraft?! How long do you think 

the spacecraft needs to go from the Earth to Mars? 
90. A – Four years 
91. P – That’s too much... You don’t have any idea?! 
92. A – Two months 
93. P - Two months?! Two years// Two years... in the future/ 

maybe it will be/ in two days or two hours you’ll be on Mars// 
That group in the back/ SI’s group and SO’s group... what 
conclusions did you draw? What conclusions did you come to? 

94. SO – We need money 
95. P – We need money// Money for what? 
96. SO – For /eki/pment 
97. P - For the /ikwipment/ (regista no quadro) 
98. SI – For changing the atmosphere 
99. P - For changing the atmosphere... you need a set of 

equipment to do it 
100. A – To develop more technology  
101. P – To develop technology a little bit more (regista no 

quadro)// What else? 
102. A – To get essential resources 
103. P – To get/ take the essential resources to Mars for humans’ 

survival// When you say essential resources/ what are you 
thinking of? 

104. A – Water/ food 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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105. A – Land 
106. P – Land?! You’re going to take land to Mars? 
107. A – Minerals 
108. P – Minerals?! Don’t they have minerals there? Have you 

seen those images... They do have minerals there// Have you 
finished (dirigindo-se a um grupo)? What about this group? 
What conclusions did you draw? 

109. A – All... already there 
110. P – Almost everything has already been said// Almost 

everything has already been said// Don’t you have anything to 
add? Sorry? 

111. A – Some kind of house for people 
112. P – Facilities for the people/ houses for this purpose and for 

that purpose... So/ construction (regista no quadro)// You need 
to invest on construction on Mars// In order to reach that goal/ 
you probably have to reach other goals before// And/ apart 
from construction/ if you send a spacecraft there/ how do the 
spacecrafts move? Based on what? What do they need? 

113. A – Fuel 
114. P – They need fuel// You also need money for the fuel// You 

would need a lot of money for the fuel to go and to come 
back// So/ fuel as well... very good//You kind of thought of a 
number of things/ but I suppose that with the reading of the 
text that I’ve brought today/ you’re going to know a little 
more// Probably/ you’ll come to learn about a project that will 
make it possible for humans to go/ finally to go to Mars// 
Would you like to read it out loud or in silence? 

115. A – Out loud 
116. P – Out loud? May I have FE starting the reading? Would 

you like to start/ FE? 
 

(O aluno em questão começa a leitura, que é continuada pela ÂN, 
pelo BR, pelo SI e pelo LU. A professora corrige algumas das 
palavras que os alunos pronunciam incorrectamente) 

 
117. P – Very good//The first assignment seems to be 

understandable// Could you understand the text? Are there any 
difficult words? 

118. A – Yes/ “jaw dropping” 
119. P – Do you know what your “jaw” is (identifica a parte do 

corpo em questão)... This is your jaw/ the inferior one... What 
do you think it refers to? To an astonishing price/ something 
that you would never imagine// Anything else? 

120. A – “Scattered” 

13.50 
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121. P – “Scattered”... that is in the second page/ at the end of the 
text// Filled in different areas// Spread on the Martian surface/ 
ok? A lot of huts spread on the Martian surface// Anything 
else? Ok// Now/ what you have to do is/ read every paragraph 
and of the basic idea/ sentence for each paragraph// You have 
to create one sentence for paragraph// The 5th and the 6th 
paragraphs are about the same thing/ so write only one 
sentence/ Be quickly 
 

(Alunos realizam a actividade e a professora clarifica as instruções 
e solicita-os no sentido de não falarem português) 

 
122. A – Teacher 
123. P – Yes/ I’ll be there in a minute 
124. P – Quickly/ please. Time is rushing. 

 
 

125. P – Have you finished the first ones? We have to correct it// 
Be quick 
 

(A professora chama a atenção de um aluno e solicita-o no sentido 
de este se esforçar por falar inglês) 

 
126. P – Shall we start correcting? So/ LU’s group... Could you 

start? (dirigindo-se ao grupo nº 3) Could you give us the 
sentences for the 1st paragraph/ please... 

127. A – NASA’s project to Mars 
128. P – That’s not a sentence// That’s just a phrase// There’s no 

verb 
129. A – To go 
130. P – To go is the infinitive// That’s a kind of a title/ not a 

sentence// Do you have any suggestions/ based on their 
opinion? 

131. A – A minha? 
132. P – Yes/ it could be yours 
133. A – The possibility to live on Mars within 25 years 
134. P – That’s also a title/ there’s no verb... The possibility of 

living on Mars within 25 years 
135.  A – We have a verb 

136. P – You have a verb?! You don’t have a verb there 
137. A – There’s the possibility of living on Mars within 25 years 

13.57 

14.10 
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138. P - There’s the possibility of living on Mars within 25 
years... that is the conclusion of the scientists’ work// 
Scientists are still doing what? 

139. A – Progress 
140. P – Are making progress... Concerning what? 
141. A –People 
142. P – Could you come and write it here? 
143. A – Me? I can’t write 
144. P – (ri) What about you/ could you come and write it? 
(Aluna regista uma frase na transparência e a professora dita) 
145. P – There’s the possibility of living on Mars within... 
(Aluna escreve within de forma incorrecta) 
146. P – Is it ok? 
147. A – No 
148. P – (soletra a palavra e ajuda a aluna a escrevê-la 

correctamente) Let her finish the sentence... within 25 years// 
That’s right/ Very good// Scientists are still working hard on 
human exploration of Mars// I’d like you to finish that at home 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: B2 
Assunto da aula: Exploração espacial 
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento 
Observadora: Prof. A 
 

 
 
 

 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3.  Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 Considero que os objectivos propostos para esta aula foram parcialmente atingidos, 
porque embora os alunos houvessem especulado sobre as implicações de uma missão humana 
ao planeta Marte, usaram a LE com alguma relutância e recorreram frequentemente à língua 
materna. Consequentemente, a professora passou uma grande parte da aula a chamar a atenção 
dos alunos para que se esforçassem no sentido de utilizar a língua estrangeira para 
comunicarem. 
 No que diz respeito ao 3º objectivo proposto para a aula, e contrariamente aos dados 
revelados pela literatura da especialidade, o trabalho colaborativo não tem demonstrado 
resultados muito positivos nesta turma, pois os alunos não partilham a informação ou as suas 
opiniões nem discutem sobre estas, pelo que não há verdadeiramente um trabalho cooperativo. 
Parece-me que é pertinente fazer uma auscultação aos alunos sobre esta matéria. 
 De referir ainda que a pouca motivação que os alunos demonstram para a aula se pode 
dever a factores alheios à mesma, nomeadamente ao facto de se tratar da última aula desta 
disciplina neste período ou ao facto de ainda se encontrarem a realizar testes de avaliação em 
algumas disciplinas. 
 Em relação ao enfoque da observação propriamente dito, nesta aula a professora 
conseguiu reduzir o "Teacher Talking Time" e aumentar consideravelmente o número e 
volume das participações dos alunos. Efectivamente, desta vez a docente pareceu mais 
preocupada em elicitar informação, opiniões e juízos de valor dos alunos do que emitir a sua 
própria opinião ou em dissertar sobre o tema. Isto é visível no facto de a professora ter 
previsto um espaço na aula para os alunos se pronunciarem sobre o tema, quer através de 
tarefas de índole especulativa, quer através da formulação de questões de elevado nível 
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cognitivo, o que não acontecia com muita frequência anteriormente. De facto, das 54 questões 
formuladas em 18 minutos de interacção P-A, 37% inserem-se nas categorias PC e CM, 30 % 
nas categorias PD e PA e 33% são de rotina e gestão da aula. Estes dados indicam uma 
alteração positiva relativamente à última aula observada. 
 Como sugestões, considero que a docente deve: 
 - continuar a valorizar a participação dos alunos e não descurar a formulação de 
questões de elevado nível cognitivo; 
 - motivar os alunos para as tarefas, para que eles se envolvam mais profundamente nas 
mesmas; 
 - deixar que a solicitação de esclarecimentos sobre vocabulário desconhecido parta dos 
próprios alunos e das necessidades que estes sentirem. Nos casos em que a professora 
distribua textos autênticos com um nível vocabular mais elevado deve prever na aula um 
espaço de treino de estratégias para a resolução de problemas de compreensão ou, em 
alternativa, fazer acompanhar o texto de um glossário, o que não consome tanto tempo útil de 
aula em comparação com a estratégia actualmente usada pela professora; 
 - estabelecer uma ligação mais clara e fluida entre os diferentes momentos da aula, 
para que evite a ocorrência de momentos soltos e aparentemente pouco importantes; 
 - atribuir objectivos de leitura aos textos e valorizar os objectivos dos próprios alunos; 
 - agir mais no sentido de desenvolver a autonomia e o sentido de responsabilidade dos 
alunos, dando-lhes mais espaço para estes resolverem as tarefas de aprendizagem e evitar uma 
orientação excessiva aos grupos sobre o modo de se resolver a tarefa, em especial quando não 
é solicitada pelos próprios alunos para o fazer.  
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: B2 
Assunto da aula: Exploração espacial 
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento 
Observadora: Prof. B 

 
 

 
 Não considero que os objectivos tenham sido atingidos, uma vez que encontrei os 
alunos mais inibidos e "calados" do que o habitual. Tal facto alterou desde logo a minha 
própria postura e, inclusive, as minhas intervenções verbais. Senti, nesta aula, que a ligação 
entre os vários momentos da aula aconteceu de modo atropelado, hesitante, como se passasse 
ao momento dois certa de que o momento um não tinha decorrido de modo satisfatório. 
Esperava que os alunos fossem mais dinâmicos e, sobretudo, que cooperassem uns com os 
outros no trabalho de grupo, mas, para meu espanto, dei com os alunos a fazer a tarefa 
proposta individualmente no seio do grupo. Os alunos estabeleceram interacção comigo em 
inglês, mas não recorriam à LE na relação intragrupal. Saliente-se, porém, que o grupo B 
respeitou esta regra. 
 As respostas que os vários grupos forneceram permitem concluir que os objectivos 
propostos para a tarefa foram atingidos. Relativamente ao incentivo à cooperação, também me 
parece que ficámos apenas pelo "satisfaz". 
 
 
 Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, evitaria formular a 
mesma questão vezes sem conta a alunos diferentes, o que nesta aula teve nitidamente a ver 
com a minha ansiedade de os envolver a todos na dinâmica da aula, porque isso atribuiu 
alguma monotonia e falta de novidade à actividade. Também não voltaria a usar o primeiro 
acetato, porque não veio acrescentar tanta informação quanto seria de desejar. 
  
 Após o visionamento da aula, fiquei com a impressão que ainda não controlo o meu 
impulso para a verborreia. Terei que investir um esforço maior neste aspecto. Notei também 
que preciso acelerar o passo sem me prender a determinados momentos da aula e neles ficar 
demoradamente. Saliento, porém, que esta foi uma aula um pouco especial, porque ocorreu no 
final do período, momento em que os alunos, de facto, já revelavam algum enfado e exaustão 
relativamente às aulas, sem contar com o facto de ainda estarem a realizar testes de avaliação 
em algumas disciplinas. Nesse mesmo dia tiveram mais um, motivo pelo qual faltaram três 
alunos. 
 O modo lânguido como intervieram na aula justifica também o meu receio de não se 
fazerem ouvir na gravação e, consequentemente, a minha constante repetição das suas 
afirmações, com um tom de voz mais elevado e audível, obviamente. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aula: B2 
Assunto da aula: Exploração espacial 
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento 
Observadora: Prof. C 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 Os objectivos enunciados para esta aula foram globalmente atingidos, uma vez que os 
alunos fizeram uso da LE para especular sobre a imagem e também na interacção com a 
docente. Aquando da realização de tarefas em grupo não os consegui ouvir, portanto não sei se 
recorreram à língua inglesa ou à portuguesa para comunicarem. 
 Apesar do momento crítico em que a aula foi leccionada (final do 1º período, quando 
já há algum cansaço acumulado), esta foi bem sucedida e os alunos manifestaram a 
colaboração e o envolvimento necessários. Relativamente aos vários passos da aula, creio que 
na generalidade houve uma sequência lógica entre estes, exceptuando, na minha opinião, a 
introdução do acetato. Julgo que neste momento houve uma quebra na actividade que os 
alunos estavam a realizar. 
 Relativamente ao enfoque da observação, julgo que a docente geriu melhor o tempo e 
os alunos foram mais participativos, o que se pode dever ao teor das questões formuladas. 
Com efeito, a docente formulou muitas questões de pensamento convergente na discussão da 
imagem e do texto. Também fez muitas questões de pensamento divergente, o que, no meu 
entender, levou os alunos a participarem positivamente. 
 Para finalizar, julgo que a professora deve continuar a incentivar os alunos a 
participarem e não ter tanta preocupação com o facto de os alunos não conseguirem estar com 
100% de atenção nos 50 minutos da aula. Há sempre um aluno que não ouviu esta ou aquela 
intervenção, mas isso não é grave.  
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 

 
 
Professora/Aula: B3       
Observadoras: A e C 
Assunto da aula: Adolescência            
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento 
 
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 

1. Que objectivos identificou para esta aula? 
 

• Utilizar a língua estrangeira para se pronunciarem acerca das famílias mono 
parentais, respondendo a questões colocadas pela docente e outras enunciadas 
no seu manual (p. 32); 

• Evidenciar compreensão de um enunciado escrito através da resolução eficaz 
de um exercício de ordenação de texto e da resposta a perguntas de 
interpretação do mesmo; 

• Demonstrar compreensão de um outro enunciado escrito através da procura de 
evidências de ideias/ frases dadas no texto; 

• Especular acerca das vantagens e desvantagens em ser-se pai/ mãe solteiro/ a; 
• Desenvolver o sentido de cooperação através da resolução de tarefas em grupo; 
• Incentivar a autonomia relativamente ao professor. 

 
 
 

2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 
programa? 

 
Os objectivos considerados para esta aula vão de encontro aos previstos no programa da 
disciplina, nomeadamente:  
- interpretação de enunciados orais e escritos; 
- produção de enunciados escritos/ orais; 
- desenvolvimento de práticas de relacionamento interpessoal que promovem  a 

cooperação e o sentido de responsabilidade; 
- aumento de autonomia( no aluno). 
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3. Que materiais pretende utilizar? 
 

- Imagem na página 82 (manual dos alunos); 
- Texto desordenado, página 82; 
- Texto, página 83. 
 
 
4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique.  

 
1º Colocarei questões em torno da imagem referida; convidarei os alunos a reflectirem 
sobre as três questões iniciais também em torno da imagem (em grupo); plenário de 
partilha de ideias; Registo; 
2º Ainda em grupo, os alunos procurarão ordenar o texto correctamente. Orientarei esta 
tarefa, alertando os alunos para elementos importantes relacionados com a coesão e com a 
coerência do texto; 
3º O texto será depois oralmente abordado através de pergunta/ resposta; 
4º Individualmente cada um lerá o outro texto, que apresenta a perspectiva do pai e, após 
exploração vocabular usual procederão à procura de evidência no texto para cada frase 
dada. 

 
 
 

5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 
 Para além da tipologia do questionamento, gostaria de verificar até que ponto a minha 
intervenção constante junto dos alunos que trabalham em grupo é favorável ou lesiva para o 
desenvolvimento da autonomia e sentido de cooperação nos alunos. 
 
 
 

6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a 
aula? 

  
 Os comportamentos que tornarão evidente o feedback pretendido prendem-se com a 
resolução das tarefas ou actividades propostas para a aula com sucesso; com a solicitação e 
discussão em grupo antes da comunicação ao grupo turma; com a interacção verbal em língua 
estrangeira (Inglês), quer ao nível do grupo, quer na relação com a docente. 
 
 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
        (adaptado) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
Professora/Aula: B3 
Observadoras: A e C 
Tema da aula: Adolescência 
Enfoque da Observação: Tipologia do questionamento  
 
 
 
 
 

 
(Prof. organiza alunos em grupo) 
 
 
 

1. P – So/ what you’re going to do today is open your 
books on page 82// There you can see an image on the 
top of the page// I'd like you to pay attention to that 
picture/ to observe it very well and answer those three 
questions there// What can you see/ first of all? 

2. MA – A man and a child 
3. P – A man and a little girl/ a child 
4. RI – A father and a daughter 
5. MA – They are probably fishing 
6. P – I don’t think so// What do you think they are doing? 
7. RJ – They are having a picnic 
8. P - They are having a picnic// What kind of lunch are 

they having? 
9. MA - Fast food 
10. P - Fast food/ a very healthy lunch/ I presume… Don’t 

you agree? 
11. VI – No 
12. P – Not really// What does fast food consist of? 
13. VI – Fast food consist of plastic 
14. P – What do you mean by plastic food? 
15. MA –There’s a lot of fat 
16. VI – and calories 
17. P - A lot of calories and that’s not very good for your 

health/ is it? But that’s not the point// In groups/ you’re 
going to speculate about their relationship and you have 
to answer those questions// You’re going to discuss it 
quickly and in five minutes you’ll be sharing// Don’t 
forget you have to speak English with your group/ ok? 

Transcrição e Descrição da Aula  
Hora 

Sentido 
da Interacção 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

14.37 
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(Alunos iniciam a tarefa em grupo e professora clarifica 
as instruções e orienta o trabalho de grupo) 
 

18. P – If you have any doubts concerning the questions call 
me// No portuguese allowed 
 

19. P – Shall we share whatever conclusions you drew from 
your arguments? So/ according to you... Even if you 
haven’t finished/ I’m not going to lose much more time 
with that// You should have worked a bit more rapidly// 
What do you think the typical relationship between a 
father and a daughter is like? That group/ attention, 
please// I want the person with the shortest hair to 
provide the answer to the first question 

20. BR – (rindo) It’s fair 
21. P – Who’s the person with the shortest hair? RI... 

Quickly 
22. RI – I think… Ó stora… I can’t understand his /kaligrafi/ 
23. P – His handwriting// RI/ quickly please// You have 

discussed/ so you know 
24. RI – I think that it is more calmer with a father and a son/ 

because a father can take him to a football match 
25. P – It’s a calmer relationship than a father and a 

daughter// I want the person with the longest hair is 
going to tell me the conclusions of the group// No 
Portuguese allowed/ SO 

26. SO – The relationship between a father and a son is more 
deep than a relation between a father and a daughter 

27. P – They added that it is a deeper relation than the 
relation between a father and a daughter// What about 
you/ the person with the longest hair is going to tell us 

 A –«SIL» 
28. P – Would you please add some information? Say what 

your conclusions were 
 A – «SIL» 
29. P – Yes/ VI 
30. VI – The relationship between a father and a son is 

stronger than the relationship between a father and the 
daughter 

31. MA- It depends on the people 
32. P – It depends on the people/ but generally/ we’re talking 

about the typical relation// Second question This group 
here and the person wearing glasses is going to answer 

 
 
 
 
 
 
 

P-A 

 
 

A-A 

14.42 

14.57 
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the question: “Are men capable of bringing up children 
on their own?” (lendo) 

33. MA – If the man is responsible /seriers/ patient. 
34. P – So/ if the father is responsible/ caring/ serious 
35. MA – ...strong/ courageous 
36. P – Strong/ courageous/ he can bring up his children// 

What does that group have to add? And the person 
wearing a grey and blue and yellowish sweater must give 
an answer 

37. LU – If the father is calm/ responsible and affectionate 
38. P – So/ he has to be calm/ responsible and affectionate// 

The person lying as if he were in bed is going to answer 
the question 

39. HU – Yes 
40. P – Yes/ what? They can bring up children and there are 

no conclusions about that/ in relation to his personality? 
41. HU – I write a different answer 
42. P – You’re in the group/ you should cooperate// What 

were your conclusions then? 
43. HU – It depends on the children 
44. P - It depends on the children and it depends on the 

father/ my dear// What kind of father does he have to be?  
45. HU – A father who likes the children 
46. P - Third question/ (lendo) “When parents split/ should 

the children live with the mother or with the father. Give 
reasons for your choices”/ The person wearing a blue 
anorak  is going to answer 

47. FE – It’s black 
48. P – MI/ quickly 
49. MI – The mother 
50. P – The mother// Give us reasons/ why the mother? 

51. MI – She’s more affectionate 
52. P – Wait till it comes to your turn// Did you draw another 

conclusion? 

53. MI – It’s their role to bring children to the world 
54. P – It’s their role to bring children to the world 
55. VI – We can identify 
56. P – The person you can identify yourself with// Now/ 

that group over there// The person with curly/ wavy hair 
is going to provide an answer// What did your group 
conclude/ mother or father? 

57. BR – It depends on the situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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58. P – Very good/ it depends on the situation// No 
Portuguese allowed// What do you mean? 

59. BR – I don’t know... The person who has more money 
60. P – Money has got an influence (regista no quadro)// So/ 

what else BR? 
61. BR – I think the son should also have an opinion about... 
62. P – He also should be heard/ listen to the children’s 

opinion// Very good/ anything else? 
63. BR – No 
64. P – Not really// This group here/ the person/ the person/ 

let me see/ with the vampire tooth// The person chewing 
a chewing-gum is going to do it// And I don’t know 
whether he will be able to do it with the chewing gum in 
his mouth! 

65. SI – The mother/ because usually mothers are more 
patient and sensitive 

66. P – You also agree// It’s the mother because they are 
more patient and more sensitive// Very good/ but there 
are relations between fathers and daughters that are 
different from what you thought of// This text you’ve got 
here is disorganised// You’re going to give the text the 
right order// You have there a text about the relationship 
between a father and a daughter and you’re going to put 
it in the right order 
 
(Alunos trabalham em grupo e professora orienta a 
actividade) 
 

67. MA – The text is long 
68. P – Really? 
69. P – You’re playing around/ you’re not working 
70. BR – It’s almost done 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

 
 

A-A 

15.05 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: B3 
Assunto da aula: Adolescência 
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento 
Observadora: Prof. A 
 

 
 
 

 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3.  Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
  
 Os objectivos propostos para a aula foram particularmente atingidos pelos alunos. Com 
efeito considero que, dada a complexidade da actividade de ordenar o texto de acordo com 
uma sequência lógica, não foi possível avançar nesta aula para além desta actividade, pois os 
alunos necessitaram de mais tempo do que o previsto para a completar. No que diz respeito ao 
objectivo formulado em termos de atitudes e valores, nomeadamente o desenvolvimento do 
espírito de autonomia do aluno, considero que o mesmo não foi atingido porque a postura da 
docente não foi facilitadora da autonomia do aluno. Com efeito, a docente orienta em demasia 
a resolução das actividades propostas, abordando os diferentes grupos de alunos e formulando 
questões que estes deviam ser capazes de colocar a si próprios e aos colegas. Esta postura que 
a professora adopta origina uma aula centrada na figura do professor em que os alunos 
assumem um papel de receptores passivos de informação. Também me parece que a docente 
interiorizou este tipo de comportamento uma vez que previa a orientação das tarefas de grupo 
na planificação que fez para a aula.  
 O aluno deve ser encorajado a formular questões a si próprio e aos colegas de grupo 
com vista a resolver a tarefa. Em último caso, o aluno pode e deve solicitar a ajuda do 
professor se não conseguir ultrapassar um ou outro obstáculo, mas essa solicitação/ 
intervenção da professora deve partir de si ao invés de ser assumida como necessária pela 
professora que se dirige aos grupos sem ser solicitada para condicionar o desenvolvimento 
eficaz e a resolução de actividades e tarefas. Um outro aspecto a realçar nesta aula de 
introdução à leitura e compreensão de textos é o predomínio de questionário de elevado nível 
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cognitivo (13 vs 8). Contudo, considero que 21 questões na aula de L.E. um número 
insuficiente, considerando também que 4 dessas questões foram de rotina. Este facto também 
origina um nível de participação oral dos alunos bastante baixo, embora as participações sejam 
distribuídas de modo equitativo pelos alunos, facto que é originado pelo direccionamento das 
questões. 
  De realçar que a docente parece orientar a sua prática de ensino de leitura na 
abordagem que pressupõe o conhecimento prévio do aluno, bem como as suas experiências e 
opiniões. Contudo, em termos de procedimentos noutra aula a docente não foi além de 
“Actividade de leitura guiada”. Uma vez que os alunos parecem possuir uma competência 
linguística positiva, julgo que será benéfico para eles terem oportunidade de lerem critica e 
reflexivamente para formularem os seus objectivos de leitura, etc. Assim sugiro: 

- Experimentação de outros procedimentos de leitura, nomeadamente, “Directed 
Reading-Thinking Activities”, através da utilização de estratégias de pre-reading que 
se adequem ao texto para haver uma ligação mais clara entre os momentos da aula.  
- Envolver os alunos no processo de formulação de hipóteses e de objectivos de leitura. 
- Formulação de um número de questões mais elevado. 
- Distribuição / recolha de trabalhos de casa no final da aula, caso não haja  uma 
actuação directa/ feedback sobre o mesmo. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: B3 
Assunto da aula: Adolescência 
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento 
Observadora: Prof. B 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula acima referida, pois assemelham-se às questões a discutir em 
seminário de pós-observação. 
 
1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 

 

 

Considero que os objectivos propostos para esta aula não foram atingidos na 
totalidade, uma vez que o plano ficou pela metade. Os alunos conseguiram, ainda que com 
alguma dificuldade, opinar acerca das famílias mono-parentais e, em concreto, acerca da 
relação pai-filho / mãe-filho, embora reconheça agora que poderia ter enriquecido o 
questionário que, a meu ver, foi limitado.  

Este pormenor tem muito a ver com a desmotivação e inibição que a câmara provoca 
quer na docente, quer nos discentes, que muito a custo se vão habituando. É difícil de explicar, 
mas esse ‘bichinho’ origina uma tempestade de instabilidade em mim que me faz colocar uma 
questão e questionar essa mesma pergunta imediatamente após a ter lançado, daí eu sentir um 
vazio enorme cada vez que termino uma aula gravada – perdoem-me a sinceridade! 

Continuando a minha reflexão, apesar de o texto subjacente à actividade de ordenação 
dos parágrafos se encontrar num manual para 10º ano, agora concluo que é pouco adequado, 
pois houve da parte dos alunos dificuldade em concretizar essa tarefa e eles abertamente 
comentaram ser um texto difícil.  

Considero positiva a boa intenção de ‘obrigar’ todos os alunos a participarem, 
direccionando as questões, porém obriga a que se perca mais tempo em torno de uma mesma 
questão, o que pode originar desmotivação e desinteresse em alguns alunos. Pareceu-me útil e 
engraçado dirigir a questão evocando algumas características do destinatário. Tal surgiu 
espontaneamente e divertiu os alunos, além de testar a sua atenção em aula. 

A tensão que me persegue faz com que eu abafe o aluno e o oriente mesmo sem ele 
solicitar; sendo assim não consegui atingir o objectivo de dar ao aluno espaço para se tornar 
autónomo e reflexivo. Lá virão dias melhores! 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aula: B3 
Assunto da aula: Adolescência 
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento 
Observadora: Prof. C 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 

 

 Relativamente aos objectivos traçados para esta aula, os alunos foram capazes, embora 
com algumas limitações, de utilizar a língua inglesa para opinarem sobre as famílias mono-
parentais e relacionamento entre pai / filho, mãe / filha e vice-versa. 
 Quanto à actividade de "reading", ou seja, ordenar frases de modo a construir um texto, 
os alunos não a completaram, acabando por não confirmar o diferente tipo de relacionamento 
entre um pai e uma filha adolescente. Consequentemente, a actividade de especulação sobre as 
vantagens e desvantagens em ser-se pai/ mãe solteiro também acabou por não ser realizada, 
assim como a abordagem do texto  relativamente à perspectiva do pai. 
 No que diz respeito ao enfoque de observação, continua a haver uma participação 
demasiado cerrada das actividades em grupo pela docente, o que torna os alunos menos 
autónomos e consequentemente menos empenhados nas actividades propostas e menos 
dispostos a dar o seu melhor, de modo a melhorar as suas competências comunicativas. 
 A docente deveria dar mais liberdade de acção e apenas dar apoio quando solicitada. 
Relativamente às opiniões colhidas do grupo, a procura constante de novas ou diferentes 
respostas leva a que as actividades se tornem demasiado morosas, impedindo o 
prosseguimento de outras delineadas para a mesma aula. 
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Reflexões sobre Necessidades e Preocupações da Professora B 

 
 
 

 Em qualquer programa que tem por objectivo o desenvolvimento profissional do 
professor é necessário que o supervisor tenha consciência das preocupações e teorias privadas 
dos professores. Tal conhecimento permite o ajustamento das práticas supervisivas às reais 
necessidades dos professores e, em consequência, poderá potenciar o desenvolvimento 
profissional dos professores de modo mais eficaz. 
 Complete as frases que se seguem de acordo com as suas convicções, sentimentos e 
preocupações face aos itens enunciados. 
 
 

1. A aprendizagem mais importante que esta última aula me facultou ... 
 
- necessidade de dar espaço e criar oportunidades para o aluno se manifestar 

autonomamente; 
- deve aumentar o número de questões e diversificar o teor das mesmas; 
- devo fazer melhor selecção de materiais. 
 
 
2. Quando penso sobre a minha experiência enquanto docente, preocupo-me 

com...conseguir conciliar um bom desempenho científico com um bom 
relacionamento humano em sala de aula. Sou da opinião que deve haver harmonia, 
uma atmosfera de empatia,  para haver  melhor veicular  de conhecimentos. 
... e sinto-me...feliz quando isso é visível e frustrada quando os objectivos não são 
atingidos, como foi o caso. 

 
 
3. Eu concordo/discordo consigo no que diz respeito a... todas as reflexões feitas, 
excepto aquela em que se diz que a docente já criou habituação na orientação em 
demasia que fiz junto dos alunos. 
 
 
4. As questões que eu tenho neste momento são...mais do foro pessoal,  pois tenho que 
ultrapassar uma série de medos e fantasmas que se prendem com câmaras” olhos” a 
“bisbilhotarem” a minha conduta em aula. 

  
 
5. Eu classifico a minha experiência de ensino nesta aula como: 

 
a) Pouco satisfatória     b) Satisfatória    c) Muito satisfatória     d) Excelente 
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B4 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 
 

 
Professora/Aula: B4       
Observadoras: A e C 
Assunto da aula: Adolescência            
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento 
 
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 

 
 
1. Que objectivos identificou para esta aula? 

 Utilizar a Língua Estrangeira para:  
- opinar, comentar e especular acerca das razões que possam entristecer um adolescente;  
- especular/imaginar as vivências da pessoa que solicita conselho, através de pequeno 
texto; 
- justificar a opção de ‘problem-solving’, seleccionada de entre três;  
- expor um problema e solicitar a ajuda alheia;  
- fornecer sugestões para a resolução dos problemas referidos no ponto anterior. 

 Desenvolver a capacidade comunicativa; 
 Desenvolver a capacidade de raciocínio, através da formulação de hipóteses com base na 

imagem e através da resposta a questões colocadas pela docente; 
 Desenvolver a compreensão de enunciados escritos e orais; 
 Incrementar o espírito de equipa através da realização de tarefas em grupo. 

 
 
2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 

programa? 
  
 Os objectivos que agora proponho para a aula estão contemplados nos objectivos 
gerais do programa da disciplina, nomeadamente:  
- interpretar enunciados orais e escritos;  
- produzir enunciados orais e escritos;  
- desenvolver o espírito crítico;  
- desenvolver o sentido de cooperação e responsabilidade. 
 
 
3. Que materiais pretende utilizar? 

 Imagem ‘Feeling Blue’; 
 Material autêntico – página da revista ‘Crown’ 
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4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 

 Como ‘pre-task’, colocarei questões em torno da imagem referida, seguidas de ‘Brain-
storming’ acerca dos problemas habituais dos adolescentes; 

 Leitura individual de um pequeno texto, seguida de troca de impressões para 
identificação do problema fundamentadas no mesmo; 

 Selecção da proposta de resolução do problema mais adequada, de entre três 
enunciados escritos; 

 Reflexão em pares e produção de algumas notas que possibilitem um desempenho oral 
eficaz, na partilha de um problema com o grupo turma; 

 ‘Problem-solving’, motivado pela partilha dos diferentes problemas. 
 
 Nota: Esta última etapa transportar-se-á para a próxima aula e será feita em espécie de 
‘mesa-redonda’. 
 
 

5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos? 
 Nível cognitivo das questões colocadas; 
 Autonomia concedida aos alunos na execução das tarefas; 
 Introdução e passagem aos diversos momentos da aula. 

 
 
6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja ‘feedback’? Que comportamentos dos 

alunos evidenciam que estes atingiram ou não os objectivos propostos para a aula? 
Os comportamentos que darão evidência de objectivos atingidos, nos diversos momentos 
da aula, prendem-se com:  
- participação eficaz;  
- interesse e empenho nas tarefas propostas;  
- teor das respostas dadas. 

 
 

Fonte: Michael Koehler (1999) 
(adaptado) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 
 
Professora/Aula: B4 
Observadoras: A e C 
Tema da aula: Adolescência 
Enfoque da Observação: Tipologia do questionamento  
 
 
 
 
 

 
 

       1. P – Good afternoon! 
2. Vários – Good afternoon 
3. P – We're going to talk about teens’ problems// Well/ I 
think I was right when I thought of talking about that// What is 
that/ teens’ problems? Maybe by looking at a teen/ a teenager 
and imagining whatever background he has/ we may get 
somewhere... So/ first thing you’re going to do is... (coloca 
imagem no retroprojector) look at him 
4. RI – He’s unhappy 
5. P – RI suggests he’s unhappy// What makes you say so?  
6. RI – The expression on his face 
7. P – That’s right/ the expression on his face// What did 
you say MA? 
8. MA – He’s thinking about his problems 
9. P – What problems/ can you imagine? 
10. FE – Family problems 
11. P – What kind of family problems? Family problems is 
quite a large field 
12. FE – Mother/ father... 
13. P – Problems with some members of the family 
14. RJ – School problems 
15. P – School problems as well// What problems can he 
have at school? 
16. RJ – His girlfriend 
17. P – What has she done? 
18. Vários – She has left him 
19. P – ÂN/ you’re looking very seriously and attentively at 
his face... What is it that goes on your mind? 
 ÂN – «SIL» 
20. P – Yes/ BR? 

Transcrição e Descrição da Aula  
Hora 

Sentido 
da Interacção 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

14.30 
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21. BR – He might have problems with drugs 
22. P – He might have problems with drugs// He’s having an 
experience with drugs and he’s having problems with that// 
What problems can you have when you’re a drug addict/ when 
you begin taking drugs? 
23. MA – You want more 
24. P – So/ the first experience asks for more experiences// 
What else?  
25. LU – Don’t have money to buy it 
26. P – He doesn’t have money to buy the drugs// Very 
good/ what else? Other suggestions... 
27. RJ – He’s probably sick 
28. P – Sickness is also something that worries us/ 
something to think about... MA 
29. MA – Because of school 
30. P – His school... 
31. MI – Grades 
32. P – Marks/ results// What do you think was the results of 
his examination? 
33. MI – Bad 
34. P – Bad results/ otherwise he wouldn’t have such a bad 
face// Other suggestions/ please/ for problems that this 
teenager might have 
35. LU – He may be studying for a test 
36. P - He may be studying for a test/ that’s right! And in 
that case he is not sad/ he is just con... 
37. MA – Concentrated 
38. P – Concentrated/ very good// SI/ what’s your 
suggestion? 
39. SI – He’s reading a book 
40. P – He’s reading a book// The book must be somewhere 
on the table/ Is the story interesting or not interesting at all? 
41. SI – Not interesting 
42. P – What subject do you think that book is about? 
Imagine a school subject of yours... 
43. BR – I think he is afraid 
44. P – He’s afraid! Afraid of what he’s reading? BR 
45. BR – Yes 
46. P – Is it a terror story? What expression would he have 
on his face if it was a terror story? 

47. A – /Scaried/ 
48. P – SO/ what do you suggest? 
 SO – «SIL» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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49. P – Probably it is difficult for you to come out with 
another suggestion/ but I suppose that in pairs you’ll be able to 
think deeply about the subject// You’re going to think about 
teens’ problems because those problems can also be your 
problems// Are you children? 
50. Vários – No 
51. P – Are you adults? 
52. Vários – Yes 
53. P – Really?! So you will be able to speak very well/ quite 
accurately about these problems because you’ve been there 
some time ago// Think about all the problems that might 
disturb younger minds/ your minds as well// I’ll leave the 
image there so that you can think/ you can inspire yourselves 
54. SO – LU/ empresta-me a afia 
55. P – In English 
56. SO – LU/ can I... 
57. P – May I borrow your sharpener?  
58. SO - May I borrow your sharpener? 
59. P – MI/ you have to work alone 
60. HU – Teens’ problems or my problems?  
61. P – Teens’ problems/ adolescents’ problems// Share with 
FE// Get used to working/ co-operating with one another 
62. MA – Ó stora/ chateado é “bored”/ não é? 
63. P – Upset 
  
(Alunos realizam a actividade e a professora clarifica dúvidas 
quando solicitada) 
 
64. P – Are you ready? Be quicker! 
65. A – Ó stora/ como é que se diz “vícios”? 
66. P – “Vices” is too strong... “Addiction”// When you’re 
talking about cards/ playing for money/ then you use 
“gambling”... When you’re talking about smoking and drugs 
then you speak of “addiction” 
67. P – Are you ready? I suppose most of you have got a 
suggestion/ but before going on/ just read the title and discover 
who were the ones that were right when you speculated about 
his feelings// Some people were right when they suggested that 
he was... What’s the meaning of feeling blue? 
68. MA – Nas núvens 
69. P – No 
70. LU – Sick 
71. P – Sick/ yes... psychologically 
72. BR – No/ when we are blue we are unhappy 

14.38 

14.45 
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73. P – So/ that person was right// Feeling blue is really 
feeling sad/ demotivated/ down// That’s what it means// Now/ 
let’s see what problems you’ve decided that teens have/ at 
your age... When does adolescence start? 
74. MA – Ten years 
75. P – Ten years... Oh/ teenagers? Teens...One/ two/ three... 
twelve/ thirteen up to...? 
76. MA – Eighteen 
77. P – Nineteen// So/ teenagehood/ adolescence goes from 
thirteen/ when the body starts changing/ to nineteen/ when you 
start facing social problems/ like finding a job/ etc// What 
problems do you think adolescents or teens might have? 
78. LU – School problems 
79. P – School problems (regista no quadro)/ what else? 
80. RJ – Family problems 
81. P – And school problems have to do with what? 
82. RJ – Exams 
83. P – Exams/ for instance/ tests// And the exams have to 
do with... If you feel down and blue/ then you have... 
84. RI – Bad results  
85. P – And you get happy when you are... 
86. A – Good 
87. P – When you have good results/ when you are 
successful// All this has to do with... 
88. HU – Success 
89. P – Success/ very good// What other problems can 
adolescents have at school/ SI? 
90. SI – With the teachers 
91.  P – Not getting on well with the teachers? Right/ so 
teachers might be a problem// Why can they be a problem? 
Because they don’t provide what? 
92. BR – The knowledge 
93. P – So/ because they don’t provide the degree of 
knowledge wanted (regista no quadro)// What else? 
94. A – They didn’t explain 
95. MA – They are /rigoreited/ 
96. P – They are very rigorous/ strict... There’s too much 
pressure/ is that what you mean? Still at school you have other 
problems 
97. LU – Discipline 
98. P – Right/ they might have problems with their 
behaviour// RI/ you were about to say something... 
99. RJ – The friends 
100. P – The friends// Friendship at school as well (regista no 
quadro)// Very good/ and what do you worry most in 
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friendship? Do you worry about friends’ betrayal? Do you take 
friendships seriously or not/ ÂN? 
101. ÂN – Yes 
102. BR – Sometimes 
103. P – You do! So/ when there’s some kind of betrayal... do 
you know what betrayal means? 
 A – Acenam afirmativamente 
104. P – That might hurt inside// Doesn’t that hurt inside? 
105. A – No 
106. P – Sometimes// Sorry/ still at school// Your first love 
experiences occur/ where?  
107. A –At school 
108. P – At school/ right! You start feeling specially 
interested in... I mean/ a friend of yours// So/ also dating and 
love experiences/ which might be problematic to you start at 
school as well (regista no quadro)// Now/ other problems out 
of school 
109. A – Family problems 
110. P – Family problems as we said before// Inside the 
family/ what problems can one have? 
111. RI – Lack of funds 
112. P – Lack of funds... economical/ financial problems/ 
right (regista no quadro)// 
113. RJ – Drugs 
114. P – Well/ yes/ and other addictions// Your first 
experiences with... 
115. A – Smoking 
116. MA – Drinking 
117. P – And taking drugs normally occur in adolescence// 
What is the result of those first experiences at home/ VI? 
118. VI – Bad feelings of our fathers 
119. P – It provokes... your parents will/ what? 
120. VI – Won’t like it 
121. P – And if they don’t like it/ then what happens in the 
end/ at home? 
122. VI – I’m going to be punished 
123. P – You’ll probably be punished// How can you be 
punished at home? 
124. RI – Stay in the bedroom 
125. P – Stay locked in your bedroom  
126. FE – Staying at home at the weekend 
127. P – Staying at home during the weekend// What else? 
And before those decisions are taken/ what do your parents do 
to you? Most parents? 
128. A – they get upset and talk too much 
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129. P – They talk too much (ri)// Obviously they won’t like it 
and they will argue a lot with you// There will be a lot of 
arguments at home// So/ arguments at home are also a 
problem/ you know this word already// Arguments are not 
discussions// Arguments are severe tough discussions// 
Sometimes they are a punishment to teenagers as well// Very 
good// There are obviously a lot of other problems that you 
didn’t even mention// Anyway/ I know about a girl’s problem 
and she’s waiting for your help// She’s got a problem and you 
are going to help her solve it 
130. MA – Has a baby 
131. P – She doesn’t have a baby but it could be and you 
didn’t mention it// Motherhood when you’re still teenagers is a 
problem// Being a mother is a problem at your age 
132. MA – Or a father 
133. P – Or a father/ obviously that is also something very 
responsible// Read the first extract silently in order to point out 
the girl's problems 
 
 (Alunos lêem o texto) 
 
134. MA – What’s the meaning of “silly”? 
135. P -  Crazy/ stupid/ mad... 
136. A – Stora/ o que quer dizer “silly”?  
137. P – Crazy// Get used to finding synonyms in English/ it 
improves your vocabulary. 
138. HU – It’s too hard 
139. P – I gave it to you// You just have to copy it// Shall we 
start discussing it? What do you think this young lady’s 
problem is/ ÂN? 
140. ÂN – It’s her father and mother that have a lot of 
arguments 
141. P – They usually have a lot of arguments and that... does 
that disturb her? 
142. ÂN – Yes 
143. P – A lot// Can you imagine where this girl belongs to? 
What her background is? What her family is like? 
144. RI – With lack of funds 
145. P – Probably lacking in funds/ that is having financial 
problems as well/ as RI suggests// Why did you suggest so? 
146. RI – Because they are always arguing 
147. P – Arguments in a family may be due to... 
148. A – Financial... 

14.55 

14.56 
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149. P – Money problems// If people are moneyless obviously 
they get upset more often/ don’t they? What do you suggest? 
Because you’re not showing agreement... 
150. FE – Maybe she’s worried because her parents are going 
to be divorced 
151. P – They are going to get divorced/ that’s right// But 
what kind of family experience do you think she had in order 
to get to a divorce situation?  
152. A – Bad 
153. P – A divorce may be the result of a lot of things and 
that’s what I want you to speculate about// Anyway/ try to put 
yourselves in her position and tell me about your reactions// 
What reactions would you have if your parents were about to 
get divorced? Would your speech be the same? 
154. FE – Similar 
155. P – What about you? 
156. RJ – I wouldn’t like it 
157. P – You wouldn’t like it at all// What would you do? 
158. MA – I’d die 
159. P – Would die of despair 
160. MA – I wouldn’t die 
161. P –What about you/ what would you do?  
162. VI – I don’t know 
163. P – SO/ what about you/ what would you do if your 
parents were about to get divorced 
164. BR – Do nothing 
165. P – Nothing? 
166. VI – I would try to make them change their brains 
167. BR – Ideas 
168. P – You would try to make them change their idea of 
getting divorced?! Right/ you’ve got three pieces of advice 
here and you’re going to choose the best one that suits the 
situation// Do it in pairs 
  
(Alunos resolvem a actividade) 
 
 
169. P – BR/ choose yours// Write a tick// Have you chosen? 
HU/ which one did you choose? 
170. HU – Chris’s 
171. P – Why would you advise her to do that? 
172. HU – Don’t know/ but the best way to solve problems is 
to sit and talk about them 
173. P - The best way to solve problems is to sit and talk 
about them// What about you/ SI? 
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174. SI – Nick’s 
175. P – Why? (lê a frase) “All relationships have their ups 
and downs// Things will probably get better soon” 
176. SI – Because I agree with that 
177. P – Do you think it’s better to have a passive attitude and 
to wait for things to clear up? 
178. SI – yes 
179. P – What about you/ BR? 
180. BR – Rebecca’s 
181. P – Very good! Could you tell us why? 
182. BR – Because it’s a normal situation that one 
183. P – It’s what is normal to do?! 
184. BR – Yes 
185. P – You don’t seem to me to be the person who could do 
this//Could you do that? 
186. BR – Yes 
187. P – Very good! What about this group// what do you 
think is the best solution for the girl? 
188. LU – I think it’s the first  
189. P – Ok/ what about you? Did you choose a different one? 
190. FE – First and second together 
191. P – MI/  what about you? 
192. MI – Chris’s 
193. P – Talking about the problem/ LI/ which one would you 
choose? 
194. LI – First one 
195. P – Wait till it’s solved/ overcome// But MA says he’s 
got a different perspective 
196. MA – I didn’t choose any of these 
197. P – You didn’t choose any of these because you have 
your own piece of advice 
198. HU – I’ve nothing to say 
199. MA – When someone calls you silly/ kick him 
200. P – A very interesting piece of advice/ isn’t it? Attack 
him/ punch him/ aggression is the best way to solve problems/ 
isn’t it (com ironia)? So/ now what I’d like you to do is think 
deeply about what problems you might have/ or adolescents 
might have and write a little text/ or just notes/ because what 
we want here is to have you speaking about a problem that a 
certain person/ adolescent might have// Do you understand? 
Think about the problem and then you have to tell your friends 
about the problem/ and then you have to give your pieces of 
advice... Think about drugs/ about being a single mother/ 
anything you might have in your mind// No portuguese 
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allowed// Imagine yourselves in the position of the teens 
you’re going to talk about 
 
 (Alunos realizam a tarefa e professora clarifica dúvidas 
quando solicitada) 
 
 
201. P – Are you all ready? Could we start sharing some of 
the problems? 
202. A – Not yet 
 
203. P – Ready!! 
204. A – One more minute 
205. P – Oh/ Lord// One more minute 
206. A – Como se diz “ressaca”? 
207. P – Recovering... A process of recovering...  
 
208. P - Have you finished? 
209. MA – Yes 
210. P – The rest of you will finish the details at home ÂN/ 
could you tell us about the problems your teenager has?  
211. ÂN – She’s a young mother/ her family doesn’t accept 
the situation// She needs a shelter for her and for the child// 
She needs to work to /sustain/ the child 
212. P – You know the situation/ think of a possible solution 
at home// The rest of them will be dealt with next lesson 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aula: B4 
Assunto da aula: Adolescência 
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento 
Observadora: Prof. A 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 

 Os objectivos identificados para esta aula foram atingidos pelos alunos. De facto, estes 
utilizaram a L. E. para comunicar, expressar as opiniões e para realizar as tarefas propostas 
para a aula. Considero que houve bastante participação oral por parte dos alunos (num 
esquema de interrogação P-A ). Com efeito, com excepção de 6 minutos em que os alunos 
leram um texto e realizaram uma actividade de escolha múltipla, a restante aula foi dedicada à 
macrocapacidade “Speaking”,o que,  sem dúvida, potencia e cria  condições favoráveis ao 
desenvolvimento de capacidades  comunicativas e de competência estratégica dos alunos. 
  
 Considero que esta aula foi bastante positiva na generalidade nos aspectos que 
constituíam o foco de observação. De facto a docente pretendia averiguar até que ponto as 
questões formuladas por si são favoráveis ao desenvolvimento da capacidade de raciocínio dos 
alunos e considero que o são. Cerca de 68% das questões formuladas inserem-se nas 
categorias de PD e PA ou seja, questões abertas e de elevado nível cognitivo. A maior parte 
destas questões foi formulada no momento da aula em que os alunos tinham que especular 
sobre os motivos que poderiam entristecer/ preocupar o adolescente que foi exibido em 
acetato, e julgo que os alunos participaram na actividade activamente com empenho e com 
sucesso (facto que é potenciado pelo facto de se estarem a pronunciar sobre uma realidade que 
lhe é próxima e familiar). Também foi solicitado aos alunos que, perante determinado 
problema, identificassem a melhor solução/ atitude para lidar com o mesmo, bem como que 
justificassem a sua opção. Este tipo de actividade revela bastante informação sobre a 
personalidade dos alunos e são positivas porque facilitam o tratamento de atitudes e valores ao 
nível do microsistema “sala de aula”. O que foi revelado da personalidade dos alunos que 
integram a turma é a sua atitude passiva e apática perante a vida, uma vez que a maioria  optou 
pelo 1º conselho/ cf. material utilizado na aula). Este dado não é novo e vem confirmar a 
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caracterização que, quer a docente da turma quer as colegas que colaboram neste trabalho 
colegial, já haviam feito da turma que é maioritariamente constituída por alunos passivos, 
apáticos e pouco empenhados no seu processo de aprendizagem e motivação. Relativamente 
ao 2º foco de observação (a autonomia concedida aos alunos), considero que contrariamente 
ao que é hábito, a docente não resolveu as actividades juntamente com os alunos e deu-lhes 
espaço para que estes as resolvessem por si e que justificassem as suas respostas.  
 Em relação aos diferentes momentos da aula considero que não houve momentos 
soltos na mesma. De facto notou-se que houve uma separação e transição lógica entre os 
diferentes momentos da aula. A docente partiu da realidade dos alunos e das suas experiências 
para a discussão da situação problemática de um adolescente, e que era apresentada no texto.  
 Um aspecto que poderia eventualmente ter sido evitado era a repetição de algumas 
hipóteses formuladas pelos alunos para a 1ª tarefa. Tal poderia ter sido feito, por exemplo, 
pedindo aos alunos que formulassem outros para além dos já mencionados e que na fase do 
reporting da tarefa a professora poderia ter dito algo do género “So, besides problems related 
to  school (etc) what else  do you think can be the cause for this  teenager’s state of  mind?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145

 

GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: B4 
Assunto da aula: Adolescência 
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento 
Observadora: Prof. B 
 

 
 
 

 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir  questões semelhantes no seminário de 
pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e personalizada sobre a 
sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 
 
 

1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 
 

Considero que os alunos corresponderam às minhas expectativas. Esta foi uma 
das aulas em que os senti mais participativos, talvez por o assunto da mesma lhes dizer 
directamente respeito. Esse também era o meu propósito, uma vez que toda a aula, 
praticamente, girou em  torno da macrocapacidade “Speaking”. 

 
 
 
 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 

 
  Julgo que atingi os objectivos traçados para esta aula, pois houve uma 
participação eficaz por parte dos alunos que executaram todas as tarefas propostas com 
sucesso. 
  Realmente os objectivos, metas, que como docente pretendia foram finalmente 
atingidos, apesar do “ stress “ causado pela câmara de filmar. Esta aula contribuiu para 
me estimular. Nas aulas anteriores, só a ideia de ter uma câmara a “bisbilhotar” tudo, 
originava um turbilhão de ideias confusas que me impossibilitava a melhor selecção e 
coerência. 
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3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 

modo diferente? 
 
Evitaria aquela repetição da “Teens’ problems”, solicitando aos alunos que pensassem 

noutros problemas que originassem depressão, tristeza naquele adolescente (e neles). 
 

 
4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 

  
 Que talvez esteja a crescer a autoconfiança em mim que uma aula ou duas filmadas 
haviam roubado por serem pouco satisfatórias. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: B4 
Assunto da aula: Adolescência 
Enfoque da observação: Tipologia do questionamento 
Observadora: Prof. A 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 

 
 Os objectivos traçados para esta aula foram atingidos, uma vez que os alunos salvo 
algumas excepções, utilizaram a L.E. para opinar, comentar e especular sobre possíveis causas 
de problemas vividos por adolescentes. Ao formularem hipóteses com base na imagem de um 
adolescente e em pequenos textos nos quais adolescentes expõem situações problemáticas, os 
alunos desenvolveram a sua capacidade de raciocínio, assim como a sua capacidade 
comunicativa. É de salientar o facto de ter havido bastante cooperação entre os alunos na 
resolução de tarefas propostas. 
 Relativamente ao primeiro ponto de enfoque de observação, a docente colocou 
diferentes questões de nível cognitivo elevado, o que criou condições potenciadoras de 
comunicação por parte dos alunos levando-os a confrontarem as suas próprias vivências com 
as dos adolescentes focados, Quanto ao segundo ponto, autonomia concedida aos alunos nas 
tarefas propostas, a docente geriu melhor a sua orientação, dando aos alunos mais liberdade o 
que leva a uma maior responsabilidade e tomada de consciência do que se espera do seu 
trabalho. Relativamente à introdução e passagem dos diversos momentos da aula, a docente 
foi bem sucedida, encadeando os vários momentos da aula de um modo lógico e linear. Foi 
bastante positivo o facto de ter levado os alunos a confrontarem as suas próprias vivências 
com as dos adolescentes focados nos textos (exposição de um problema e vários conselhos) e 
imagem. 
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Reflexões sobre Necessidades e Preocupações da Professora B 

 
 
 

 Em qualquer programa que tem por objectivo o desenvolvimento profissional do 
professor é necessário que o supervisor tenha consciência das preocupações e teorias 
privadas dos professores. Tal conhecimento permite o ajustamento das práticas 
supervisivas às reais necessidades dos professores e, em consequência, poderá potenciar 
o desenvolvimento profissional dos professores de modo mais eficaz. Complete as frases 
que se seguem de acordo com as suas convicções, sentimentos e preocupações face aos 
itens enunciados. 
 
 

1. A aprendizagem mais importante que esta última aula me facultou... 
 
Situa-se ao nível  do conhecimento do grupo de alunos com quem estive a 

trabalhar. Confirmei que são passivos, gostam de ser pouco incomodados. Terei que 
procurar estímulos para evitar que caiam na apatia usual... 

 
2. Quando penso sobre a minha experiência enquanto docente, preocupo-me 
com...a minha actuação em sala de aula: se diversifico as questões, se conduzo bem os 
alunos ao cerne da questão, se alicio os alunos à participação, se respeito as suas 
posições para este ou aquele assunto, se apresento coerentemente o desenrolar da aula; 
se estimulo o raciocínio do aluno se... 

... e sinto-me...realizada quando vejo concretizados esses desejos e ultrapassadas as 
angústias que a ausência provocava. 
 
 

3. Eu concordo/discordo consigo no que diz respeito a ...praticamente tudo o que 
referiu. 
 
 
4.  Eu classifico a minha experiência de ensino nesta aula como: 
 
a) Pouco satisfatória     b) Satisfatória    c) Muito satisfatória     d) Excelente 
 
 

5. Outras observações: Gostei desta aula! 
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B5 e 6 
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Grupos / alunos 

 
Solicitações 

 
Tipo de dúvidas 

 
Grupo 1 

VI 
RJ 
BR 
HU  

- how can we say: “Os 
estudos tiram-nos muito 
tempo”? 

 

- lexical / semântica 

Grupo 2 
MA 
ÂN 
MI  
LI 
SO 

 

- Stôra, a question: /i/ntrust 
means ‘confiar’? (lendo no 
dicionário a palavra 
‘entrust’) 

- Stôra, ‘sair’ é ‘go out’? 
- Stôra, diz-se ‘m/i/stakes’, 

não é? 
- Teacher, “os erros não 

serão”? 
- Como é que se diz: 

‘adolescence’? 
- Teacher, a synonym of 

‘however’? 
- Teacher, how to say: 

‘psychologist’ (querendo o 
advérbio )? 

 

- lexical 
 
 
- lexical 
- lexical / fonológica 
- fonológica 
 
- lexical / semântica 
 
- lexical 
 
- lexical 
 
- lexical 
 
 

Grupo 3 
RI 
SI 
LU 
FE 

 

*  

 
Quadro 1 - Solicitações dos alunos 

 
* Os alunos socorreram-se fundamentalmente do dicionário; a docente auxiliou os alunos na procura 
dos vocábulos desejados, incentivando-os a recorrerem a este sempre que necessário e apenas em 
última instância a ela própria. 
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Grupos 

 
Erro 

 
Categorização 

do erro 

 
Correcção do aluno 

 
Resultado 

 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

 
-…because of the exams, which… 
-… prevent us stop… 
-…any privacity… 
-…control us, all the time… 
-…asking us what are we going to do… 
-…what time does we arrive… 
-…why we have to do it? 
-…isn’t better live… 
-… better live… 
-…live in our way… 
- why we have to live whih some rules? 
 
-…we are living a personal life… 
-…so we prefer the old people… 
-…so we prefer the old people life… 
-…is the only time when… 
-…on our intire life… 
 
-… be retired … 

 
pontuação 
gram de selecção 
grafo-fonológico 
pontuação 
gram de ordem 
gram de adição 
gram de omissão 
gram de omissão 
gram de omissão 
semânt de selecção 
gram de omissão/ 
grafo-fonológico 
semânt de selecção 
gram de adição 
gram de omissão 
gram de omissão 
gram de selecção/ 
grafo-fonológico 
gram de selecção 
gram de omissão

 
-…because of the exams which  
-…prevent us from doing 
-…any privacity… 
-…control us all the time… 
-…what we are going to do… 
-…what time we arrive… 
-…why do we have to do it? 
-…isn’t it better live… 
-…better live… 
- …live on our own… 
- why do we have to live with... ? 
 
-… living someone’s else life… 
-…so we prefer old people… 
-…we prefer old people’s life… 
-…it’s the only time when… 
-…in our intire lif… 
 
-…being retired… 
 

 
posit 
posit 
inef 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 
inef 
posit 
posit 

 
posit 
posit 
posit 
 posit 
inef 

 
Posit 

 
 
 
 
 
 

2 

 
- start to trust us and to give us… 
-… depend only by our parents… 
-…be wise for don’t start… 
-…being a bad citizens… 
-…adolescence has two facet… 
-…the fact of… 
-…we can have…and to do… 
-…like to go to the disco… 
-…or only go out with… 
- For other hand… 
-…depends of ours acts… 
-We should profit the good moments… 
 
-…that life’s adolescence give us… 
-…suck the murrow out … 
 

 
gram de selecção 
gram de selecção 
gram de selecção 
gram de  concord/ 
gram de concord/ 
gram de selecçaão 
gram de adição 
gram de selecção 
semânt de selecção/ 
gram de selecção 
gram de selecção 
gram de selecção e 
omissão 
gram de conc/ 
grafo-fonológico 

 
-start trusting us and giving us… 
-…depend on our parents… 
-…be wise in order not to start... 
-… being bad citizens… 
-…adolescence has two facets… 
-…is the fact that… 
-… we can have…and do … 
-…like going to the disco… 
- …or going out with… 
- On other hand… 
-…depends on our acts… 
-…we should profit from the 
good moments… 
-… that adolescence gives us.  
-…suck the marrow out… 

 
posit 

 
posit 
posit 

 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 

 
posit 
posit 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 

 
-In what concerns with… 
-…family, sex and drags. 
-We also have lack of moral support… 
 
-…to care a lot with … 
-I’m also a little bit pessimist… 
-…problems related with… 
-I like to profit them. 
-…this life is just the think… 
-…because all the days… 
-…to lisen to teachear’s… 
-…that’s terribil wen whe… 
-Other problem of our lives… 
-…the house of a frind  
-I’m getting through my worst part of my 
life. 
-To who have already… 
 

 
semânt de selecção 
semânt de selecção 
semânt de selecção 
 
gram de selecção 
gram de selecção 
gram de selecção 
gram de omissão 
grafo-fonológico 
gram de selecção 
grafo-fonológico 
grafo-fonológico 
gram de selecção 
grafo-fonológico 
gram de selecção 
 
gram de selecção  e 
de omissão 

 
-In relation to…  
-…family, sex and drugs. 
-…We also lack some moral 
support… 
-…to care a lot for… 
-I’m also a little bit pessimist… 
-..problems related to… 
-…I like to profit of them. 
-…this life is just the thing… 
-…because everyday… 
-…to listen to the teacher… 
-…that’s terrible when we… 
-Another problem of our lives… 
-…the house of a friend  
-I’m getting through the worst… 
 
-…for who … 
 

 
posit 
posit 
posit 

 
posit 
inef 
posit 
inef 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 

 
inef 

 
 

Quadro 2 -  Correcções efectuadas pelos alunos da turma B na oficina de edição 
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B7 e 8 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 

 
 
Professora/Aulas: B7 e 8     
Observadoras: A e C 
Assunto das aulas: O Indivíduo no Contexto Social          
Enfoques da observação: Estratégias de leitura, autonomia concedida aos alunos... 
 
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 
1. Que objectivos identificou para esta aula? 

 Utilizar a Língua Estrangeira para:  
 - especular acerca das causas da exclusão social 
 - resolver as tarefas de modo colaborativo 

 Desenvolver a capacidade comunicativa; 
 Desenvolver a capacidade de raciocínio,  
 Desenvolver a compreensão de enunciados orais e escritos 
 Incrementar o espírito de equipa através da realização de tarefas em grupo. 

 
 
2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 

programa? 
 
 Os objectivos que proponho para a aula estão contemplados nos objectivos gerais do 
programa da disciplina, nomeadamente: 
 - interpretar enunciados orais e escritos;  
- produzir enunciados orais e escritos; - desenvolver o espírito crítico; 
 - desenvolver o sentido de cooperação e responsabilidade. 
 
 
3. Que materiais pretende utilizar? 

 Material audio ( canção “Under the Bridge” ) 
 Texto “Spare some change, please!” (Nunes, Alexandra, World Watch ) 

 
 
4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 

 Como ‘pre-task’, proceder-se-á à audição da canção, com exercício de ‘filling-in’ e 
questionário em torno do tema da canção; 

 Trabalho de grupo para especulação em torno das causas que conduzem à ‘homelessness’; 
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 Leitura do texto para confirmação e alargamento dos conhecimentos inerentes à temática. 
 
 
 
5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos? 

 Autonomia concedida aos alunos na execução das tarefas; 
 Introdução e passagem aos diversos momentos da aula. 

 
 

6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja ‘feedback’? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que estes atingiram ou não os objectivos propostos para a aula? 
Os comportamentos que darão evidência de objectivos atingidos, nos diversos momentos 
da aula, prendem-se com:  
- participação eficaz; 
 - interesse e empenho nas tarefas propostas; 
 
 

Fonte: Michael Koehler ( 1999 ) 
( adaptado ) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
Professora/Aulas: B7 e 8 
Observadoras: A e C 
Tema das aulas: O Indivíduo no Contexto Social 
Enfoques da Observação: Estratégias de leitura/ Autonomia concedida aos alunos 
 
 
 
 
 
 

1. P – Do you remember last lesson? What did we talk 
about? 

2. FE – The Welfare State 
3. P –The Welfare State/ social activism 
4. HU – The Passive 
5. P – The Passive... But in terms of topics/ we talked about 

the individual and society/ we spoke about the welfare 
state/ social activism/ the individual as a social being and 
today we are going to discuss something very 
interesting// You are going to identify the topic of our 
lesson of today by listening to a song that I hope you 
enjoy 

6. MA – Do we have to complete? 
7. P – Yes/ you have to be very attentive/ because you have 

to fill in the spaces// May I start the song? 
 

 (alunos ouvem a canção para resolver a actividade) 
 

8. P – Do you think it is needed to listen to the song again? 
9. Vários – Yes 

 
 (alunos ouvem a canção novamente) 

 
10. P – Was it difficult? 
11. Vários – Yes 
12. P – I don’t think so// Let’s see if you got it right// Shall 

we listen to LI reading the first stanza? 
13. LI – (lendo) “Sometimes I feel like I don’t have a 

problem” 
14. P – A problem?! 
15. Vários – A partner 

Transcrição e Descrição da Aula  
Hora 

Sentido 
da Interacção 

 

 
 
 

P- A 

 

P-A 

13.30 

13.32 

13.40 

A-P
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16. P – A partner/ is that right? 
17. Vários – Yes 
18. (A professora regista a palavra no quadro) 
19. LI – “Sometimes I feel like my only friend” 
20. P - Friend (regista a palavra no quadro)// (Lendo início 

do verso) “Is the city I live in/ the...” 
21. BR – “City of Angels” 
22. P – “Together we...” 
23. Vários – “Cry” 
24. P – Cry (regista no quadro)// What do they do together?  
25. FE – Ó stora/ falta uma 
26. P – Oh/ sorry// There’s one missing 
27. LI – “Lonely as I am” 
28. P – Very good (regista no quadro)// Now/ the person 

sharing these feelings through the lyrics of the song/ 
does he have any friends? 

29. RJ – No 
30. P – What makes you say that? Is he referring to one 

particular friend? 
31. RJ – Yes 
32. P – What is his or her friend? 
33. RJ – His girlfriend 
34. P - Are you sure? 
35. FE – The city 
36. P – The city is his only friend// What city is he talking 

about? 
37. HU – L.A. 
38. P – Why do you say L.A.? 
39. Vários – The city of angels 
40. P – And how does he feel? We have that information 

already// He feels... 
41. RJ - Lonely 
42. P – And when do you cry? 
43. RJ – Without a partner 
44. P – Without a partner/ without a friend/ when you feel 

unhappy/ of course you can also cry of joy// LU/ can you 
read the second stanza/ please? 

45. LU – “I drive on her streets ‘cause she’s my companion” 
46. RJ – What does it mean? 
47. P – My partner/ my friend// LU/ go on 
48. LU – “I walk trough her hills ‘cause she know who I am” 
49. P – It’s right/ just isn’t well pronounced  
50. MA – Knows who I am 
51. P - Does he really worry about the way about the way of 

life he has? 

 

 

 

 

 

 

P-A 
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52. RJ – No. I never worry/ Now that is a... 
53. Vários - Lie 
54. P - Now/ would you say that he worries or that he 

doesn’t worry 
55. FE – He worries 
56. P – He really worries about his situation. In the 

beginning (lê os versos) I drive on her streets ‘cause 
she’s my companion... what is he talking about? 

57. MA – The city 
58. P – Why do you think she has such a good knowledge 

about him? 

59. MA – Because he drives in the streets 
60. P - Because he drives in the streets 
61. RJ – He lives there 
62. P – He lives in the city 
63. MA – She kisses him windy 
64. P - “She kisses me windy”/ what does it mean? It’s 

rainy/ it’s... 
65. MA – Vento 
66. P -  Snowy... Where do you think he lives? In a house or 

in the open air? 
67. MA – In the open air 
68. RJ – Under the bridge 
69. P – The chorus comes then// ÂN is going to read the 

other stanza 
70. ÂN – (Lê a estrofe que se segue) “It’s hard to believe” 
71. P – Is it right? 
72. Vários – Yes 
 (A professora regista palavra omissa no quadro) 
73. A – “That there’s not out there 
74. RJ- Nobody 
75. ÂN -  It’s hard to believe/ that I’m all alone/ At least I 

have her love” 
76. P - Very good// “I have her love/” and then? 
77. A – “Lonely as I am/ Together we cry”  
78. P – In which verses can you find again this 

reinforcement of the feelings of loneliness/ sadness? 
 A – «SIL» 
79. P – Can anyone answer the question? 
80. MA – Can you repeat/ please? 
81. P – In which verses can you find the feelings of sadness 

and of loneliness again?  
82. FE – There’s nobody out there 

 
 
 
 
 
 

P-A 
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83. P - We’re talking about the city/ aren’t we? What can we 
expect from a city? 

84. FE – A lot of people 
85. P – A lot of people// Has he met anyone out there? 
86. RI – No 
87. P – No/ he’s lonely again// Whose love is he talking 

about when he says “At least I have her love?” 
88. Vários – The city 
89. P – The city love. What place is he referring to in the 

chorus (lê o refrão) “I don’t ever want to feel/ Like I did 
that day/ Take m to the place I love/ Take me all the 
way/” What place is he referring to? 

90. MA – He wants to go to the centre of the city 
91. HU -   The city 
92. P – We’ll go on analysing the lyrics/ and then you tell 

me what he wants to do// What’s the first verse in the last 
stanza?  Did you get that? 

93. RI – Under the bridge 
94. P – And then/ go on RI 
95. RI – “Is where I drew some blood” 
96. P – Where I drew some blood// What do you think he 

means? Either he killed someone or he... 
97. HU – Killed himself 
98. P – Let’s see what happened// What comes next/ “Under 

the bridge downtown/ I could not get enough/ Under the 
bridge downtown/ Forgot about my love/” Whose love? 

99. MI – The city 
100. P – The city love/ (Continuando a ler os versos) 

“Under the bridge downtown/ I gave my life...” 
101. MA – Anyway... Away 
102. P – Can you explain what he really meant when he said 

he wanted to be taken someplace? What happened to 
him? 

103. FE e MA – Die 
104. P – Whose blood was that? 
105. MA – Of him 
106. P - His blood// No Portuguese allowed// What’s the 

meaning of “I gave my life away?”  
107. MA – He committed suicide  
108. P – So/ he gave up... 
109. Vários - Of life 
110. P – Living// Would you do such a thing/ just because 

you don’t have friends? 
111. Vários – No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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112. P – There must be something else/ something stronger/ 
something heavier// What do you think happened? 

113. MA - He doesn’t have a family/ a house 
114. P – Why? 
115. LI – Because he didn’t have friends  
116. P - What would you call a person who doesn’t have a 

home? 
117. MA e RJ – Homeless 
118. P – A homeless person/ very good// What I want you to 

do is to think/ in groups/ considering that he doesn’t have 
a family/ considering that there is a number of people in 
such circumstances// In five minutes/ no more/ I want 
you to think about the causes for homeless... 

119. RI- ...ness 
120. MA – Teacher/ what’s the title? 
121. P – We forgot about the title// The title of the song is... 
122. MA – Under the bridge 
123. P – The title of the song is “Under the Bridge”// Did 

you understand what you have to do? 
 

 (Alunos iniciam a tarefa)  
 

124. P – No portuguese allowed// Have you finished? I 
suppose we can start sharing ideas because some people 
have a lot of information// SO/ your group 

125. SO – Drugs 
126. P – Very good (regista no quadro)// You’re talking 

about drug abuse/ very good// There are also other types 
of addictions 

127. FE – Alcohol 
128. P – Alcohol can also take you to the streets 
129. RJ – Crime 
130. P – Crime... It is a consequence// Can it be a cause as 

well? In what way/ RI? 
131. RI – If he is a robber. 
132. P – If he goes to jail/ very good// If he doesn’t have job 

opportunities// Ex-convicts can also be a cause (regista 
no quadro)// What else? That group over there 

133. RI – Feeling alone// Being alone in the world/ without 
nobody to ask for help 

134. P – The feelings of loneliness// How do you come to 
feel alone/ to feel lonely? 

135. RJ – No friends 
136. P - No friends// What else? 
137. RIJ – No family 

A-A 

 

P-A 

13.53 

13.56 

 

P-A 
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138. P – No family. What else? 
139. RI – No job... No nothing! 
140. P – Other cause/ LI 
141. LI – No money 
142. P – Money// That is a reason for the problem as well// 

Being moneyless// Very good// What else/ ÂN? Your 
group 

143. ÂN – Discrimination 
144. P – Discrimination/ very good// How can you be 

discriminated/ on what grounds can you be 
discriminated? 

145. Vários – In my job 
146. P - At work/ Because of your... 
147. HU - Colour 
148. RJ – Skills 
149. P – Skills/ it could be/ what else? 
150. FE – Race 
151. P – How would you say that? 
152. RJ - /xenofobia/ 
153. P – Xenophobia// This is an “x”/ but you pronounce 

/z/enophobia// What else? 
154. FE – Gambling 
155. P – Gambling/ it can be// What else? Who do you think 

has got this habit? Young people or old people? 
156. RJ – Young and old 
157. P – Young and old may have that addiction/ SI 
158. SI – Problems with the family 
159. P – Problems with the family// Not feeling fit in your 

family// If the person is... 
160. BR - ... is an homosexual 
161. P – Sexual tendencies 
162. MA – Sick/ diseases// He can be discriminated// AIDS 
163. P – AIDS... If the person has got deadly diseases like 

AIDS/ he can be discriminated// RI/ you have your 
finger up 

164. RI – AIDS 
165. P – You were going to talk about AIDS/ very good// 

You have mentioned a number of reasons for people to 
be homeless// What is your attitude when you pass by a 
homeless person who... Sorry/ first question/ where can 
you find homeless people? 

166. Vários – In big cities 
167. P -  Have you ever been to big cities? 
168. Vários – Yes 

P-A 
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169. P – What was your attitude? First/ what was his 
attitude? 

170. RJ – To ask for money 
171. P – They are very humble people and they ask for 

money 
172. A – They... às vezes... stop us... nos sinais 

P – Oh/ the lights... They normally stop us in the traffic 
lights// Sometimes it can be dangerous// How do you 
react? 

173. MA – Close the window 
174. P – Close the window// Do you think that’s the best 

attitude to have with them? 
175. RJ – Scared?? 
176. P – If you fear... 
177. RJ – Yes 
178. P – Have you ever passed by those people/ RI? 
179. RI – Yes 
180. P – What did you do? 
181. RI – I gave money 
182. P – What is the social group that has more tendency to 

become homeless? 
183. BR – Poor 
184. P – Among the poor// Who are you thinking of? 
185. BR – Drug addicts 
186. MA – There are institutions... 
187. P – There are institutions that support them and give 

them shelter// The text that you’re going to read is called 
“Spare Some Change, Please” //What do you think the 
text is about? 

188. A –  «IND» 
189. P – That’s portuguese// What’s the meaning of spare? 
190. MA – Give me something 
191. P – Give me something/ please// So what do you think 

the text is about? 
192. Vários – Homelessness 
193. P – Read the text to see if you can add more causes for 

homelessness 
 

 (Alunos lêem o texto e resolvem a actividade) 
 
 

194. P – If you have any difficulties with vocabulary/ call 
me// I’ll write on the board the vocabulary as people ask 
me 

195. A - Plight 

 

 

 

 

 

P-A 

 
 

A-A 

14.06 

A-P 
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196. P – So/ the first word is plight (regista no quadro) 
 

197. (Alunos solicitam vocabulário e professora regista-o no 
quadro e explica-o. As palavras solicitadas são dwellers, 
crowded, ashamed, blanket, etc) 

 
198. P – Have you finished reading? 
199. Vários – No 

 
200. P – Do you think we can start adding causes to the list? 

The causes you mentioned/ were they also referred to in 
the text? 

201. MI – Yes 
202. P – They were. 
203. FE – Houses that burn 
204. P – Sorry? 
205. FE – Houses that burn  
206. P – The destruction of houses// And why is that a 

problem? 
207. A – They don’t have money to build another one 
208. P - They don’t have money to build another one and 

they didn’t have insurance 
209. (o toque da campainha anuncia o final da aula) 
210. P – Do the exercises at the bottom of the page and 

don’t forget to bring your textbook tomorrow.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

P-A 

14.13 

14.15 

 
 

A-A 

P-A 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
Professora/Aulas: B 7 e 8 
Observadoras: A e C 
Tema das aulas: O Indivíduo no Contexto Social 
Focos de Observação: Procedimentos de Leitura, autonomia concedida aos alunos... 
 
 
 
 
 

 
1. P – What did we talk about last lesson?  
2. LI – About the homeless 
3. P – About the homeless/ very good// And we also 

thought of some causes for homelessness/ didn’t we? 
4. Vários – Yes 
5. P – You also read a text about homelessness/ didn’t you? 
6. Vários – Yes 
7. P - Did you find some other causes in the text? That was 

what we were about to write in the end of the lesson// 
What other causes did you discover in the text? 

8. MI – Catastrophic occurrences 
9. P - Catastrophic occurrences/ right// What happens in 

catastrophes? 
10. FE – They are losing everything 
11. P – Yes/ catastrophic occurrences or happenings/ if the 

house burns or... 
12. HU – Fire 
13. P - Some other natural disasters... 
14. MA – Earthquakes 
15. P – Earthquakes/ what else?  
16. FE - Storms 
17. MA – Floods 
18. MA - Tornados/ como se diz? 
19. P – Tornadoes// A lot of accidents happen/ some of them 

are natural/ others man provoked and if the people have 
insurance/ the insurance pays for that// The problem is 
when people... 

20. MA - Don’t have insurance 
21. P – What other causes did you discover/ apart from 

these?? 
22. SO – Alcohol 
23. P – Did you have breakfast/ my dear? 

8.35  
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24. SO – Drugs and alcohol abuse 
25. P – Very good/ drugs and alcohol abuse (regista no 

quadro)// In the text/ there are still more causes/ RJ 
26. RJ – Experiencing loss of jobs 
27. P – Experiencing loss of jobs// When do we experience 

loss of jobs? 
28. MA –  Because of discrimination 
29. P - Because of discrimination/ when you are... 
30. BR – Fired 
31. P – Do you know the word redundancy? When you’re a 

number no longer needed and so you’re fired// When a 
factory doesn’t need you anymore and sends you away// 
That is redundancy// I can’t see the correspondence in 
portuguese... 

32. MA – Vai à falência 
33. P – No portuguese allowed// And still other causes that 

you didn’t refer to 
34. FE – Running from abusive families 
35. P - Running from abusive families// What’s that/ abusive 

families? Do you understand that expression? 
36. Vários – Yes 
37. P -  BR/ you were trying to explain... 
38. BR – When they believe and the families don’t believe 
39. P – When they believe in something and the family 

doesn’t// What else can be considered family abuse? 
40. MA – When the father or mother are alcoholic and beat 

the children and the wife 
41. P – When there’s violence at home/ there’s abuse// You 

can be violent in different ways at home/ not just hitting  
42. LU - Many children work 
43. P – That’s not bad for you (rindo) to develop muscles// 

What else?  
44. A – /IND/ 
45. P - Have you ever heard about sexual abuse? 
46. MA – Yes 
47. P – By the father or the mother... that’s also a problem 

and something they run away from// Did you do what I 
told you to do at home? Finding sentences for the 
paragraphs... So/ what sentence would you suggest for 
the first paragraph? 

48. MA - The suffering of the homeless 
49. P – The suffering of the homeless... That is not a 

sentence/ that’s a title// Let’s write it and then we’ll 
complete it all together (regista)// How can we complete 
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the sentence? Now we have to find a verb, an object... 
The suffering of the homeless... 

50. BR - ... are 
51. P – Do you use are or is? 
52. HU – ... is 
53. P – But the subject of the sentence is the suffering of the 

homeless// Can you translate that into portuguese just to 
check the number it corresponds to? 

54. A – O sofrimento dos sem abrigo 
55. P – Right/ so there must be accordance between the 

subject and the verb// The suffering of the homeless... 
56. MA – Is 
57. P – Is/ what? 
58. MA - /IND/ in Philadelphia 
59. P – That’s not logical// The suffering of the homeless... 

will it exist tomorrow? Where are we referring to? 
60. FE – Philadelphia/ American cities  
61. P - Philadelphia and some other American cities// The 

suffering of the homeless... complete the sentence 
62. RJ - ...is increasing 
63. P - ...is increasing// Where? 
64. RJ – In big cities 
65. P – In big American cities (regista a frase-resumo no 

quadro)// Right/ very good// Another volunteer for the 
second paragraph 

66. RI  - Causes that may lead to homelessness 
67. P – What are the causes? Is there one cause or two? 
68. MA – No 
69. P - There’s a lot/ or a variety... You said causes... 
70. RI – That may lead to homelessness  
71. P - People become homeless for various reasons (regista 

frase no quadro)// Paragraph number three// What do you 
think it is about? Suggest a sentence to sum it up/ FE 

72. FE – The history of homeless  
73. P – The history of homelessness... That’s a title/ not a 

sentence/ RJ 
74. RJ – The homeless’ lives are not easy 
75. P – Very good// Does it describe the life of the 

homeless? 
76. RJ – Yes 
77. P – Yes/ in a way// It also presents homelessness as a 

problem/ with a solution or with difficulty in being 
solved? 

78. A – With difficulties 
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79. P – Probably with difficulties... People’s reactions/ etc// 
So/ what would you suggest as a complete sentence? 
Quickly 

80. RJ – The homeless’ lives 
81. P - The homeless’ lives... 
82. RJ – is becoming harder... 
83. P - The homeless’ lives... 
84. RJ - ...are becoming 
85. MA - ... harder 
86. P – Harder and harder (regista frase no quadro)// 

Paragraph number four// What do you think it is about? 
Yes LU 

87. LU – What it can be done to help the homeless 
88. P – Could you translate into Portuguese? 
89. A – O que é que pode ser feito para ajudar os sem abrigo 
90. P – Another title/o que é que pode ser feito para ajudar 

os sem abrigo// Could you put this into a sentence? BR/ 
what do we need to solve those problems referred to in 
that paragraph? 

 BR – «SIL» 
91. P – What do we need? Individual support or community 

support? 
92. BR - Community support 
93. P – Yes/ Bruno/ community support and what support 

are you talking about in this paragraph? Are we talking 
about the little coin that you spare when you pass by? 

94. MA – No 
95. P - No/ they are talking about what? 
96. MA – Moral support 
97. MA – Psychological support 
98. P – Psychological support/ what else? Yes? What other 

suggestions? 
99. MA – A house 
100. LU – Clothes 
101. P – Clothes and blankets// Sometimes it’s quite nice 

just to listen to them/ to their problems/ it’s a way of 
helping// Can you complete that/ BR? 

102. BR – Community support is needed to help the 
homeless 

103. P - Community support is needed to help the 
homeless (regista)// Very good// So/ how do you think 
you could help solve the problems of the homeless? In 
what ways? 

104. A – To find food for the homeless 
105. P - To find food for the homeless/ What else? 
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106. A – A home 
107. RI – To raise funds for the homeless 
108. P – To do what? 
109. MA – To create an association 
110. P – Is it possible to you/ students/ to help solve that 

problem? 
111. MA – to organise a contest 
112. P – And... 
113. MA – To sell goods 
114. P – Is homelessness the only problem we have? 

 
(A aula continuou com a introdução de um texto sobre a 
aventura de adolescentes em África, do manual dos 
alunos) 
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Band: Red Hot Chili Peppers 
Song: Under the Bridge 
 

Sometimes I feel  
Like I don't have a partner  
Sometimes I feel  
Like my only friend  
Is the city I live in  
The city of angels  
Lonely as I am  
Together we cry  

I drive on her streets  
'Cause she's my companion  
I walk through her hills  
'Cause she knows who I am  
She sees my good deeds  
And she kisses me windy  
I never worry  
Now that is a lie  

It's hard to believe  
That there's nobody out there  
It's hard to believe  
That I'm all alone  
At least I have her love  
The city she loves me  
Lonely as I am  
Together we cry  

I don't ever want to feel  
Like I did that day  
Take me to the place I love  
Take me all that way  

Under the bridge downtown  
Is where I drew some blood  
Under the bridge downtown  
I could not get enough  
Under the bridge downtown  
Forgot about my love  
Under the bridge downtown  
I gave my life away 

 

 

 

 

 



 169

GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aulas: B7 e 8 
Assunto das aulas: Adolescência 
Enfoque da observação: Estratégias de leitura 
Observadora: Prof. A 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 

 

 
 Considero que na generalidade, os objectivos foram atingidos pelos alunos, como 
indicam a resolução das tarefas com sucesso, bem como a utilização da L.E. na interacção a 
docente. Relativamente à interacção A-A, parece-me que os alunos não recorrem à L.E. o que 
constitui um entrave ao desenvolvimento da sua competência estratégica, o que é uma das 
competências cujo desenvolvimento deve ser ponderado na avaliação global do aluno pela 
professora. Já no que diz respeito ao desenvolvimento conceptual e cognitivo dos alunos, 
considero que a docente está no bom caminho, pois preocupa-se em facultar aos alunos 
nomeadamente de reflexão e de formulação de hipóteses devidamente justificados, através da 
opção por um questionário aberto, em que predominam as questões divergentes e avaliativas.  
 Relativamente ao 1º foco de observação – interligação dos diversos momentos da aula 
julgo que houve também uma melhoria relativamente a aulas anteriores, uma vez que a 
transição entre os vários momentos da aula foi clara, linear e orientada por uma sequência 
lógica. Julgo, contudo, que os procedimentos utilizados na leccionação da leitura e 
compreensão poderiam ser mais centrados no aluno – leitor, de modo a que este possa adoptar 
um papel mais activo na aula. Tal teria sido possível se a docente tivesse adoptado 
procedimentos mais associados como a “Directed Reading-Thinking Activities”, ao invés de 
ter optado pelos procedimentos mais tradicionais de leitura dirigida. No que diz respeito ao 2º 
foco de observação a autonomia concedida ao aluno considero que a professora pode ir mais 
longe. Ao invés de informar o aluno que está à sua disposição quando este tiver alguma dúvida 
relacionada com o vocabulário do texto (como o condicional “if you have any doubts, call 
me), penso que a docente deverá encorajar os alunos a tentarem por si (e com ajuda dos 
colegas aquando da realização de tarefas em grupo) solucionarem as suas dúvidas através do 
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contexto, e só em última instância solicitarem a sua ajuda, i.e., quando a compreensão de 
determinado vocábulo impossibilita a realização da tarefa. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aula: B7 e 8 
Assunto das aulas: O Indivíduo no Contexto social 
Enfoque da observação: Estratégias de leitura 
Observadora: Prof. B 
 

 
 

 
 Considero que na generalidade, os objectivos foram atingidos pelos alunos, como 
indicam a resolução das tarefas com sucesso, bem como a utilização da L.E. na interacção a 
docente. Relativamente à interacção A-A, parece-me que os alunos não recorrem à L.E. o que 
constitui um entrave ao desenvolvimento da sua competência estratégica, o que é uma das 
competências cujo desenvolvimento deve ser ponderado na avaliação global do aluno pela 
professora. Já no que diz respeito ao desenvolvimento conceptual e cognitivo dos alunos, 
considero que a docente está no bom caminho, pois preocupa-se em facultar aos alunos 
nomeadamente de reflexão e de formulação de hipóteses devidamente justificados, através da 
opção por um questionário aberto, em que predominam as questões divergentes e avaliativas.  
 Relativamente ao 1º foco de observação – interligação dos diversos momentos da aula 
julgo que houve também uma melhoria relativamente a aulas anteriores, uma vez que a 
transição entre os vários momentos da aula foi clara, linear e orientada por uma sequência 
lógica. Julgo, contudo, que os procedimentos utilizados na leccionação da leitura e 
compreensão poderiam ser mais centrados no aluno – leitor, de modo a que este possa adoptar 
um papel mais activo na aula. Tal teria sido possível se a docente tivesse adoptado 
procedimentos mais associados como a “Directed Reading-Thinking Activities”, ao invés de 
ter optado pelos procedimentos mais tradicionais de leitura dirigida. No que diz respeito ao 2º 
foco de observação a autonomia concedida ao aluno considero que a professora pode ir mais 
longe. Ao invés de informar o aluno que está à sua disposição quando este tiver alguma dúvida 
relacionada com o vocabulário do texto (como o condicional “if you have any doubts, call 
me), penso que a docente deverá encorajar os alunos a tentarem por si (e com ajuda dos 
colegas aquando da realização de tarefas em grupo) solucionarem as suas dúvidas através do 
contexto, e só em última instância solicitarem a sua ajuda, i.e., quando a compreensão de 
determinado vocábulo impossibilita a realização da tarefa. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aulas: B7 e 8 
Assunto das aulas: O Indivíduo no Contexto social 
Enfoque da observação: Estratégias de leitura 
Observadora: Prof. C 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir  questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3.  Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 
 Os objectivos traçados para estas aulas foram atingidos, pois os alunos utilizaram, na 
maior parte das vezes, as causas da exclusão social desenvolvendo a sua capacidade de 
raciocínio, a capacidade comunicativa e a compreensão de enunciados orais e escritos. 
 Os alunos compreenderam a canção, o que facilitou a introdução do tema 
"Homelessness". Participaram com entusiasmo, embora se não forem contactados, o que não é 
o caso, tenham sempre tendência para fazer uso da língua materna. Trouxeram para a aula as 
suas vivências pessoais no que se refere a contactos com os sem abrigo. 
 Quanto ao enfoque de observação, relativamente ao primeiro ponto - autonomia 
concedida aos alunos  na execução das tarefas - a docente criou as condições necessárias para 
a mesma, embora devesse tê-los deixado enfrentar as suas próprias dificuldades. R 
relativamente ao vocabulário desconhecido, para que os alunos utilizassem estratégias 
adequadas para superar esses entraves lexicais. 
 Relativamente à introdução e passagem aos diversos momentos das aulas, como já 
disse, a audição de uma canção quando compreendida é sempre agradável contribuindo para 
uma melhor disposição por parte dos alunos em quererem participar. A condução dos vários 
momentos foi linear, lógica o que incentivou uma maior participação. É de referir que nestas 
aulas, nenhum aluno mostrou má vontade em cooperar, em dar a sua opinião. Considero que 
foram duas aulas positivas. 
 Sugestões para a colega: penso que levar os alunos a formularem os seus próprios 
objectivos de leitura torna-os mais curiosos, mais reflexivos e mais críticos. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 
 

 
Professora/Aulas: B9 e 10    
Observadoras: A e C 
Assunto das aulas: O Indivíduo no Contexto Social          
Enfoque da observação: Estratégias de leitura 
 
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
1. Que objectivos identificou para esta aula? 

 Utilizar a Língua Estrangeira para:  
- especular acerca da temática ‘teenage gangs’;     
- traçar objectivos para a leitura de um texto com base no seu título; 

 Desenvolver a capacidade comunicativa; 
 Desenvolver a capacidade de raciocínio crítico e avaliativo; 
 Desenvolver a compreensão de enunciados orais e escritos; 
 Incrementar o espírito de equipa através da realização de tarefas em grupo. 

 
 
2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 

programa? 
 Os objectivos que proponho para a aula estão contemplados nos objectivos gerais do 
programa da disciplina, nomeadamente:  

- interpretar enunciados orais e escritos;  
- produzir enunciados orais e escritos;  
- desenvolver o espírito crítico e avaliativo; 
 - desenvolver o sentido de cooperação e responsabilidade. 

 
 
3. Que materiais pretende utilizar? 

 Material audio (canção “The Drugs Don’t Work”, The Verve) 
 Texto “Teenage Gangs” (Aerial, 10th) 

 
 
4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 

 Como motivação, proceder-se-á à audição da canção, seguida de questionário em torno 
do tema da canção, a fim de introduzir a noção de ‘gang’; 

 Trabalho de grupo para criação de objectivos de leitura a partir do título do texto a 
analisar; 
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 Leitura do texto, de modo a que o aluno consiga obter informação que dê resposta aos 
objectivos traçados;  

 Leitura do texto para realização de outros exercícios (‘true / false / not stated’  e 
‘completing sentences’).  

 
 
5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos? 

 Estratégias de leitura; 
 Autonomia concedida aos alunos na execução das tarefas; 
 Introdução e passagem entre os diversos momentos da aula; 
 Discurso da docente (se este complica ou se este facilita o trabalho do aluno) 

 
 

6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja ‘feedback’? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que estes atingiram ou não os objectivos propostos para a aula? 
 Os comportamentos que darão evidência de objectivos atingidos, nos diversos 
momentos da aula, prendem-se com: 

 - participação eficaz; 
 - interesse e empenho nas tarefas propostas.  

 
Fonte: Michael Koehler (1999) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 
 
Professora/Aulas: B9 e 10  
Observadoras: A e C 
Tema das aulas: O Indivíduo no Contexto Social 
Foco de Observação: Estratégias de leitura, ligação entre os momentos da aula...  
 
 
 
 
 

 
 

1. P – For a start/ we’re going to listen to a song/ which I 
hope pleases you// Do you know the group “The Verve”? 

2. BR - Yes  
3. P – Let’s check if you know it or not// See if you 

recognise it 
 
 

 (Alunos ouvem a música) 
 
 

4. P – Well/ I didn’t give you the lyrics on purpose/ 
because I’d like you to try and listen and get as much 
information as you could out of the song// What did you 
take out of the song? 

5. RJ – That someone takes drugs 
6. P – That someone used to take drugs 
7. MA – That doesn’t work  
8. P – That drugs don’t work// What does he mean? It’s a 

kind of ... 
9. FE – Advice  
10. P – Of an advice/ that drugs don’t work/ they just... 
11. A – Make bad 
12. P – Make it worse// What else did you get from this 

song? 
13. RJ – He feels like a cat in a bag 
14. P – What does the cat feel when he’s in a bag waiting to 

be drawn? Do you know what drawn means? 
15. Vários – Yes 
16. P – If you were in that circumstance/ how would you 

feel? 
17. Vários – Bad 

13.32 

13.33 

13.37 

 
P - A 

 
TI 
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18. P – Bad/ lonely and out of this world// Would you like to 
listen to it again without the lyrics? 

19. Vários – Yes 
 
 

 (Alunos ouvem a música novamente) 
 
 

20. P – Now that you have listened to the song another time/ 
are you ready to tell me what the message of the song is? 

21. BR – The drugs aren’t interest 
22. P – Don’t use drugs/ basically// Why do people take 

drugs? 
23. FE – To feel incomplete 
24. P – They feel incomplete and that’s why they take 

drugs// Who takes drugs? Old people/ young people? 
25. Vários – Teenagers 
26. P – Basically teenagers// One of the reasons is that they 

feel incomplete// Another reason 
27. MA – Fashion 
28. P – It’s fashionable 
29. FE – To make friends 
30. P – To make friends/ what else? What other reasons? 
31. MA – To don’t think about the problems 
32. P – Not to think about problems// What can they do 

when they don’t have drugs? What kind of things can 
they do?  

33. FE – Be violent 
34. P - One of the things they can do is to get violent 

towards who? 
35. FE – Anyone 
36. P – Anyone 
37. A – Smelling money 
38. P – Stealing! Can an adolescent/ a teenager do it alone? 
39. Vários – Maybe 
40. P – Yes/ but sometimes they join groups with the same... 
41. MA -  Purposes 
42. P – Another word for group... 
43. RI  - Gang 
44. P – Are there any teenage gangs in... (says name of the 

city)? 
45. Vários – Yes 
46. P – Why do they join those teenage gangs? 
47. A – To do some things 

13.39 

13.43 

 
TI 
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48. P – To do wrong deeds (ri) The text you’re going to read 
is... the title of the text is precisely “Teenage Gangs”// 
What I’d like you to do in pairs is/ you’re going to think 
of purposes... a text with such a title/ what would I like 
to learn/ what purposes do I have for reading such a 
text// You’re going to find purposes for reading// You 
have a chart here/ which will help you check whether 
your purposes were mentioned or not in the text and 
what kind of information was there to achieve that goal// 
Start thinking about your purposes for reading a text with 
such a title 

 
 

 (Alunos iniciam a actividade em pares e a professora 
clarifica as instruções) 

 
 
 

49. P – May we start? 
50. MA – Yes 
51. P – What would you like to know about teenage gangs? 
52. BR – Their habitat 
53. P – Where they live/ where they can be found (regista no 

quadro) 
54. MA – How their life is 
55. P – Right/ what kind of life they have/ their lifestyle 

(regista) SO and LI/ what are your purposes? 
56. SO – There are many teenage gangs in Portugal or not 
57. P – The number of teenage gangs in Portugal (regista)/ 

very good// HU and company/ what are your  purposes? 
58. FE  -  What they have to do to join a gang 
59. P – What they have to do to join a gang (regista)/ Very 

good// Another purpose 
60. RJ – Why they take drugs 
61. P – They may not take drugs at all// Whether they take 

drugs or not/ are they drug addicts or not (regista)// 
Another goal/ please// BR and company 

62. BR – What’s the objective 
63. P – The objective of being part of a gang 
64. BR – No 
65. P – Of the gang 
66. BR - Yes 
67. P – Another purpose/ SI 
68. SI – What they do 

13.48 

13.56 
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69. P – What they do is their lifestyle/ their activities// Is 
there anything else you’d like to know? 

70. MA – Yes// Are they accepted in society 
71. P – Whether they are accepted by society or not (regista) 
72. RJ – If they fight each other 
73. P – Is there competition between gangs? Rivalry/ 

competition between gangs// Anything else you’d like to 
know? 

74. SO – Where they come from 
75. P - Where they come from/ their origins// Anything else? 
76. MA – Yes 
77. P – (ri) What is it? 
78. MA – If they work  
79. P - Their activities/ it will be included here (apontando 

para o objectivo sobre o estilo de vida dos gangs) 
80. FE – Do they go rob? 
81. P – The activities again/ That’s their lifestyle 
82. MI – Their social background 
83. P - Their social background/ their origins 
84. FE – If there’s a chief 
85. P - If there’s a leader/ whether they are hierarchically 

organised// Their hierarchy// Anything else? 
86. RI – No 
87. P – So/ let’s start reading and checking if your purposes 

have an answer in the text 
 
 

 (Alunos lêem o texto e resolvem  tarefa) 
 

88. A - «IND» 
89. P – No portuguese allowed// Weapons? That’s right 

 
90. A – What’s the meaning of “arise”? 
91. P – Does anyone know the meaning of “arise”? (lendo 

frase do texto) Street gangs in the American context 
often arise when many different, poor, immigrant 
communities are thrown together in a densely populated 
area. 

92. FE – Appear 
93. P – Appear/ very good 

 
 (Alunos continuam a ler o texto) 

 
 
 

14.03 

14.15 

 
 
 
 

A-A 
A-P 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 
 
Professora/Aulas: B9 e 10  
Observadoras: A e C 
Tema das aulas: O Indivíduo no Contexto Social 
Foco de Observação: Estratégias de leitura, ligação entre os momentos da aula...  
 
 
 
 
 

 
1. P – Shall we start? Remember the text we read? And the 

purposes you identified for reading? 
2. Vários – Yes 
3. P – Let’s start with ÂN// What was your first goal/ your 

first purpose for reading? 
4. ÂN – Where can they be found? 
5. P – Where can they be found... teenage gangs// Did you 

find information in the text about that? 
6. ÂN – Yes/ in Los Angeles and New York 
7. P - In Los Angeles and in New York and some other 

places that are not referred to in the text// This 
phenomenon is already spreading// Another purpose for 
reading 

8. MA – Their lifestyle 
9. P - Their lifestyle// What is their lifestyle? What do they 

do? 
10. MA – They are violent 
11. P – What’s in the text that makes you say that? 
 A – «SIL» 
12. P – What in the text tells you they are violent? Does it 

say “they are violent”? 
13. MA – No 
14. P – But there are references to violence 
15. MA – Gangs are sophisticated and more violent 
16. P – Why are they sophisticated? 
17. MA – They have sophisticated weapons 
18. P – Very good// Could you give me another purpose? 
19. FE – The number of teenage gangs in Portugal 
20. P – The number of teenage gangs// Did you find that 

information in the text? 
21. Vários – No 
22. FE – They had epidemic proportions 

13.32  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

Transcrição e Descrição da Aula  
Hora 

Sentido 
da Interacção 
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23. P – What does that mean? 
24. FE – Big numbers in the United States of America 
25. P – So they are in larger... 
26. MA – Numbers 
27. P - Another purpose/ RI 
28. RI – What they have to do to join the gang 
29. P – Did you find information about that in the text? 
30. MA – Yes (Lê a parte do texto que ilustra a sua resposta)  
31. P – Basically/ what they refer to is the common objective 

that they had to join the group// Why do they join groups 
like that? 

32. LU – Money 
33. P – For money? Does the text tell you that? Are they 

from the upper class? 
34. VI – Lower class 
35. P – What reasons make them join the group? 
 VI – «SIL» 
36. P – Quickly/ VI/ what reasons did they have to join the 

gangs? 
37. VI – Money reasons 
38. P - Money reasons 
39. VI – I don’t know what 
40. P – You don’t know anything else/ So could you go back 

to the text and find out? 
41. VI – They want to call attention 
42. P - They want to call attention and they also want 

affection// Is it easy for them to achieve what they want 
in society? 

43. A - No 
44. P – They can’t get well paid jobs in society 
45. FE – They have low levels of educational skills 
46. P - They have low levels of educational skills/ what else? 
 A – «SIL» 
47. P – There’s still another one 
48. FE – Limited areas 
49. P –Other purposes for reading/ ÂN 
50. ÂN – Whether they take drugs or not 
51. P – Whether they take drugs or not// Does the author 

refer to drugs? 
52. MI – No 
53. P - Another purpose/ LU 
54. LU – Their lifestyle 
55. P – We started with that one/ MI/ Another goal 
56. MI – The objective of the gang 
57. P – Did you find that in the text? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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58. RI – Yes (Lê a informação no texto) 
59. P - So/ having a common goal// Another purpose/ MA 
60. MA – Their activities 
61. P – Does the text tell us what they do everyday? 
62. SI – They shoot people 
63. P – They shoot people/ they kill people// We know they 

do that/ but is that mentioned in the text? 
64. Vários– No 
65. P – Another purpose// Yes/ LU 
66. LU - The graffiti 
67. P – Is one of the forms they have to call... 
68. MA – To call attention 
69. P – To call the public’s attention// Another goal/ LU 
70. LU – Their acceptance in society 
71. P – Are they accepted in society? 
 A – «SIL» 
72. P - Are they accepted in society? 
73. RJ – No 
74. P - What in the text tells you that? 
75. RJ – They are discriminated 
76. P - They are discriminated against... What else/ SI? What 

else did you find out in the text? 
77. SI – Teenage gangs are a major problem in our society 
78. P – Right/ that’s precisely the sentence// Another way to 

conclude that they are not accepted is... did they create 
laws to limit their action? 

79. BR – “Schools have imposed...” (Lê a frase do texto) 
80. P – Either in school or in society/ there’s a reference to 

limiting the time in which young people can be outside// 
Another law that limited the time teenagers could be at 
night on the streets... (lendo a informação do texto) big 
cities and enacted curfews for minors // What that means 
is that they created laws that prohibited young people 
from being out too late at night (Regista a expressão no 
quadro)//  Another purpose 

81. MA – Competition between gangs 
82. P – Competition between gangs// Based on what? 
83. MA – Colours and territory 
84. P – That’s right... and symbols// Another purpose/ LI 
85. LI – Their origins 
86. P – Their origins// Did you find information in the text? 
87. MA – Yes/ they came from poor/ immigrant 

communities 
88. P – What is happening recently/ what has been 

happening recently? 
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89. MA – They come from the middle class 
90. P – Right/Very good// Another purpose 
91. MA – The hierarchy 
92. P - Their hierarchy// Is that referred to in the text? 
93. SI – Yes 
94. P – Yes/ they have a chief and the rest of the hierarchy// 

Now/ I think you’re ready to say whether these 
statements are true/false or not stated 

95. MA – Not stated? 
96. P – There’s no reference to that in the text 

 
 (Alunos iniciam a actividade) 

 
97. P – Have you finished? 
98. A – Almost 

 
 

99. P – Are you ready? 
100. Vários – Yes 
101. P – The first sentence// Could you read it/ SI? 
102. SI – (Lendo) Many sociologists suggest that the gang 

problem is due to the breakdown of the family, because 
the gangs and its rules and hierarchy replace the 
parents.  

103. P – Is that true/ false or not stated? What do you think? 
104. SI – Not stated 
105. P – Why is it not stated? 
106. SI – Porque... 
107. P – No portuguese allowed 
108. SI – Sociologists talk about something else 
109. P – Sociologists do not associate this with that// FE/ 

could you read the next? 
110. FE – (Lendo) People think that banning guns won’t 

help solve the problem// Not stated 
111. P – Is that what you think? 
112. FE – It’s false 
113. P – It’s false// People think that banning guns will help 

solve the problem// Is that the only way out for the 
problem or not? Is that the only solution? 

114. MI – No 
115. P – What other solutions are referred to in the text? 
116. FE – They are more violent 
117. P – FE/ did you understand the question? People say 

that banning guns is one of the solutions// Are there any 

 
A-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

 
 

P-A 

A-P 
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other ways of solving the problem? Ways out for the 
problem? 

 A – «SIL» 
118. P – What else are they trying to do? 
119. FE – Reinforcing the police force 
120. P – More police activity on the streets// What else/ LI? 
 LI – «SIL» 
121. P – Banning guns/ police reinforcement/ what else/ SI? 
 SI – «SIL» 
122. P – What else? 
123. BR – Banning the logos 
124. P – They even oblige people to dress in a certain 

manner// So/ they are trying to do something about the 
problem// BR/ could you read number three and say if it 
is true/ false or not stated? 

125. BR – (Lendo) Nowadays, the members of gangs don’t 
belong only to the lower classes// True 

126. P – Why? 
127. BR – It’s not only people from the lower classes 
128. P – Sometimes that’s also affecting middle class 

teenagers/ Very good// LU/ can you read number four? 
129. LU – (Lendo) The regulations to prevent gang activity 

infringe upon the freedom of the American youth //True 
130. P – What does “infringe upon” mean? 
 A – «SIL» 
131. P – Limit the other young people’s lives// In what 

ways? 
132. FE – With laws 
133. P – In what ways? 
134. LU – They can’t go out at night 
135. P – They can’t go out at night// They have to respect a 

certain time 
136. FE – They can’t dress... 
137. P – They can’t dress the way they like// Do you think it 

is a good idea to see your life limited that way? 
138. Vários – No 
139. P – Do we have those kinds of restrictions in Portugal? 

Do you feel free to do whatever you want? 
140. BR – Yes 
141. P – You are lucky// In America they’re not so lucky// I 

want you to complete these sentences in two minutes 
(Distribui material) 

 
 

142. LI – What is the meaning of “despite”? 
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143. P – It’s the same as although/ but demands a different 
structure// The meaning is the same/ only despite has a 
noun phrase afterwards and although has got a sentence 
afterwards 

 
 

144. P – Can we start correcting? RI/ can you do the first 
one? 

145. RI – No 
146. P – Not the first one// What about you/ RJ? 
147. RJ – No 
148. P – Not the first one// FE/ can you do the first one?  
149. FE – I think so// «IND » 
150. P – That’s right// Maybe then there wouldn’t be a 

reason for calling them teenage gangs 

151. FE – There wouldn’t be a problem 
152. P – They wouldn’t be a problem// The problems of 

teenage gangs wouldn’t exist (regista no quadro)// Does 
anyone have a different one? 

153. A – No 
154. P – The idea is the same// HU/ next one 
155. HU –  So... so... although... 
156. P – Hum... hum... what idea conveys “although”? 
157. RI – Contradiction 
158. P – Contradiction/ contrast// So/ what do you think 

would be the best way to complete the sentence? MI 
159. MI - «IND» 
160. P – Sorry? 
161. MI – «IND» without education 
162. P – You didn’t finish the idea/ you need a sentence 
163. A – Nowadays they also attract middle class teens 
164. P – Nowadays/ they also attract middle class teens 

(regista)// Number three/ RJ/ do you have a suggestion? 
165. RJ – (Lê a frase)... because it could solve a part of the 

problem 
166. P – It would solve part of the problem// Do you have 

another suggestion/ LU? 
167. LU - (Lê a frase)... because they want to ban gangs of 

the streets 
168. P – It would be okay as well// They want to control the 

problem of violence on the street// Number four/ VI 
169. VI – I didn’t do the two and the three 
170. P – The second and the third/ BR  
171. BR – No 
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172. P - SO 
173. SO – No 
174. P - ÂN 
175. ÂN - «IND» 
176. P – Yes/ but it could also be completed in another way 
177. FE – But it’s very hard 
178. P – But it’s very hard (regista no quadro)// It may 

interfere with other young people’s... What? 
179. RJ – Lifestyle 
180. P - Number five 
181. RJ - ...They will continue being more and more 

dangerous 
182. P – You could also think of the idea of  «IND» that 

limits young people’s lifestyle// Number five/RI 
183. RI – They will continue being more and more violent 
184. P - More and more violent// They will continue being 

more and more violent// Any other different way of 
completing it? 

185. FE - Teenage gangs will still exist on the streets 
186. P – Teenage gangs will still exist on the streets// 

Teenage gangs is the subject/ “They will continue to be 
more and more violent” or “they still exist”// SI/ share 
yours with us 

187. SI – Teenage gangs will still exist because people want 
to be free  
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TEENAGE GANGS 
 

  
PRE-READING 
 

The United States is facing an uprising of juvenile delinquency, gang activity and 
school shootings and the Government is striving to lower the levels of violent activity that 
terrifies society. Before reading the text, think of information you'd like to know about 
this issue and write it in the table below. 

 
Aims for reading the text 
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Street gangs in the American context often arise when many different, poor, immigrant 

communities are thrown together in a densely populated area such as New York or Los 
Angeles. But if you look around any American city, you will almost certainly see evidence of 
gang activity. The graffiti which sometimes appears overnight is almost certainly the work of 
'taggers' - young gang members leaving their mark on a piece of territory. 
  “Today, gangs are larger, highly sophisticated, more violent, younger and have greater 
access to sophisticated weaponry,” said the California Task Force on Gangs and Drugs. Many 
sociologists suggest that the children and teenagers who are attracted to gangs have low levels 
of educational skills, limited safe areas in which to play and minimal access to well-paid jobs. 
In fact, most people like to join social groups or clubs which have a common goal and 
unifying symbols. In street gangs, these goals and symbols become horribly distorted and 
rivalry over colours, symbols and territory reveal the desperate need for attention, respect and 
companionship which many young people from disadvantaged groups are lacking.  

It is agreed by all that violence and teenage gangs are a major problem in our society 
and we all agree that something has to be done about it. Violence among today's teenagers has 
reached epidemic proportions. In some neighbourhoods of New York City, like Queens or the 
Bronx, gangs rule over the streets and alleys. Gangs are nothing new in economically 
depressed areas, but sometimes even youths from middle class families have recently begun to 
join gangs. As a consequence of several school shootings in American cities, there are many 
people who cry out for the banning of guns. Guns cause crime, violence, teenage gangs and 
school shootings.  

Society's methods of combating juvenile violence often affect the lives of innocent 
teenagers. In addition to the police activity, a South Carolina town banned MTV and the State 
of Alabama has revoked the drivers' licenses of high school dropouts. In January 1994, Dallas 
and Miami followed the trend of many other big cities and enacted curfews for minors. These 
regulations are less broad than the dress codes that schools have imposed on teenagers. Out of 
concern for safety and morals, students are prohibited from wearing clothes that encourage or 
conceal gang life. After a fatal shooting in Colton, California, the Colton School Board 
prohibited gang-related symbols, such as the Georgetown University insignia used by local 
gangs and it even banned paraphernalia bearing college names and professional sports logos. 
At many Boston public schools, baseball caps are not allowed since they are ideal for hiding 
small handguns and knives.  

Curbing gang violence is an important societal goal. Unfortunately, this goal often 
imposes unfair restrictions on the lives of countless innocent youths. While concerns for 

public safety must be addressed, society must not forget the negative effects of over-regulating 
teenage life in pursuit of this worthy goal.        
            

    Sources: Aerial, 10th 
           The Solution to Violence 
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READING 
 
 
A) Are the statements below true (T), false (F) or not stated (NS) according to the text? 
 

1. Many sociologists suggest that the gang problem is due to the breakdown of the family 
because the gangs and its rules and hierarchy replace the parents.  (  ) 
 
2. People think that banning guns won’t help solve the problem.  (  ) 
 
3. Nowadays the members of gangs don’t belong only to the lower classes. (  ) 
 
4. The regulations to prevent gang activity infringe upon the freedom of the American  
youth.          (  ) 
 

 
 
B) Answer the following questions according to the text. Use your own words. 
 

1. What measures were taken to fight juvenile delinquency? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. Why is it said in the text that the measures to curb gang violence impose unfair 

restrictions on innocent teenagers? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 190

GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aulas: B9 e 10 
Assunto das aulas: O Indivíduo no Contexto social 
Enfoque da observação: Estratégias de leitura 
Observadora: Prof. A 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 Na generalidade, os objectivos foram atingidos pelos alunos como o indica a resolução 
das tarefas propostas com sucesso. De facto, a identificação da temática da canção que 
ouviram e as respostas às questões que a docente formulou e que eles próprios colocaram a si 
próprios como metas a atingir, sob a forma de objectivos de leitura, demonstraram que as 
estratégias de desenvolvimento da compreensão oral e escrita que foram seleccionadas pela 
docente foram seleccionadas de modo adequado à sua turma.  
 Relativamente ao 2º foco de observação - ligação entre os diferentes momentos da 
aula, considero que com a excepção da música escolhida, que não foi a melhor motivação para 
a temática do texto “teenage gangs”, a professora estabeleceu um fio condutor lógico entre os 
vários momentos da aula, especialmente entre o Pre-reading/ Reading/After-Reading. No que 
diz respeito ao 1º foco de observação identificado pela docente - a autonomia concedida aos 
alunos -  penso que a professora lhes deu o espaço suficiente para que estes pudessem resolver 
as tarefas limitando-se a esclarecer dúvidas quando solicitada.  
 Finalmente em relação ao 3º foco de observação - o discurso da docente -  considero 
que este é claro quer nos momentos de solicitação de informação, quer nos momentos de 
instrução/ clarificação das actividades e tarefas. Por isso, penso que o facto de haver alunos 
que não perceberam que era suposto formularem objectivos de leitura se prendeu com o facto 
de tal tarefa não lhes ser familiar, pois nunca haviam formulado objectivos de leitura centrados 
nos seus interesses e curiosidades e não com um carácter hermético do discurso da docente 
que, volto a repetir, foi bastante claro. Penso que os procedimentos adoptados pela professora 
ao nível do ensino da leitura revelam vantagens diversas em relação  aos utilizados na aula 
anterior. Com efeito, ao solicitar os alunos no sentido de formularem objectivos pessoais de 
leitura, está a centrar o processo de ensino/aprendizagem no aluno, que assume o papel de 
aprendente activo, reflexivo e simultaneamente monitor da sua própria aprendizagem 
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coadjuvado, naturalmente, pela professora que, neste contexto, corresponda à imagem da 
professora facilitadora, e não do magister. 
 Sugiro apenas que em posteriores actividade de leitura reflexiva e crítica, a docente 
contextualize de forma mais detalhada a temática do texto de modo a evitar a formulação de 
objectivos muito específicos e que não encontrarão resposta no texto (do género ”The number 
of teenage  gangs in Portugal”) 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aulas: B9 e 10 
Assunto das aulas: O Indivíduo no Contexto social 
Enfoque da observação: Estratégias de leitura 
Observadora: Prof. B 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir questões semelhantes no seminário de 
pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e personalizada sobre a 
sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 

1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 

 
 Ambicionava que os meus alunos provassem o prazer que ser-se leitor reflexivo, 
autónomo e crítico aporta e julgo ter conseguido. Os alunos foram bastante participativos 
na quase generalidade e interagiram comigo fazendo uso da L.E. Lamentavelmente, um 
grupo ainda se socorreu da L.M. para fazerem face aos problemas linguísticos que surgem. 
Espantou-me inclusive que a lista de objectivos por eles traçados antes da leitura do texto 
fosse tão extensa... Normalmente, assumem uma postura mais passiva. 
 
 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
 
 Considero que os objectivos traçados para esta aula foram atingidos na generalidade, 
embora haja necessidade de eu pensar numa solução para evitar que os alunos recorram à 
L.M. quando” atrapalhados ”. 
 Quer ao nível da motivação, quer ao nível da actividade do pre-reading, os alunos 
corresponderam às questões que coloquei, identificando eficazmente a temática da canção, 
movimentando-se dentro do texto com alguma facilidade aquando da procura de 
informação que fosse dar resposta aos objectivos traçados por eles anteriormente, e 
resolvendo com sucesso os exercícios de leitura propostos. 

 
 

3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 
modo diferente? 
 
 Talvez usasse uma motivação diferente: Uma outra canção que facilitasse a introdução 

mais eficaz da temática da aula, de um excerto de um filme que evidenciasse a vida no seio 
de bandos, nos EUA, para limitar desde logo a tarefa de “pre-reading”, ao canalizar os 
alunos para aquele contexto. 
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4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
       
 Conclui que apesar do tormento interior que as câmaras provocam em mim, estou a 
progredir em algo que me parecia sempre faltar e que me causava alguma angústia: 1º Já há 
encadeamento lógico de ideias. Esta aula foi um todo com princípio, meio e fim. 2º Consigo 
evitar” abafar” os maus alunos e dar – lhes espaço, autonomia; 3º e afinal, até ser clara 
quando, dou instruções ou explicações em torno disto ou daquilo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 194

 
GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 
 

Professora/Aulas: B9 e 10 
Assunto das aulas: O Indivíduo no Contexto social 
Enfoque da observação: Estratégias de leitura 
Observadora: Prof. C 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3.  Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 Os objectivos destas aulas foram atingidos. Os alunos utilizaram a L.E. (embora 
continue a haver "fugas" de português) para resolverem todas as tarefas propostas: audição de 
uma canção para compreenderem a mensagem; formulação de objectivos para a leitura de um 
texto e outras (completar frases e verificar a veracidade de frases). Os alunos corresponderam 
aos exemplos dados pela docente, responderam às questões de vária ordem, muitas das quais 
apontavam para o modo de pensar dos alunos que emitiram juízos de valor relativamente a 
tomar drogas ou a fazerem parte dos "teenage gangs". 
 Quanto ao primeiro foco de observação, a docente concedeu autonomia necessária aos 
alunos para resolução de todas as tarefas propostas. Ao incentivá-los a formular objectivos de 
leitura, a docente tornou-os mais responsáveis e mais interessados em procurarem informação 
desejada, ainda que nem toda pudesse ser encontrada. Envolveu-os mais na aula e estes 
tiveram uma postura mais interventiva e mais crítica. Relativamente ao 2º introdução - 
passagem entre os vários momentos da aula - a docente conduziu com sucesso as aulas, 
introduzindo a temática com uma canção e explorando-a, interagindo com os alunos de tal 
modo que o tema "teenage gangs" surgiu de um modo natural e espontâneo.  
 Referindo agora o 3º foco de observação - discurso da docente - este foi claro e 
encorajador, facilitando a participação dos alunos, ainda que por vezes lhes seja difícil 
executar determinadas tarefas. Ainda assim, considero que em virtude das metodologias 
adoptadas, nestas duas aulas os alunos tiveram oportunidade de se tornarem leitores mais 
autónomos, mais reflexivos e mais críticos. 
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Reflexões sobre Necessidades e Preocupações da Professora B 
 

 
 

 Em qualquer programa que tem por objectivo o desenvolvimento profissional do 
professor é necessário que o supervisor tenha consciência das preocupações e teorias 
privadas dos professores. Tal conhecimento permite o ajustamento das práticas 
supervisivas às reais necessidades dos professores e, em consequência, poderá potenciar 
o desenvolvimento profissional dos professores de modo mais eficaz. 
 Complete as frases que se seguem de acordo com as suas convicções, sentimentos e 
preocupações face aos itens enunciados. 
 
 

1. A aprendizagem mais importante que esta última aula me facultou ... 
prende-se com a actividade de pre-reading. De facto, apercebi-me que a leitura feita 
para o aluno encontrar respostas para os seus objectivos e curiosidades é bastante mais 
eficaz, pois os alunos sentiram-se mais envolvidos na tarefa por terem objectivos 
pessoais a concretizar. 
 
 
 
2. Quando penso sobre a minha experiência enquanto docente, preocupo-me 
em...responder às necessidades de aprendizagem do aluno. Preocupo-me também com 
a minha própria evolução no sentido de aceitar desafios que possam não corresponder 
aos meus interesses e preferências, mas que correspondam às expectativas e interesses 
dos alunos. 

... e sinto-me...realizada quando os desafios em que me lanço e as novas 
experiências resultam.  
 
 
 

3. Eu concordo/discordo consigo no que diz respeito à minha opção de motivação 
para os alunos. Talvez a canção (sua abordagem) tenha sido um pouco forçada, para 
servir como introdução ao tema da aula do texto. Concordo também com o que diz no 
que toca às vantagens do exercício de formulação de objectivos pelo aluno e na 
necessidade de uma contextualização prévia mais específica. 
 
 
 
4. As questões que eu tenho neste momento são: Como conseguir que os meus 
alunos falem a L.E. no grupo de trabalho uns com os outros.  
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5. Eu classifico a minha experiência de ensino nesta aula como: 
 
a) Pouco satisfatória     b) Satisfatória    c) Muito satisfatória     d) Excelente 
 
 

6. Outras observações: Gostei da dinâmica destas aulas. 
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B11 e 12 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 
 

 
Professora/Aulas: B11 e 12    
Observadoras: A e C 
Assunto das aulas: Liberdade         
Enfoque da observação: Procedimentos e estratégias de leitura VS Leitores críticos 
 
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 

 
 
1. Que objectivos identificou para esta aula? 

 Utilizar a Língua Estrangeira para:  
- opinar;  
- distinguir atitudes que se associam a ‘Freedom’ de outras que se associam a ‘Bondage’;  

 Desenvolver a capacidade comunicativa; 
 Desenvolver a capacidade de raciocínio crítico e valorativo; 
 Desenvolver a compreensão de enunciados orais e escritos, através da:  

- formulação de objectivos para a leitura do texto ‘Modern Slaves’, com base no seu título;  
- resposta a questões abertas e de elevado nível cognitivo;  
- realização de exercícios de  escolha múltipla,  de ‘completing sentences’ e de sinonímia.  

 Incrementar o espírito de equipa através da realização de tarefas em grupo. 
 
 
 
2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 

programa? 
 Os objectivos que proponho para a aula estão contemplados nos objectivos gerais do 
programa da disciplina, nomeadamente:  
- interpretar enunciados orais e escritos;  
- produzir enunciados orais e escritos;  
- desenvolver o espírito crítico;  
- desenvolver o sentido de cooperação e responsabilidade. 
 
 
3. Que materiais pretende utilizar? 

 Texto “Modern Slaves” ( Travelling Again, 10º ano ). 
 
 
4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 

 Plenário de partilha das diferentes definições de ‘freedom’; 
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 Brain-storming em torno do conceito de ‘Bondage’ 
 Trabalho de grupo para criação de objectivos de leitura a partir do título do texto a 

analisar – “Modern Slaves”; 
 Leitura do texto, de modo a que o aluno consiga obter informação que dê resposta aos 

objectivos traçados;  
 Leitura do texto para realização de outros exercícios (multiple choice, ‘completing 

sentences’ e ‘finding the equivalents’).  
 
 

5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos? 
 Encadeamento lógico dos diversos momentos da aula; 
 Desejo também que verifiquem se estes procedimentos de abordagem da leitura 

permitem desenvolver nos alunos o raciocínio crítico, a autonomia e a capacidade 
reflexiva. 

 
 

6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja ‘feedback’? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que estes atingiram ou não os objectivos propostos para a aula? 
Os comportamentos que darão evidência de objectivos atingidos, nos diversos momentos 
da aula, prendem-se com:  
- participação eficaz e colaboração construtiva na língua estrangeira;  
- interesse e empenho nas tarefas propostas;  
 

Fonte: Michael Koehler ( 1999 )( adaptado ) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
Professora/Aulas: B11 e 12 
Observadoras: A e C 
Tema das aulas: Liberdade/ Formas de Escravatura 
Focos de Observação: Procedimentos do Ensino da Leitura VS leitores críticos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. – Your colleagues wrote their own definition of freedom// 
That’s what we are going to listen to// Is there any volunteer? 
2. MA – Freedom is something that is precious// Everyone 
have the right to have freedom but everyone have 
3. P – Not everyone/ third person singular is not have 
4. A – Has// In some countries/ freedom is sometimes/ 
something that rich people have 
5. P – He told us about the value of freedom but he didn’t 
define it// But it’s right// RI/ 
6. RI – It’s a «IND» 
7. P – Right/ that’s in accordance with what we discussed 
yesterday// You can only be free if you respect the legal 
procedures// ÂN 
8. ÂN – Freedom is doing what we want but with some 
restrictions 
9. P – Very good// She said almost the same// Does anyone 
else have a definition? FE 
10. FE – Yes 
11. P – You do? Share it with us 
12. FE – Freedom is doing everything we want without any 
restrictions of law 
13. P – Without any restrictions of law? If you don’t respect 
certain restrictions and the law/ you’re not letting other people 
be free// You’d better correct your definition//MI/ did you do 
something? 
14. MI – Freedom is doing whatever I want to do but with 
moral values 
15. P – Right/ very good// Did you do anything/ VI? 

8.35  
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

Transcrição e Descrição da Aula  
Hora 

Sentido 
da Interacção 
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16. VI – Yes/ Freedom is doing whatever you want/ wherever 
you want and however you want regardless of the circumstances 
17. P – Can you explain to us your definition? 
18. VI – Estava no dicionário 
19. P – No portuguese allowed// Does it suit other people? 
Could you give me an example of you being free in that way? 
20. VI – I have no idea 
21. P – Think of speed// I saw you yesterday when you were 
riding// You are free to drive fast// Doesn’t that interfere with 
other people? 
22. VI – Not really 
23. P – While having fun on your motorbike/ someone could be 
crossing  the street 
24. VI – Yes 
25. P - What might happen? 
26. VI – I could fall 
27. P – And then? Then it would be the end of a happy free day 
or moment 
28. RJ - Freedom is to do what we want without any restrictions 
but respect certain rules or so 
29. P – Isn’t that a bit contradictory? Repeat your definition and 
try to understand it 
30. A – Freedom is to be free to do what we want without rules 
that can be break 
31. P – Third form/ To break/ broke... It’s a passive form 
32. Vários - Broken 
33. LU – Freedom is interdependent of others 
34. P – As we said yesterday/ that might be understood a 
different way// Do you think freedom can be without any 
restrictions? Beavis and Butthead were free/ they did whatever 
they wanted and in the end they were considered hooligans// 
Some recognised that/ others find it very amazing// “They are 
scientists”/ some said// You quite have an idea of what freedom 
is but you kind of had difficulty in defining it// Why is it 
difficult to define it? 
35. MA – Freedom is not... uma palavra... 
36. P – A word 
37. MA – Tem muitos significados 
38. P – You may understand it in a way and some other people 
can understand it in a different way// It’s difficult to define 
because it is too abstract// Do we live in a free society in 
Portugal? 
39. MA – Yes 
40. P – What’s our political system? 
41. MA – A democracy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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42. P – But aren’t there some restrictions as well? Within a 
democracy/ what we practise is called freedom... Even though 
we live in a democratic society/ there are a lot of examples of 
non-democratic behaviours and attitudes// What is the opposite 
of freedom? 
43. RI – Vandalism 
44. RJ – Slavery 
45. P – Vandalism is a consequence of slavery// If your option is 
to destroy/ you’re being a slave of a feeling of destruction// 
Slavery is the opposite of freedom (regista no quadro)// Are 
there any other words that mean the same? 
 A – «SIL» 
46. P – Bondage// There are other places where people worry 
about human rights and even though bondage exists// Think of 
examples 
 A – «SIL» 
47. P – Do you think every kid of your age or even less than 
your age goes to school? 
48. MA – No 
49. P – Where do they go then? 
50. Vários – To work 
51. P – What do you call that? 
52. MA - /infantile/ work 
53. P – How would you say that in English? Another word for 
kid... 
54. A – Child work 
55. P - Child labour// Why is it an example? 
56. RI – They are too young 
57. A – They don’t receive what they deserve 
58. P – They don’t get/ earn the deserved salary// Some other 
examples/ BR 
59. BR – I don’t know 
60. P – Think of it// Are women respected in Portugal? 
61. BR – Yes 
62. P – Are they respected all over the world? 
63. MA – Yes 
64. P – Sure!!  
65. A - Not in Saudi Arabia or Pakistan 
66. P – Do you know what happens to them there? 
67. FE - «IND» 
68. P – What are the rights of women? 
69. FE – The same of men 
70. P – The same of men's// The right to speak/ the right to ... 
71. FE - Speak/to dress the way they wish 
72. P - What kind of clothes do they put on? 
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73. FE – A veil 
74. A – Dark dresses 
75. P – A veil/ long skirts and long dresses// They have to dress 
the way society wants them to dress// And apart from that/ I told 
you what happens to them in terms of sexual abuse 
76. FE – They can die 
77. VI – There are a lot of women for one man 
78. P - There are a lot of women for one man 
79. FE - Their husbands can kill them if they try to get free 
80. P – Their husbands can kill them if they try to get free of the 
clothes or free of all those strange habits// What were you going 
to say/ RI? 
81. RI – They can be punished 
82. P – They could be punished because of what? 
83. RJ – Because of trying to be free  
84. P – The fact that society all over the world deprives women 
of their rights is also a kind of slavery (regista no quadro)// 
Anything else? Other examples of slavery 
 A – «SIL» 
85. P – Black/white 
86. HU – Racism 
87. P – Racism/ good// Do you have that kind of feeling in 
Portugal? 
88. MA – Yes// Black people// Countries from the East 
89. P – Eastern countries// Racism is based on what grounds? 
90. FE – The colour of the skin 
91. MA - Xenophobia 
92. P – Xenophobia// Do you know what xenophobia is? 
93. MA – Yes  
94. P – What is it? 
95. MA – For example/ someone from Portugal goes to 
Germany and they «IND» 
96. P – Xenophobia has to do with ideologies and religions/ 
Good/ anything else? Only three examples of slavery// We do 
live in a free world!! LU 
 LU – «SIL» 
97. P – Think of other ways of being a slave 
98. RJ – War 
99. P – Why is that an example of bondage? 
 A – «SIL» 
100. P – Another example/ VI 
101. VI – I can’t remember 
102. P - ÂN 
103. ÂN – Sometimes people want to have a religion in their 
country and they are put aside 
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104. P – Right// They are put aside because they are a minority 
that follows a certain creed/ a certain religious belief// You’re 
going to read a text/ in five minutes or so/ and the title of the 
text is “Modern Slaves”// You are going to think about the kind 
of information you’d like to know// In twos/ you’re going to 
think of goals for your reading (regista “Modern Slaves” no 
quadro) 
 
 (Alunos iniciam a tarefa em pares) 
 
105. P – Shall we start sharing? Who would like to start/ MI? 
106. MI – The causes of modern slavery 
107. P - The causes of modern slavery (regista)/ Right 
108. LU – The type of life of the modern slaves 
109. P – Their life style (regista) 
110. SO – How it begin 
111. P – How it began// The beginning of modern slavery 
112. RJ – Who controls them 
113. P – Who controls them (regista)// Yes? 
114. MA – Duties and rights of modern slaves 
115. P – Duties and rights of modern slaves (regista)// What 
else? 
116. RI – Their origins/ their social class 
117. P - Their origins/ their social group (regista) 
118. FE – The kinds of slavery 
119. P - The kinds of slavery (regista)// what else? 
120. LU – If they are paid money 
121. P – Salary/ if they are paid// Salary or payment (regista)// 
What else? 
 A – «SIL» 
122. P – Aren’t you curious about the age groups of modern 
slaves? 
123. MA – Yes 
124. RI – The slavery rate in our country/ or in the world 
125. P - The slavery rate in our country/ or in the world 
(regista)// Anything else? 
126. LI – If they are men or women 
127. P – Are there more male slaves or female slaves (regista)// 
Right/ Good// Now let’s start reading so that you can check if 
the information you want to know is in the text 
 
 (Professora distribui os textos e alunos iniciam a tarefa) 
 
128. P – If there are any difficulties concerning vocabulary/ call 
me and ask (regista “vocabulary” no quadro) 

9.00 

9.07 

9.11 

 
A-A 
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129. P – Have you finished reading? 
130. MA – No 
 
131. P – Most of you have finished// Do you think we can start? 
132. MA – One more minute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9.15 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
Professora/Aulas: B11 e 12 
Observadoras: A e C 
Tema das aulas: Liberdade/ Formas de Escravatura 
Focos de Observação: Procedimentos de Ensino da Leitura VS leitores críticos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. P – What did we talk about the last lesson? 
2. Vários – Slavery 
3. P – Slavery? The history of slavery? 
4. Vários – Modern slaves 
5. P – Modern slaves/ right// You read a text about that/ didn’t 

you? And you had some goals// I suppose we read the text and 
now we are going to start checking whether the information you 
wanted to get from your reading was in the text// Were there any 
references to the causes of modern slavery? 

6. MA – Yes 
7. P – They are implicit in the text/ but you can take them out 
8. MA – Money 
9. P – Money is one of the causes 
10. FE – They buy children to work 
11. P – Do they spend any money on those children? 
12. MA – No 
13. P – Illegally and without... 
14. A – Paying 
15. P – Paying any salary// Slavery occurs for different reasons 
16. FE – They sell their own kids/ that’s what we said before 
17. P – Those masters/ those ranchers own these people// What is 

the cause for being held as property? 
18. FE – They owed money to the masters 
19. P – Money is also related to this not just because they buy the 

slaves in order to have free labour/ but because those people 
owe money to their masters// Yes/ I heard someone say/ if you 
owe money you have debts// So/ debts is another cause// Other 
causes for slavery 

13.35  
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 A – «SIL» 
20. P – You don’t remember the text... You should have read the 

text at home// You were curious about that (apontando para os 
objectivos registados no quadro)// If they have no salary/ can 
they have their independence/ or a life of their own? 

21. A – No 
22. P – No salaries (regista no quadro)// What else? 
23. RJ – Racism 
24. P – Racism could be a cause// Why could it be a cause? 
25. A – They have more people and are less valued 
26. P – And no education// If they change places/ what they 

experience is sometimes slavery/ not the slavery experienced 
200 years ago ... Have you ever seen the film Amistad? 

27. Vários - No 
28. P – Any other causes for modern slavery? 
29. MA – Interest 
30. RJ - Selfishness 
31. P – Selfishness could be one of the causes// If people are 

egotistical/ they only think about their own success// Does 
anyone have people in foreign countries? 

32. Vários – No 
33. P – What happens to those Indians/ those Bengladeshi in Saudi 

Arabia? If you go to the sixth paragraph/ you will find a cause 
for slavery 

34. MA – Because slavery «IND» 
35. P – In your own words 
36. RI – Fake marriages 
37. P – If you read that paragraph carefully/ you will give me 

another cause// (Lê parte do parágrafo) Do they belong there? 
38. MA – No 
39. P – They are... 
40. MA – Immigrants 
41. P – Immigration is also a cause// A dream of «IND» you go to 

another country dreaming of richness and when you get there/ 
what happens? 

42. MA – Our economies are all spent to go to that country and 
when we get there the reality is different 

43. P – The reality doesn’t correspond to your expectations and 
sometimes you’re submitted to living conditions you could 
never imagine// So/ immigration can be a cause for slavery// 
Anything else? You also wanted to know about the slaves’ 
lifestyle 

44. FE – They work very hard 
45. P – So they work to... 
46. RI – Exhaustion 
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47. P – Exhaustion/ good (regista no quadro)// If they don’t work 
the way their master wants they are... 

48. MA – Punished 
49. P – What treatment do they receive? 
50. LU – They are tortured 
51. P – They are beaten// Beating/ hunger (regista)... Didn’t you feel 

shocked by that child in Haiti? His name is Wood... A four year 
old child// His name is Woodcaby// How long is his working 
day? 

52. MA – More than twelve hours 
53. P – Sometimes he goes to bed on what conditions? 
54. Vários – On an empty stomach 
55. P – They are submitted to horrors// What else in relation to the 

treatment? What do you imagine their living conditions are? 
56. VI – They live in poor conditions 
57. P – That’s right// Miserable living conditions// You also wanted 

to know about the rate// Is there a reference to that in the text? 
58. RI – Yes (lendo)/ a hundred million people around the world 
59. P – More than a hundred million people around the world//Very 

good// You also were interested in knowing about the beginning 
of slavery 

60. MA – We can conclude that when they are a child «IND» they 
start early 

61. P – I thought the beginning had to do with history// More men 
than women// Did you find anything in the text about that? 

62. SI – No 
63. P – Not mentioned// Control over slaves// How is control done? 
64. MA – Without the government knowing 
65. P - Without the government knowing// What else? 
66. MA – Some people sign a document 
67. P – You are talking about the trade// You know how they are 

controlled... 
68. MA – Tortured 
69. P – Tortured/ mistreated// So/ there is information about this// 

Duties and rights// Is there any reference to duties and rights? 
70. MA – They don’t have rights...  
71. P – But the text refers to the rights they should have 
72. A – They are deprived of rights 
73. P - They are deprived of rights// Deprived/ what’s deprived? 
74. HU – Denied 
75. P – Can you tell me about their rights? Think about Suleika and 

Woodcaby 
76. FE – Studying 
77. P – Studying/ good 
78. RJ – Saying what they feel 
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79. P - Saying what they feel (regista)// What else? 
80. MA – They grow up... 
81. P – They didn’t have the right to grow up properly 
82. MA – No/ without rights 
83. P - Oh/ they are growing up/ but without rights// Growing up 

properly (regista)// What else? 
84. A – Eating 
85. P – If you are asked to work hard/ you should be fed properly// 

What other rights are they denied? 
 A – «SIL» 
86. P – Can they visit their family? 
87. Vários – No 
88. P - That’s another right that is denied/ visiting the family 
89. MA – When they are sad they don’t have... when they have a 

disease they’re not assisted properly 
90. P – Being assisted properly (regista)// Good// What else? Think 

of these people In Mauritania... 
 A – «SIL» 
91. P - You didn’t read the text because/ otherwise you would feel 

shocked// Can they choose who they get married to? 
92. Vários – No 
93. P – Who chooses? 
94. MA – The master 
95. P – Are people in Brazil free to work whenever they want? 
96. FE – No/ they are obliged to work when the master wants them 

to work 
97. P - What else? Still in Mauritania// When you have possessions 

and you are about to die/ who do the possessions go to? 
98. MA – To the master 
99. P – So/ they don’t own whatever is theirs... Does the text refer to 

the age groups? 
100. VI – From  young people to old people 
101. P – It can be an... 
102. VI – Entire life 
103. P – And it can start at a very early age// What were you doing 

when you were four? 
104. MA - Eating 
105. SI – Playing 
106. MI – Playing 
107. P – Origins... Yes/ LU? 
108. LU – Indians/ Pakistanis/ Bengladeshi 
109. P – So/ we may consider the origins in terms of nationalities 

and we may conclude that they are poor countries and you can 
also think about their social background// What class do they 
belong to? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 



 210

110. MA – The poor 
111. P – Lower classes// Kinds of slavery 
112. MA – Yes/ some slaves don’t receive money  
113. P – And some slaves/ in this case/ what slavery is mentioned 

in the text? 
114. HU – Connected to money 
115. P - Connected to money/ good// Do you know what greed 

means? If I were a fair master/ I would pay a fair salary// If I’m 
greedy/ I do not pay a fair salary// Payment/ you mentioned it// 
Is there any reference to payment? 

116. FE – Sometimes// Some are paid and some aren’t 
117. P – I asked you to do this at home// Now you’re ready to 

choose the right sentence 
118. A – (lê) In the 19th century, Great Britain was the force 

behind anti-slavery campaigns. 
119. P – Is that right? 
120. Vários – Yes 
121. P –ÂN/ could you do the next one? 
122. ÂN – (lendo) Today many governments... 
123. P – Which one do you choose? 
124. ÂN – The third 
125. P – (Lê) signed the Declaration abolishing slavery but ignore 

it// RI/ number three 
126. RI – (Lê) Saudi Arabia is a good example of what goes on 

because it hasn’t banned slavery yet 
127. P – Really? Is that right? 
128. MA – O que é que ele disse? 
129. P – Saudi Arabia didn’t abolish slavery 
130. MA – No// (Lê) it abolished slavery very late and still allows 

types of indirect slavery 
131. P – (Lê) Brazil’s slavery scandals...  
132. FE – The first one 
133. P – Could you read it/ please? 
134. FE – (Lê) occur in rural areas where there is almost no police 

control 
135. P – LU the last one/ please 
136. LU – (Lê) We can say that in Haiti child labour is a kind of 

slavery because very young children have to work without being 
paid 

137. P – Is this right? 
138. A – Yes 
139. P – Now/ you’re going to stick to the text in order to search for 

the right synonyms// You’ve got two or three minutes to do that 
140. MA – In pairs? 
141. P – Yes/ you may do it in pairs 14.00 
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(Alunos trabalham em pares e a professora esclarece dúvidas 
quando solicitada) 

 
142. P – Do you think we can start correcting the first group? Can 

you do it/ VI? 
143. VI – Because there is a master who owns any belongings 
144. P – It could be// More serious than owning their belongings 

is... 
145. MA – Some are held as property 
146. P – Continue/ RI 
147. RI – Because the master decides everything of their slaves 
148. P - Because the master decides everything 
149. RJ – Their future 
150. P - Their future (regista no quadro)// HU 
151. HU – (Lê) There is still some illegal slavery going on 
152. P - There is still some illegal slavery going on (regista)// Does 

anyone have a different way of completing it? 

153. LU – Although many governments have agreed to abolish 
slavery/ but it continues 

154. P – You don’t need but if you have although 
155. LU – It continues and they can’t control it and they don’t do 

nothing 
156. P - It continues and they don’t do anything (regista)// Don’t 

forget that if you use the verb in the negative you use the 
affirmative of the pronoun// You can also do the opposite... 
They do... 

157. FE - Nothing 
158. P – If you use the negative of the verb you don’t use 

“nothing”// We have a double negative in portuguese/ but the 
English don’t// Ok/ did you do it? 

159. A – Yes/ (Lê) All these shocking reports should be discussed 
in public by the UN Commission on Human Rights in order  to 
protect people and stop slavery 

160. P - In order to protect people and stop slavery... It could be// 
But if it isn’t discussed in public/ the government won’t feel 
ashamed (regista)// If they discuss it in public/ governments will 
feel ashamed and if they feel ashamed/ they’ll do something 

161. MA - React 
 
 
 

 
 

14.08 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aulas: B11 e 12 
Assunto das aulas: Liberdade 
Enfoque da observação: Estratégias de leitura 
Observadora: Prof. A 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 

 
 Considero que os objectivos foram na generalidade atingidos. Com efeito, os alunos 
utilizaram a L.E. para enunciar algumas situações que se podem associar aos conceitos de 
liberdade e escravatura, o que sem dúvida contribuiu para o desenvolvimento da sua 
capacidade comunicativa. De salientar que os alunos sentiram algumas dificuldades nesta 
tarefa, não por causa dos factores relacionados com a sua competência linguística, mas por 
factores de ordem cultural e pessoal. De facto, tal dificuldade prendeu-se com a sua 
imaturidade e alienação face aos problemas sociais que subsistem no mundo actual, e em 
relação aos quais parecem indiferentes. Por isso, uma das minhas sugestões vai precisamente 
no sentido de a docente trabalhar valores e atitudes ao nível da sala de aula com mais 
frequência. Ainda em relação ao facto de os alunos terem atingido os objectivos (ainda que 
haja outros que é necessário trabalhar), considero que as estratégias escolhidas pela docente 
com vista a desenvolver a capacidade de raciocínio dos alunos surtiram resultados positivos, 
pois os alunos tiveram de desenvolver e de recorrer a diversos mecanismos de ordem 
conceptual para formularem hipóteses e as justificarem de modo a conseguirem responder às 
questões divergentes e avaliativas da professora. 
 Relativamente ao 1º foco de observação - o encadeamento lógico dos momentos da 
aula - julgo que houve uma linearidade sequencial e lógica nesta aula em que os diversos 
momentos foram justificados. A não existência de momentos soltos e pouco claros (em termos 
da sua pertinência) favorece o próprio processo de aprendizagem dos alunos, pelo que a aula 
adquiriu uma coerência interna mais visível. Em relação aos procedimentos escolhidos para a 
abordagem da leitura Directed Reading-Thinking Activities julgo que estes foram uma mais 
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valia uma vez que potenciam o desenvolvimento de leitores críticos e reflexivos. Com efeito, o 
facto de os alunos lerem um texto motivados pelos seus interesses e curiosidades torna o 
processo de leitura mais meaningful para os alunos e o processo de ensino-aprendizagem 
menos artificial e mais centrado no aprendente, que assume um papel mais activo na 
monitorização da sua aprendizagem.    
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aulas: B11 e 12 
Assunto das aulas: Liberdade 
Enfoque da observação: Estratégias de leitura 
Observadora: Prof. B 
 

 
 
 

Penso que os objectivos traçados para estas aulas foram globalmente atingidos. De facto, 
os alunos fizeram uso da LE para dar exemplos de situações de ‘bondage’e para darem 
resposta às diferentes questões colocadas pela docente. A pobreza do diálogo estabelecido 
com os alunos sobre o assunto não se prendeu com dificuldades de ordem linguística, mas com 
dificuldades de ordem cultural; os alunos revelam um conhecimento muito parco do que 
acontece pelo mundo no que diz respeito a violações dos direitos humanos e revelam também 
uma grande falta de maturidade, pois reagem muito imaturamente perante situações chocantes 
de escravatura moderna. Apesar de me custar aceitar tanto desconhecimento, sinto-me 
satisfeita por alargar os horizontes culturais destes alunos e por obrigar a que reflictam, 
colocando sobretudo questões do tipo avaliativo e divergente.  

Acrescente-se que estes alunos têm que ser bastante ‘espicaçados’ para pesquisar ou 
participar em aula; são um tanto passivos. Por ter esta consciência acerca dos alunos, na 
segunda parte da aula, tendo dado conta que os alunos não haviam lido o texto em casa para 
satisfazerem a sua curiosidade perante a escravatura moderna, optei por não lhes dar a 
possibilidade de reler o texto em busca de respostas e, dirigindo-lhes perguntas, obrigar a que 
a leitura fosse sendo feita à medida que dávamos resposta a cada um dos objectivos por eles 
traçados na aula anterior. Talvez não tenha sido a ideia mais brilhante, mas foi a que me 
ocorreu para não alongar algo que já não era novidade para os alunos que se deram ao trabalho 
de fazer uma leitura atenta em casa – o caso da AN, por exemplo. 

 No que respeita aos focos de observação, em primeiro lugar, julgo que concedi aos 
alunos espaço para realizarem as tarefas propostas, intervindo apenas quando solicitada, 
embora na partilha geral de ideias ainda cometa exageros de intervenção; em segundo lugar, 
penso ter havido um encadeamento lógico das ideias, o que sem dúvida favorece o progresso 
do aluno no seu processo de aprendizagem, a desordem só instala confusão; finalmente, 
considero que a minha opção em termos de procedimentos no ensino da leitura – Directed 
Reading-Thinking Activities – propiciou a motivação dos alunos para a aprendizagem, pois 
estes sentem saciada a sua própria sede de saber, não sendo obrigados a digerir conteúdos que 
alguém teima em lhes impor. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 
 

Professora/Aulas: B11 e 12 
Assunto das aulas: Liberdade 
Enfoque da observação: Estratégias de leitura 
Observadora: Prof. C 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir  questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3.  Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 Os objectivos traçados para esta aula foram atingidos, uma vez que os alunos 
desenvolveram a sua capacidade comunicativa ao utilizarem a língua estrangeira para definir 
liberdade por oposição a “Bondage” e opinarem sobre a temática "Modern Slaves". Ao 
formularem objectivos de leitura tornaram-se leitores autónomos reflexivos e críticos. 
Abordaram vários preconceitos presentes não só na nossa sociedade, mas também e mais 
vincadamente em outros países. Tiveram a oportunidade de confrontar a sua cultura com 
outras culturas, embora alguns alunos demonstrasse indiferença, infelizmente tão característica 
nos nossos dias relativamente a problemas dos outros considerando-se imunes não afectados. 
Para espanto da docente um aluno não revelou qualquer tipo de reacção a não ser indiferença 
perante o facto de haver crianças privadas de tudo o que ele sempre teve. 
 Relativamente ao primeiro enfoque de observação, houve um encadeamento lógico e 
linear dos vários momentos da aula. Os procedimentos adoptados pela docente para com a 
leitura (segundo ponto de enfoque de observação) foram também adequados, uma vez que fez 
os alunos reflectirem sobre o que gostariam de saber relativamente aos "Modern Slaves", 
tornando-os leitores mais motivados. Com esta estratégia de leitura os alunos participam mais 
activamente. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 
 

 
Professora/Aulas: B13 e 14    
Observadoras: A e C 
Assunto das aulas: Formação de palavras          
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação, com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 
1. Que objectivos identificou para esta aula? 

 Utilizar a Língua Estrangeira para: 
- comentar imagens; 
 - descrever  as crianças que figuram nas transparências, usando vocabulário o mais 
diversificado possível;  
- redigir um texto onde usem parte do vocabulário usado nestas aulas ou vocábulos 
formados a partir do mesmo; 

 Incrementar os conhecimentos inerentes à formação de palavras; 
 Desenvolver a capacidade comunicativa; 
 Incrementar o espírito de equipa através da realização de tarefas em grupo. 

 
 
2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 

programa? 
 Os objectivos que proponho para a aula estão contemplados nos objectivos gerais do 
programa da disciplina, nomeadamente: 

 - interpretar enunciados orais e escritos; 
 - produzir enunciados orais e escritos; 
 - desenvolver o espírito crítico; 
 - desenvolver o conhecimento vocabular;  
- desenvolver o sentido de cooperação e responsabilidade. 

 
 
3. Que materiais pretende utilizar? 

 Transparências (Porto Editora, 10º ano, ‘Child Labour’) 
 Ficha de trabalho sobre ‘word formation’  
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4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 

 Observação e descrição de imagens; 
 Trabalho de pares para complementar a descrição anterior com base numa lista de 

termos (adjectivos) fornecida; sendo as duas imagens demonstrativas de realidades 
opostas, numa terceira fase pretende-se que os alunos criem os opostos dos vocábulos 
usados (são facultados os prefixos a usar); finalmente, baseados numa lista de 
substantivos e de sufixos, e com a ajuda do dicionário e da docente (quando solicitada), 
acrescentarão mais elementos à descrição em causa; 

 Ainda em grupo, realização de exercício de ‘filling in’ 
 Cada grupo receberá um cartão que exibirá três vocábulos relacionados com o tema 

‘liberdade’ e que permitirão formar outras palavras de modo semelhante ao tratado; os 
alunos serão depois convidados a redigir um pequeno parágrafo no qual farão uso 
desses elementos fornecidos. 

 
 

5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos? 
 Encadeamento lógico dos diversos momentos da aula. 
 Desejo também que verifiquem até que ponto há clareza no tratamento de aspectos 

gramaticais e se a apresentação torna o aluno autónomo na realização das tarefas 
propostas. 

 
 
6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja ‘feedback’? Que comportamentos dos 

alunos evidenciam que estes atingiram ou não os objectivos propostos para a aula? 
Os comportamentos que darão evidência de objectivos atingidos, nos diversos momentos 
da aula, prendem-se com: 
 - participação eficaz, isto é, colaboração construtiva, na língua estrangeira; 
 - interesse e empenho nas tarefas propostas; 
 - realização das tarefas propostas com sucesso. 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
Professora/Aulas: B13 e 14 
Observadoras: A e C 
Assunto das aulas: Formação de palavras 
Enfoques de Observação: Abordagem da gramática/ Autonomia concedida aos Alunos/ Ligação dos 
Momentos da Aula  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(correcção da ficha de leitura sobre o texto analisado 
na aula anterior) 

 
1. P – Good afternoon 
2. A – Good afternoon 
3. P – Now/ do you remember what your homework was? 

Did you do it? 
4. A – Yes 
5. P – So/ what expressions in paragraph number two/ what 

expression means “to direct a movement of opinion’” 
6. MA – Lead a campaign 
7. P - Lead a campaign/ did you hear that (regista no 

quadro)? Then/ the second one// What expression means 
“are kept as possessions”/ RI? 

8. RI – Are held as property 
9. P – Is that right? 
10. Vários – Yes 
11. P - Are held as property/ very good// C (alínea)/ LI/ did 

you do it?  
12. LI - (Lê) “It is not completely imposed” 
13. ÂN – It has yet to be perfectly enforced  
14. P - It has yet to be perfectly enforced (regista)// D 

(alínea)/ “forced to do something because they feel 
ashamed”/ does anyone know? 

 A – «SIL» 
15. P – MI/ did you do it? 
16. MI – Yes/ but I think it’s wrong 
17. P – Why do you say it is wrong? What did you write? 

Transcrição e Descrição da Aula  
Hora 

Sentido 
da Interacção 
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18. MI – Discussed 
19. P – Discussed? I don’t think so/ (lendo) “forced to do 

something because they feel ashamed”/ RJ 
20. RJ – Embarrassed into action  
21. P - Embarrassed into action/ very good// You’re not 

going to forget completely the subject of this text/ but we 
are going to change a bit// You’re going to observe 
attentively this picture here (exibe acetato A)// Do you 
remember anything about Woodcaby and Suleika? 

22. MA – They are slaves/ modern slaves// They are children 
23. P – In what ways are they different from this girl here? 
24. MA – The girl is probably attending school 
25. P – Yes/ the girl is probably attending school// Does she 

look neat and tidy? 
26. Vários – Yes 
27. RJ – She’s concentrated 
28. RI – She seems very happy 
29. MI – She’s got a pen in her hands 
30. P – She’s probably... 
31. Vários – Writing 
32. P – What do you think her nationality is? 
33. Vários – German 
34. Vários – Russian 
35. A –  American 
36. P – Why do you associate her with these countries? 
37. RJ – Because of the colour of her hair 
38. P - Because of the colour of her hair/ what else? 
39. MA – Because they are rich countries 
40. P - Because they are rich countries 
41. A – Children are forced to go to school 
42. P – Children are obliged to go to school// What other 

rights do you think this child has? 
43. MA – To say whatever she wants to say 
44. P – To say whatever she wants to say// She’s fitted in 

society and she seems happy about her position in 
society// By the way/ what position do you think she has 
in society? 

45. FE – High position 
46. P – What social class does she belong to? 
47. MA – Probably the upper class 
48. P – Do you know... this little star? 
49. MA – Is part of her uniform 
50. P – Part of her uniform... She’s probably attending a 

private... 
51. Vários -  School 

13.38 
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52. P – Let’s see whether the differences between the girl 
and the boy that I’m going to present to you are 
notorious (exibe acetato)// At a first sight... 

53. Vários: The colour 
54. P - Apart from the colour/ which is obviously different/ 

can you tell me about the most striking difference? 
55. RJ – He seems unhappy 
56. P – He seems unhappy 
57. Fern – He works all day 
58. P -  Do you think he’s old enough to work? 
59. Vários – No 
60. P – How old do you think he is? 
61. MA – Twelve 
62. VI – If he’s working that’s because he is old enough to 

be working 
63. P – Suleika was four and she worked all day... Do you 

think she was old enough to be working?  
64. Vários - No 
65. P – Should he be there/ working? 
66. Vários – No 
67. P – What nationality do you think he is? 
68. RI – Indian 
69. P – He doesn’t look Indian to me 
70. RJ – African countries 
71. P – Why do you suggest African countries? 
72. RJ – They are poor countries 
73. MA – Africa has more people of that race 
74. P – Coloured people... That’s where can you find more 

coloured people 
75. MA – It’s their origin 
76. P – Even though you looked at the bricks/ and the fact 

that there is a lot of sun/ obviously/ it is not a country 
from the north// The most striking differences between 
them have to do with what? 

77. FE - Working 
78. RI – Freedom 
79. MA – Slavery  
80. P – Freedom and slavery// So you associate the second 

child with slavery// You don’t have the exact and enough 
vocabulary to speak appropriately about these kids/ so 
we’re going to describe them with the help of some 
words that I’ll give you// The first thing I’d like you to 
do is... you’ve got a lot of words and you must decide 
who they correspond to 

81. RJ - Child A and B? 
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82. P – Yes/ child A or B// Decide where you put the words 
you’ve got there (coluna da criança A ou B)// You may 
work in twos and share opinions/ share ideas// If anyone 
needs a dictionary ask me 

 
 

 (Alunos iniciam a actividade em pares e professora 
esclarece dúvidas quando solicitada) 

 
 

83. P – Have you finished? 
84. Vários – No 

 
 

85. P – Could you tell me which words you associate with 
the children we’ve just talked about? Child A/ SO? 

86. SO – Legal 
87. P – It’s a situation which is legal... school/ freedom... 
88. LI – Respected 
89. P – Respected/ good// VI 
90. VI – Healthy 
91. P – Healthy// Do you agree with that? 
92. Vários – Yes 
93. P – Very good// Go on/ BR 
94. BR – Sophisticated 
95. P – Sophisticated... She’s got a uniform and her hair is 

tidy/SI 
96. SI - Secure 
97. P – Right// FE 
98. FE  - Happy 
99. P - Happy/ indeed// LU 
100. LU – Fair 
101. P – Fair// Child A is in a situation which you 

consider to be just/ fair// RI 
102. RI – Lucky 
103. P – She’s a lucky girl/ indeed// Even in her country/ 

are all children that lucky? 
104. Vários – No 
105. P - Not all of them have access to the same things/ to 

the same rights/ to the same type of life// Go on/ RJ 
106. RJ – Tidy 
107. P – Tidy// Do you know what tidy means? 
108. RJ – Yes/ clean 
109. P – Clean// Go on/ MI 
110. MI – Fortunate 

13.46 
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111. P – Fortunate// Do you know what fortunate means? 
112. MI – Yes 
113. P - Lucky 
114. ÂN – Literate 
115. P – Literate// Do you know what literate means? 
116. VI – She’s able to read and write 
117. SO - Skilled 
118. P – Sorry? 
119. SO – Skilled 
120. P – Skilled// She knows how to read and write and 

she’s developing her skills//MA 
121. MA – Powerful 
122. SI – Powerful?! 
123. P – You’re only thinking about physical strength// 

Can she change her future if it doesn’t please her? 
124. A – Yes 
125. P - She can// She’s got power in her hands/ though 

she’s not strong// What else is associated to child A? 
126. MI – Cheerful 
127. MA – Vulnerable 
128. P – Do you think she’s vulnerable? 
129. MA – No 
130. P – Vulnerable is more associated to child B// Why is 

he vulnerable? 
131. MA – He doesn’t have a family 
132. A – He’s not protected by anyone 
133. P – He’s submitted to hard work and he’s not 

protected by anyone// So he must be vulnerable/ either 
psychologically and physically// Why? 

134. FE – The master owns him and forces him to work 
135. P – Where do you think he lives? 
136. VI – He lives under the bridge 
137. P – Not exactly under the bridge/ but he probably 

sleeps in the open air// Does he look he’s appropriately 
fed? 

138. No – No 
139. P – He’s underfed// The second step you’re supposed 

to do is... if you think of the opposite of the words you 
used to characterise child A/ you’ll get a fair 
characterisation of child B// By using these prefixes/ 
you’ll be able to find or create the opposites of those 
words/ but you have to use the dictionary in order to 
check whether you must use mis-/ un-/ etc 

 
 

14.02 
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 (Alunos iniciam a actividade) 
 

140. P – No portuguese allowed 
 
 

141. P – Do you think the opposites of child A fit child B? 
142. Vários - Yes 
143. P – What is the opposite of legal/ which is precisely 

the situation of child B? 
144. Vários – Illegal 
145. P – Very good// Sophisticated 
146. MA – Unsophisticated 
147. P – Fair 
148. MA – Unfair 
149. P - Hopeful 
150. Vários – Hopeless 
151. P – Very good// Happy 
152. Vários  – Unhappy 
153. P – Secure 
154. Vários  – Unsecure 
155. P – Insecure// Skilled 
156. MA – /Disskilled/ 
157. P – No// You didn’t look it up in the dictionary/ did 

you? 
158. A – Unskilled 
159. P – Very good// Enchanted 
160. MA – Disenchanted 
161. P - Respected 
162. Vários  – Disrespected 
163. P – Lucky 
164. Vários – Unlucky 
165. P – Literate 
166. Vários – Illiterate 
167. P – That’s right// Illiterate/ double l// Fortunate 
168. Vários – Unfortunate 
169. P – Tidy 
170. A – Untidy 
171. P – Powerful 
172. Vários – Powerless 
173. P – Patient 
174. Vários - Impatient 
175. P – Cheerful 
176. MA – Cheerless 
177. P – Do you think so? 
178. Vários – Yes 

14.13 
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179. P – Did you check it up in the dictionary? 
180. A – No 
181. P – It is not used to describe people// You may say it 

was a cheerful morning... You may use it to describe the 
atmosphere or the place where you are/ but not people. 
Vulnerable 

182. Vários – Invulnerable 
183. P – The next step is/ you have a number of nouns (lê 

algumas das palavras que constam do exercício seguinte) 
“education, exploitation, misery, success, etc”// You 
have to transform these words/ by using the suffixes you 
have there/ into...  What words/ morphologically 
speaking/ do we use to describe people? 

184. MA – Adjectives 
185. P – You have to transform these words into 

adjectives to describe child A and B 
 
(Campainha anuncia o final da aula) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 
 
Professora/Aulas: B13 e 14 
Observadoras: A e C 
Assunto das aulas: Formação de palavras 
Enfoques de Observação: Abordagem da gramática/ Autonomia concedida aos Alunos...  
 
 
 
 
 
 

 
1. P – You still remember what we did... 
2. MA – We were doing a worksheet 
3. P – What was the worksheet about? 
4. RJ – Words that applied to child A and B 
5. P - What was child A like? 
6. A – Like us 
7. P – Like all of you// She’s a student//do you still 

remember? Let’s say that child A belongs to a different 
world from the world of child B... And I asked you to 
think of other words derived from: (Lê) sensitivity, 
exploitation, misery, ambition... do you remember? What 
kind of words are these ones? They belong to the same 
morphological category 

8. MA – Adjectives 
9. P – Adjectives? Are you sure? 
10. FE – Nouns 
11. P – Right// Did you do it? 
12. Vários – Yes 
13. P - ÂN/ what adjectives could you form from those 

words for child A? 
14. ÂN – Successful 
15. P – Successful (regista)//What else/ MA? 
16. MA – Funny 
17. P – Funny (regista)// RI 
18. RI – Ambitious 
19. P – Ambitious/ very good (regista)// What else/ LU? 
20. LU – Educated 
21. P – Yes (regista)// RJ 
22. RJ – Joyful 
23. P – Joyful (regista)// Anything else from this group here? 
24. FE – Ethical 

13.32  
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25. P – So the situation of child A is ethical/ morally 
acceptable// Is there anything about child A that is 
possible from that list of words? 

26. MA – /Com/petitive 
27. P – Can you spell it? 
28. MA – C-O-M-P-E 
29. P – Go on/ SO 
30. SO – T-I –T-I-V-E 
31. P – Competitive// The stress is here (regista palavra no 

quadro e indica a silaba tónica)// Anything else about 
child A from that list of words? 

32. MA – Sensitive 
33. P – Sensitive but not physically speaking/ in terms of 

emotions/ emotionally speaking// Do you agree with me? 
What adjective derives from sensibility? 

34. RI – Sensible 
35. P – What’s the meaning of sensible? 
36. HU – It means careful 
37. P – No... Act properly... 
38. A - «IND» 
39. P - Yes/ that’s right// What words do you associate with 

child B? 
40. RJ – Melancholic 
41. P – Melancholic/ right// What else? 
42. MA – Miserable 
43. P - Miserable 
44. RI – Desperate 
45. P – It exists/ but has a different meaning 
46. P – Yes/ LU 
47. LU – Exploited 
48. P – Exploited/ anything else? 
49. MI – Ambitious 
50. P – Do you think child B is ambitious? 
51. LU – No 
52. P – What does child B know about the world? What’s his 

world like? 
53. MA – It’s dusty and rocky// He needs to work to survive  
54. P – It’s miserable as well// FE/ what were you saying? 
55. FE – The same// His world is always the same 
56. P – What does child A know about the world? 
57. FE – Watches television/ reads books... 
58. P – She even knows about children like child B// She’s 

well-informed and I don’t think child B is ambitious// 
For instance/ the situation in child B/ is it ethical? 

59. MA – No/ unethical 
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60. P – Right// What about success? 
61. Vários – Unsuccessful 
62. P – Very good// So/ I presume you’re ready to tell me 

what is the purpose of using prefixes? 
63. Vários -  To form the opposites of words 
64. P – The opposites of words// Words with a negative 

meaning... Not always/ but the ones we used in this 
worksheet are used to form the opposite// Write a line to 
say what prefixes are used for 

 
 (Alunos trabalham em grupos) 

 
65. P – You use it to form... 
66. FE – The opposite of words 
67. P – So/ they change the form or the meaning? 
68. RJ – The meaning 
69. P – (regista no quadro) Is this always true? Could you 

tell me whether this (overcooked) is the opposite 
meaning of cooked? It changes the meaning/ but it is not 
the opposite// What idea does it convey? 

70. FE – Too much cooked 
71. P – You already know this word as well... That’s right// 

Underdeveloped means the same as sub- changes the 
meaning but doesn’t give us the opposite of the word// 
As you can see there are exceptions// What is the 
purpose of using suffixes? 

72. BR – Isso tem a ver com... 
73. P – No portuguese 
74. BR – It’s used on the end of the word 
75. P – What is the purpose of using them? Prefixes change 

its meaning/ and suffixes... For instance/ children are 
exploited// It is a verb and it can change into 
“exploitation”/ a... 

76. FE – Noun 
77. P – A noun/ exploitation// Think of the word fortune// 

Make it into an adjective 
78. RJ – Fortunate 
79. P – Could you change fortunate into something else? 
80. RJ – Fortunately 
81. P – Fortunately/ good// You can change verbs into 

nouns/ nouns into adjectives/ adjectives into adverbs/ it 
changes the morphological category/ the form of the 
word (regista)// Very good/ if you want you can copy 
this example// I’ll give you one minute to copy the 
example 

 
 
 

P-A 

 
A-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

13.42 

13.44 
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 (Alunos registam o exemplo nos cadernos) 

 
 

82. P – So/ after observing carefully this worksheet/ did you 
notice that there is an exception? Could you form an 
adjective from this noun? Care/ is there any other 
possibility? 

83. RJ – Careful 
84. P – Is there any other possible adjective? 
85. RJ – Careless 
86. P – What’s the meaning of careless? 
87. FE – They are opposites 
88. P – Did you understand? The suffix less also changes the 

meaning of the word// If you change the word by using 
less/ you’re not changing the form// This was the 
exception in this particular worksheet// I think you’re 
ready to decide what I want you to do in further practice/ 
you’re supposed to think of the words you need to 
complete the sentences// Hurry up... It’s still for today... 

 
 

 (Alunos trabalham em grupo) 
 

89. P – Shall we start correcting? Most of you have finished 
90. Vários – Yes 
91. P - They say virtue is in the middle/ so let’s start with the 

middle 
92. SO – (Lendo) Unfortunately/ Suleika was deprived of 

her right to live with her brothers and sisters 
93. P – Is that right? 
94. RJ – I didn’t hear// Repeat/ please 
95. SO -  (Lendo) Unfortunately/ Suleika was deprived of 

her right to live with her brothers and sisters 
96. P – Is that right? 
97. Vários – Yes 
98. P – The second one// That group over there 
99. A – Woodcaby is having the most miserable childhood 

any child could have 
100. P – Is that right? 
101. MA – Yes 
102. P – We needed a suffix to form the adjective// Third 

group/ please/ number three 
103. A – A lot of courage and sensibility are needed to cope 

with so much worldwide suffering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

 
A-A 

 
P-A 

A-A 

13.50 

13.55 
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104. P – Do you think so? 
105. RJ – Sensitivity 
106. P – What’s the adjective formed from sensitivity? 
107. RJ – Sensitive 
108. P – What’s the noun formed from sensible? 
109. Vários - Sensibility  
110. P – Have you read the book/ or seen the film/ Sense 

and Sensibility? It’s very interesting... 
 

 (...) 
 

111. ÂN – Discussion on human rights must be taken 
seriously by governments 

112. P - Is that right? What did we need here? Discussion is/ 
morphologically speaking/ a... 

113. ÂN – Noun 
114. P – Number 5/ that group over there 
115. LU – Child labour robs children their right to grow up 

normally 
116. P – Very good// Third group/ please 
117. FE – There are cases of enslavery in Brazil/ in remote 

parts of the country 
118. P – Does enslavery exist? 
119. LU – Enslavement 
120. P – Good// Can you tell me what enslavement is?  The 

process of taking someone into ... 
121. VI – A normal person 
122. P – Really? 
123. FE – Slave 
124. P – Number seven/ MA 
125. MA – The government in Mauritania should feel 

shamed of what goes on in their country 
126. P – Does that exist? 
127. Vários – Ashamed 
128. P – Ashamed/ very good// We’ve been studying a way 

of forming words// You’ve got a wider vocabulary and 
more knowledge to form words// So/ to prove to me that 
you can write better/ I’m going to give each group a card 
with three words// These or words formed from them 
must be used in a paragraph about “Modern Slaves”// It’s 
to be delivered today 

 
 (Distribui cartões)  

 

 
P-A 
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129. P – The topic is modern slavery/ or modern slaves// It 
has to be given to me today 

 
(Alunos iniciam o trabalho em grupos) 

 
 
 

Final da aula 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A-A 

14.00 

14.15 
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LANGUAGE FOCUS 

Think of the two children we've just talked about. The list of words below can help you 
describe those children and their situation. Put each word into the correct place in the 
table. 

legal              hopeful          happy          skilled          respectful          literate        fortunate 

            patient      tidy              cheerful            healthy        lucky     secure  vulnerable 

                               sophisticated                fair               formal             powerful   

 

Child A Child B 

  

 

 

 

 

 

 

2. Now decide which is the opposite of the words used and put it in the correct place in the 
table. Use the following prefixes: mis-, ir-, im-, dis-, un-, il-. You can also use the suffix -less.  

 

3. Change the following words in such a way that they may be used to describe the children 
referred to or their situation. Make use of the following set of suffixes: - able, -ful, -ate, -ic, -y, 
-ible, -al, -ous, -ive. 

 

exploitation            ambition        education     misery     despair     melancholy     joy     ethic 

                   success        sensibility      sensitivity       competition       fun  

 

Child A Child B 
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After solving the previous exercise, what conclusions do you draw? What is the purpose of 
using prefixes? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 

And what is the purpose of using suffixes? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

There is one exception, though. Can you point it out? ________________________________ 

 

 

Further practice 

Complete the following sentences using words formed from the ones in brackets. 

1. ________________________, Suleika was deprived of her right to live with her 
brothers and sisters. (fortunate) 

2. Woodcaby is having the most _______________________ childhood any child could 
have. (misery) 

3. A lot of ________________ are needed to cope with so much worldwide suffering. 
(courageous) 

4. _____________________ on Human Rights must be taken seriously by governments. 
(discuss) 

5. Child labour robs children their right to grow up __________________. (normal) 

6. There are cases of ______________________ in remote parts of Brazil. (enslave) 

7. The government in Mauritania should feel _______________ of what goes on in that 
country. (shame) 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aulas: B13 e 14 
Assunto das aulas: Formação de palavras 
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
Observadora: Prof. A 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 Os objectivos da aula foram atingidos pelos alunos pois estes utilizaram a L.E. para 
resolverem as tarefas propostas com sucesso e demonstraram compreensão dos conteúdos 
abordados, através de actividades de Prática (formação de palavras para caracterizar situações 
opostas e para preencher espaços) e de Produção (com redacção de um pequeno texto em que 
determinadas palavras derivadas teriam de ser utilizadas no contexto apropriado). 
 Em relação ao 1º foco de observação -  encadeamento dos diversos momentos da aula 
– penso que esta fluiu naturalmente e que não houve momentos soltos e não justificados que 
perturbassem a coerência lógica da mesma. Julgo também que a apresentação das imagens 
sobre duas realidades diferentes do mesmo período de vida – Infância - forneceu um contexto 
natural (e que se relaciona com os conteúdos temáticos abordados na aula anterior) onde a 
construção de antónimos a partir do processo de derivação fez pleno sentido. Depois deste 
momento de elicitação (que também foi um processo de trial and error), os alunos foram 
solicitando no sentido de reflectirem sobre os exemplos dados com vista a construírem uma 
frase explicativa da utilização de sufixos e prefixos na formação de palavras, após o que se 
procedeu à realização de actividades que se inserem no momento de Prática e finalmente à 
realização de um breve texto eu que era necessário construir um contexto apropriado para a 
utilização de palavras que teriam de ser formuladas a partir de outras. 
 Relativamente ao 2º foco de observação - clareza no tratamento dos aspectos 
gramaticais - penso que o modo como a professora geriu a apresentação e discussão dos 
conteúdos foi clara, para o que contribuiu a sequência lógica entre os diferentes momentos da 
aula e facilitadora de uma atitude autónoma por parte do aluno quer  na formação de novas 
palavras para caracterizarem as duas crianças que a professora apresentou em acetato quer na 
redacção das frases explicativas dos conteúdos. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aulas: B 13 e 14 
Assunto das aulas: Formação de palavras 
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
Observadora: Prof. B 
 
 
 As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la  na 
reflexão que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir  questões semelhantes no 
seminário de pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e 
personalizada sobre a sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 
 
 

1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 

 
 Os alunos desta turma, soube em comentários com outros colegas, são um tanto 
passivos e pouco participativos, porém nestas aulas, eles corresponderam ao que deles era 
esperado. Participaram eficazmente fazendo uso da L.E., executaram com sucesso as 
tarefas propostas, apenas sendo menos bem sucedidos na redacção do texto final por falta 
de tempo, uma vez que têm também um ritmo pouco acelerado. Note-se que na interacção 
A-A continuam a recorrer à L.M. Note-se também que tive a preocupação de trazer 
dicionários dos quais os alunos recorreram nas situações em que experimentaram prefixos 
e sufixos... 
 
 
 
 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
 
 Julgo que todos os objectivos foram atingidos pelo que atrás foi dito relativamente à 
postura e atitude dos alunos e por ter havido compreensão dos conteúdos leccionados por 
parte dos mesmos, que na actividade final souberam criar palavras por prefixação e 
sufixação e integrá-las em contexto próprio. Também foram bem sucedidos em actividades 
anteriores, desde a descrição das crianças, à reflexão (inferência) de regras de utilização de 
prefixos e sufixos e identificação da excepção “ less”. 
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3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 
modo diferente? 
 
Talvez evitasse desvelar alguma “preferência” que sinta pelos mais desfavorecidos, 

assumindo uma atitude mais imparcial na comparação das duas crianças. 
 
 

4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
 
 Concluí, como habitualmente, que vale a pena trabalhar, preparar convenientemente as 
aulas; só assim se evitam frustrações e comentários menos felizes acerca dos alunos. O 
profissional é aquele que jamais se rende à espontaneidade e à sabedoria adquirida,  
procurando sempre rasgar horizontes mais além. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 
 

Professora/Aulas: B13 e 14 
Assunto das aulas: Formação de palavras 
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
Observadora: Prof. C 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3.  Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 Os objectivos das aulas foram atingidos uma vez que os alunos utilizaram a língua 
estrangeira para a realização de todas as tarefas propostas nomeadamente comentar imagens 
apresentadas; descrever as crianças, fazendo uso de adjectivos fornecidos e seus antónimos 
através dos prefixos” il- un – in- e sufixo” less” e redacção de um texto para usarem vocábulos 
formados a partir de outros. Creio que os alunos, quando estão a realizar tarefas em grupo na 
interacção A-A, recorrem bastante ao português, o que não acontecesse na interacção P-A. 
 Houve um encadeamento lógico de todos os momentos das aulas, o que facilitou a 
compreensão dos alunos na resolução de todas as tarefas propostas. Relativamente ao modo 
como o aspecto gramatical -formação de palavras- foi abordado, considero que este o foi de 
forma adequada, sendo devidamente contextualizado e orientado dando aos alunos autonomia 
para eles próprios procurarem as palavras e reflectirem sobre regras de formação de palavras. 
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Reflexões sobre Necessidades e Preocupações da Professora B 
 

 
 

 Em qualquer programa que tem por objectivo o desenvolvimento profissional do 
professor é necessário que o supervisor tenha consciência das preocupações e teorias 
privadas dos professores. Tal conhecimento permite o ajustamento das práticas 
supervisivas às reais necessidades dos professores e, em consequência, poderá potenciar 
o desenvolvimento profissional dos professores de modo mais eficaz. 
 Complete as frases que se seguem de acordo com as suas convicções, sentimentos e 
preocupações face aos itens enunciados. 
 
 

1. A aprendizagem mais importante que esta última aula me facultou ... 
 
  Embora experiências passadas me fizessem pensar bastante no assunto, a maior 
aprendizagem prende-se com o estímulo que os alunos sentem quando no seu processo 
de aprendizagem há lugar para, à laia de jogo, tentarem “acertar” na versão correcta, 
recorrendo a regras e orientações que transcorrem do seu conhecimento prévio. As 
aulas foram baseadas num processo de “trial and error”, que resultou plenamente. 

 
 
 

2. Quando penso sobre a minha experiência enquanto docente, preocupo-me com... 
a apresentação dos conteúdos gramaticais, procurando sempre que seja feita de modo 
subtil para que os alunos não pensem que a gramática é fantasmagórica. 

 
... e sinto-me...satisfeita quando vejo os alunos fazerem uso fluentemente de 
estruturas que ensino. A gramática só tem fundamento quando ao serviço da 
expressão (oral e escrita). 
 
 

3. Eu concordo/discordo consigo no que diz respeito às vantagens de proporcionar ao 
aluno a oportunidade de criar, sugerir, reflectir sobre as regras, no caso presente, 
inerentes à formação de palavras por derivação. 
 
 
 
4. Eu classifico a minha experiência de ensino nesta aula como: 

 
a) Pouco satisfatória     b) Satisfatória    c) Muito satisfatória     d) Excelente 



 240

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSORA C 
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C1 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 
 

 
Professora/Aula: C1   
Observadoras: A e B 
Assunto da aula: Exploração espacial          
Enfoque da observação: Autonomia do aluno 
 
 
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 
7. Que objectivos identificou para estas aulas? 
 

- Utilizar a LE de um modo geral para descrever imagens relacionadas com a exploração 
espacial. 

- Utilizar vocabulário específico para uma descrição mais exacta das imagens. 
- Expressar opinião sobre a importância de cada imagem. 
- Enumerar motivações para a conquista do espaço. 
- Enumerar possíveis vantagens e desvantagens da exploração espacial.                                        

 
 
 
 
8. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 

programa? 
 

- Compreender e interpretar enunciados orais. 
- Criar condições que despertem o gosto por uma actualização permanente de 

conhecimentos. 
- Expressar a sua individualidade pelo exercício do espírito crítico no confronto de 

experiências e conhecimento. 
- Estimular no aluno a sua autoconfiança e o seu espírito de iniciativa à sua autonomia 

 
 
 
 
 
9. Que materiais pretende utilizar? 

 
- Acetatos (4 imagens relativas à exploração espacial) 
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1- space shuttle 
2- MIR space station 
3- satellite 
4- man walking on the moon 

- Worksheet com um exercício de “matching" para ajudar os alunos com vocabulário mais 
específico e um exercício de escrita para registo das conclusões do grupo. 

 
 
 
 
10. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
 

- Visionamento de acetatos relativos à exploração espacial para introduzir o tópico. 
- Trabalho de grupo para estimular a cooperação entre os vários elementos do grupo de 

modo a facilitar a) descrição das figuras; b) apreensão de novo vocabulário; 
c)expressão de opinião; d) troca de conhecimentos individuais com vista ao seu 
alargamento. 

 
 
 
11. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 

Pretendo que verifiquem se realmente propicio as condições necessárias ao 
desenvolvimento da autonomia do aluno. 

 
 
 
12. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 

alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a 
aula? 

 
 As respostas formuladas pelos alunos às minhas perguntas como estímulo para uso da 
língua inglesa na descrição das figuras. Os comportamentos que evidenciem a 
compreensão das tarefas propostas e o seu entusiasmo pelos assuntos referidos, emitindo 
juízos de valor. 

 
 
 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
        (adaptado) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
 
Professora/Aula: C1             
Observadoras: A e B 
Tema da aula: Exploração Espacial 
Enfoque da observação: Autonomia do aluno 
 
 
 
 
 
 

 
1. P- Can I start now? 
2. A – Yes/ you can start now 
3. P- Ok/ You are going to look at these four pictures and I just 

want you to tell me what they have in common 
4. A - They all are about space exploration 
5. P- Yes/ they are all about space exploration// So/ you can 

say something about each picture/ I’m sure// I know that 
there’s a lot of vocabulary that you should know/ but don’t 
worry about that/ What can you say about picture number 
one? 

6. A – It’s a rocket 
7. P – Yes/ it could be a rocket... It’s not exactly a rocket/ but... 
8. A – Um vai-vém 
9. P – Ah...  
10. A – Come and go 
11. A – I think it’s a satellite  
12. P – Pardon? 
13. A – I think it’s a station 
14. P – A station/ but where is that station? 
15. A – In the space 
16. P – Number three 
17. A – A Satellite 
18. P – Pardon? 
19. A - A Satellite 
20. P – Oh/ a satellite// And number 4? 
21. A – Neil Armstrong/ I think 
22. P – Yes/ so...What planet is that? 
23. A – The Moon 
24. P – And that is... «IND» 
25. A – «IND» 

 
Transcrição e Descrição da Aula 

 
Hora 

Sentido 
da 

Interacção 

16.40  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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26. P - Who’s that? 
27. A – Neil Armstrong 
28. P – So/ what’s this? 
29. A – A flag 
30. P – A flag/ and why do you think that flag is there? 
31. A – Because he was the first man stepping on the Moon 
32. P – And he was American// Ok/ now I’m going to give you 

an exercise/ you know/ it’s a matching exercise for you to 
have more specific vocabulary so that you can describe 
these pictures more accurately/ Ok? So/ you have the 
pictures and then I just want you to do the first exercise/ as 
quickly as you can/ because it is very easy/ ok? (A 
professora distribui fotocópias) And then I want you to use 
these new words to describe the pictures 

16.42 
 
(Alunos trabalham em grupos e a professora auxilia quando 
solicitada) 

16.44 
 
 

33. P – Are you ready? Ok/ so... What’s an artificial satellite? 
34. A – Can I say? 
35. P – Well/ it could be another student 
36. A – My friend RU 
37. P – RU/ come on 
38. RU – (lê) 
39. P – (lendo) ...for providing information/ ok? What... B/ 

what’s the meaning of lift off? 
40. A – (lê) 
41. P – Yes/ and a space shuttle? This group 
42. A – (lê) 
43. P –And number 4/ a space station is... Ok (a professora lê) 

Now I want you to take a look again at the pictures and... so 
you can say something more about them// What is this? 
(apontando para uma imagem)  

44. A – It's a space shuttle 
45. P – Speak up 
46. A – It is a shuttle a lift off 
47. P – Yes/ so it is a space shuttle lifting off/ leaving the 

ground// And picture number two is a... 
48. A – A space station 
49. P – A space station/ ok// Do you know the name of a space 

station that was sent to space... I think it was in 1986 
50. A – MIR 

 
 

A-A 

 
 
 

P-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

A-P 



 246

51. P – Yes/What do you know about it? 
52. A – It’s a Russian space station 
53. A – It’s very old 
54. P – Very old? Why do you say very old? 
55. A – Because its life limit is expired 
56. P – Has expired 
57. A – Yes/ but she... 
58. P – She? 
59. A – It’s still there 
60. P – It’s still there/ Ok/ and now... what’s this (apontando 

para uma das imagens)? 
61. A – An artificial sate/lite/ 
62. P – It is... 
63. A –An artificial sate/lite/ 
64. P - sate/lait/ Repeat 
65. A - sate/lait/ 
66. P – Ok/ how useful are satellites? Well/ you have that 

information... you know that satellites can be very important 
for today’s life/ How important?  

67. A – We rec/ai/ve many information ...We know a lot of 
things about the universe... 

68. P – ... by means of a satellite// Is there any other student that 
has... that would like to add something? 

69. A – «IND» 
70. P – Pardon? 
71. A -   «IND» for radio waves and television 
72. P – Ok/ Do you think they are... they are... they have only 

advantages? They have no disadvantages? 
73. A – They pollute the space 
74. P – Ok// Now the last one/ you have already described it so 

there’s nothing new  that you can say about it/ So/ this was 
the first man to step on the Moon 

75. ALS – Yes 
76. Do you know what he said? 
77. A – A little step for man/ but a great step for humanity 
78. P – A little step for... 
79. A – Man/ but a giant step for humanity 
80. P – A giant ...(saltando) 
81. A – Step 
82. P – A giant... 
83. A - Step 
84. P – Leap... for humankind/ Ok/ now I want you just to write 

down one or two sentences for each picture/ Two or tree 
minutes/ Just write down what you can see/ ok?  

 

 
 
 

P-A 
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(Alunos trabalham em grupo e a professora auxilia quando 
solicitada) 

16.50 
 

85. A – How do you say "alojar"? 
86. P – Host/ You can also use the world "to house"/ but "to 

host"  is ok 
 
 
16.51 

87. P – Finished?  
88. A – No 

 
 
 

16.53 
89. P - Finished?  
90. A – No 
91. P – You don’t have to be so quiet// You can feel at ease/ ok? 

 
 

92. A – (dirigindo-se à docente) How do we say  «IND» 
93. P – Ask the other group// Speak up/ please 

 
94. A – (dirigindo-se à docente) How do we say  "retirar"? 
95. P – Ask that group 
96. A – (questionando os colegas de outro grupo) How do we 

say "retirar"? 
97. A – Retire 
98. P – Ah? No/ Retirar? No no...Ok/ it depends on the context/ 

What’s the context?  
99. (A professora verifica o contexto da expressão na ficha dos 

alunos) Yes/ to give or to get...I thought you wanted the 
word to remove/ which is inadequate for that context/ ok?  

 
100. P – (Dirigindo-se à turma) It’s taking too long 
 (aluna chama professora) 
101. P – Yes/ AM 
102. AM – «IND» 
103. P – Ask your friend 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

A-A 

 

 

 

 

A-P 

P-A 

P-A 

A-P 

P-A 

A-P 

A-P 
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16.55 
104. P – You have finished/ Everyone has finished// So... Ok/ 

ok... who wants to start? I’d like you to read your sentences 
about...  picture number one/ Who wants to start? 

105. A – It’s a space shuttle lifting off 
106. P – (chamando a atenção de um aluno) TI/ I haven’t 

heard FI 
107. TI – I’m sorry 
108. FI – A space shuttle lifting off 
109. P –Yes/ Picture number 2 
110. A – We can see a space station that was to be sent into 

space 
111. P – That was sent into space/ it’s not landed// Do you 

know the name of that space station? 
112. A - MIR  
113. P – M-I-R (soletra) it is MIR space station// What about 

picture number 3? 
114. A -  It’s a satellite that was used to give us information 

of the universe and ... 
115. P – Yes/ it is an artificial satellite... Can you repeat? 
116. A - ...that is used to give us information about the 

universe and it’s used for communications 
117. P - The last picture/ anybody?  
118. A – Neil Armstrong and the model of Apollo 11 
119. P – Speak up 
120. A - Neil Armstrong and the model of Apollo 11 
121. P – Yes// So/ each picture has its importance// I want you 

to discuss about the importance of each picture and then I 
want you to exchange ideas about the importance of each 
picture and then I want you to draw conclusions// Which 
picture is or represents the most important event and why/ 
ok? So I want you to exchange ideas for about ... 

122. A – ... some minutes 
123. P – Yes 

 
 
16.59 

 
(Alunos começam a trocar impressões) 
 

 
 
 
17.03 
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A-A 

 
A-A 
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124. P – (A professora solicita os alunos para partilharem as 
suas opiniões sobre as imagens com o resto da turma) I want 
everybody to pay attention/ Ok/ I’m sure I’m sure you are 
curious/ you want to know what this group numberhas to 
say (dando a palavra a um grupo)  

125. A – «IND» 
126. P – I beg your pardon? 

                 A – (ri) 
127. P – Let’s start by you/ if you don’t mind 
128. A – We think it’s number 4 because it’s «IND» 
129. P – Yes/ so... he succeeded... he was the first man to 

undertake such an important mission// Ok/ What about you 
(solicitando outro grupo)? 

130. A – The 4th picture/ because «IND» 
131. P – Not a machine but a human being/ What about you? 

This group 
132. A – We think it’s the fourth picture because the /i:/vent 

is 
133. P – Event 
134. A - is important for humanity/ because he was the first 

time that a man stepped on something beyond the Earth 
135. P – Yes// Ok ... mankind or humankind/ ok? (regista no 

quadro) Now tell me/ do you think this is an interesting 
topic? 

136. TI – Yes/ certainly 
137. P – Certainly/ Why do you say certainly? 
138. A – Because yes// Because space exploration is 

important/ important for the man because man always 
wanted to go beyond the Earth 

139. A – Because we know new things 
140. P –Ok/ There are several motivations... (chama a atenção 

dos alunos) There are several motivations for this space 
exploration/ I want you to think about some motivations for 
this space exploration// So/ what motivations? You have 
already mentioned some/ What? 

141. A – Curiosity 
142. P – So/ you are going to list some motivations// You 

have already mentioned some/ ok? 2 or 3/ I just want you to 
list what causes/ what leads man to explore space//So/ hurry 
up 
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17.09 

(Alunos iniciam a tarefa em grupo. A professora escreve no 
quadro “Motivations for Space Exploration” e explica o 
significado da palavra motivations) 

 
 

17.11 
143. P – (Chamando a atenção da turma) Ok/ Motivations for 

space exploration// MI as a responsible woman that you 
are... 

            ALS – (riem) 
144. P – They are hard working women... Ok/ let’s start with 

you BE 
145. BE – Man needs to "explorate" the outer space to know 

better our planet 
146. P – Oh/ a very interesting motivation/ to explore the 

outer space is to know our planet better/ is that so? 
147. BE – Yes 
148. P - Do the other groups agree with BE? 
149. BE – Yes because it was in a scientific book  
150. P – Pardon? 
151. BE – How do we say "crânio"? Sou um crânio 
152. P – What do you mean? What do you mean? That you 

are really brilliant? I need my sun glasses 
             ALS – (riem) 

153. P – Ok/ TI// I haven't heard what you have said 
154. TI – To get to know our planet better 

               (professora regista no quadro)  
 

155. A – The most important picture is picture number 4 
because it shows «IND» a man on the Moon ... a small step 
for man ... for humankind 

156. P – For humankind/ yes/ or mankind/ You 
157. A – The third picture because it gives us information 

about space and «IND» 
158. P – Ok/ at least we have a group here that has a different 

opinion/ So/ this is a satellite responsible for... 
159. A - «IND»  
160. P – Oh/ a satellite responsible for contributing to enlarge 

our knowledge about the universe// To enlarge your 
knowledge of the space// Ok/ you (regista no quadro “to get 
to know our planet better) To get to know is to enlarge your 
knowledge of the... 

161. A – Oh... 

 
A-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

 



 251

162. A – Pleasure of adventure 
163. P – Good/ pleasure of adventure (regista no quadro)// 

What else? Another one... 
164. A – To discover new worlds 
165. P – Ok/ to discover new worlds... And you mean with 

“new worlds”... 
166. A – New planets/ new stars/ new satellites... 
167. P – Ok/ to discover new worlds and that includes the 

question... is there... 
168. A - ... extraterrestrial life 
169. P -  Extraterrestrial life// Another motivation? 
170. A – Curiosity about the unknown 
171. P – Ok/ curiosity about the unknown (regista no 

quadro)// Is there any other motivation you’d like to add? 
172. A – A way to spend tax 
173. P – A way to spend... 
174. A –...money from the taxes 
175. P – Oh/ the money that... yes// Taxpayers pay taxes/ 

alright// Well/ that is a curious way of saying that that is a 
motivation// So/ you mean that that money is too much and 
so they must find a way... 

176. A – That’s it 
177. P – A way to spend the taxpayers’ money... Is that so? 
178. A -  I think that’s not a motivation 
179. P – Well/ but for the others it is// So/ ok you can talk a 

little about space exploration// Now/ do you think space 
exploration is good or bad? 

180. A – Good 
181. P – Good// But is it... does it only have advantages? 
182. A – No/ disadvantages also 
183. P – Ok/ not only advantages but also disadvantages// I 

want you to think for a while  about the advantages and 
disadvantages// 2 minutes or 3 

17.17 
           (Alunos trabalham em grupo) 
 

184. P – (Dirigindo-se à turma) Ok/ I’d like somebody to spell 
“knowledge” for AC// Spell “knowledge” 

185. A – /K-N-O-W-L- A-E-G 
186. P - /D/ first 
187. A - /G-E 
188. P – Ok/ so (escreve no quadro “Pros and Cons”)/ one of 

the pros and cons of space exploration... I’m sure you have 
some conclusions/ you have drawn some conclusions from 
your discussion// Who wants to start?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

 

 
A-A 

A A 

 

 

A-P 

P-A 
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189. A – Spend a lot of money 
190. P – Ok/ Does everybody agree on this? 
191. A – I didn’t heard 
192. P – I haven’t heard 
193. A – We spend a lot of money 
194. P – Ok/ too expensive (regista no quadro) 
195. A - Pollution 
196. P – Yes/ the fuel... «IND» Do you agree with AC when 

she says that? Oh/ yes// Pollution 
197. A – But the fuel is hydrogen 
198. P – Yes/ the fuel being burnt/ so...  
199. A – Yes/ the fuel they use is hydrogen 
200. P – I’m sorry/ and that’s not pollution? 
201. A – Of course not 
202. P – Well/ you are accurate... So pollution of space 
203. A – Several brave men died 
204. P – Ok/ several hazards/another  
205. A – Only rich countries are able to... 
206. P – So/ it means that the third world countries can’t 

afford to be in this space race// Ok/ well/ for tomorrow/ I 
want you to complete your list of pros and cons and then I 
want you to write a paragraph to be read tomorrow and I 
also want you to bring your book as well// Ok/ so/ thanks 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

P-A 

 

A-P 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aula: C1 
Assunto da aula: Exploração espacial 
Enfoque da observação: Autonomia do aluno 
Observadora: Prof. A 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 
 

 Os objectivos que a docente identificou para esta aula foram globalmente atingidos 
pelos alunos. Com efeito, julgo que a grande maioria dos alunos atingiu os objectivos que a 
docente propôs e este facto parece dever-se a três factores: 
  

1- O nível cultural dos alunos (que se pode considerar médio/ elevado); 
2- A competência linguística dos mesmos (média/ boa)  
3- O estabelecimento de um fio condutor entre as diversas actividades e os diferentes 

momentos da aula, o que facilitou bastante a compreensão da “questão-foco” da aula. 
 
 Contudo, considero que os objectivos principais não foram formalmente enunciados 
pela docente o que pode ter resultado do facto de a professora os ter considerado nos 
objectivos 1 e 2 (cf. Guião para Seminários de Pré-observação). Refiro-me aos seguintes 
objectivos: 

- alargamento do leque vocabular dos alunos. 
- utilização correcta de novo vocabulário em contextos apropriados. 

 
 Nesta aula a professora facultou condições aos alunos para estes resolverem 
tarefas/problemas com alguma autonomia, partindo de 2 princípios que devem estar presentes 
no processo de ensino/aprendizagem tal como o mesmo é entendido actualmente, 
nomeadamente evidenciando um enfoque em princípios de natureza construtivista e na 
aprendizagem pela descoberta guiada. Tal verificou-se em vários momentos da aula 
nomeadamente: 
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- na opção pela mesma actividade nos momentos pré/pós apresentação de vocabulário 
específico; 
- na opção pelo trabalho colaborativo; 
- no encorajamento pela resolução de problemas de comunicação de forma autónoma e 
colaborativa simétrica. 
 

  Contudo, julgo que a professora não deve “pressionar” tanto os alunos quando estes 
estão a realizar uma tarefa, no sentido de os “apressar” a concluir a mesma. Num momento da 
aula em que a docente solicitou aos alunos que redigissem algumas frases que descrevessem as 
imagens, esta “pressão” verificou-se  de modo mais evidente, pois a docente lançou o repto 
“finished” apenas um minuto após o início da tarefa. Sendo um dos objectivos do trabalho a 
troca/partilha de ideias com vista à construção de conhecimentos, parece-me que 1 minuto não 
é suficiente para optimizar este objectivo e, simultaneamente, realizar a tarefa em si. 
 Um outro aspecto a realçar é que a docente é bastante receptiva às opiniões dos alunos. 
Contudo, aquando do registo no quadro destas opiniões, a professora deve seleccionar/filtrar 
os contributos dos alunos, pois nem tudo o que eles dizem está correcto (cf. a questão dos 
impostos no protocolo de observação). 

 Para finalizar posso fazer algumas sugestões que, na minha opinião, podem ajudar a 
docente a atingir “standards of performance” mais elevados. 

 1 - Evitar uma espécie de "thinking out loud" ou "stream of consciousness" que parece 
ser intrínseco ao seu ser. Isto origina frases inacabadas, mudanças bruscas de assunto e 
instruções incompletas; 
2 - Não exercer tanta pressão sobre os alunos para que estes terminem as tarefas 
propostas; 
3 - Ser mais selectiva em relação aos contributos dos alunos, especificamente quando 
pretende registá-los no quadro; 
 
4 - Formular os objectivos em função dos alunos. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: C1 
Assunto da aula: Exploração espacial 
Enfoque da observação: Autonomia do aluno 
Observadora: Prof. B 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 
 Em geral, podemos afirmar que os objectivos traçados para esta aula foram atingidos, 
uma vez que, de facto, alguns alunos se empenharam nas tarefas participando activamente, 
fazendo uso da LE, utilizando vocabulário específico, enumerando motivações, vantagens e 
desvantagens da exploração espacial, etc. Não existe porém, uma boa orientação e controlo 
das participações, tendo-se verificado que apenas um número reduzido de alunos tomou parte 
activa na aula. 
 Relativamente ao enfoque de observação, concluo que a docente criou as condições 
necessárias para que os alunos demonstrassem autonomia, quer através do trabalho 
cooperativo, quer através da solicitação de esclarecimentos vocabulares pretendidos que 
alguns alunos fizeram junto de outros colegas da turma. 
 Sugestões para tornar mais activos os que menos participam: Direccionar as questões, 
impor um ritmo mais lento que permita os menos "capazes" intervirem. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: C1 
Assunto da aula: Exploração espacial 
Enfoque da observação: Autonomia do aluno 
Observadora: Prof. C 
 
 
 
 As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la  na 
reflexão que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir  questões semelhantes no 
seminário de pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e 
personalizada sobre a sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 
 
 

5. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 

 
 Os comportamentos dos alunos foram consistentes como os que esperava que 
ocorressem na aula, uma vez que evidenciaram compreensão das tarefas propostas 
respondendo sempre prontamente e com entusiasmo, participando muito activamente nas 
actividades propostas e emitindo alguns juízos de valor. Todavia, por vezes o seu 
entusiasmo e envolvimento nas tarefas tornavam-nos mais extrovertidos (o que é uma 
grande qualidade), mas dificultava a compreensão do que diziam.  
 
 
 
 
 
6. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
 
 Considero que os objectivos foram atingidos quase na totalidade, pois os próprios 
alunos (na sua maioria) apontam esses mesmos objectivos nas suas reflexões sobre a aula: 
utilizar a LE para expressar opinião, adquirir vocabulário específico relativo ao tema e 
enumerar possíveis vantagens da exploração espacial. 

 
 
 
 
 
 

7. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 
modo diferente? 
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Houve um momento que não considerei o ponto de vista de um aluno optando por 

outro. Deveria ter registado no quadro ambos pontos de vista. Por vezes mostrei-me um 
tanto ansiosa e impaciente. Assim procurarei melhorar estes aspectos. 

 
 
 
 

8. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
 

 Conclui que usar acetatos e dividir a turma em grupos é muito frutífero, pois os alunos 
sentiram-se logo motivados e, consequentemente, tornaram-se mais activos, participando 
na aula com espontaneidade e facilitando a troca de opiniões com a finalidade de tirar 
conclusões. 
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Reflexões sobre Necessidades e Preocupações da Professora C 

 
 

 
 

 Em qualquer programa que tem por objectivo o desenvolvimento profissional do 
professor é necessário que o supervisor tenha consciência das preocupações e teorias 
privadas dos professores. Tal conhecimento permite o ajustamento das práticas 
supervisivas às reais necessidades dos professores e, em consequência, poderá potenciar 
o desenvolvimento profissional dos professores de modo mais eficaz. 
 Complete as frases que se seguem de acordo com as suas convicções, sentimentos e 
preocupações face aos itens enunciados. 
 
 

2. A aprendizagem mais importante que esta última aula me facultou ... 
 
  Foi aperceber-me do meu hábito de “pensar em voz alta” o que me leva a ser 
um pouco confusa e incoerente no meu discurso. Todavia os alunos já provaram que 
conseguem seguir o meu raciocínio, prevendo, por vezes, o que vou dizer. 
 
 
 
 
3. Quando penso sobre a minha experiência enquanto docente, preocupo-me 

com... a motivação dos alunos, pois, se não se sentem motivados, a sua 
aprendizagem é à partida condicionada negativamente tornando-os ausentes. Daí a 
minha preocupação constante em captar-lhes o interesse, a curiosidade. 

 
 

... e sinto-me... por vezes desapontada quando noto que há alunos que não 
conseguiram envolver-se nas actividades. 
 
 
 

3. Eu concordo/discordo consigo no que diz respeito à... pressão que exerci sobre os 
alunos; todavia os alunos, na minha opinião, não reagem mal. 
 
 
 
 
 

4. As questões que eu tenho neste momento são...o que fazer para motivar alunos com 
domínio da língua quase nulo. 
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6. Eu classifico a minha experiência de ensino nesta aula como: 
 
a) Pouco satisfatória     b) Satisfatória    c) Muito satisfatória     d) Excelente 
 
 

7. Outras observações: 
 

Considero que há uma maior cumplicidade entre mim e os alunos. Revelam-se mais 
cooperativos, entusiasmados... 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 
 

 
Professora/Aula: C2   
Observadoras: A e B 
Assunto da aula: Exploração espacial          
Enfoque da observação: Autonomia do aluno 
 
 
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 

 
1. Que objectivos identificou para estas aulas? 
- Utilizar sempre a L.E. de modo a melhorar as competências comunicativas e linguísticas 

para resolução de todas as actividades propostas. 
- Especular sobre imagens relativas a MIR, apontando alguns contributos para a exploração 

espacial. 
- Demonstrar compreensão global de um enunciado escrito através do resumo do conteúdo de 

cada parágrafo e das respostas e questões sobre o mesmo enunciado. 
-  Especular sobre a) causas da curiosidade sobre a parte; b) problemas que os astronautas 

teriam de enfrentar numa missão tão longa (Marte); c) expressar opinião sobre a importância 
de MIR para uma possível missão humana a Marte.  

- Desenvolver o sentido de cooperação nos trabalhos de grupo. 
 
 
 
 

2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 
programa? 

Estes objectivos relacionam-se com os objectivos gerais do programa, nomeadamente com...: 
... compreensão e interpretação de enunciados orais e escritos 
... alargamento de cultura 
... motivação para o empenho do aluno nas tarefas propostas 
... desenvolvimento de práticas que levem a uma maior cooperação e responsabilidade por 
parte do aluno. 

 
 
 

3. Que materiais pretende utilizar? 
- 3 imagens de MIR 
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- Texto sobre MIR 
-  Texto sobre Marte (apenas as pre–tasks, sendo as restantes tarefas para trabalho de casa) 

 
 

4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
- Visionamento de imagens como motivação para a especulação em geral sobre o tópico. 
- Pre-task (especulação sobre o conteúdo do texto).  
- Task de leitura (skimming) com o fim de encontrar o ponto principal de cada parágrafo. 
- Pre-task de um outro texto sobre Marte. (Estas actividades são desenvolvidas em grupos de 

modo a facilitar a interajuda na compreensão e produção). 
 
 

5- Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 
Desejo que observem se as minhas práticas desenvolvem a autonomia do aluno. 
 
 

6- Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a aula? 

- Desejo obter feedback sobre as reacções dos alunos às minhas questões. 
- Os comportamentos que evidenciem compreensão das tarefas propostas, assim como 

produção como modo de provarem que atingiram os objectivos propostos. 
 
 
 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
        (adaptado) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 
 
 
 
Professora/Aula: C2              
Observadoras: A e B 
Tema da aula: Exploração Espacial 
Enfoque da observação: Autonomia do aluno 
 
 
 
 
 
 

 
(...) 

 
1. P – So you remember the pictures you saw about space? 
2. RI – Neil Armstrong/ MIR/ a satellite... 
3. P – Today I brought some pictures about... 
4. RI – What? 
5. P – (cola imagens no quadro) I’m not going to show you one 

of these pictures because the name is there// What can you 
see in this picture? 

6. MC – Two men 
7. P – Two men// Where do you think they are? 
8. TI – In a space station 
9. P – In a space station// Very good 
10. TI – Possibly MIR 
11. P – Pardon? 
12. TI – Possibly MIR 
13. P – Probably MIR/ that’s right// You have gone straight to 

the point// These two men are possibly... 
14. MC - ... astronauts 
15. P - What do you think they are doing? 
16. MC – Research 
17. P – Research work// Do you think it is difficult or easy  to 

work in space for an astronaut? 
18. DI – Easy 
19. TI – Difficult 
20. DI – For an astronaut that practises everyday I think it’s 

easy 
21. TI– Practise where? In a pool? 
22. P –  Pardon? 
23. TI - In a pool//  He practises in a pool  

 
Transcrição e Descrição da Aula 

 
Hora 

Sentido 
da 

Interacção 

16.40  
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24. DI - Haven’t you seen the film Armageddon?  
25. P- What film? 
26. DI - Armageddon  
27. TI – In Armageddon they were not astronauts// They dig 

petrol 
28. P – You mean oil... 
29. TI– Oil ... So they were not astronauts  
30. P – Some think it’s easy/ others think it’s difficult// That 

group over there thinks it’s difficult... and the reason for this 
is... 

31. TI – Because there are no gravity 
32. P – Gravity ... it’s microgravity/ no gravity... What sort of 

problems derive from the fact that/ from that microgravity? 
What problems do you think there are... 

33. TI – Muscles 
34. P – Muscles?! 
35. TI – Atrofiamento 
36. P – Muscles... So/ they can lose their muscles ... or at least 

they can’t work their muscles// They can lose muscular 
mass// Very good// Another difficulty/ another problem 

37. DI – To walk/ to move 
38. P – To move/ to walk... For us to... 
39. PE– They float 
40. P – Yes/ they float... For us to keep fit/what’s necessary (faz 

gestos)? 
41. TI – A bicycle 
42. P – A bicycle/ because we need physical exercises Now/ 

think about those physical exercises in space... 
43. TI – Could you repeat/ please? We... 
44. RI – It don’t work... 
45. P - It won’t work... The force exerted by gravity is much 

less than here/ and the consequences... 
46. TI – It don’t exist 
47. P - It exists/ but in a very small percentage// Microgravity... 

They don’t walk/ they just fluctuate// They... It would be 
very difficult for them to do any sort of physical exercise 

48. TI– But they do 
49. P – We’ve come to the conclusion that... Sorry/ you were 

saying... 
50. TI- They do 
51. P - They do/ but can you imagine yourself doing physical 

exercise with no gravity/ or very little... 
52. TI– In a bicycle... I saw on Discovery Channel  
53. P – You were saying... (dirigindo-se a outro aluno) 
54. DI - It’s worse than water 
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55. P – In water it is worse... 
56. DI – No/ in the space the gravity is worse than inside water 
57. P – Yes/ I suppose so/ but that is possible// In short/ you’ve 

come to the conclusion that this is... 
58. MC- MIR 
59. P – MIR/ a space station... And this is in... (apontando para a 

imagem) 
60. DI – Cosmonauts 
61. P – The inside and outside/ yes/ cosmonauts// Now you can 

see the other pictures// So/ this is... What is this?  
62. A – «IND» 
63. P - What is this? 
64. JR – Satellite 
65. P – Is this a satellite? 
66. TI – No/ it is MIR space station 
67. P – What does it look like? 
68. TI – A space station/ of course 
69. P – It’s a space station 
70. TI – So it looks like a space station 
71. P - Ok/ you don’t think it looks like something else rather 

than a space station/ And this is (colando outra imagem no 
quadro)... is a detail of the space station 

72. MB – Yes/ solar panels to produce energy  
73. P – The outside or inside? 
74. MB – Outside 
75. TI – Solar panels to produce energy 
76. MB- Yes/ for the batteries 
77. P – Yes/ solar panels to produce solar energy... 
78. TI – Very good 
79. P – (ri) Yes/ very good... You can predict my comments 

           ALS – (riem) 
80. P – Now/ I’m going to give you a text about MIR and I want 

you to speculate about this space station// The first point is... 
what do you think the purpose of MIR is? And then/ which 
country is responsible for it? You know/ I know you know// 
I want you to discuss in groups/ I give you or 2 minutes// I 
just want you to speculate about these 2 questions/ it’s not to 
read the text (entrega os textos) 

16.52 
(alunos começam a trabalhar em grupos e a professora auxilia 
quando solicitada) 
 

81. RI – (dirigindo-se à professora) What’s the meaning of 
“purpose”? 
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A-P 



 268

82. P – (dirigindo-se à turma) The  meaning  of purpose? 
83. TI – Objective 
84. P – Objective/ aim/ goal... 
85. DI – Point 
86. P – What’s the point? Yes/ it could be... 
87. A- «IND» 
88. P – (reagindo à questão de um aluno) You don’t know the 

answers/ This is the purpose of speculating/ you have no 
certainties// It’s only 1 or 2 minutes 

16.55 
89. P – I’d like somebody to answer this question... what’s the 

purpose of MIR? 
90. MB – To get the answer to a simple question/ how to live in 

outer space 
91. P – That’s right// To find the answer to a straightforward 

question: how to live in... 
92. MB - ... the outer space 
93. P – Another suggestion... That group over there 
94. DI – We don’t have suggestions 
95. P – You have no suggestions?! What about you? Speak up 
96. AC –  To know the space better and to do research 
97. P – To do research work... and the first one? 
98. AC – To discover new things about space 
99. P – What about this group? 
100. CA – To do research into other planets 
101. P - To do research work in other planets and... 
102. AR - ... the universe 
103. P - The universe// Another suggestion... That group there 

(solicitando o grupo 5) 
104. TI – We agree with what MB said/ answered/ because 

the experience can’t be done in space 
105. P – Because of the qualities of space... weightlessness/ 

microgravity... The space has conditions that we can’t find 
here on Earth// I want you to read this text to check if you 
were right// Then I want you to... this is called skimming// 
You’re going to read the text as fast as you can in order to 
find the gist/ the main idea/ of each paragraph// Sum up the 
content of each paragraph// Don’t read everything/ this is a 
skimming exercise to get the gist/ to get the main idea... 
Have you understood my instructions? ...You have to read 
this text but quickly/ just to get the main idea... the details 
are not very important// You have to read/ so/ please/ start 
reading  

16.58 
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(alunos realizam a actividade e a professora auxilia quando 
solicitada) 

17.03 
106. P – Are you ready now? 
107. ALS – Yes 
108. P – Group number 1 is ready// Group number 2? 

                 A – (indicam uma resposta negativa) 
109. P – Are you ready (questionando o grupo 4)? 
110. A – No 
111. P – Hurry up/ hurry up 

17.05 
112. P – (Olhando para o relógio) It’s taking too long... 
113. RI – One more minute/ please... or two 

 17.08 
114. P – (dirigindo-se ao grupo 1) You are the fastest group 
115. TI – (do grupo 5) The fastest and the worst 
116. P – Let’s start now// I’ve been too patient// That group 

over there in the corner (solicitando grupo 2)// Tell me/ 
what’s the main idea in the first paragraph? 

117. GI – (lê a sua resposta) 
118. P – Is that...?! Hey!? I’m sorry/ what are you doing? Are 

you reading?! I haven’t asked you to read// I want you to tell 
me... That’s too long/ don’t you think so?  

119. GI – No 
120. P –Yes/ it is (lê o extracto do texto de onde os alunos 

construiram a sua resposta)// No/ no... What’s the most 
important idea in this paragraph? 

121. DI – It was launched into space 
122. P – It was launched into space... How? 
123. DI – By the Russians 
124. P – By the Russians... But how/ how? How was it 

launched? 
125. DI – In modules 
126. P – In modules/ very good// What’s a module? 
127. RI – It’s a part of the unit 
128. P – Yes/ a separate part that can be joined together to 

form a unit// We can conclude that this paragraph is...  
129. MB – It’s about the architecture of MIR 
130. P – Architecture... it could be// Paragraph 2// What’s 

paragraph two about? This group (solicitando grupo 3) 
131. JU – «IND» 
132. A – Our group could not hear what she said 
133. P – (dirigindo-se à porta voz do grupo 3) You have to 

speak up// Speak louder 
134. JU – (lê) 
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135. P – Can’t you use your own words to sum that up? You 
can say that the second paragraph is about... 

136. MB - ...the meaning of MIR 
137. P – The meaning of MIR/ the meaning... It can be 

translated as peace/ commune or village/ alright// Paragraph  
3/  could  be  your  group  (solicitando grupo 5) 

138. RI – (lê)  
139. P – Can you repeat?  
140. RI – MIR is the house of scientific research that includes 

the behaviour of human bodies in /mi/crogravity 
141. P – /mai/crogravity 
142. TI - Very good 
143. P – (ri) Not very good// It’s ok// Have you got a different 

answer (questionando a turma)? The 3rd paragraph is about 
the purpose of this space station and that is to study 
humans... the effects on humans of long stays in the space// 
The effects on their body and mind// Paragraph 4/ what’s 
paragraph 4 about? Another group/ you/ it could be you CA 

144. CA – In 1995 NASA sent astronauts to space 
145. P – Do you think that is the most important information? 
146. DI - It’s the co-operation of... 
147. P – The co-operation of... 
148. DI – ... people from different countries in the space 
149. P – Ok/ now you are... The co-operation of different 

countries in space/ different countries/ different nationalities 
working together// Have you got anything else to add? 

150. MB – Yes 
151. P – What? 
152. MB – The system that they use to rotate the astronauts 
153. P – The system... 

154. MB- The system that they use to rotate the astronauts 
155. P – The system they use to rotate the astronauts... I think 

the most important information is maybe the co-operation of 
several countries living as a community/ sharing the same 
goals and... One/ two... now it’s paragraph... 

156. A - Five  
157. P – Five// What is paragraph 5 about? 
158. MB – About NASA’s future plans 
159. P – NASA future plans/ NASA’s... 
160. A – MIR 
161. P – MIR?!  But what’s the goal of this NASA-MIR 

programme? What’s the purpose of this MIR... 
162. TI – Learn more about the human body when it is 

exposed to microgravity 
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163. P – That’s right// In this case this paragraph is about the 
preparation of what? 

            A – «SIL» 
164. P – of a human mission to... 
165. MB -  Mars  
166. P - Ok// What’s the last paragraph about? 
167. A – Applications for the acquired knowledge 
168. P – Application...?  
169. A – For the acquired knowledge 
170. P – Application for the acquired knowledge... What 

acquired knowledge? 
171. A – The knowledge they acquired 
172. P – You mean that they go to that space station...They 

enlarge their knowledge about... 
173. MB - ... about the trip to Mars 
174. P – To Mars// They can apply that knowledge// A 

different opinion? Ok/ now we can/ I can ask you about 
this... Speculate about the reasons why MIR means peace/ 
commune and village// What does it mean/ peace/ 
commune/ village? 

175. DI – Because of the co-operation 
176. P – Very good/ because of the co-operation between... 
177. MB – Americans and Russians 
178. P – Americans and Russians// Don’t you think/ doesn’t 

this make you think of a very important event? Russians/ 
Americans? 

179. MB – The fall of the Berlin wall 
180. DI – Cold war... «IND» 
181. P – Pardon? 
182. DI –  The cold war... they are enemies for decades 
183. P – They have been enemies for years and years and that 

group referred to the cold war// You referred to the cold 
war// When was that/ the cold war?  

184. TI – After the second world war 
185. P – Yes/ and you know they were enemies// Each 

country wanted to surpass the other// And space was one of 
the areas// In this case/ MIR means peace because of... 

186. MB - ... because of the co-operation 
187. P – Speak up 
188. MB –... because of the end of that famous war 
189. P - The second one// How important is MIR? Now/ I 

don’t think you have to answer this question because you 
already have 

190. MB – It’s important for future plans 
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191. P - We have another text/ we don’t have enough time/ 
about a planet... Guess what planet we are going to discuss... 

192. ALS – Mars 
193. P – Why do you think humankind has been so curious 

about Mars? 
194. DI – Extraterrestrial life 
195. P – Why do you think the extraterrestrial life... 
196. TI – Because it is similar to Earth 
197. P - The planet that has more similarities with Earth// For 

example... 
198. DI – Rocks 
199. P – Rocks... There are rocks on Mars that can be found 

here too 
200. TI – No/ I was talking about that meteo/ri/tes that come... 
201. P – Meteo/rai/tes that have fallen from Mars 
202. AC – They said they had bacteria 
203. P – Yes/ there was evidence of water a long time ago 
204. TI – Water and human life/ life 
205. P – Human life? 
206. TI – No/ life 
207. P – Life// You can’t say human life because we are on 

Earth/ not on Mars// Another reason 
208. AC – To see that Mars can have life 
209. DI – If we could live on Mars 
210. P – To study Mars/ to do research work/ so that we 

could/ one day/ live there// Ok/ I’m going to give you this 
(exibindo um novo texto) for your homework// No/ I’m not 
going to give you... Tomorrow... 

17.20 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: C2 
Assunto da aula: Exploração espacial 
Enfoque da observação: Autonomia dos alunos 
Observadora: Prof. A 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula acima referida, pois assemelham-se às questões a discutir em 
seminário de pós-observação. 
 
1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? 
 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
 
4. Sugestões para a colega. 
 
 
 
 Penso que os objectivos foram globalmente atingidos pelos alunos, uma vez que estes 
utilizaram maioritariamente a L.E. para resolverem as actividades propostas, havendo também 
evidenciado compreensão global do enunciado escrito em análise e resolvendo com sucesso as 
actividades de leitura seleccionadas pela docente. Contudo, e no que diz respeito ao modo de 
abordar a leitura, também julgo que a professora se apoiou numa perspectiva muito tecnicista, 
saltando de um exercício para o seguinte e deixando pouco espaço para o aluno se envolver 
pessoalmente com o texto. Considero, assim, que o enfoque da atenção da docente não foi o 
aluno, mas sim as actividades em si, pelo que não posso deixar de recomendar que, 
futuramente, a professora se apoie numa perspectiva menos tradicional na abordagem da 
leitura e que crie um espaço de maior diálogo entre os interesses do aluno, o seu conhecimento 
prévio e as suas necessidades de aprendizagem e o texto. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: C2 
Assunto da aula: Exploração espacial 
Enfoque da observação: Autonomia dos alunos 
Observadora: Prof. B 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula acima referida, pois assemelham-se às questões a discutir em 
seminário de pós-observação. 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? 
 

2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
 

3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
 

4. Sugestões para a colega. 
 
 
 Penso que os objectivos traçados para esta aula foram atingidos. Os alunos assimilaram 
o essencial das leituras efectuadas, conseguindo uma eficaz participação no momento de 
plenário / partilha. 
 No que diz respeito ao enfoque de observação, julgo ter havido progresso 
relativamente a aulas anteriores, uma vez que mais alunos participaram activamente no 
desenrolar das actividades. A postura da docente facilitou também essa eficaz interacção. 
Como é habitual na docente em causa, julgo que esta aula fluiu numa sequência lógica e bem 
encadeada, sem mudanças abruptas, sendo assim bastante benéfico para o aluno que consegue 
um acompanhamento mais fácil da aula. 
 Gostei da leitura faseada, feita na base de uma gradação do aparentemente simples para 
o mais complexo. Apenas considero que cinquenta minutos são talvez pouco para os 
objectivos pretendidos. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 

 
 
Professora/Aula: C3   
Observadoras: A e B 
Assunto da aula: Família          
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
 
 
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 
 
 

1. Que objectivos identificou para estas aulas? 
- Demonstrar compreensão da diferença entre frases que expressam factos e frases que 

expressam meras probabilidades. 
-  Demonstrar compreensão da diferença entre frases que expressam probabilidade 

baseada no presente e probabilidade baseada em acontecimentos passados. 
- Demonstrar compreensão do uso de verbos modais para expressarem diferentes modos 

de probabilidade. 
- Construir conhecimentos sobre a utilização dos verbos modais de dedução em 

contexto. 
- Desenvolver expressão escrita e consciência metalinguística através da reconstrução de 

frases usando o verbo modal adequado. 
- Desenvolver o sentido de cooperação e responsabilidade. 

 
 

2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 
programa? 

- Os objectivos enunciados para esta aula estão de acordo com os previstos no programa 
nomeadamente: 
... interpretação e compreensão de enunciados orais e escritos 

            ... alargamento dos conhecimentos estruturais da língua 
... desenvolvimento da autonomia 
... desenvolvimento da cooperação e sentido de responsabilidade. 
 
 

3. Que materiais pretende utilizar? 
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- Worksheets com diversas fases para a compreensão e utilização dos verbos modais de 
dedução. 

 
 
4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
Como o objectivo principal desta aula é o uso dos verbos modais para expressar diferentes 

graus de probabilidade pretendo: 
- Contextualizar os verbos modais de probabilidade, fazendo referência aos textos 

analisados na aula anterior, onde há vários exemplos de suposição relativos ao presente 
e passado. 

- Usar  o método indutivo (discovery learning) através do qual o aluno analisa exemplos 
tirados do texto inferindo as regras. 

- Completação de um quadro com palavras-chave relativas às regras. 
- Reconstrução de frases  fazendo uso das regras referentes aos verbos modais que 

expressam probabilidade. 
 
 
 

5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 

 Tendo em conta que o modo como o aluno interioriza regras nem sempre 
corresponde às expectativas do docente, pretendo que o método utilizado para o ensino 
de uma estrutura gramatical seja observado de  modo a constatar a sua vantagem e/ ou  
desvantagem no processo de aprendizagem do aluno. 

 
 
 

6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a 
aula? 
 
 Desejo feedback dos comportamentos dos alunos que evidenciem que 
atingiram os objectivos enunciados para a aula, nomeadamente na construção de regras 
(completação do quadro) na resposta a perguntas por mim formuladas e  na 
reconstrução de frases. 

 
 
 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
        (adaptado) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
 
Professora/Aula: C3             
Observadoras: A e B 
Tema da aula: Verbos modais de dedução 
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. P – Are you ready? Do you remember the texts you have 
analysed/ you have read about a daughter and a father? And 
I told you to find words or sentences that express facts and 
probabilities... RI/ can you give me a fact about the text? 

2. RI – About the daughter? 
3. P – The texts are about that// Ok/ but give me an example of 

a fact 
RI –«SIL» 

4. P – Ok/ a fact// They are... (dirigindo-se à turma)... the 
relationship/ they are... they are... 

5. ALS – Father and daughter 
6. P – Yes/ father and daughter// This is a fact/ ok// Now/ I 

want you to express probability about their relationship// Do 
you think they have a good relationship? 

7. ALS – No 
8. P – Can you take out from the text a sentence that expresses 

probability? LU 
9. LU – (lê uma frase) 
10. P – Speak up 
11. LU – “It might have been nice to have a son” 
12. P – Ok/ It might have been nice to have a son// He doesn’t 

know for sure// Yes? 
13. TI – “My father and I are totally different” 
14. P – Is this a fact or a probability? 
15. TI – A fact 
16. P – The way she says it is a fact/ they are like... 
17. DI – Wine and water 
18. TI – Chalk and cheese 

 
Transcrição e Descrição da Aula 

 
Hora 

Sentido 
da 

Interacção 

10.33  
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19. P – Yes/ chalk and cheese// Ok/ there are lots of examples of 
probability// Now/ turn over the page where those... those 
sentences about facts... in which you can see sentences with 
modal verbs of deduction// These are the verbs we are going 
to deal with today// You are going to read each pair of 
sentences and then if the sentence expresses a fact/ you put a 
tick/ if it expresses probability you put a question mark// Do 
it 

 10.37 
(Alunos realizam o exercício individualmente e em pares) 
 

10.40 
20. P – Ok/ now just the first part (Lê as frases) “James and 

Amy must be very different” Is this a fact or a probability/ 
CA? 

21. CA – Probability 
22. P – Probability (Lê outra frase) “James and Amy are very 

different”/ AM. 
23. AM – A fact 
24. P – Yes/ it is a fact// That’s right// Now/ “Amy loves the 

countryside”/ AI 
25. AI – It is a fact 
26. P – It is a fact/ that’s right// AC/ “Amy might like the 

countryside” 
27. AC – It’s a probability 
28. P – Ok/ AR/ “James can’t have felt...”/ I’m sorry/ it’s c)/ 

“Amy must have grown up suddenly” 
29. AR – Probability 
30. P – “Amy might like the countryside”/ JU 

JU – «SIL» 
31. P – It is... 
32. JU – It is a fact 
33. P – Ok/ Now d)/ JR/ I want you to tell me which  expresses 

a possibility and which is a fact... 
34. JR – (lendo) “James can’t have felt happy when Amy left 

school” expresses possibility and “James didn’t feel happy 
when Amy left school” expresses a fact 

35. P – Ok/ in this case you are going to tell me which words 
tell you that it is a possibility and not a fact// Which words 
are they/ PE? 

36. PE – Might 
37. P – Ok/ might and... another... 
38. NU – Must 
39. P – Must and... (regista no quadro) 
40. AC – May 
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41. P – May// Is it used there? 
42. AC – No 
43. AI – Can’t 
44. P – Now I’m going.../ I want you to do number 2/ 3 and 4/ 

ok? Do 2/ 3 and 4 
10.42 

(Alunos resolvem os exercícios em pares) 
 

10.45 
45. P – Ok/ number 2/ Which sentences express probability in 

the present/ MI?   
46. MI – b) 
47. P – (lê a frase) “Amy might love the countryside” Does 

everybody agree? 
48. ALS – Yes 
49. P – And is it only b) that expresses probability in the 

present? 
50. ALS – No 
51. P – MB 
52. MB – a) 
53. P – Can you read the sentence? 
54. MB – (lê) “James and Amy might be very different” 
55. P – Ok/ and which sentence expresses probability or 

possibility in the past/ GI? 
56. GI – c) and d) 
57. P – Can you read the sentences? 
58. GI – (lê) “Amy must have grown up suddenly” and “James 

can’t have felt happy when Amy left school” 
59. P – Ok/ now/ which tenses are used to express probability in 

the present/ MC? 
60. MC – It’s... 
61. P – Which modal verbs do we use? 
62. MC – Must 
63. P – Ok/ it’s “must”/ “might” (regista no quadro)// Don’t you 

think it could also be “may”? 
64. MC – Yes 
65. P – Yes/ “may/ might” plus the tense that we use here// And 

which tense is used here? 
66. MB – The main verb 
67. P – And what tense is the main verb/ MI? 
68. MI – It’s in the present 
69. P – Present?! 
70. AC – Infinitive 
71. P – Repeat 
72. AC – Infinitive 

 
A -A 
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73. P – Infinitive! Bare infinitive/ ok// Do you know the 
meaning of “bare”? Without “to” (regista no quadro)// It 
means without “to”// Can you say “I must to go?” 

74. ALS – No/ “I must go” 
75. P – “I must go”/ “I can go”/ ok// Now/ what about 

probability about past events? JS 
JS – «SIL» 

76. P – What about modal verbs? Which modal verbs are used? 
77. JS – Must 
78. P – Must or... only must? 
79. JS – Can 
80. P – Do you think can expresses probability? 
81. JS – No/ can’t 
82. P – In this case it is for a negative sentence. What else? 

JS – «SIL» 
83. P – Another modal verb 
84. JS – Might 
85. P – Or... 
86. JS – May 
87. P – This is bare infinitive/ and here (apontando para a frase 

que exprime probabilidade no passado)? We need a verb// 
Which verb do we need? Have plus... 

88. A – Past participle 
89. P - Past participle// This is the perfect infinitive (regista no 

quadro)// Ok/ now/ which modal verbs express a strong 
possibility in positive statements/ PE? 

90. PE – Must 
91. P – Must/ ok// And which express a strong possibility in 

negative statements/ NU? 
92. NU – Can 
93. P – No/ in negative sentences 
94. NU – Can’t 
95. P – Can’t/ very good// Which express/ which verbs express 

a strong possibility/ no/ I’m sorry/ a weaker possibility in 
positive statements/ RU? 

96. RU – Might 
97. P – Might and... 
98. RU – May 
99. P – And a weaker possibility in negative statements? 
100. RU – May not 
101. P – May not/ might not/ of course// Very good// Do you 

have any doubts here? Is everything clear? Now you are 
going to complete this chart here/ ok? (distribui ficha de 
trabalho) You’re going to complete it with verbs of 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P -A 
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deduction/ it’s very clear and very simple// I want you to 
share/ to exchange your ideas/ ok? You are so quiet 

10.50 
(alunos resolvem os exercícios, professora clarifica instruções e 
auxilia quando solicitada) 
 

102. P – Ok/ are you ready? 
103. ALS – No 

10.56 
104. P – Has anyone finished? It’s only the chart 
105. ALS – Oh/ this? 
106. P – Yes/ and giving the examples as well 

 
/.../ 

107. P – Must in positive statements and mustn’t in negative 
statements and NU said it is wrong// It must be “can’t” in 
negative deductions// Very good/ NU// As you can see he is 
participating// Yours TI 

108. TI – I must love my father and my cousin 
109. P – Do you think this expresses deduction? This is a 

duty// Express possibility about something// For instance/ 
you look at me and I am pale// What do you say? 

110. TI – You must be sick 
111. P – You must be sick/ Ok// You must be sick//Another 

example/ PE 
112. PE – James and Amy must be very different 
113. P – James and Amy must be very different/ ok// A 

negative sentence/ JR 
JR – «SIL» 

114. P – Give an example 
115. JR – James and Amy can’t be very happy 
116. P – James and Amy can’t be very happy because of the 

problems they usually have// Number 2/ RI// Can you read 
number 2? 

117. RI – “To express a weaker possibility we use...” 
118. P – What do we use/ RU? Do you know? 
119. RU – Might 
120. P – Or... 
121. RU – “May”  
122. P – May and might in positive and negative statements// 

Examples... Give me an example/ CA 
123. CA – He might have been here 
124. P – He might have been here// Do you think this is a 

deduction about the past/ the present? 
125. CA – No 
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126. P – This is a deduction about the past// LU/ you are 
looking at me// Can you give your example? 

127. LU – He might love the countryside 
128. P - He might love the countryside/ yes/ a weaker 

possibility// And one with a negative statement/ GI 
GI – «SIL» 

129. P – Give your example (dirigindo-se a outro aluno). 
130. NU - I haven’t done it 
131. P – Who can give an example? 
132. A – Amy might not have... 
133. P – Repeat 
134. A – Amy might not have a very good relation with her 

father 
135. P – Yes/ Amy might not have a very good relation with 

her father// Another example// You can use may and might 
with “not”// Another example/ AR 

136. AR – James might not love the countryside 
137. P - James might not love the countryside// Ok/ I can 

write one (regista no quadro)// This is to express a weaker 
possibility... But to deduce or suppose about past events? 
AI/ read the first 

138. AI – (lê) “To express strong possibility we use “must” 
plus “have” plus “past participle” in positive statements and 
“can’t” in a negative statement” 

139. P – Ok/ give an example with a positive statement 
140. AI – Amy must have been unhappy when she lived with 

her father 
141. P – Amy must have been unhappy when she lived with 

her father// Now/ to express... an example with a negative 
statement/ SU 
SU – «SIL» 

142. P – TI/ have you done it? 
143. TI – Yes// LI can’t... SO can’t be... 
144. P – Don’t forget you are supposing based on the past/ In 

this case what do you have to use? 
145. TI – Can’t 
146. P – Ok/ negative plus... 
147. ALS – Have plus past participle 
148. TI - ...can’t have been a happy girl 
149. P – ... can’t have been a happy girl// Meaning that she is 

happy now// Ok/ Number 2 (lê) “To express a weaker 
possibility we use...”/ MB 

150. MB – May or might have... 
151. P – May or might/ yes/ plus... 
152. MB - Past participle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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153. P – Plus “have” plus “past participle”// Give your 
example 
MB – «SIL» 

154. P – Have you got any example? You haven’t done it?! 
Who has done it? GI 

155. GI – It might have been nice to have a son 
156. P – It might have been nice to have a son// It’s an 

example from the text/ One with a negative statement/ MC 
157. MC – I don’t do it 
158. P – I haven’t done it 
159. MC - I haven’t done it 
160. A – They might not have been happy 
161. P – Ok// Now/ you know that may and might express 

perhaps// Now I want you to do this exercise All the 
sentences are about the text (Lê um exemplo) “Amy loves 
animals very much. She’s always had them around her”  
Now do the other examples/ the other examples no/ the 
other exercises// “I’m sure she doesn’t like children very 
much”/ which modal verb can we use? 

162. TI – Must 
163. P – Must? 
164. FI – It’s a negative sentence 
165. P – Do you really think it is must? Yes/ LU? 
166. LU – Can’t 
167. P – And why? 
168. FI - It is a negative sentence 
169. P - It is a negative sentence TI// Very good/ FI// Very 

good 
11.07 

(alunos resolvem os exercícios, a professora observa o seu 
trabalho e auxilia quando necessário) 

 
 

170. P – (Dirigindo-se à turma) You must have the text to find 
logical reasons/ ok? Don’t forget that there are sentences in 
the present tense and sentences in the past tense 

 
 

171. P – Ok/ have you finished? 
172. A – No 
173. P – Don’t forget that to express deduction based on the 

past... do you use couldn’t? 
174. A – No 
175. P – Ok/ you use... 
176. A – Can’t 

 
 
 

P-A 

 
 
 

A-A 

P-A 

P-A 
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177. P – But with “have” 
11.12 

178. P – Alright// I’m just going to correct the first and you 
can do the rest for your homework// FI 

179. FI – She don’t want to have children 
180. P – She don’t?! She doesn’t want to have any children or 

she doesn’t have any children// Number 2/ number 3 (Lê a 
frase) “I’m sure James is a famous actor”/ CA 

181. CA – James must be a famous actor 
182. P – Why? 
183. CA – Because he is now in Hollywood 
184. P - Because he is now in Hollywood/ ok// Number 4 (lê a 

frase) “Perhaps she has a  farm”/ SU 
185. SU – She might had... 
186. P – Had? 
187. SU – Have a farm 
188. P – Why? 
189. SU – Because she loves the countryside 
190. P – Because she loves the countryside/ ok// I want you to 

do the rest for your homework because I have something 
else for you to do// These are illogical behaviours// Do you 
know “behaviour”? Attitude// They’re interesting examples/ 
they are puzzling  examples/ it means that you’ll feel 
surprised// Find an explanation using modal verbs of 
deduction// Read the situation// In this case/ you do have to 
exchange opinions 

11.15 
(alunos trabalham em pares e em grupos) 
 

191. P – (Dirigindo-se à turma) Don’t you think the situations 
are puzzling? Yes or no? 

192. ALS- Yes 
11.19 

193. P – Ok/ in this case we have... Read the situations (Lê 
frases) “A teenager has been very naughty so the father 
doubled his pocket money”  Explain the situation with a 
verb of deduction 

194. TI – The boy must be spoiled 
195. P – What do you think the father wants to do? 
196. TI – The father wants to be a good father and wants the 

boy’s love 
197. P – TI/ can you repeat?  
198. TI – The father wants the love of her son 
199. P – His// You must use a verb of deduction 
200. TI – The father must want the love of his son 

 
A-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

 
P-A 
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201. P – If he doubled his pocket money/ what do you think 
he must hope? 

202. A – He must hope the son... 
203. P – To behave better// The second one (Lê a frase) “A 

boy and a girl are very much in love...” 
204. A – They must... 
205. TI – The girl must be pregnant 
206. P – I’m sorry? 
207. TI - The girl must be pregnant 
208. P – Oh/ the girl must be pregnant// I want you to do the 

rest of the exercises for your homework 
11.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

P-A 



 287

GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: C3 
Assunto da aula: Família 
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
Observadora: Prof. A 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

5. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
6. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
7.  Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
8. Sugestões para a colega. 

 
 
 Considero que os objectivos identificados para esta aula foram atingidos. De facto, os 
comportamentos verbais dos alunos evidenciaram que estes compreenderam a diferença entre 
frases que expressam factos e probabilidades, bem como entre probabilidades no presente e no 
passado. 
 Relativamente ao método de ensino da gramática utilizado, ou melhor, em relação aos 
procedimentos utilizados, e que derivam de duas abordagens que se podem complementar (a 
abordagem contextual e a indutiva), considero que a docente fez uso das estratégias e de 
actividades adequadas, facilitando o fluir da aula e a construção de conhecimentos por parte 
dos alunos. Com efeito, após ter contextualizado as estruturas em questão no texto em 
discussão, a docente apresentou diversas frases-exemplo aos alunos em que eram expressos 
factos e probabilidades para que estes pudessem proceder à sua identificação através do co-
texto. Num momento posterior, os alunos tiveram de identificar frases em que estavam 
presentes probabilidades no presente ou no passado, o que os encaminhou naturalmente para a 
inferência da regra e construção da mesma, que funcionou também como uma sistematização 
do trabalho desenvolvido. 
 Finalmente, e num momento de produção autónoma, foi solicitado aos alunos que 
redigissem frases que exprimem probabilidades no passado e no presente e ainda que, 
baseados em 2 frases aparentemente contraditórias, redigissem uma frase em que exprimissem 
probabilidade adequada em termos lógicos às situações referidas. Este último exercício 
pareceu-me bastante criativo e potenciador do desenvolvimento cognitivo dos alunos, uma vez 
que estes tinham de formular hipóteses que se adequassem às diversas situações. 
 Considero ainda que a ligação entre os diferentes momentos da aula foi bastante clara e 
linear para os alunos, não havendo problemas ou momento soltos na aula. Relativamente ao 
método e aos procedimentos utilizados, considero que foram os adequados ao nível cognitivo 
e linguístico da maioria dos alunos da turma, pois estes tiveram a oportunidade de participar 
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activamente na (re)construção do seu próprio conhecimento e por isso, adoptarem o papel de 
agentes da sua aprendizagem e não meramente recipientes passivos de conteúdos que 
poderiam não ter importância significativa se a professora tivesse optado por uma postura 
mais tradicional.  
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 
 

Professora/Aula: C3 
Assunto da aula: Família 
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
Observadora: Prof. C 
 
 
 As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na 
reflexão que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e 
personalizada sobre a sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 
 

1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 

 
 Os comportamentos evidenciados pelos alunos foram os esperados, pois tiveram uma 
participação activa e cooperante que comprova a sua interiorização das estruturas focadas 
na aula (verbos modais de dedução). Fizeram os exercícios com sucesso, reconstruindo o 
seu conhecimento prévio da língua e alargando também o seu domínio linguístico ao 
serem capazes de fazerem uso correcto dos verbos modais para expressar diferentes graus 
de dedução. 
 
 
 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
 
 Os objectivos da aula foram atingidos uma vez que os alunos foram capazes de 
identificarem frases factuais e frases expressivas da diferença entre probabilidade; 
demonstraram compreensão da diferença entre probabilidade baseada no presente e 
probabilidade baseada no passado; desenvolveram a sua expressão escrita e consciência 
metalinguística através de construção de frases e fazendo uso do verbo modal adequado. 

 
 
 

3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 
modo diferente? 
 
Foi uma aula muito bem sucedida, por isso, não mudaria nada. 
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4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
 

Conclui que o método dedutivo para o ensino de qualquer estrutura gramatical é 
bastante positivo, pois envolve muito mais o aluno, tornando-o num agente activo no 
processo ensino/ aprendizagem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 291

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C4 e 5 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 

 
 
Professora/Aulas: C4 e 5  
Observadoras: A e B 
Assunto das aulas: Família          
Enfoque da observação: Produção escrita 
 
 
 
 Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 

1. Que objectivos identificou para estas aulas? 
 

- Utilizar a LE para trocar opiniões sobre o tema proposto e reflectir sobre o uso 
adequado da língua, nomeadamente funções da linguagem, léxico, construção frásica e 
organização de parágrafos. 

- Desenvolver capacidades de produção de enunciados escritos em LE, através da 
redacção de uma composição sobre o tema “Adolescência”. 

- Desenvolver sentido de cooperação, através de realização das tarefas propostas em 
grupo. 

  
 

2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 
programa? 

 
- Produzir diferentes tipos de textos, demonstrando crescente autonomia no uso das 

competências discursivas e estratégicas. 
 
 
 

3. Que materiais pretende utilizar? 
 

Os alunos terão acesso a dicionário e a outras fontes para o processo de redacção dos 
textos solicitados.  

 
 
 

4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
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Na primeira aula, os alunos trabalham em grupo e trocam opiniões sobre o tema 
proposto para redigirem uma composição. Na segunda aula, a docente entregar-lhes-á 
o seu texto com os erros assinalados e estes terão de o editar com o objectivo de o 
corrigir e melhorar. 

 
  
 
 

5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 

A minha metodologia, o modo como conduzo os alunos a realizarem as tarefas 
propostas. 

 
 
 

6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a 
aula? 

 
- A interacção em grupo, utilizando a LE. 
- A correcção adequada dos seus desvios linguísticos, originando uma melhoria 

qualitativa na sua produção escrita. 
 
 
 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
        (adaptado) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 294

 
 

 
Grupos 

 
Erro 

 
Categorização 

do erro 

 
Correcção do aluno 

 
Resultado 

 
 
 

1 
 
 
 

-Adolescence is a time where 
-Adolescence have not only... 
-...there are people that says... 
- In one hand,... 
-...say everything what we want... 
-In the other hand, we never been adults to 
compare... 
-...responsabilities 
-In common,... 

gram de selecção 
gram de conc/ 
gram de conc/ 
gram de selecção 
gram de selecção 
gram de selecção e 
de omissão 
grafo-fonológico 
Semânt de selecção 

-Adolescence is a time when 
-Adolescence has not only... 
-...there are people that say... 
- On the one hand,... 
-...say everything that we want... 
-On the other hand, we have 
never been adults to compare... 
-...responsibilities 
-To conclude 
 

Posit 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 
posit 

 
 

 
 
 
 

2 

 
-By one side we agree, by the other side... 
 
-Adolescence have good and bad aspects 
 
-Other advantage of being teenager... 
 
-Our parents that makes us study... 
-...important decisions like choose what 
career we will get 

 
gram de selecção 
 
gram de selecção 
 
gram de selecção e 
de omissão 
gram de selecção 
gram de selecção e 
semânt  de selecção 
 

 
-On the one hand we agree, on 
the other hand... 
-Adolescence has good and bad 
aspects 
-Other advantage of being a 
teenager... 
-Our parents that make us study... 
-...important decisions like what 
career we will follow 

 
posit 

 
posit 

 
parc/ posit 

 
posit 

 
inef 

 
 
 
 
 

3 
 

- In one hand... in other hand... 
 
-We don't have a lot of responsabilities 
 
- ...problems that teenagers have to deal 
with, that can... 
-...like dating, act like a baby and become 
sulky 

gram de selecção 
 
grafo-fonológico 
 
gram de selecção 
 
gram de selecção 
 

-On the one hand... on the other 
hand... 
-We don't have a lot of 
responsibilities 
- ...problems that teenagers have 
to deal with, which can... 
-...like dating, act like a baby and 
became sulky 

posit 
 

posit 
 

posit 
posit 
inef 

 
 

 
 
 

4 
 
 

-...like be everyday with our friends, don't 
have many responsabilities, have 
everything paid by our parents... 
 
-the confusion of be a child and an adult at 
the same time... 
- The adolescence is a very good period 

gram de selecção 
 
 
 
gram de selecção 
 
gram de adição 
 

-we are always with our friends, 
we don't have many 
responsibilities, we have 
everything paid by our parents... 
-the confusion of act like a child 
and an adult at the same time... 
-Adolescence is a very good 
period 

posit 
 
 
 

inef 
 

posit 
 
 

 
 
 
 
 

5 

-Adolescence, a flower to some, a whole 
to others. 
 
- By one side its the best period of our life 
 
- ...without have to worry with 
responsabilities... 
 
-But otherwise we don´t have much 
money 
-...changes completely the way we be and 
stay in the world 

grafo-fonológico 
 
 
gram de selecção 
 
gram de selecção e 
grafo-fonológico 
 
gram de selecção 
 
gram de selecção 
 
 

-Many people believe that 
adolescence is a flower, but for 
others it is a hole. 
- On the one hand, it is the best 
period of our life 
- Teenagers don't have to worry 
about responsibilities... 
 
-But on the other hand, we don´t 
have much money 
-...changes completely the way 
we see the rest of the world 

posit 
 
 

posit 
 

posit 
 
 

posit 
 

inef 
 

 

Quadro 1 -  Correcções efectuadas pelos alunos da turma C na oficina de edição 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aulas: C4 e 5 
Assunto das aulas: Família 
Enfoque da observação: Produção escrita 
Observadora: Prof. C 
 
 
 As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na 
reflexão que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e 
personalizada sobre a sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 
 
 

1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 

 
 Como tem sido habitual, os alunos envolveram-se nas actividades propostas, 
nomeadamente na produção de um texto sobre a "Adolescência” (aula 4) e na correcção 
dos seus erros na tentativa de melhorar a organização do texto e uso mais adequado de 
conectores (aula 5). Foram autónomos e cooperativos embora haja sempre alunos que não 
querem nunca participar em qualquer tipo de actividade, por mais interessante e 
motivadora que seja.         
 
 
 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
 
 Os objectivos propostos para esta aula foram atingidos, uma vez que os alunos 
utilizaram a LE, salvo algumas excepções que recorreram à Língua Materna, para trocar 
opiniões sobre o tema proposto. Julgo que esta oficina da escrita contribuiu para os alunos 
desenvolverem as suas capacidades de produção de enunciados escritos, provando também 
serem capazes de os melhorar, através de correcção dos erros assinalados que, na grande 
maioria dos casos, foi positiva. Neste processo de edição dos textos, também fizeram um 
uso mais correcto dos conectores e melhoraram a organização dos parágrafos. 

 
 

3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 
modo diferente? 
 
Julgo que organizaria a aula nos mesmos moldes 
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4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
 

      Penso que estas duas aulas dedicadas à escrita foram bastante positivas, uma vez que 
os alunos demonstraram uma melhoria na sua produção textual. Aliás no teste formativo 
que realizaram após esta” Workshop” da escrita, devo realçar o facto de as composições 
terem sido melhor elaboradas, com o uso adequado de conectores, construções frásicas 
mais correctas e uma maior variedade lexical. 
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C6 e 7 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 
 

 
Professora/Aulas: C6 e 7   
Observadoras: A e B 
Assunto das aulas: O Indivíduo no Contexto Social          
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
 
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 

1. Que objectivos identificou para estas aulas? 
 

- Utilizar a L. E. para:  
a ) opinar sobre a comunidade em que se encontra inserido e sua relação com a mesma;  
b ) enumerar problemas sociais presentes na nossa comunidade; 
c ) enumerar deveres do cidadão como meio de  preservar o bem estar da comunidade; 
d ) explicar o significado de solidariedade para depois constatar a sua presença de 
ausência na sociedade portuguesa; 
e ) especular sobre comportamentos a adoptar em determinadas circunstâncias. 

 

- Desenvolver capacidade de raciocínio através da resposta a perguntas abertas e 
formulação de hipóteses sobre o conteúdo do texto. 

- Desenvolver compreensão de enunciados escritos através da confirmação ou correcção 
de hipóteses formuladas e identificação de informação textual relativas a factos e 
opiniões. 

- Desenvolver o sentido de cooperação e responsabilidade através da realização das 
tarefas em grupo. 

 
 
 

2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 
programa? 
 
Relacionam-se com os objectivos gerais do programa no que diz respeito a: 
- interpretação de enunciados orais e escritos; 
- produção de enunciados orais e escritos; 
- desenvolvimento do espírito crítico e reflexivo; 
- desenvolvimento de práticas de relacionamento interpessoal favoráveis ao sentido de 
cooperação. 
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3. Que materiais pretende utilizar? 
 
- Texto "Love  Thy Neighbour?" (Tavelling, 10º) 

 
 
 

4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
 

 Pretendo recorrer aos procedimentos associados com a metodologia de "Directed 
Reading Thinking Activity" como modo de desenvolver a capacidade do aluno para a 
leitura critica e reflexiva, começando por um “warming up” para a nova unidade com 
perguntas divergentes e avaliativas que motivem o aluno para participar activamente nas 
tarefas propostas. Num segundo momento, os alunos serão confrontados com situações 
que apelam à sua acção, tendo de optar por determinados comportamentos. Seguidamente, 
como Pre-Reading, o aluno especula sobre as razões que tornaram uma jovem famosa, 
razões essas relacionadas com a sua morte, e formula hipóteses que vão ser confirmadas 
ou corrigidas com a leitura de um texto. 

 
 
 

5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 
 Pretendo que observem se o modo como a aula é conduzida cria as condições 
necessárias para tornar os alunos leitores reflexivos, críticos e autónomos. 

 
 
 

6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a 
aula? 
 
 Todos os comportamentos que evidenciem a compreensão das questões formuladas. 
 

 
 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
        (adaptado) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
Professora/Aulas: C6 e 7    
Observadoras: A e B 
Tema das aulas: O Indivíduo no Contexto Social 
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
 
 
 
 
 
 

1. P – What have we been talking about/ LU? 
LU – «SIL» 

2. P – Don’t you know? If you don’t know there must be 
some sort of problem going on// What have we been 
talking about? 

3. LU – The family 
4. P – The family// We’ve been talking about your family 

world/ about the relations you have with your parents and 
friends// Now/ it’s time to look around and think about 
something else that is also very important 

5. TI – Money 
6. P – Money? Oh/ yes/ but money is not around you// I mean  

your community/ the community you live in// Have you 
ever thought about it? 

7. A – Yes/ the Internet 
8. P – Oh/ the Internet/ it’s different... But I mean the 

community here where you live or our Portuguese 
community/ our Portuguese society or our country// How 
important is the community for you/ JR? 

9. JR – Very important 
10. P – Why is it very important.... yes/ TI? 
11. TI – Including friends and family? 
12. P – A little bit beyond that world/ the world that surrounds 

you beyond your family and your friends 
13. TI – Not very important 
14. P – Why not? 
15. TI – Excluding family and friends... 
16. P – For instance/ would you be able to live on an island 

only with some friends and family? 
17. TI – Of course/ if I had food 
18. P – Oh/ and you wouldn’t care about the surrounding 

world? In this case/ I have to say that you are selfish  

 
Transcrição e Descrição da Aula 

 
Hora 

Sentido 
da 

Interacção 

16.36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

A-P 
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19. TI – For me/ my community is me/ my family and my 
friends// The rest don’t mean... 

20. P – Ok/ what about school or... in the future you will need 
a job/ won’t you? 

21. TI – Yes 
22. P – Ok/ do you think/ for instance/ your parents// Do they 

live only with friends and family?  
23. TI – Of course not 
24. P – Of course not// Who do they live with? 
25. TI –With me 
26. P – Only you? 
27. TI – They live with me/ but they engage with other persons 

and make deals 
28. P – Ok/ at work they have to deal with the work mates/ 

they go to the café and they meet people// A human being 
is sociable 

29. TI – I didn’t say I don’t need/ I say they don’t mean so 
much 

30. P – Ok/ what is the community for you? What does the 
word community mean for you/ MI? Community means... 

31. MI – A group 
32. P – Group/ what else? 
33. TI – Relations 
34. P – Relationships// What else? 
35. TI - Living... 
36. P - Living... 
37. TI – Together. 
38. P – To live in community/ there are some rules 
39. TI – Unfortunately 
40. P – Unfortunately?! Would you be able to live... 
41. TI – I’m kidding... 
42. P – What rules do you think there are to live in a 

community? 
43. A – Don’t kill 
44. P – Ok/ don’t kill 
45. A – Don’t steal 
46. P –  (regista no quadro) Another rule/ AR 
47. AR – We must respect the others and ourselves 
48. P – That’s right// Another rule// In this case we can say 

that to live successfully and happily in a community we 
have duties and... 

49. A – Rights 
50. P – That’s right and...  Which duties do you think you/ we 

have towards the community/ MB? 
51. MB – We must respect the laws 
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52. P – We must be law abiding// We must respect the laws 
Yes/ what else? 

53. MB – We must share... 
54. P – Share what? 
55. A – Love (rindo) 
56. P – What else? We must... 
57. A – Be honest 
58. P – Another duty... 
59. A – Pay bills 
60. P – Yes 
61. A – Be peaceful 
62. P – We must be peaceful// Pedro/ another rule 

PE – «SIL» 
63. P - Well/ generally speaking/ our duties should be to 

contribute to the welfare of our community// Do you know 
the meaning of welfare? The well-being// We must 
contribute to everybody’s happiness// For instance/ let’s 
speak about neighbours// CA/ do you live in a house or in a 
flat? 

64. CA – In a flat 
65. P – Have you got many neighbours? 
66. CA – No 
67. P – But you must have some// How do you get on with 

them? Well or badly? 
68. CA – I don’t speak with them 
69. P – Ok/ who has neighbours with whom they have a good 

relationship? 
(Alguns alunos levantam o braço) 

70. P – You get on well with them// Have you ever helped 
them or been helped by them? 

71. ALS – Yes 
72. P – In what situations? 
73. A - When something over in my house/ I go... 
74. P – When something...? 
75. A – Over 
76. P – Oh/ when something misses/ for instance/ sugar... 
77. A - When something misses they come to the house and I 

talk with them and we do things together 
78. P – Ok/ very good// Alright/ does anyone else have a 

similar relation with his neighbour? 
79. TI – My friend/ AC/ sometimes we take care of baby 
80. P – In this case/ you are not so selfish after all 
81. TI – I don’t care 
82. P – In this case/ you are selfish 
83. TI – I have to prepare «IND» 
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84. P – Now/ considering your community/ you know that not 
everything is perfect// There are problems// What social 
problems do you think our community has to cope with? 

85. AC – Discrimination 
86. P – Discrimination (regista no quadro)// What sort of 

discrimination? Tell me 
87. AC – Against coloured people 
88. P – With coloured people 
89. AC – And sick people 
90. P – Sick people/ such as... 
91. A – AIDS 
92. P – Oh/ people with AIDS/ you think they are 

discriminated// What about foreigners? Have you ever met 
a foreigner here? 

93. A – What’s a foreigner? 
94. P – A person that comes from another country. 
95. MB – An immigrant?  
96. P – Yes/ an immigrant 
97. TI - Yes 
98. P – In what circumstances have you met that person/ TI? 
99. TI – NU has... 
100. P – Ok/ have you? In what circumstances? 
101. DI – They want to sell... 
102. P – Have you ever come across a beggar? Do you know 

what a beggar is? 
103. ALS – Yes 
104. P – What country/ which country do they come from? 
105. A – Eastern Europe 
106. P – They come from Eastern Europe// Some of them 

have to beg to survive  
107. TI – I know some Eastern Europeans/ but they work 
108. P - How do you think our society reacts towards them? 

Are they accepted? 
109. A –They are exploited 
110. P – They are exploited// How? Discrimination/ 

exploitation (regista no quadro). There are maids/ women 
that are working at others’ homes doing the housework// 
They work hard but they ... 

111. A - don't receive much money 
112. P – They are underpaid// What other social problems can 

you think of/ MC? 
113. MC – Ah... 
114. P – (Dirigindo-se à turma) Don’t forget xenophobia is 

also a problem/ What’s xenophobia? 
115. DI – Like racism 
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116. P – (Voltando-se para o aluno que havia questionado) 
You were saying/MC... 

117. MC – Problems with drugs 
118. P – Drug addiction (regista no quadro)// Another 

problem/ AM 
119. AM – Alcohol 
120. P – Drugs and alcohol// Another one/ Ana Isabel 
121. AI – Drugs 
122. P – (Aponta para o quadro para indicar à aluna que o 

problema já havia sido mencionado) Another one/ PE 
123. PE – Robbery 
124. P – There’s a general word that involves that 
125. TI – Thieves 
126. P – But there... 
127. FI – Violence 
128. P – Very good/ FI// What can we say about violence in 

our society/ GI? 
129. GI – There are many violence... 
130. P – There is a lot/ repeat! 
131. GI – There is a lot of violence in our society/ like 

adolescent crime 
132. P – Oh/ you mean juvenile delinquency 
133. TI – With guns 
134. P – Ok/ in our society I don’t think so 
135. TI - Assault 
136. P – When adults take advantage of children and also 

assault// It’s not what you think/ assault... it is physical 
attacks in the streets// Have you ever witnessed someone 
being assaulted? 

137. TI – Yes/ me 
138. P – Ok/ when did that happen? 
139. TI – A long time ago/ four years ago 
140. P – Where were you? 
141. TI – In the streets 
142. P - What were you doing? 
143. TI – Walking and two guys that I meet 
144. P – Have met 
145. TI – Met a weeks ago/ they... how do we say... 
146. P – They threatened you  
147. TI – With a knife 
148. P - Had anyone helped you? 
149. TI – There was no one. 
150. P – There was nobody there// Have you ever been to 

Porto or Lisbon? 
151. ALS - Yes 
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152. P – And what have you seen that can be considered as a 
social problem? 

153. MC – People that live on the streets 
154. P – And that is called homeless people// Do you think 

our Portuguese society is generous or selfish? 
155. A – Generous 
156. P – Do you think solidarity characterises our society? 

Don’t forget that this word is very meaningful in a 
community// What does it mean for you MB? 

157. MBB – People going through some difficulties... 
158. P – And you help them overcome those difficulties// 

What’s the opposite of solidarity/ AS? 
159. AS – Someone who is selfish 
160. P – Solidarity leads you to care about other people// If 

you just don’t care/ you feel... 
161. A – Indifferent 
162. P – Yes/ solidarity is a very important value that we 

should preserve in our community// Solidarity versus 
indifference or apathy (regista no quadro)// Where do you 
think there’s more solidarity? In a big town or small 
villages? 

163. A – Small villages 
164. P – Why do you think there’s more solidarity in a small 

village? 
165. A – Less people 
166. DI – They know each other 
167. P – Now/ I’m going to make you think about yourselves/ 

how generous/ how selfish you are towards the others// I’m 
going to give you a worksheet// First/ I want you to write 
down something about what we’ve been talking about/ and 
then... I give you five minutes to do that/ because then you 
have some situations I’d like you to analyse and point out 
the attitude that you would have// Don’t forget you have to 
use the conditional// If you were.../ what would you do? 
(distribui ficha de trabalho)// This is only to help you study 
at home// You know/ to save some time/ you can do them 
for your homework/ because you only have to remember 
what we’ve talked about/ do you agree? 

168. ALS – Yes 
169. A – How do we spell duties? 
170. P –  Spell duties/ GI 
171. GI – D-E 
172. P – E? 
173. GI – U-T-I-E-S 
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174. P – In this case/ you can do B (lê as instruções)// We 
have here five situations/ I´ll give you five minutes to... 

175. TI – «INT» To write or to discuss? 
176. P – First you exchange opinions and then you write one 

or two sentences about each situation 
 

(alunos trabalham em grupo) 
 

177. P – Ok/ I’m not going to wait any longer 
178. TI – Only one more minute/ please 

 
 

179. P – Ok/ first one (lê a frase) “Someone you have never 
seen before stops you in the streets and says he/she had her 
money stolen// They ask you to lend them some money so 
they can get home”// What would you do/ AM? 

180. AM – We give him just a little bit of money 
181. P – We give?! We would give// What about that group? 
182. LU – I would probably... How do we say "emprestar"? 
183. P -  Lend it// What about you? 
184. TI – We wouldn’t loan he/ she the money because we 

didn’t know the person before 
185. P – Loan is the noun// But to lend... 
186. TI – Lend/ lend 
187. P – You wouldn’t lend the money// What about situation 

number 2/ “You are walking down the street and see a 
grown up beating up a child and forcing him/her into a 
car// The child is crying and resisting”// GI? 

188. GI – «IND» 
189. P – Ok/ what about you? 
190. A - I would walk away and call the police 
191. P - You would walk away and call the police... 
192. A – No/ call the police and walk away. 
193. P – CA (lê a frase) “Near your house you see a person 

lying on the pavement// The person isn’t moving and 
nobody else seems interested”// CA 

194. CA – If that happened to us/ we would be indifferent 
195. P – That’s not very nice of you 
196. A – We would call the firemen 
197. P – Firemen? 
198. A – Paramedics 
199. P – Ok/ who would do something to help the woman? 
(alguns alunos levantam o braço) 
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200. P – You would do something/ What about d) (lê frase) 
“You are at home at night and see someone trying to steal 
a car in the street”// This group 

201. A – I would write down the number of the plate and call 
the police 

202. P - You would write down the number of the plate and 
call the police// Would the others do the same? 

203. ALS – Yes 
204. A – No 
205. P – No? What would you do? 
206. A - «IND» 
207. P – I have no time for jokes/ E) (Lendo) “You are at 

home at night and hear shouting in the street// You realise 
a man is beating up a woman very severely// The woman is 
begging for help" 

208. A – We would call the police 
209. A – Between woman and man don’t put... 
210. P – You wouldn’t interfere between husband and wife. 

You’re going to read/ you’re not going to read the text// 
This is a text about the woman// Look at the woman 
(mostra imagem)// She became famous// Do you know 
why? You don’t know/ but you can speculate 

211. A – She sings 
212. P – You think she sings// Another probable reason 
213. A – She’s an actress  
214. P – She’s an actress// Another// She no longer belongs to 

this world 
215. A – She’s rich 
216. A – She’s Cher 
217. P – No/ we’ll continue next lesson 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 
 
Professora/Aulas: C6 e 7 
Observadoras: A e B 
Tema das aulas: O Indivíduo no Contexto Social 
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
 
 
 
 
 
 

1. P – What did we talk about yesterday? 
2. DI – Community 
3. P – Community and what else/ DI? 
4. DI – What else? About the community that surrounds us 
5. P – Yes/ and what feelings do you associate with your 

community? 
6. DI – I have a relation... I don’t have many feelings 
7. P – Ok/ but there are feelings we usually associate with the 

community// What feelings? 
8. JS – Solidarity 
9. P – That’s right// And what’s the meaning of solidarity? 
10. JS – To help 
11. DI – To share 
12. P – Yes/ you help someone that is in need/ ok// You have 

listed some social problems/ such as... Can you give me 
some examples of social problems? 

13. MB – Drug addiction 
14. MC – Discrimination 
15. FI – Alcohol 
16. P – Alcohol addiction 
17. DI – Robbery 
18. AC – Exploitation 
19. FI – Assault 
20. P – Violence 
21. ALS – Xenophobia 
22. AI – Juven/ai/le delinquency 
23. P – Juvenile delinquency and also... 
24. ALS – Paedophilia 
25. P – And also paedophilia// Yes/ paedophilia//Alright// We 

also talked about the duties that you/ as citizens/ have 
towards your community// Can you name one or two/ GI? 

 
Transcrição e Descrição da Aula  
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26. GI – Respect the laws/ not to steal/ not to kill// Respect our 
community... 

27. P – Ok// To be respectful/ to be respected// And then I 
talked about a young woman that became famous and you 
speculated about the reasons why she became famous// 
Some of you said she became famous because she was... 

28. ALS – An actress/ a singer... 
29. P – Yes/ but I’m going to give you more information// She 

became famous because of the way she died// How do you 
think she died? 

30. MB – With a shot from a sniper 
31. P – What’s that? 
32. MB – That’s... I don’t know how to say... It’s like a shot 

but very... 
33. P – Oh/ she was shot// Do you think that’s a reason for 

somebody to become famous? 
34. ALS – No 
35. P – Another reason 
36. JS – To save someone 
37. P – Oh/ you think she died to save someone 
38. DI – Fall of a bridge 
39. P – Oh/ a bridge fell down and she died// What else? 
40. AC – She killed herself 
41. P – It could be// Well/ I’m not going to tell you why she 

became famous// I told you she became famous because of 
the way she died/ but you are going to know why/ I want 
you to read this text as quickly as possible just to find out 
why she became famous 

 
(A professora distribui os textos) P – You don’t have to read 
everything/ every detail  
 
(Alunos lêem o texto e discutem entre si) 

 
42. P – Now/ tell me/ why did she become famous/ FI? 
43. FI – Because... she was assaulted... physically attacked// 

She was attacked several times and... 
44. DI – »INT» Nobody has called the police 
45. P – In the street and... 
46. RI – Nobody called the police. 
47. P – How many people witnessed that murder? 
48. ALS – Thirty-eight people 
49. P - Thirty-eight people// How many times was she 

attacked? 
50. DI – Two or three 
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51. P – Three times and... In the text there is a sentence that 
says something about what people could have done to save 
her// What? 

52. DI – Tell the police... when he was attacking her 
53. P – When the man was first attacking her// That’s right// 

But did they do anything? 
54. ALS – No 
55. P – What reasons did they give for not acting/ AI? 

AI – «SIL» 
56. AC – They said they didn’t want to get involved 
57. P – They didn’t want to get involved// That’s our problem/ 

today’s problem// Nobody wants to get involved/ And 
some of them just didn’t know why they didn’t do 
anything// Where were they when she was murdered? 

58. AC – In the street 
59. P – Those people? 
60. ALS – At home 
61. P – There were at home/ in the comfort of their homes 
62. DI – And they were awaken when... 
63. P – When they heard her shouting// Ok/ now here we 

have... this is a newspaper article/ and we have facts about 
Katherine and the author’s opinion// I want you to spot the 
facts about Katherine/ where she was/ how she died/ in 
what circumstances... just find out those facts 

 
(Alunos iniciam tarefa) 

 
 

64. P – The first fact we have... JR 
65. JR – She died on the street 
66. P – (Regista resposta da aluna no quadro) When did she 

die/ RI? 
67. RI – She died in the early morning of March 13 1964 
68. P – (regista resposta no quadro) How did she die/ AM? 
69. MC – She was stabbed 
70. P – Yes/ she was stabbed with a knife/ you know? Stabbed 

(regista frase no quadro)// How many times was she 
attacked/ LU? 

71. LU – Three times 
72. P – (regista a informação dada pela aluna no quadro) What 

other important circumstances can you mention/ AM? 
AM – «SIL» 

73. P – This is the most important fact 
74. DI – There were a lot of witnesses and they didn’t do 

nothing 
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75. P – Didn’t do anything (regista informação dada pelo 
aluno no quadro)// They watched her being murdered and 
nobody did anything to save her// In this case there is a 
theme here// We talked about it yesterday// They didn’t do 
anything 

76. GI – Apathy 
77. P – Apathy/ that’s right GI/ apathy// This is about apathy// 

People don’t care about the others// All right// Now/ we’re 
going to talk about the author’s opinion// What does he 
think about this/ PE? 

78. PE – I don’t know 
79. P – Yes/ you know// How does he feel/ the author of this 

article? 
80. JS – He feels shocked 
81. P – Yes/ he feels shocked and sometimes he receives 

letters from... 
82. ALS – Children 
83. P – And what does he tell them/ MB? 
84. MB – You have to tell me the  place where it is 
85. P – Well/ you’ll have to find out// What does he say about 

that? 
86. DI – He says that fewer people will turn away 
87. P – That with this example fewer people will turn away// 

What does this mean/ MI? 
88. MI – Fewer people will react that way 
89. P – That fewer/ or more people will help this sort of 

victims 
90. AC – That apathy will decrease 
91. P – Ok/ but does he really think apathy will decrease? 
92. ALS – No 
93. P – So/ why does he say that to those children? 
94. MI – To bring them up in the right way 
95. P –Yes/ and to give them some hope/ some optimism/ 

because he doesn’t think this apathy will give place to 
solidarity// We live in an indifferent society/ and people 
just don’t care// Ok/ the debate will be for next week 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aulas: C6 e 7 
Assunto das aulas: O Indivíduo no Contexto Social   
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
Observadora: Prof. A 
 

 
 
 As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na 
reflexão que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões 
semelhantes no seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3.  Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 Considero que os objectivos propostos para a aula foram atingidos pelos alunos, que 
utilizaram a LE para partilharem as suas opiniões sobre a comunidade em que estão inseridos, 
bem como para enumerarem alguns problemas sociais, deveres e direitos do cidadão. Os 
alunos também foram capazes de especular sobre os comportamentos mais adequados a 
adoptar em determinadas circunstâncias, bem como de formular e responder a questões de 
elevado nível cognitivo (PD e PA). Este tipo de questões de resposta aberta (divergente e 
avaliativa) desenvolve não só a capacidade de raciocínio dos alunos mas também oferece uma 
oportunidade à docente de “trabalhar” atitudes e valores ao nível do micro-sistema sala de 
aula. 
  Relativamente aos objectivos formulados em termos de desenvolvimento da 
capacidade de compreensão de enunciados escritos, julgo que o tipo de questionário e de 
metodologia utilizados contribuíram para os alunos atingirem este objectivo com sucesso. 
 Em relação ao foco de observação (procedimentos adoptados ao nível do ensino da 
leitura com vista a tornar os alunos leitores reflexivos e críticos), considero que a abordagem 
que a docente fez à leitura (Directed Reading-Thinking Activity)  potencia a adopção por parte 
do aluno de um papel de leitor activo e reflexivo. De notar também que o modo como a 
docente conduziu o questionário levou o aluno a reflectir não só sobre o texto mas sobre si 
próprio, sobre as suas atitudes e sobre os seus valores. De facto o tratamento dos valores ao 
nível da sala de aula foi visível em vários momentos, nomeadamente quando um aluno 
afirmou que, para além dos seus pais e dos seus amigos, a comunidade lhe era indiferente e 
que perante a afirmação da professora (“In that case you are selfish”) repensou o seu 
comentário e disse “ I didn’t say I didn’t care, they just aren’t as important as...”; e quando 
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uma aluna afirmou que o seu grupo reagiria de modo indiferente se confrontado com uma 
pessoa caída no chão, a professora também a chamou à atenção para o facto da sua atitude não 
ser a mais correcta. De facto, no início da aula os alunos deixaram transparecer alguns dos 
valores que caracterizam a sociedade pós-moderna (a indiferença, a apatia, o solipsismo, o 
individualismo, etc). Contudo, julgo que no final da 2ª aula, e em virtude da confrontação com 
as consequências da indiferença e da apatia presentes no texto que leram, julgo que houve 
mudança no seu modo de pensar. Esta inferência que faço resulta da resposta de uma aluna à 
pergunta da professora “Por que razão o autor diz as crianças que a indiferença social está a 
diminuir, quando na verdade, ela é mais visível?”, ao que a aluna respondeu “Because he 
wants to bring them up in the right way”. Esta resposta ilustra uma tomada de consciência 
sobre o certo/errado, sobre o bem e o mal. Julgo que essa aula foi bastante positiva a este nível 
do tratamento das atitudes e dos valores na sala de aula. Porém, após a visualização do filme, 
julgo que houve um outro momento na aula que impunha reflexão e discussão por parte da 
professora, nomeadamente quando um aluno (no momento de especulação sobre as suas 
atitudes se deparado com determinados factos) afirmou que entre marido e mulher não se deve 
interferir. Considerando a realidade do país e, considerando que a violência começa muitas 
vezes em casa, e que neste momento a violência exercida sobre a mulher pelo seu marido é 
considerada na lei como crime público, julgo que o ditado tradicional “entre marido e mulher 
não se mete a colher” devia ter sido rebatido pela docente. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aulas: C6 e 7 
Assunto das aulas: O Indivíduo no Contexto Social   
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
Observadora: Prof. B 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3.  Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 Julgo que os objectivos traçados para esta aula foram plenamente atingidos pelos 
alunos, que conseguiram tecer comentários e opiniões em LE sobre a sociedade hodierna, 
enumerando os problemas próprios da mesma e referindo quais os deveres e obrigações do 
cidadão. Predominaram questões de elevado nível cognitivo e de pensamento avaliativo, às 
quais os alunos deram resposta com bastante facilidade e as quais permitem desenvolver o seu 
raciocínio. O facto de os alunos especularem acerca dos comportamentos que consideravam 
mais adequados em determinadas circunstâncias é também facilitador da sua 
consciencialização sobre os valores democráticos. Julgo que os alunos corresponderam com 
sucesso a todo o plano destas duas aulas.  
 Relativamente ao enfoque de observação, julgo que a metodologia escolhida pela 
docente pareceu ser a mais adequada para tornar os alunos leitores e reflexivos. È, de facto, 
vantajoso tomar os conhecimentos dos alunos como ponto de partida para a leitura, 
conduzindo-os ao cerne da questão através da especulação. Julgo que a docente conduziu as 
aulas em causa muito bem e com leveza, não demonstrando problemas em lidar com situações 
inesperadas como aquela do aluno que mostrou não precisar da comunidade para nada, 
obrigando-o a reflectir sobre o assunto. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aulas: C6 e 7 
Assunto das aulas: O Indivíduo no Contexto Social   
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
Observadora: Prof. C 

 
 
 As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na 
reflexão que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e 
personalizada sobre a sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 
 
 

1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 

 
 Os comportamentos dos alunos foram os esperados. Com efeito, os alunos reagiram 
positivamente, participando com entusiasmo e activamente nas tarefas propostas e na 
interacção com os colegas e comigo. Mostraram-se envolvidos no tema focado (Eu e a 
Comunidade), posicionando-se progressivamente de modo positivo face à importância de 
valores como a solidariedade a interajuda, em contraste com a apatia/indiferença tão 
presente na sociedade dos nossos dias. Revelaram-se autónomos e responsáveis na 
execução das tarefas propostas.  
 
 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
 
 Os objectivos propostos para estas aulas foram atingidos uma vez que os alunos, 
usando sempre a LE, opinaram sobre o significado de comunidade e sobre a sua relação 
com a mesma, enumeraram vários problemas sociais, deveres e direitos do cidadão 
comum, como meio de contribuir para o bem estar geral da mesma. Também emitiram 
juízos de valor relativos à sua comunidade, especularam sobre comportamentos a adoptar 
em situações do dia a dia revelando alguma consciência democrática. Especularam ainda 
sobre o conteúdo do texto relativo ao assassínio de uma jovem perante 38 testemunhas 
indiferentes, confirmando depois e/ou corrigindo as hipóteses formuladas através da 
identificação de factos no texto. 
 

 
3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 

modo diferente? 
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Julgo que conduziria a aula do mesmo modo.  
 
 
 

4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
 
 Considero que foram duas aulas bastante positivas. Os alunos confrontaram o seu 
mundo com questões que talvez não tivessem ainda considerado, talvez devido à sua fase 
etária. Fi-los reconsiderar a importância da comunidade, a importância da contribuição de 
cada um para o bem-estar geral. Emitiram juízos de valor acabando por mudar as suas 
atitudes de indiferença para um maior envolvimento. Quando confrontados com situações 
problemáticas, nas quais deveriam prestar auxílio, quase sempre se revelaram solidários. 
Julgo que apenas 2 grupos não reagiram convenientemente face a duas situações - um 
grupo não fazia nada se vissem alguém desmaiado no chão e um outro não interferiria se 
presenciasse uma agressão a uma mulher por parte de um homem, alegando  que entre “ 
marido e mulher não se mete a colher”, o que creio ter sido mais brincadeira do que uma 
manifestação daquilo que realmente sentiam. Julgo ainda ter criado as condições 
necessárias para tornar os alunos activos e autónomos e leitores reflexivos e críticos. 
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Reflexões sobre Necessidades e Preocupações da Professora C 
 

 
 
 

 Em qualquer programa que tem por objectivo o desenvolvimento profissional do 
professor é necessário que o supervisor tenha consciência das preocupações e teorias 
privadas dos professores. Tal conhecimento permite o ajustamento das práticas 
supervisivas às reais necessidades dos professores e, em consequência, poderá potenciar 
o desenvolvimento profissional dos professores de modo mais eficaz. 
 Complete as frases que se seguem de acordo com as suas convicções, sentimentos e 
preocupações face aos itens enunciados. 
 
 

1. A aprendizagem mais importante que esta última aula me facultou... 
 
Foi a importância dos valores que podemos incutir nos alunos, de modo a torná-los 
activos, responsáveis e solidários e contribuir para a sua formação como cidadãos.  
 
 
2. Quando penso sobre a minha experiência enquanto docente, preocupo-me com... 
a importância do meu papel como professora de uma língua estrangeira e transmissora 
de valores que contribuam para a formação de uma personalidade sólida por parte dos 
alunos. 

... e sinto-me...realizada por considerar que tenho  conseguido desempenhar o meu 
papel. 
 
 
 

3. Eu concordo/discordo consigo no que diz respeito a... tudo a que diz 
inclusivamente a parte em que diz que deveria ter rebatido o argumento do aluno (entre 
marido e mulher não se mete a colher). 
 
4. Eu classifico a minha experiência de ensino nesta aula como: 

 
a) Pouco satisfatória     b) Satisfatória    c) Muito satisfatória     d) Excelente 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 

 
 
Professora/Aulas: C8 e 9   
Observadoras: A e B 
Assunto das aulas: O Indivíduo no Contexto Social          
Enfoque da observação: Abordagem da gramática  
 
 
 
 
 Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 

1. Que objectivos identificou para estas aulas? 
 

- Demonstrar compreensão da diferença entre os três tipos de condicionais 
nomeadamente: 
a) primeira condicional, para formular hipóteses baseadas em situações futuras prováveis 
de acontecer. 
b) segunda condicional, para formular hipóteses baseadas em situações futuras 
improváveis. 
c) terceira condicional, para formular hipóteses baseadas em situações passadas e 
impossíveis de serem alteradas. 

- Reconstruir o conhecimento sobre funcionamento da língua através de: 
a) construção dos tempos verbais utilizados nas três orações condicionais. 
b) construção de regras que facilitem o uso das condicionais. 
c) completação reescrita e construção de frases condicionais que facilitem a 

interiorização destas estruturas. 
- Desenvolver o sentido de cooperação através da resolução das tarefas propostas em 
pequenos grupo (2 a 3 alunos) 

 
 
 

2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 
programa? 

 
 Estes objectivos relacionam-se com os objectivos gerais do programa, nomeadamente: 

- interpretação e compreensão de enunciados orais e escritos. 
- alargamento dos conhecimentos estruturais da língua 
- desenvolvimento da cooperação e sentido da responsabilidade. 
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3. Que materiais pretende utilizar? 
 

Worksheets com apresentação de orações condicionais e exercícios variados que exijam a 
utilização dos três tipos de condicionais. 

 
 

4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
 
 Começarei pela introdução das “if-clauses”, contextualizando o 1º, 2º e 3º tipos em 
situações abordadas na aula anterior. Os alunos constatarão a diferença de significado entre o 
tipo 1 e 2 e, mais tarde, o tipo 3, procedendo à construção de regras para finalmente passarem 
à prática com exercícios de completação (1º e 2º tipos), ordenação correcta dos vários 
elementos das frases, reescrita de frases a partir de outras sobre factos lá passados relativos a 
um jovem desalojado e finalmente construção de frases hipotéticas a partir dos dados 
biográficos de um escritor (3º tipo). 
 
 
 

5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 
 Como os alunos tendem em demonstrar algumas dificuldades nas orações condicionais 
devido aos diferentes tempos verbais utilizados, pretendo que observem a minha metodologia, 
para constatarem se é eficiente ou não, se facilita ou não a interiorização desta estrutura por 
parte dos alunos. 
 
 
 

6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a 
aula? 

 
 Todos os comportamentos que evidenciem compreensão por parte dos alunos, através 
da construção de regras e da identificação da diferença entre factos e hipóteses baseadas em 
possibilidades, impossibilidades e situações imaginárias sobre acontecimentos passados. 

 
 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
        (adaptado) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 
 
Professora/Aulas: 8 e 9 
Observadoras: A e B 
Tema das aulas: O Indivíduo no Contexto Social 
Enfoque da observação: Abordagem da gramática  
 
 
 
 
 
 

1. P – Do you remember the first and the second 
conditionals? We use them for probable and improbable 
situations// And the third? What about the third if-clause? 
When do we use the third if-clause/ MI? I want you to 
focus your attention on the third if-clause  

2. MI – Imaginary situations in the past 
3. P – Yes/ imaginary situations in the past// Can you change 

the situations? 
4. ALS – No 
5. P – No/ we can’t// What tenses do we use for this third if-

clause? 
6. GI – Past perfect and past conditional 
7. P – Past perfect// How do you form the past perfect? It is... 
8. AC – Had plus past participle 
9. P – In the if part we use had plus... 
10. AC – Past participle 
11. P – And in the result/ it’s... 
12. AI – Would have plus past participle 
13. P – Do you understand it/ TI? You missed last lesson as 

well as you (referindo MC) and NU// Had plus past 
participle and would have plus past participle// Ok/ we also 
did the first exercise// Then we’re going to do the other// 
Have you done the first exercise at home? 

14. ALS – Yes 
15. P – Ok/ It’s about a homeless youngster// It’s a young man 

who lives in the street// This text states facts about this 
homeless youngster/ (Lê a primeira frase) He didn’t get a 
job, because he didn’t have any qualifications// If he had 
had some qualifications/ he would have got a job// This is 
an example based on past facts (Lê a segunda frase) He 

 
Transcrição e Descrição do Extracto da Aula (25 minutos) 

 
Hora 

Sentido 
da 

Interacção 

16.35  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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didn’t know how to behave because nobody taught him// 
AC 

16. AC – If he had known how to behave... 
17. P – Look! We have two facts but the condition is based on 

the cause/ (Lê a frase) He didn’t know how to behave/ 
because nobody taught him// What is the cause? 

18. ALS – Nobody taught him 
19. P – And what is the consequence? 
20. ALS – He didn’t know how to behave 
21. P – In this case/ the cause is for the condition// Ok/ try 

again 
AC – «SIL» 

22. RI - If somebody had helped him/ he would have known  
how to behave 

23. P – Good/ RI// These if-clauses are contrary to facts// 
Nobody helped him// But if somebody had helped/ had 
taught him/ he would have known how to behave (regista 
no quadro)// Now/ number two/ (lê a frase) He was 
rejected because he didn’t know how to answer the 
questions// AI 

24. AI – If he had known how to answer the questions/ he 
would be rejected 

25. P – He would be rejected? Is that right? 
26. ALS – He wouldn’t 
27. P – Yes/ contrary to facts// If he had known how to answer 

the questions/ he wouldn’t... 
28. ALS - ...have been rejected 
29. P – Number three (Lê a frase) He was rejected over and 

over again/ so he felt hopeless//  AM 
AM – «SIL» 

30. P – In this case/ what is the cause and what is the effect/ 
the consequence? 
AM – «SIL» 

31. P – What is the cause? 
32. ALS – He was rejected 
33. P – And what’s the consequence? 
34. ALS – He felt hopeless 
35. P – In this case/ we have to start with the cause 
36. FI – If he hadn’t been rejected over and over again/ he 

wouldn’t have felt hopeless 
37. P – Yes/ if he hadn’t been rejected over and over again/ he 

wouldn’t have felt hopeless// (Lê a 4ª frase) He felt 
hopeless/ so he started taking drugs/ AM 

38. AM – If he had... 
39. P – What is the cause? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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40. AM – He started... 
41. P – Do you think it is “he started taking drugs”? 
42. AM – No 
43. P – He felt hopeless/ cause// What was the consequence? 
44. ALS – He started taking drugs 
45. P – We have so/ the conjunction so/ which introduces a 

consequence/ ok 
46. AM – If he had started... no... 
47. P – AM/ what is the cause? 
48. AM – He felt hopeless 
49. P – In this case/ you have to start with the cause 
50. AM – If he had felt hopeless/ he would... 
51. P – Is she correct? 
52. FI – If she didn’t... 
53. P – It’s contrary to facts// If she hadn’t/ no/ if he hadn’t felt 

hopeless... 
54. ALS – He wouldn’t have started taking drugs 
55. P – And number five/ (lê a frase) He became a thief/ 

because he didn’t have enough money to get the drugs/ AR 
56. AR – If he had had enough money to get the drugs/ he 

wouldn’t have became a thief 
57. P – Become// Become/ became/ become// That’s right/ if 

he hadn’t... I’m sorry/ contrary to facts/ if he had had/ 
that’s the past perfect of have/ enough money to get the 
drugs/ he wouldn’t have become a thief// Now/ here are 
some facts about Ernest Hemingway/ he was an American 
writer// Use your imagination to say how things could/ 
would or might have been different// (Lê uma frase que é 
apresentada como exemplo) Hemingway rebelled against 
the morals of his parents// If his parents had been 
different/ he wouldn’t have rebelled against them// He was 
injured in World War I// DI/ you have to imagine a reason 
for that 

58. DI – If he hadn’t participated in World War I/ he wouldn’t 
have been injured 

59. P – (regista a frase do aluno no quadro) Now I’ll give you 
two or three minutes to do numbers two/ three and four 

 
(Alunos iniciam a tarefa) 

 
(A professora dirige-se aos alunos que faltaram na aula 
anterior e presta alguns esclarecimentos sobre o novo 
conteúdo gramatical) 
 

 

16.45 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
P-A 

 
 
 

A-A 



 324

60. P – (Lê a frase do exercício) Many of his books were about 
the war// Why do you think many of his books were about 
the war/ MB? 

61. MB – Because of a trauma 
62. P – A trauma... yes/ it could be// Ok/ or because he... 
63. MB - ... he didn’t know what else to write about 
64. P – There must be a more effective reason... 
65. AC – Because he got injured 
66. P – Ok// JR/ can you do number two? 
67. JR – If he hadn’t suffered in the war/ he wouldn’t have 

written so many books about the war 
68. P – Very good// If he hadn’t suffered in the war/ he 

wouldn’t have written so many books about the war// 
Another 

69. RI – Another suggestion? 
70. P – Yes/ another suggestion/ PE 
71. PE – If he hadn’t gone to the war/ he wouldn’t have 

suffered from depression 
72. P – No/ number two// Another suggestion// If he hadn’t 

suffered in the war/ he wouldn’t have written so many 
books about the war (regista no quadro) 

73. P – Now/ number three/ LU// He suffered from depression 
towards the end of his life 
LU – «SIL» 

74. P – Why do you think he suffered from depression/ MI? 
75. MI – Because he take part in the war 
76. P – He took part in the war/ ok// Can you rephrase? 
77. MI – If he hadn’t taken part in the war/ he wouldn’t have 

suffered from depression towards the end of his life 
78. P - If he hadn’t taken part in the war/ he wouldn’t have 

suffered from depression// Now/ number four// (Lê a frase) 
Ernest Hemingway committed suicide in 1961/ JS/ why do 
you think he committed suicide? 

79. JS – Because he suffered from depression 
80. P – Ok// How did you do it? 
81. JS – If he had been happy/ he wouldn’t have committed 

suicide 
82. P - If he had been happy/ he wouldn’t have committed 

suicide/ that’s right// As you can see/ the third if-clause 
may seem a bit difficult/ but it isn’t that difficult if you 
practise those tenses/ ok? 

 
 

 
 

16.50 

16.50 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
Professora/Aulas: C8 e 9  
Observadoras: A e B 
Tema das aulas: O Indivíduo no Contexto Social 
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
  
 
 
 
 
 
 

1. P – Do you remember the situations you had to analyse in 
order to think about the behaviours/ the attitudes you 
would have? What would you do/ if...? We are going to 
study if-clauses// I’m going to distribute these (fichas de 
trabalho sobre orações condicionais)//  (Lendo as 
instruções na ficha) Look at these pairs of sentences about 
the situations you were given to suggest different 
attitudes// For each pair say what the difference is in 
meaning and what time all of them refer to// Sentence one/ 
two and three a) (lendo) If a stranger stops me in the street 
and asks me to lend him money/ I won’t help him// If  see a 
grown up beating up a child in the street and forcing him 
into a car/ I will call the police// If I hear someone 
shouting in the street/ I will go outside to see what’s 
happening// What time do all of the sentences refer to? 
Past/ present or future?  

2. A – Past 
3. P - I’m talking about real time 
4. AI – Present 
5. P – Present? 
6. AC – Future 
7. P – It’s future/ of course// If a stranger stops me in the 

street... is it now? 
8. ALS – No 
9. P – No... One day/ I will do this... The real time is future/ 

you’re speculating about a time suggested in the future// 
Write down future// And then/ what difference in meaning 
is there between this sentence and this one (lendo) If a 
stranger stopped me in the street and asked me to lend him 
money/ I wouldn’t help him... Which sentence expresses 
probability and improbability? 

 
Transcrição e Descrição do Extracto da Aula (32min) 

 
Hora 

Sentido 
da 

Interacção 

10.48  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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10. AR – The first sentence expresses probability and the 
second improbability 

11. P – Now/ I want you to build the rules for the first and 
second conditionals 

 
(Alunos trabalham em pares) 

 
12. P – What tenses do you use in the first if-clause/ RI? 
13. RI – Present and future 
14. P – What tense do you use in the if part/ and which in the 

result/ PE? 
15. PE – Present in the if part and future in the result 
16. P – What about the second if-clause/ JR? 
17. JR – Past in the if part and conditional in the result 
18. P – That’s right// Now I want you to complete those 

sentences 
 

(Alunos iniciam a actividade) 
 

19. P – Have you finished? 
20. ALS – Yes 
21. P – RI 
22. RI – If I were rich/ I would travel around the world 
23. P – Ok// GI 
24. GI – I would help the poor 
25. P – Right// Now number two// I’ll show them my 

sympathy if... 
26. JS – If they have problems 
27. P – Ok// Number three// If I had the chance ... LU 
28. LU – I will help people 
29. FI – «INT» I would 
30. P – Very good/ FI// It’s conditional because it’s the second 

if-clause/ to express improbability// Let’s do number four// 
If I don’t think about the others ... MI 

31. MI – They won’t help me/ too 
32. P – They won’t help me either// Now/ the last one// If I 

could be a famous person for a day ... 
33. AC – I wouldn’t like that day over 
34. P – I wouldn’t like that day to be over// I would like it to 

last forever// All right// Now/ we’re going to deal with the 
third if-clause (distribui ficha de trabalho relativa ao 
terceiro tipo de frases condicionais e lê a primeira frase)// 
If one of the witnesses had helped Katherine/ the killer 
would have changed his mind// Did they help her? 

35. ALS – No 

10.53 

10.55 

10.57 

11.03 

A-A 

 
 
 
 

P-A 

A-A 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

 
 

P-A 
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36. P – Did the killer change his mind? 
37. ALS – No 
38. P – Why didn’t the killer change his mind? 
39. A – Because nobody helped Katherine 
40. P – Can they change the situation? 
41. ALS – No 
42. P – Why not? 
43. A – Because Katherine is already dead 
44. P – Now/ the second sentence/ (Lê a frase) If one of the 

witnesses had called the police during the first attack/ 
Katherine would have survived// Did they call the police? 

45. ALS – No 
46. P – Did Katherine survive? 
47. ALS – No 
48. P – Why didn’t she survive? 
49. A – Because they didn’t call the police and he stabbed her 

several times 
50. P – Can they change the situation? 
51. ALS – No 
52. P – Ok// So/ based on these examples and on the facts you 

know about the situation we’ve been discussing/ you’re 
going to build up a rule for the third type of conditional 
sentences 

 
 

(Os alunos iniciam a actividade) 
 
 

53. P – So/ what does the third type of conditional sentences 
express? 

54. A – They express imaginary situations in the past and we 
use them to talk about situations that didn’t happen  

55. P – What tenses do we use? 
56. A – We use the past perfect in the condition and would 

plus have plus past participle in the result clause 
57. P – Ok// Now try to build up coherent sentences about 

imaginary situations in the past with the words you have 
here (referindo o exercício B da ficha de trabalho) 

  
(Alunos resolvem a actividade) 

 
 

58. P – Rearrange sentence number one 
59. MB – If she had been more confident/ she would have 

passed her exam 

11.07 

11.10 

11.15 

11.18 

 
 
 
 

P-A 

 
A-A 

 
 
 
 

P-A 

 
A-A 
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60. P – Ok// What about number two? 
61. DI – If they hadn’t been forgetful... 
62. FI – They would have... 
63. P – Yes/ FI// You are very good today// They would... 
64. ALS – They would have remembered to phone their 

parents 
65. P – Do the next exercise for your homework// There’s a 

text about a homeless youngster// You’re going to 
speculate about his past 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

P-A 
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Worksheet  

on 
Conditional sentences 

Name:___________________________________________No:___ Class:___ 
 

 
LANGUAGE FOCUS 

 
Conditional Sentences 

 
 
I- FIRST and SECOND CONDITIONAL SENTENCES 
 
A- Look at these pairs of sentences about the situations you were given to suggest different 
attitudes. For each pair say what the difference is in meaning and what time all of them  refer 
to. 
 

1- a) If a stranger stops me in the street and asks me to lend him some   
          money to get home, I won’t help him. 
       b) If a stranger stopped me in the street and asked me to lend him some  
           money to get home, I wouldn’t help him. 
 
2- a) If I see a grown up beating up a child in the street and forcing him into  
          a car, I will call the police. 
      b) If I saw a grown up beating up a child in the street and forcing him into  
          a car, I would call the police. 
 
3 a) If I hear someone shouting in the street, I  will go outside  see what’s  
         happening. 

b) If I heard someone shouting in the street , I would go outside to see what was 
happening. 
 

 
 

B- Now choose the correct alternative to build rules about first and second conditional 
sentences. 

 
All a) sentences are first/ second conditional clauses and express something 
probable/improbable to happen in the future/ past. In the if part we use the present/past 
and in the result we use future (will/won’t) / conditional  (would/wouldn’t) 

 
  Build up a similar text about b) sentences. 

______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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C- Complete the following sentences. 
 
    1- If I were rich,________________________________________________  
    2-I’ll show  them my sympathy if __________________________________  

3- If I had the chance, __________________________________________  
4- If I don’t think about the others,_________________________________  
5- If I could be a famous person for a day,___________________________ 

 
 
 
II- THIRD CONDITIONAL SENTENCES 
 
A - Look at these sentences about Katherine Genovese and answer the  questions: 
 
1 - If one of the witnesses had helped Katherine, the killer would have changed his mind.   
    
   a) Did they help her?_____________________________________________  
   b) Did the killer change his mind?___________________________________  
   c) Why didn’t the killer change his mind?_____________________________  
   d) Can they change the situation?___________________________________ 
    
 
2 - If one of the witnesses had called the police during the first attack, Katherine would have 
survived. 
 

a) Did they call the police?________________________________________ 
b) Did Katherine survive?_________________________________________  
c) Why didn’t she survive? _______________________________________ 
d) Can they change the situation?__________________________________   

 
 
3 - Do sentences 1 and 2 refer to facts or imaginary situations about the past? 
___________________________________________________________________ 
 
4 - What about questions a), b) , c) and d)? Do they refer to facts or to imaginary situations 
about the past? 
___________________________________________________________________ 
 
5 - Sentences 1 and 2 are third conditional clauses and they are contrary to facts : 
 
   a) in sentence 1, the condition is:___________________________and   
       the result is ____________________________ 
   b) in sentence 2 , the condition is___________________________and 
       the result is_____________________________  
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6 - What tense is used in the condition? _______________ ( _____ + _____) 
    What tense is used in the result? ______________  ( _____ + _____+_____) 
 
 
 
     
B - Rearrange the following words to form third conditional sentences. 
 
a) If / more/ she/ been/ would/ confident//have/had/she/ passed 
____________________________________________________________  
 
 
b) If/they/forgetful/been/hadn’t/would/phone/their/remembered/parents/to/they/have 
_______________________________________________________________   

 
 
 
 

 
C - Read the following text: 
 
“I live in the street. I’m out of work. I didn’t have a good education; in fact I left school at fifteen 

without any qualifications. I wrote about fifty job applications and didn’t get a single job. I went for 

a lot of interviews, but I didn’t know how to behave. I didn’t know how to answer the questions. I 

was rejected over and over again. I felt hopeless. I started taking drugs. I became a thief because I 

didn’t have enough money to get the drugs. “ 

   
 
The text you have just read presents facts about a homeless youngster. Now you are 
going to build up third conditional sentences to express imaginary situations about that 
homeless youngster’s past. 
 
E.g. He didn’t get a job, because he didn’t have any qualifications. 
 If he had had some qualifications, he would have got a job 
 
1-He didn’t know how to behave, because nobody taught him. 
_____________________________________________________________  
 
2-He was rejected because he didn’t know how to answer the questions. 
_____________________________________________________________  
 
3-He was rejected over and over again, so he felt hopeless. 
_____________________________________________________________  
 
4-He felt hopeless, so he started taking drugs. 
_____________________________________________________________  
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5-He became a thief, because he didn’t have enough money to get the drugs. 
_____________________________________________________________  
 
 
 
 
D - Here are some facts about Ernest Hemingway. Use your imagination to say how things 
would/could/might have been different. 
 
E.g. Hemingway rebelled against the morals of his parents. 
If Hemingway’s parents had been different, he wouldn’t have rebelled against them. 
 
 
1-He was injured in World War 1. 
_____________________________________________________________  
 
2-Many of his books were about war. 
_____________________________________________________________  
 
3-He suffered from depression towards the end of his life. 
_____________________________________________________________  
 
4-Ernest Hemingway committed suicide in 1961.     
_____________________________________________________________  
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aulas: C8 e 9 
Tema das aulas: O Indivíduo na Contexto Social 
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
Observadora: Prof. A 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 Penso que os objectivos enunciados pela docente para esta aula foram atingidos pelos 
alunos, quer os objectivos de produto quer os objectivos de índole processual. De facto, os 
alunos demonstraram compreensão sobre os diferentes tipos de orações condicionais, quer ao 
nível da forma quer ao nível do sentido (circunstâncias em que os diferentes tipos de if- 
clauses são utilizados) e isto foi visível no processo de construção de uma regra de utilização 
desses 3 tipos de orações, bem como pela construção de frases-exemplo para as mesmas. 
 Relativamente à abordagem da gramática, que foi contextualizada na temática que 
estava a ser discutida em aula, e que se fundamentou numa metodologia de índole indutiva, 
considero que os procedimentos e postura da professora facilitaram a interiorização da 
estrutura gramatical em questão por parte dos alunos. Com efeito, os alunos já haviam sido 
expostos a um “comprehensible input” deste conteúdo gramatical nas duas aulas anteriores e 
que eram dedicadas à leitura, nomeadamente quando a professora os questionou sobre o que 
eles fariam se... (confrontados com várias situações). Deste questionário/actividade surtiu 
também “output” positivo por parte dos alunos, em que usaram as estruturas condicionais (de 
1º e 2º tipos) em relação às suas próprias atitudes e à reflexão que fizeram sobre as mesmas. 
Esta actividade abriu portas de modo natural e lógico para o tratamento do terceiro tipo de 
frases condicionais e através dum questionário que os alunos tinham de resolver sobre factos 
passados, estes chegaram à conclusão que os factos não poderiam ser alterados no momento 
presente (tendo por ponto de partida a protagonista do texto analisado nas aulas anteriores que 
faleceu devido (em parte) à apatia e à indiferença da comunidade que assistiu ao seu assassínio 
sem nada fazer para o impedir). 
 O contexto e os exemplos apresentados tiveram um papel fundamental no processo de 
construção de um novo conhecimento por parte dos alunos e, embora com algumas excepções, 
julgo que a maior parte dos alunos revelou a interiorização das regras subjacentes à utilização 
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das frases condicionais e que a sua introdução na aula fez pleno sentido para com os que 
sentiram necessidade da sistematização feita. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aulas: C8 e 9 
Tema das aulas: O Indivíduo na Contexto Social 
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
Observadora: Prof. C 
 
 
 
 As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na 
reflexão que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e 
personalizada sobre a sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 
 

 
1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 
 
 Os comportamentos dos alunos foram consistentes com o que esperava que ocorressem 
nestas aulas. Tendo em conta que os alunos MC, NU e TI faltaram na primeira aula de 
apresentação das “if-clauses”, é lógico que revelaram alguma dificuldade na prática do 
terceiro tipo. Todavia, dei a estes alunos um apoio mais directo, que creio ter contribuído 
para a sua interiorização do terceiro tipo. 
 
 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
 
 Os objectivos delineados para estas aulas foram atingidos, uma vez que os alunos, com 
algumas excepções, pois o ritmo de aprendizagem numa turma nunca é uniforme, 
executaram as tarefas propostas com sucesso. Foi utilizado o método indutivo, sendo esta 
estrutura gramatical devidamente contextualizada na temática abordada (numa notícia 
sobre uma jovem que foi assassinada perante 38 testemunhas que nada fizeram para a 
auxiliar). Os alunos construíram as regras gramaticais subjacentes às orações condicionais, 
o que facilitou assim a sua interiorização. 
 
 
 
3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 
modo diferente? 

 
Julgo que agiria do mesmo modo. 
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4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
 
       Estas aulas foram muito positivas, havendo um fio condutor lógico entre os vários 
momentos, o que facilitou a compreensão e a prática das estruturas gramaticais abordadas. 
A contextualização é fundamental e esta ocorreu muito naturalmente. Tendo já sido 
confrontados com situações que exigiam o uso de orações condicionais (situações 
apresentadas como um facto já consumado e que, portanto, não podia ser alterado e que, 
por isso, exigia a utilização do terceiro tipo de “if-clauses”), os alunos executaram as 
tarefas com facilidade, demonstrando compreensão das formas verbais utilizadas. Tal 
também se verificou em aulas posteriores, em que os alunos demonstraram a interiorização 
das regras relativas às "if-clauses", quando produziram um texto escrito sobre o tema 
“Imagine you are a tramp”, tendo alguns deles utilizado, e muito bem, a 2º condicional, 
uma vez que era uma situação impossível de especulação, embora não houvessem sido 
solicitados nesse sentido.   
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C10 e 11 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 

 
 
Professora/Aulas: C10 e 11   
Observadoras: A e B 
Assunto das aulas: O Indivíduo no Contexto Social          
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura  
 
 
 
 Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 

1. Que objectivos identificou para estas aulas? 
 
- Utilizar a L.E para:  
a) especular sobre a situação social de pessoas de diferentes grupos etários, através 
da descrição de um conjunto de imagens; 
b) expressar opinião sobre os problemas que os “homeless” têm de enfrentar no seu 
dia-a-dia e sobre a sua auto-estima. 
- Desenvolver capacidades de raciocínio através da: 
a) formulação de objectivos para a leitura de um texto sobre “homelessness”  
b) formulação de hipóteses relativamente ao assunto de um poema através da 
discussão do título do mesmo; 
- Desenvolver compreensão de enunciados escritos através de: 
a) identificação de informação textual que vá de encontro dos objectivos formulados; 
b) completação de frases de acordo com o texto e identificação de sinónimos; 
c) identificação da mensagem presente num poema; 
d) preenchimento de espaços com informação retirado do poema. 
- Desenvolver o sentido de cooperação e de responsabilidade através da realização 
das tarefas propostas em grupo. 
 

 
 

2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 
programa? 

 
 Os objectivos propostos vão ao encontro dos objectivos gerais do programa da 
disciplina, nomeadamente: 
- compreender e interpretar enunciados orais e escritos; 
- produzir enunciados orais e escritos; 
- desenvolver espírito crítico; 
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- desenvolver práticas de  relacionamento interpretação favoráveis ao exercício do sentido 
de responsabilidade e cooperação. 
 

 
 

3. Que materiais pretende utilizar? 
 

- Quatro imagens relativas ao tema “Homelessness” 
- Texto com informação factual sobre o tema referido (World Watch, 10º). 
- Poema de Helen McKerney relativo ao mesmo tema. 

 
 
 

4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
 

 Ao serem confrontados com imagens, os alunos vão especular sobre elas de modo a 
identificar o sub-tema “homelessness” e apontar alguns problemas que estas pessoas têm 
de enfrentar, assim como expressar opinião sobre as suas condições de vida. 
Seguidamente, formularão objectivos para a leitura de um texto, identificando depois 
informação textual que vá ao encontro dos objectivos formulados. Num segundo 
momento, especularão sobre o título de um poema, depois de expressarem opinião sobre a 
mensagem que esperam encontrar neste tipo de texto. Finalmente preenchem espaços com 
informação tirada do poema. 

 
 
 

5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 

- Envolvimento dos alunos nas tarefas propostas. 
- Condições criadas para desenvolvimento de leitores reflexivos, críticos e autónomos. 

 
 
 

6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a 
aula? 

 
- Respostas às questões formuladas. 
- Formulação de hipóteses e objectivos de leitura. 
- Resolução das tarefas propostas utilizando a LE 

 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
        (adaptado) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 
 
Professora/Aulas: C10 e 11  
Observadoras: A e B 
Tema das aulas: O Indivíduo no Contexto Social (Os Sem Abrigo) 
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
 
 
 
 
 

1. P – I want all of you to turn around in order to look at the 
people in these pictures// What do all of them have in 
common? 

2. A - They are homeless 
3. P – Ok/ all of them are homeless// Now/ I want you to talk 

about the age groups that are affected... Which age groups 
are affected by homelessness?  

4. A – Middle aged people 
5. P - Middle aged people 
6. A – Old people 
7. P – Old people 
8. A – Young people 
9. A – Everyone 
10. P – Everyone/ that’s right because in the first picture we 

have/ RI... What have we got here in the first picture?  
11. RI – A woman and a man 
12. P – Yes/ and this woman is... 
13. RI – An old woman 
14. P - And here? NU/ we have here... 
15. NU – It’s a man 
16. P – A man? Is this a man? 
17. ALS – It’s a woman 
18. P – But this is a... 
19. RI – A young woman 
20. P – And here? 
21. ALS – It’s a man 
22. P – What age group? 
23. A – Middle age 
24. P – There we have a family// A man and... 
25. A – Two children 
26. A – Three children 
27. TI – They are not his sons 
28. P – Why not? 
29. A – Because they are white 

 
Transcrição e Descrição da Aula  

 
Hora 

Sentido 
da 

Interacção 

 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

10.32 

A-P
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30. P – We don’t know// He’s white/ too// I want you to look at 
their facial expression// How do you think they feel? 

31. A – Sad 
32. P – Very sad// Another feeling 
33. A – Scared 
34. P – Scared// Another 
35. A – Lonely 
36. P – Do they think they have some people to help them? 
37. A – No 
38. P – So they feel... 
39. A - Lonely 
40. A – Unhelped 
41. P – Helpless/ and also... 
42. A – Depressed 
43. P – Don’t forget/ hopeless/ helpless/ homeless... Which 

problems do you think they have to cope with everyday? 
44. TI – Hungry 
45. P – Hunger/ starvation/ that’s right// Another problem/ JR 
46. JR - To sleep 
47. P – To sleep? What do you mean? 
48. JR - They have no place to sleep 
49. P - They have no place to sleep safely// Another problem/ 

MI 
50. MI – Violence 
51. P – Look at this young woman “Every night/ I’m scared to 

fall asleep in case I never wake up” //What does she mean 
AR? 

52. AR – She has afraid to die 
53. P – She is... 
54. AR – She is afraid to die 
55. P – Why is she so afraid to die? 
56. A – She’s lonely 
57. P – Lonely? Lonely is a feeling// She feels lonely// She has 

nobody in the world to share her problems with 
58. MB – Because of the temperatures 
59. P – Yes/ also because of the temperatures// No comfort// 

She has nothing to support her/ nothing to help her/ you 
can’t have the cosiness of a home// It’s very cosy when you 
sit by the fireplace/ it’s very comfortable/ you feel warm// 
I’m going to give you a text about this social problem// The 
social problem is... 

60. AC– Homeless 
61. A – Homeless people 
62. P – Homelessness// It’s the state of being homeless// I’m 

going to give you a text but/ before reading it/ I would like 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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you to point out specific information about the text// For this 
class I set some aims/ the feelings/ the problems/ the 
conditions/ and now you are going to do this yourselves// 
You’re going to list some aims that you want to achieve by 
reading this text// I gave you the first one/ for example/ “age 
groups affected by homelessness”// You’re going to read the 
text in order to find specific information//  I’ll give you three 
or four minutes to talk about information you’d like to find 
in the text 

 
(Alunos trabalham em grupo) 

 
 
 

63. P – Which aims have you pinpointed? 
64. AI – Feelings 
65. AM -  Problems and fear 
66. P – Isn’t fear a feeling? 
67. AM – Yes 
68. P – You (elicitando outro grupo no sentido de partilhar os 

seus objectivos de leitura) 
69. GI – If they are helped 
70. P - If they are helped/ ok// Another aim 
71. GI – If they have a family/ if their children go to school 
72. P - If they have a family/ if their children go to school// Ok/ 

other aims// You 
73. LU – How many people are homeless 
74. P - How many people are homeless/ yes/ numbers 
75. MC – Consequences 
76. P – Consequences? 
77. MC – They are... or... society... They are discriminated 
78. P – If  they are discriminated// Other aims/ yes/ this group 
79. JS – How they live/ why they didn’t have a home 
80. P – In this case/ why they didn’t have a home...you are 

pointing out the... 
81. JS – Cause 
82. P – The causes// You want to know the causes// Your aims/ 

please 
83. TI – How many 
84. P – The numbers 
85. TI – The kind of people 
86. P – Do you think rich people are homeless? 
87. TI – Sometimes they are rich and they lose everything 
88. P – Oh/ they lose everything they have// Another aim/ RU 
89. RU – We don’t have any 

A-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

10.36 

10.41 

 
P-A 
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90. P – Ok// We have some aims/ their feelings/ the numbers/ 
what sort of people/ the causes/ the consequences// You’re 
going to read the text in order to find information/ ok?... to 
achieve/ to accomplish these aims// Start reading and 
sharing information 

 
(Alunos realizam a tarefa) 

 
91. MI – Teacher/ what’s the meaning of plight? 
92. P – The plight... In the context/ don’t you know the meaning 

of plight from context? I’m going to read the context (Lê a 
parte do texto em que se encontra o vocábulo) "The plight of 
the homeless is well publicised but little information is 
available on their numbers and conditions"// The plight is... 

93. MI – The problem 
94. P – The problem/ the poor conditions... 

 
 
 

95. P – May I interrupt? As soon as you find information for 
those aims/ you write it down in front of those arrows/ 
alright? 

 
 

96. MI – Teacher/ we don’t know the meaning of “disregard/ 
quench and beverage” 

97. P – (dirigindo-se à turma) Neither MI nor the other members 
of the group know the meaning of this/ in line 27// I’m 
going to read the context/ “Some people try to ignore the 
homeless instead of providing them with help of some 
kind...” It’s a citizen speaking/ “I often disregard them”// Do 
you think he gives him the money/ MI? 

98. MI – No 
99. P – No/ he disregards/ he ignores him// And the other word? 
100. MI – Quench 
101. P – When you are thirsty you want to... 
102. A – Drink 
103. P - And what does that drink do to your thirst? 
104. TI – Kill 
105. P – Kill? Yes (rindo) it satisfies you// Are you ready to 

start? 
106. ALS – Yes 
107. P - The first piece of information you’d like to know is 

numbers// Are there many people who are homeless? 
108. AC– Yes and they are increasing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A-A 

10.44 

10.52 

A-P

A-P

P-A

 
P-A 
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109. P – Unfortunately// About the age groups... That group/ 
FI 

110. FI – They are under eighteen 
111. P – Only teenagers? 
112. RI – No 
113. P – Which age groups are affected? 
114. RI – Middle aged 
115. P – Only middle aged and the youngsters? 
116. RI – All 
117. P – All sorts of people// Now/ who would like to know 

the causes of homelessness? Oh/ this group// What causes 
are pointed out? 

118. JS – The people lost their jobs 
119. P – Those people who lose their jobs are... 
120. MB – Unemployed  
121. P – Another cause 
122. MB – Familiar problems 
123. P – Family problems/ not familiar// Another one/ PE 
124. PE – Catastrophic occurrences 
125. P – Catastrophic occurrences and natural disasters// 

Another 
126. MB – Drug abuse 
127. PE – Alcohol addiction 
128. P – Another aim you’d like to accomplish is to know 

what sort of help they get 
129. MC – They have shelters 
130. P – Do you know what shelters are? 
131. MC – Places that provide food and a place to sleep 
132. P - Provide food and a place to sleep// Is that the only 

sort of help they get? 
133. AC – Donations/ voluntary work 
134. P – Donations/ voluntary work/ and also... 
135. RU – Friendship 
136. P – Friendship? Ok/ or you could say if people are 

sympathetic with them they can help/ for instance/ 
charities// What about the conditions they have to face up? 

137. AC – The shelters are over... 
138. P – Flowing/ they are too crowded/ ok?/ and other 

appalling conditions for those people who live on the 
streets? 

139. MC – What’s the meaning of appalling? 
140. P – Terrible/ shocking// How do they survive? 
141. TI – They have to find food 
142. P – Where? 
143. TI – In the trash 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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144. RI – Some have to steal 
145. P – The text says that they have to go to dust bins// You 

wanted to know their feelings// How do they feel? 
146. RI – Alone 
147. P – Alone is when you have no company// Lonely is a 

feeling// But the fact that... 
148. AC – Abandoned 
149. P – Abandoned 
150. AR – Discriminated 
151. P – Yes/ but there is one that is talking about those trash 

bins// He has to go there in order to survive// Does he feel 
ashamed? 

152. AI – No 
153. P – Why not? 
154. ALS – They have to do that to survive 
155. P - They have to do that to survive// Now I want you to 

read the text more carefully in order to complete these 
sentences// Do as fast as you can the next exercise 

 
(Alunos iniciam a actividade) 

 
156. A – Teacher/ is this correct? 
157. P – Yes/ with some mistakes/ but it’s ok 

 
158. A – It’s only to do C)? 
159. P – C) and you can do D) as well 

 
 
 
 
 

160. P – Can I start checking the sentences? 
161. ALS – Yes 
162. P – “Although most people know about the plight of the 

homeless...”/ It could be RU 
163. RU – They try to ignore them 
164. P – They... 
165. RU – They ignore them 
166. P – Another 
167. JS – They don’t do anything to help them 
168. P – Unemployment can be... CA 
169. CA – Resulting in homelessness 
170. P – Or ... A cause of homelessness// “Although there are 

a few shelters that provide food and a place to sleep...”/ AM 

 
 
 
 
 

P-A 

 
 

 
A-A 

10.56 

11.00 

A-P

A-P

 
 
 

P-A 
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171. AM – They are crowded and they don’t have good 
conditions 

172. P – When those homeless people are hungry/ they... 
173. AC – They have to go through the trash... 
174. P – Because... yes CA 
175. CA – «INT» Because they don’t have money to buy food 
176. AC – It’s the only way to survive 
177. P – Now do group d)// Reread the first paragraph to find 

synonyms of these words/ “scrutiny”/ “precise” and 
“hanging around” 

 
(Alunos iniciam a actividade) 

 
 
 
 

178. P – Well/ scrutiny is... LU 
LU – «SIL» 

179. P – You haven’t found it yet/ have you? 
180. LU - No 
181. TI – Survey 
182. P – Precise/ JU 

JU – «SIL» 
183. RI – Accurate 
184. P – And hanging around? 
185. NU – Doubling up 
186. P – Ok/ we analysed a factual text/ a text about facts// 

Now/ you’re going to analyse a poem// What sort of 
message do you expect to find in a poem? 

187. TI – Homeless 
188. P – No/ no// I don’t mean a specific message// In the first 

text what is the message? There are only facts/ there are no 
opinions// What sort of message can you find in a poem? 
You don’t have to think of the subject 

189. AC – The author’s opinion 
190. P - The author’s opinion is usually present 
191. TI  – Love 
192. RU - Feelings 
193. P – Feelings// In this case/ is the message objective or 

subjective? 
194. JR – Subjective 
195. P – And do you think it is more interesting or boring? 

ALS – «SIL» 
196. P - You have no opinion about that? This poem has a 

title/ “Where can I stay? Park bench today”// Do you know 

 
A-A 

 
 

P-A 

 
 
 
 
 
 

P-A 

11.02 

11.05 
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what a bench is? Look at that picture (onde se encontra um 
banco de jardim)// What does it suggest to you? I want you 
to share opinions about it 

197. TI – Homeless 
198. P – Homelessness// What else? Is it about a group of 

people? 
199. MB – No/ about a person 
200. P - “Where can I stay/ Park bench today”// What’s 

suggested about that person’s life? 
201. RI – They have to sleep in the park 
202. P - They have to sleep on the park bench// Does this 

mean that they know what to find/ what sort of life/ what 
future they have? 

203. ALS – No 
204. P - Where do you think they usually sleep? 
205. ALS – Everywhere 
206. P – Everywhere/ but specifically speaking... 
207. MB – In the underground 
208. P – In the underground/ or in a tunnel// At... 
209. A – «INT» At the doors of houses 
210. P – At the doors of peoples’houses// And some of them 

have ...  
211. TI – Blankets 
212. P - Look at their clothes// What can you say about their 

clothes? 
213. TI – They are worn out 
214. P – Look at this man’s hair... 
215. RI – It’s dirty 
216. P – Ok/ it’s dirty// Now read the poem/ please 

 
(Alunos realizam a actividade) 

 
217. TI – What’s a b/ə/sh? 
218. P – A bush// It’s a small tree 
219. TI - A small tree? 
220. P – Yes/ under a small tree// Now/ for your homework/ I 

want you to do this (indicando a actividade na ficha de 
trabalho)// This is a summary of the contents of the poem 

 
 
 
 
 
 
 

 
A-A 

11.14 

11.20 

A-P

P-A

 
 
 
 
 
 

P-A 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aulas: C10 e 11 
Tema das aulas: O Indivíduo na Contexto Social 
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
Observadora: Prof. A 
 

 
1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 Considero que os objectivos enunciados para as aulas foram atingidos pelos alunos, 
como a resolução dos problemas/actividades com sucesso e utilizando a LE o demonstraram. 
Relativamente ao primeiro foco de observação - o envolvimento dos alunos nas actividades 
didácticas - penso que os alunos participaram não só activamente, mas também com empenho 
e interesse nas actividades propostas e isto deve-se, no meu entender, à postura da docente e 
aos procedimentos que utilizou na aula, nomeadamente um questionamento constante que se 
centra não só nos conteúdos discutidos e analisados em enunciados de vários tipos, mas 
também na experiência e opiniões dos alunos. O envolvimento dos alunos nas tarefas e na 
própria aula também é atestado pela participação espontânea e solicitada de alguns elementos 
da turma, que desejam partilhar as suas experiências e opiniões com os colegas e com a 
docente. Com efeito, a postura da docente na aula e a metodologia em que apoia os seus 
procedimentos (de índole cognitivista e construtivista) facilitam e potenciam não só o 
envolvimento dos alunos na aula mas também uma aprendizagem mais “meaningful” para os 
alunos, uma vez que o processo de negociação do saber está centrado no aluno. Isto foi notório 
no momento em que a professora, após o “warm up” e discussão sobre o tema 
“Homelessness”, solicitou os alunos no sentido de identificarem objectivos pessoais para a 
leitura de um texto mais actual sobre a temática. Este tipo de actividade visa o 
desenvolvimento de leitores activos, críticos e reflexivos e o facto de cada grupo de alunos 
enunciar objectivos que se diferenciam dos enunciados pelos restantes (embora muitos 
objectivos também fossem comuns) ilustra que, de facto, cada aluno tem razões muito 
pessoais para a leitura de um texto. 
 Um outro aspecto de salientar é o facto da docente fazer da autonomia do aluno uma 
das suas áreas de intervenção, o que já foi visível em outras aulas. Mais uma vez foi notório 
que a professora fomenta o desenvolvimento do espírito de autonomia dos alunos, num 
momento em que vários alunos solicitaram a sua ajuda para descodificar o sentido de diversos 
vocábulos. Ao invés de facultar sinónimos ou uma definição para os mesmos, a professora 
chamou a atenção dos alunos para a importância do contexto, e através da leitura de alguns 
extractos e dum questionário dirigido ao domínio lógico-dedutivo facilitou o entendimento dos 



 349

vocábulos desconhecidos. Também considero que foi bastante positivo contrapor um texto 
mais actual e informativo com um texto poético em que estão presentes outras características a 
valorizar, nomeadamente a sensibilidade, a inferência, a subjectividade, etc. Contudo, após o 
momento de especulação sobre o título do poema, julgo que houve uma quebra na interligação 
dos momentos da aula, uma vez que a professora nem deu objectivos de leitura nem os 
solicitou dizendo apenas “Read the poem”. 
 Para finalizar, posso afirmar que o exercício de produção escrita, em que era solicitado 
aos alunos para se colocarem “na pele” de um sem-abrigo foi uma actividade que fechou o 
ciclo (tema e linguagem) de modo bastante positivo, uma vez que foi dada a oportunidade ao 
aluno de utilizar o seu conhecimento prévio sobre o tema, relacioná-lo com o novo 
conhecimento e ainda utilizar a estrutura gramatical abordada nesta unidade, ou seja, as 
orações condicionais... 
 Sugestões para a docente... fazendo minhas as palavras dos alunos: “continue assim”. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aulas: C10 e 11 
Tema das aulas: O Indivíduo na Contexto Social 
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
Observadora: Prof. B 

 
 
 As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na 
reflexão que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões 
semelhantes no seminário de pós-observação.  
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 
 

 

 Considero que os objectivos traçados para estas aulas foram atingidos pelos alunos, 
que fizeram uso da língua estrangeira para opinarem acerca dos diversos grupos sociais e do 
caso concreto dos sem-abrigo, das suas angústias, das causas para a sua situação e 
consequências da mesma.  

No decorrer da aula foram colocadas essencialmente perguntas de elevado nível 
cognitivo (PD e PA), que possibilitam ao aluno soltar-se mais e desenvolver o seu espírito 
reflexivo e crítico, e, para além disso, são perguntas que permitem conduzir à aprendizagem 
de determinados valores e à aceitação de quase qualquer investida da parte do aluno, podendo 
pois servir o propósito de incentivar o aluno à participação em aula.  

Apenas tenho a salientar que, a meu ver, termos aparentemente novos para o aluno 
devem ser registados no quadro para que este possa familiarizar-se com os mesmos com mais 
facilidade e, além disso, associe significado a significante, para posterior reconhecimento em 
enunciados orais e escritos. Também considero mais eficaz proceder ao registo dos ‘aims’ 
sugeridos pelos alunos, para facilitar a confirmação da presença dos mesmos no texto após a 
leitura. 

Relativamente ao foco de observação, penso que a postura da docente facilita e 
convida à participação e o público que tem também apresenta qualidades a esse nível, podendo 
assim dizer-se que houve empenho nítido por parte dos alunos nas tarefas realizadas. As 
metodologias usadas (Direct Reading-Thinking Activity) fazem, sem dúvida, do aluno um 
leitor reflexivo, autónomo e crítico, como atrás ficou dito. 

 
 



 351

GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aulas: C10 e 11 
Tema das aulas: O Indivíduo na Contexto Social 
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
Observadora: Prof. C 

 
 
 As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na 
reflexão que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e 
personalizada sobre a sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 
 
 

1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 

 
 Os comportamentos dos alunos foram consistentes com o que esperava, uma vez que 
estes adoptaram um comportamento que demonstrou envolvimento nas tarefas propostas, 
participando activamente e com interesse e partilhamos opiniões sobre os problemas 
focados. 
 
 
 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
 
 Os objectivos foram atingidos pois os alunos utilizaram sempre a LE para a resolução 
com sucesso de todas as actividades propostas nomeadamente identificação da situação 
social de pessoas de diferentes grupos etários em imagens opinavam sobre os problemas 
que os “homeless” têm de enfrentar no seu dia a dia; formularam objectivos para a leitura 
de um texto factual, formularam hipóteses a partir de um título de um poema e cooperaram 
com responsabilidade uns com os outros na realização de tarefas propostas. 
 
 
3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 

modo diferente? 
 
A aula correu bem, por isso, nada. 
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4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
 
 Posso concluir que foram umas aulas bastante positivas, pois os objectivos delineados 
foram atingidos, os alunos cooperaram activamente e com empenho e corresponderam 
sempre às minhas solicitações de modo espontâneo, o que denota a sua vontade em 
partilhar experiências e opiniões. 
 A minha preocupação em tornar os alunos autónomos tem vindo a dar os seus frutos, 
pois levo-os sempre a repensar e ou a solicitar a ajuda dos colegas (cooperação aquando do 
seu pedido de ajuda para a resolução de qualquer tarefa nomeadamente identificar o 
significado de determinados vocábulos). 
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Reflexões sobre Necessidades e Preocupações da Professora C 
 

 
 

 Em qualquer programa que tem por objectivo o desenvolvimento profissional do 
professor é necessário que o supervisor tenha consciência das preocupações e teorias 
privadas dos professores. Tal conhecimento permite o ajustamento das práticas 
supervisivas às reais necessidades dos professores e, em consequência, poderá potenciar 
o desenvolvimento profissional dos professores de modo mais eficaz. 
 Complete as frases que se seguem de acordo com as suas convicções, sentimentos e 
preocupações face aos itens enunciados. 
 
 

1. A aprendizagem mais importante que esta última aula me facultou ... 
Foi o facto de levar os alunos a traçar objectivos para a leitura os tornar mais 
interessados, mais envolvidos e leitores reflexivos. 

 
 
2. Quando penso sobre a minha experiência enquanto docente, preocupo-me 
com... a desmotivação que os alunos poderão sentir como consequência da ausência de 
tarefas que preparem o aluno, que o envolvam de modo a torná-lo mais activo, 
autónomo e crítico aquando da leitura de textos. 

... e sinto-me...muito satisfeita por ter conseguido atingir essa meta. 
 
 
 

3. Eu concordo/discordo consigo no que diz respeito ao modo muito positivo como 
conduzi as aulas, assim como quando diz que houve uma quebra na interligação dos 
momentos da aula por não ter dado objectivos de leitura do poema. Houve actividades 
de pre-reading, mas devia ter conduzido os alunos de modo a que soubessem 
exactamente o que esperava deles. 
 
 
4. Eu classifico a minha experiência de ensino nesta aula como: 

 
a) Pouco satisfatória     b) Satisfatória    c) Muito satisfatória     d) Excelente 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 

 
 
Professora/Aula: C12   
Observadoras: A e B 
Assunto da aula: O Indivíduo no Contexto Social          
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura  
 
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 

1. Que objectivos identificou para esta aula? 
 
- Utilizar a L.E. para especular com base em versos soltos e imagens sobre: 
   a) temática focada nos textos apresentados; 
   b) fase etária do sujeito poético; 
   c) tipo de personalidade dos sujeitos presentes nos textos. 
- Desenvolver capacidade de raciocínio através de formulação de hipóteses. 
- Desenvolver capacidade de compreensão de enunciados orais e escritos através de: 
   a) respostas a questões formuladas pela docente ; 
   b) confirmação/correcção de hipóteses formuladas; 
   c) identificação do valor semântico da segunda condicional; 
   d) identificação de sinónimos. 
- Desenvolver o sentido de cooperação e responsabilidade através da resolução das tarefas 
propostas em grupo. 

 
 
 
 

2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 
programa? 
 
 Os objectivos propostos para esta aula relacionam-se com os objectivos gerais do 
programa relativamente a: 
a) compreensão de enunciados orais e escritos; 
b) produção de enunciados orais e escritos; 
c) desenvolvimento do espírito crítico; 
d) desenvolvimento de práticas de relacionamento interpessoal favoráveis ao 
exercício do sentido de cooperação e responsabilidade. 
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3. Que materiais pretende utilizar? 
 
- Poema “I’d pick more daisies” ( Focus 10º). 
- Texto “Keeping a schedule in Retirement” (World Watch 10º) 
 

 
 

4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
 

 Como motivação questionarei os alunos sobre o tipo de mensagem que esperam 
encontrar em composições poéticas. Lerei versos soltos tirados do poema "I’d pick more 
daisies", levando-os a especular sobre a idade do sujeito poético. Seguidamente, os alunos 
lerão o poema e especularão sobre a personalidade do sujeito poético depois de terem 
confirmado ou corrigido as hipóteses formuladas previamente, identificarão ainda os 
sentidos presentes e o valor semântico da segunda condicional. 
 Num segundo momento, os alunos serão conduzidos a reflectir sobre o tipo de 
problemas com que os idosos se deparam e a identificar o tipo de actividades em que estes 
se poderão envolver para superar os seus problemas. Seguidamente, especularão sobre a 
personalidade duas senhoras idosas, lerão os relatos das respectivas senhoras para 
confirmarem ou corrigirem as suas hipóteses e identificarão o modo de pensar de cada 
senhora. Por fim, e como actividade de expansão vocabular, identificarão sinónimos de 
determinados vocábulos. 

 
 
 
 

5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 

 Se os procedimentos adoptados são eficazes na motivação do aluno para as temáticas 
abordadas e se encorajam atitudes de leitura reflexiva e crítica. 

 
 
 

6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a 
aula? 

 
- Formulação de hipóteses. 
- Resposta às questões formuladas. 
- Resolução das tarefas propostas. 

 
 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 
 
Professora/Aula: C12 
Observadoras: A e B 
Tema da aula: Identidade (O Indivíduo no Contexto Social - A Velhice) 
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
 
 
 
 
 
 
 

1. P – Today/ we are going to start with another subtopic and 
that subtopic... you’re going to tell me which// Well/ I love 
poetry/ don’t you? It tells you a lot about many topics// It’s 
a poem but I just want you to read some lines and to 
speculate about the person who wrote it// You will come 
across expressions such as daisy/ do you know what a 
daisy is? 

2. MB – Margarida 
3. P – It’s a flower MB// I'll read the lines (lendo) I would 

pick more daisies/ I’d dare make more mistakes/ I’d eat 
more ice-cream/  I’d be sillier than I’ve been this trip// I 
want you to focus on these lines and to speculate about the 
person who wrote it// Don’t read the poem// I’m going to 
read the lines again (Lê os versos novamente) I’d take 
more trips/ I would pick more daisies/ I’d dare make more 
mistakes/ I’d eat more ice-cream/  I’d be sillier than I’ve 
been this trip// What do you think this poem is about? 

4. AC – It’s about a person who would like to change some 
things in her life 

5. P – Ok/ and why do you think that person would like to 
change things in his or her life? 

6. AC – Because... to see... ah... I don’t know 
7. P – Ok/ but do you think here... It’s about a problem/ what 

problem? Do you think it is about homelessness again? 
8. ALS – No 
9. P – No/ you don’t think it is// Who do you think might be 

saying those words? 
10. AC  – An old person 
11. P – Very good/ an old person// (Lendo um verso) I’d take 

more trips// If I ... how do you complete that sentence? If 
I... 

12. MI – If I were younger 

 
Transcrição e Descrição da Aula  

 
Hora 

Sentido 
da 

Interacção 

11.38  
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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13. P – Yes/ if I were younger/ if I could go back in time// 
Sometimes adults are afraid of making mistakes/ but by 
making mistakes you can learn// Ok/ now I want you to 
read the poem/ ok? Read the poem and discuss it with your 
partner 

 
 

(Alunos iniciam actividade) 
 

14. P – Well/ you’ve finished/ I’m sure// Now I want you to 
speculate about the personality of this person// Do you 
agree with AC/ now that you’ve read the poem? That this 
is an old person? 

15. ALS – Yes 
16. P – Ok/ and what sort of personality do you think the 

person has/ or had/ when she was younger?   
17. AC – Very serious 
18. P – Very serious/ ok// She was/ or he/ we don’t know/ very 

serious (regista frase no quadro)// What else? 
19. AC – She take everything too serious 
20. P – Oh/ she took everything too seriously 
21. AC – He always wanted to do things right 
22. P – Yes/ he always wanted to do things right// Do you 

think this person had lots of fun during his or her life? 
23. AC  – No/ she was too responsible 
24. P – Too responsible/ too responsible to enjoy life// Ok 

(regista no quadro) but in this case/ did she like her life? 
25. MC – No 
26. P – What would she like to do/ if she could? 
27. AC – Make more mistakes 
28. P – He would like to make more mistakes// What else? 
29. TI – Travel more 
30. P – Travel more 
31. TI – More relaxed 
32. P – In this case/ what’s the message? 
33. TI – The message is that we should live our lives in a 

relaxed way 
34. P - We should live our lives in a relaxed way// Pardon/ DI? 
35. DI – You shouldn’t worry too much while we can 
36. P – Yes/ while we can// What feelings are conveyed by the 

poem? 
37. A – Sadness 
38. P – Is it sadness? 
39. ALS – Yes 
40. A – Longing 

11.46 

11.48  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

A-A 

 
P-A 
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41. P – To long for something is to be anxious to get 
something// I’m longing for a holiday/ I’m longing for 
some thing that is pleasant// Do you think she’s longing? 

42. ALS – No 
43. P – No/ she doesn’t have the time// What about 

hopelessness? 
44. ALS – Yes 
45. P – And indifference? Does she feel indifferent? 
46. ALS - No 
47. P – What about joy? Do you know the meaning of joy? 
48. TI – Yes 
49. P - Give me a synonym 
50. TI – Happy 
51. P – And regret? 
52. ALS – Yes 
53. P – Yes/ she regrets over and over again// Does he or she 

feel angry? 
54. DI – Yes/ with himself 
55. P – Yes/ with himself// Do you think that is a woman? 
56. ALS – Yes 
57. ALS - No 
58. P – Ok/ men think it’s a man/ and women think it’s a 

woman// I think it’s a woman 
59. TI – I think it’s a woman 
60. P - You know old age can be a problem// What problems 

do these people have to face up/MI? 
61. MI – They are discriminated by the younger ones 
62. AC – I think they begin to have diseases 
63. P – Physical degradation/ yes 
64. AC – They feel unhappy 
65. P – They feel unhappy/ because they can feel their physical 

degradation// They know that they are getting old and 
when they are getting old they get... 

66. JR – Tired 
67. P – The opposite of this (a professora faz um gesto para 

indicar força)  
68. A – Weak 
69. P – They don’t have the strength to do what they were used 

to doing// What about their families? Do you think today’s 
families are prepared to support them? 

70. TI – No 
71. P – Why not? 
72. TI – Because they don’t have time// They need care and 

attention 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

A-P

A-P
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73. P – Because they are too busy to take care of an old 
person// Is anyone here who has an old person living with 
you? A grandparent... 

74. AC – I have for two weeks// My grandfather is staying 
with me for a week 

75. P – Each month? 
76. AC – Yes/ no// They are four children and... 
77. P – Oh/ it’s two weeks one/ two weeks the other... Do you 

think it is difficult to have your grandfather living with 
you? 

78. A – He wants to do things by himself// In the beginning he 
had a ... an  attack... 

79. P – A stroke 
80. A – He couldn’t do things// He...he was paralysed 
81. P – Ok/ ok/ but there is... our society has an alternative for 

them// What alternative/ JR? 
JR -  «SIL» 

82. P – Here in the city/ you know there are... 
83. TI – Luís Bernardo 
84. P – Luís Bernardo? What is Luís Bernardo? 
85. TI – A home for old people 
86. P – Ok/ there are homes for elderly people/ we don’t say 

old people 
87. MB – With very good conditions 
88. P – With very good conditions// Those homes also offer 

activities// Do you think old people are inactive?  
89. ALS - No 
90. P - What can they do? 
91. TI – Everything but smoke 
92. P – But you know that when people are in their sixties 

some things change completely... 
93. MI - They stop working 
94. P – Yes/ they are... 
95. TI – Unemployed 
96. P – No/ no 
97. TI – Retired 
98. P – That’s right/ they retire (regista palavra no quadro)// At 

sixty-five for men and sixty-two for women/ I think// If 
they have good health they can do lots of things// What 
sorts of things can they do? 

99. MC – Go fishing 
100. P – Ok/ go fishing (regista no quadro)// What else? 
101. MB – Knitting 
102. P – Knitting? Ok (regista no quadro) 
103. RI – Hunting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

A-P 
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104. P – Go hunting/ but something that involves them more 
105. A – Travelling 
106. P – Yes/ travelling// They can travel (regista)// What else 

can they do? 
107. MC – Relax 
108. P – Relax and just look around// What else do you think 

they can do besides travelling? 
109. TI – Play cards 
110. P – Ok/ but don’t you think  they can try new sports/ 

more daring sports? 
111. ALS - Yes 
112. P – Try daring sports (regista no quadro) 
113. DI – Snowboard 
114. P - I think that’s too much for elderly people 
115. MB – I’ve already seen them 
116. A - Riding 
117. P – Ok/ riding (regista)// What else? 
118. A – Swimming 
119. P – Right// I’m going to give you a text about two old 

ladies// They are very active (distribui material)// For 
instance/ one has taken up snorkelling/ which is swimming 
under the water with a tube to breathe// It’s daring for an 
old lady/ isn’t it? 

120. ALS – Yes 
121. P - You’re going to look at the pictures// What sort of 

persons do you think they are? Who do you think is more 
active? 

122. RI – The second/ Charlotte 
123. P - The second/ Charlotte? Why? 
124. RI – Because she’s wearing a cap 
125. P – Oh/ because she’s wearing a cap and sports clothes// 

Carol is wearing smarter clothes/ very fashionable clothes/ 
a necklace... Do you think they are happy? 

126. ALS – Yes 
127. P – Yes// Both? 
128. ALS – Yes 
129. P – This is about “Elderhostel” and I want you to read 

the text and do the first exercise// Identify who says what// 
I’d say they are really two in a million// Start reading 

 
(Alunos iniciam a actividade) 

 
130. TI – What is h/i/ke? 
131. P – Tell me what line it’s in 
132. TI – Twelve 

12.05 
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A-P 
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133. P – Hiking? Walking/ for instance/ hitch-hiking/ you can 
travel around the country hitch-hiking (faz gestos) 

 
 
 

134. P – Well/ who do you think likes programmes that keep 
her physically active? 

135. ALS – Carol 
136. P – Yes/ here she says (lê extracto do texto) This 

particular programme sparked our interest in seeking out 
other physically challenging programmes// Who thinks 
one of the best things about “Elderhostel” is that it 
promotes a friendly and social environment? 

137. NU – Charlotte 
138. P – Charlotte? 
139. MB - Carol 
140. P – Carol// Who became conscious of some of the 

world’s problems through the “Elderhostel” programmes? 
141. ALS – Charlotte  
142. P – Who believes her acquaintances believe she’s 

mentally deranged? 
143. ALS – Carol 
144. P – Where can you find that in the text? 
145. TI – (Lendo) ...my neighbours think I’m a little crazy 
146. P – This is about “Elderhostel”// What opportunities do 

they have? 
147. DI – Travel 
148. P – What else? 
149. DI – Dance 
150. P – Dancing (regista no quadro)// You haven’t thought 

about that/ have you? Elderly people can dance/ can’t 
they? But not twist// Another opportunity that they have 
to... 

151. A - Skiing 
152. P - Skiing is a daring sport for elderly people// Don’t you 

think it’s a daring sport? 
153. MC – Yes 
154. P – Ok/ skiing (regista)// Give me another example 
155. TI – Snorkelling 
156. P – (Regista no quadro) Other/ other activities 
157. TI – Walking 
158. P – Hiking// And generally speaking/ they have the 

opportunity to... 
159. DI – Share relations 

12. 10 
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160. P – To meet other people// In this case/ we could say/ to 
meet other people (regista no quadro) 

161. DI – Make friends 
162. P – Mix and make friends (regista no quadro)// Ok/ 

activity two// I want you to answer these two questions for 
your homework// (Lê as questões) Why do you think they 
hesitated in enrolling in the “Elderhostel” programmes? 
And/ In what aspects is keeping a busy schedule in 
retirement beneficial to old people? But c)/ to find 
synonyms/ you can do that// Ok (lê as instruções da 
actividade seguinte) Match each of the words below with 
its synonyms/ sparked/ rugged/ perusing and belated 

163. P – Sparked means... I’ll read the context (lendo) This 
particular programme sparked our interest in seeking out 
other physically challenging programmes   

164. A - Incited 
165. P – That’s right// And rugged/ in line seventeen// The 

context is very important (lendo) At the Grand Canyon/ for 
example/ we hiked five or six hours a day on rugged trail 

166. A – Rough 
167. P – Perusing? 
168. A – Reading 
169. P – And belated? 
170. A – Delayed 
171. P – Ok/ of course (...) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

12.15 

 
 
 
 
 
 

P-A 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: C12 
Assunto da aula: O Indivíduo no Contexto Social 
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
Observadora: Prof. A 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3.  Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 

 Considero que os objectivos propostos para esta aula foram atingidos pelos alunos. 
Com efeito, a docente facultou o desenvolvimento da capacidade de raciocínio dos alunos e 
estes demonstraram a sua capacidade para formular hipóteses e especular (baseados em 
determinadas expressões extraídas de poema), no sentido de identificarem o tema da aula - 
“the elderly”.                  
 Relativamente aos procedimentos adoptados (o questionário divergente e avaliativo), 
estes também se revelaram profícuos para desenvolver nos alunos capacidades críticas e 
reflexivas, embora no 2º momento da aula, (a introdução do texto) houvesse predominado um 
procedimento menos potenciador do desenvolvimento cognitivo (i. e., actividades de leitura 
dirigida). De facto, a ligação entre os 2 momentos da aula foi clara e linear, mas julgo que, no 
“ warm up” do texto, as questões formuladas deveriam ter ido ao encontro da formulação de 
hipóteses que pudessem ser confirmadas com a leitura do texto. Por exemplo, a pré-questão 
“Who do you think is more active” não resultou na convergência de pensamento/informação, 
por não haver possibilidade de a confirmar ou corrigir com a leitura do texto. Por outro lado, 
também considero que se a aula houvesse seguido o guião/ plano previamente elaborado (em 
que constava a referência à estrutura anafórica do poema “If I had /I would” (2ª condicional) 
para levar os alunos a comentarem sobre o valor semântico da mesma, esta teria resultado de 
modo mais positivo, pois iria espoletar mais um exercício de reflexão metalinguística por parte 
dos alunos. 
 Duas questões para a docente: 
 1º Por que alterou a formulação/ confirmação de hipóteses relativamente ao texto? 
 2º Por que não abordou o valor semântico da segunda condicional que se repetia ao longo de 
todo o poema? 
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 Um outro aspecto a referenciar é o facto da docente valorizar o conhecimento prévio 
do aluno, bem como a sua realidade e a do sistema envolvente, ou o Exosistema, baseando a 
abordagem à leitura em esquemas que facilitam a (re)construção do conhecimento do aluno, 
que neste caso é a realidade da cidade em que habitam e os organismos de ajuda/ 
entretenimento de pessoas da 3ª idade. 
Sugestões para a docente: 
Quando implementar exercícios/actividades/tarefas de pensamento divergente e especulativo, 
formular as questões de modo a que o pensamento se torne convergente e consensual com a 
leitura dos textos seleccionados. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: C12 
Assunto da aula: O Indivíduo no Contexto Social 
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
Observadora: Prof. B 
 
 
 As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na 
reflexão que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões 
semelhantes no seminário de pós-observação.  
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 A meu ver, os objectivos pensados para esta aula foram atingidos, na quase 
generalidade, pelos alunos. Julgo que os alunos identificaram com alguma facilidade o tema 
da aula, após considerarem várias hipóteses com base nos excertos dos poemas sugeridos pela 
docente. Este exercício de especulação foi também eficaz no que concerne o desenvolvimento 
do raciocínio dos alunos. 
 Mais uma vez houve um predomínio das questões divergentes e avaliativas, que 
provocam autenticas tempestades cerebrais nos alunos e obrigam ao desenvolvimento das 
capacidades de reflexão e de raciocínio lógico e do espírito crítico. Apenas tenho a referir de 
menos positivo o facto de as questões de "pre-reading" não encontrarem paralelo no texto e, 
portanto, não permitirem aos alunos a confirmação (ou não) das suas especulações. Em 
conclusão, como sempre, julgo que a docente é clara e linear no modo firme como conduz a 
aula e avança logicamente de momento para momento. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aula: C12 
Assunto da aula: O Indivíduo no Contexto Social 
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
Observadora: Prof. C 
 
 
 As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na 
reflexão que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e 
personalizada sobre a sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 
 
 

1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 

 
 Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os esperados. Participaram não 
só quando solicitados, mas também espontaneamente e " trouxeram" as suas vivências para 
a aula, falando do que conhecem directamente da 3ª idade (actividades adequadas) e 
revelando-se sempre entusiasmados. 
 
 
 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
 
 Considero que os objectivos da aula foram atingidos, uma vez que utilizaram sempre a 
LE para especular sobre a temática de um poema e sobre a personalidade do sujeito 
poético, para sugerir tipos de problemas próprios da terceira idade e actividades adequadas 
a esta fase etária, assim como para responder a outro tipo de questões formuladas por mim. 
Cooperaram uns com os outros na resolução de tarefas propostas. 
 

 
 

3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 
modo diferente? 
 
O meu procedimento ao longo da aula foi linear, encadeando muito bem os assuntos 

relativos à terceira idade, primeiro com o poema e depois com o texto, pois foi surgindo 
naturalmente da parte dos alunos sugestões de actividades que os idosos poderiam 
desenvolver (preparação para a leitura do texto). Todavia, devo reconhecer que devia ter 
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formulado questões que levassem os alunos a especular e formular hipóteses a confirmar e 
ou corrigir com a leitura do texto. 

 
 
 

4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
    
 Apesar da lacuna já referida, considero que foi uma aula bastante positiva. Mais uma 
vez os alunos foram confrontados com diferentes tipos de texto, e consequentemente, 
diferentes tipos de mensagens. A sua leitura foi crítica e reflexiva, embora pudesse ter sido 
mais inquiridora relativamente ao motivo de ler. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 369

 
 
 

Reflexões sobre Necessidades e Preocupações da Professora C 
 

 
 

 Em qualquer programa que tem por objectivo o desenvolvimento profissional do 
professor é necessário que o supervisor tenha consciência das preocupações e teorias 
privadas dos professores. Tal conhecimento permite o ajustamento das práticas 
supervisivas às reais necessidades dos professores e, em consequência, poderá potenciar 
o desenvolvimento profissional dos professores de modo mais eficaz. 
 Complete as frases que se seguem de acordo com as suas convicções, sentimentos e 
preocupações face aos itens enunciados. 
 
 

1. A aprendizagem mais importante que esta última aula me facultou ...foi o 
quanto os alunos, apesar  da sua fase etária, estarem familiarizados com o mundo 
dos idosos e revelarem atitudes positivas relativamente a essa questão. 

 
2. Quando penso sobre a minha experiência enquanto docente, preocupo-me 
com... a falta de valores que muitos jovens denotam, parecendo viver num mundo à 
parte, sem qualquer envolvimento. 
... e sinto-me... feliz por lidar com alunos que revelam possuir esses valores tão 
necessários à formação de bons cidadãos. 

 
 
 

3. Eu concordo/discordo consigo no que diz respeito à... falta de formulação de 
questões que levassem os alunos a formularem hipóteses relativas ao conteúdo do 
texto, uma vez que introduzi muito naturalmente o tipo de actividades ou seja, os 
alunos sugeriram o tipo de actividades próprias para a 3ª idade, sendo isso mesmo o 
conteúdo do texto. Daí o ter pensado não ser necessário a formulação de hipóteses. 
Quanto ao valor semântico da 2ª condicional, não considerei muito importante, uma 
vez que as últimas aulas tinham sido dedicadas intensivamente às condicionais, ficando 
os alunos perfeitamente esclarecidos. 
 
 
4. Eu classifico a minha experiência de ensino nesta aula como: 

 
a) Pouco satisfatória     b) Satisfatória    c) Muito satisfatória     d) Excelente 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 

 
 
Professora/Aula: C13  
Observadoras: A e B 
Assunto da aula: Infinitivo/Gerúndio 
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 

1. Que objectivos identificou para estas aulas? 
 

- Desenvolver compreensão de enunciados orais através da audição de uma canção e 
preenchimento de espaços no texto da letra. 
- Especular sobre o tema da canção a partir do título.  
- Desenvolver compreensão de enunciados escritos através, da confirmação/correcção de 
hipóteses formuladas. 
- Aprofundar conhecimento sobre o funcionamento da língua, através da construção de 
frases com verbos seguidos de : 
a) infinito sem to; 
b) infinito com to;  
c) gerúndio;  
d) complemento mais infinito com to. 
- Desenvolver sentido de cooperação através da resolução das tarefas propostas em grupo. 

 
 
 
 

2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 
programa? 

 
 Os objectivos desta aula estão de acordo com os objectivos gerais do programa, 
nomeadamente: 
- compreender e interpretar enunciados orais e escritos; 
- produzir enunciados orais e escritos fazendo uso apropriado da L.E.; revelando 

interiorização das suas regras e funcionamento. 
- desenvolver práticas de relacionamento interpessoal favoráveis ao exercício do sentido 

de responsabilidade e autonomia. 
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3. Que materiais pretende utilizar? 
 

- CD (música “ Every time I try”- Spain.) 
- Ficha de trabalho com letra da música e exercício para o uso do verbo seguido de infinito 
e ou gerúndio. 
- CD  ( música  “I want you to want me” – Cheap Tricks  

 
 
 

4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
 
 Num primeiro momento, os alunos especularão sobre o conteúdo da música, com base 
no título; seguidamente ouvirão a música para preencher espaços e 
confirmarem/corrigirem as suas previsões, para depois preencherem espaços com verbos 
(sugeridos pelos alunos) no infinito ou gerúndio num texto sobre a música, de modo a que 
os alunos usem esses tempos verbais espontaneamente.  
 Num segundo momento, os alunos construirão frases, fazendo uso correcto do 
infinito/gerúndio, tendo em conta o tema abordado “ My community and I”. Por fim, se 
houver tempo, os alunos ouvirão a música” I want you to want me”, em que a estrutura "to 
infinitive" é extensivamente utilizada. 

 
 
 
 

5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 
 Desejo que observem se a minha metodologia é eficaz e clara, de modo a melhorar as 
competências linguísticas e comunicativas do aluno. 

 
 
 
6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 

alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a 
aula? 
 

- Utilização da L.E. na resolução das tarefas propostas em grupo. 
- Construção de frases gramaticalmente correctas com os tempos verbais 

abordados. 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
Professora/Aula: C13  
Observadoras: A e B 
Assunto da aula: Infinitivo e Gerúndio 
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
 
 
 
 
 
 
 

1. P – Today/ you are going to listen to a song called “Every 
time I try” (regista o título no quadro) and/ in groups/ I 
want you to speculate about the contents of this song/ ok?  
I’ll give you two or three minutes to share opinions about 
this 

2. TI – Is it a woman or a man? 
3. P – It could be a woman or a man (distribui ficha de 

trabalho)// I just want you to speculate// Think of the topic 
it may focus on and then I want you to write down your 
conclusions here (referindo uma das questões que constam 
da ficha de trabalho)/ but please don’t read the lyrics of the 
song/ ok? Speculate// What do you think it is about? 
(distruibui a ficha de trabalho) 

 
 
 

(Alunos iniciam a tarefa em grupo) 
 
 

4. P – MI/ you haven’t understood my instructions// I just 
want you to speculate about the title// What do you think 
this song is about? That group over there 

5. CA – He is trying to forget an old love 
6. P - He is trying to forget an old love// What about you? 
7. A – He’s trying to get the attention of someone 
8. P – It might be someone who’s trying to draw someone’s 

attention/ his girlfriend’s or her boyfriend’s attention// 
That group 

9. A – Someone who’s in love and trying to communicate/ 
but he can’t 

 
Transcrição e Descrição da Aula  

 
Hora 

Sentido 
da 

Interacção 

 
P-A 

 
 

A-A 

 
 

P-A 

10.32 

10.33 

10.34 

A-P
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10. P - Someone who’s in love and trying to communicate/ but 
he can’t/ ok// What about this group/ what do you think? 

11. A – The text is about... 
12. P – Repeat 
13. A – The text may be about a person that tries to attract 

another person 
14. P – Write down your conclusions// What about this group? 
15. A – «IND» 
16. P – It could be or this might be about somebody who wants 

to have a better society// Well/ now I want you to read the 
lyrics because you’re going to listen to the song to fill in 
some gaps// It’s a very simple song 

 
(Alunos iniciam actividade) 

 
17. P – Have you already read the lyrics? 
18. ALS – Yes 

 
(1ª Audição) 

 
19. P - I’m sure you’ve completed it/ haven’t you? 
20. ALS – Yes 
21. P – I want... 
22. A - ...hold you 
23. P – I want to hold you/ that group 
24. A – But every time I try 
25. P – Someone keeps you... That group over there 
26. A – Out of reach 
27. P - Out of reach/ ok// Do you know the meaning of out of 

reach? You want to reach something but it’s out of reach 
(faz gestos)// That group over there// The second stanza 

28. A – I want to love you 
29. P - I want to love you/ continue 
30. A – but every time I try/ something keeps love away 
31. P – RI/ please go on 
32. RI – I can feel it 
33. P – I can feel it/ next 
34. A – So love me right now/ though it won’t last 
35. P – Do you know the meaning of last? It won’t last 

forever// LU 
36. LU – Cause I will live 
37. P – It’s not live/ I will... 
38. LU – I don’t know 
39. P – Ok/ next one// Every time I try... 
40. A -  To put our love out  

10.38 

10.41 

 
 
 

P-A 

 
A-A 

 
 
 
 
 
 
 

P-A 

P-A
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41. P – Like 
42. A -  A fire 
43. P – You keep me in your 
44. A - Reach 
45. P – Reach/ that’s right// Women are very complicated// 

When he wants to love her she’s out of reach/ but then he 
wants to put out the love he feels for her and she keeps in 
reach/ and he feels confused// And every time I try 

46. A – To throw away  
47. P – My desire// You hold me so... 
48. A – Close 
49. P – Close/ that’s right// And I can feel it// So love me right 

now... everybody 
50. A – Cause I’ll... 
51. P – Do you think it’s a noun/ a verb/ an adjective? 
52. RI – A verb 
53. P – Yes/ it’s a verb// We’re going to listen to the song 

again to pick that word 
 

(nova audição da música até ao momento em que a 
palavra não identificada se encontra) 

 
54. P – You can sing along if you want// Cause I’ll... 
55. ALS – Lose 
56. P – Yes/ that’s right/ lose you// RU you are going to 

confirm or to correct your predictions// Were you right or 
wrong? 

57. RU – Wrong 
58. P – Your group was wrong// Write your conclusions/ 

please 
(Alunos redigem a resposta à pre-question) 

59. P – What’s the song about? 
60. RI – It’s about a man that wants to... «IND» 
61. P – Is it easy or difficult? 
62. RI – Difficult 
63. P – When he wants her/ she doesn’t want him// You could 

say it’s about a man who loves a woman and has some 
problems// Are you writing your conclusions? 

64. ALS – Yes 
65. P - Now/ fill in the gaps of this text about the song// I want 

you to do this in groups (referindo exercício d) da ficha de 
trabalho)// I’ll give you two or three minutes because it’s 
very easy 

 
(Alunos iniciam a actividade) 10.48 

 
 
 
 

P-A 
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66. P – (Perante o silêncio da turma) You have to share 

opinions/ You can’t share opinions in silence/ ok? 
 
 

67. P – I’m sure you have finished// It could be this group// 
RU/ read the first 

68. RU – The young man is in love but he’s going through 
some problems// He wants to love his girlfriend 

69. P – According to the lyrics of the song/ he wants to... 
70. ALS - Hold  
71. P – Hold his girlfriend// But when he tries... 
72. A -  To reach her 
73. P – Right// TO reach her// Don’t forget/ after try we use... 
74. A - To infinitive 
75. P - To infinitive// He tries to reach her/ when he tries to 

hold her something wrong gets in the way// That group/ FI 
76. FI – He wants to love her and wants her to love him 
77. P – This group/ AM 
78. AM – He enjoys to be with her 
79. P – Ok/ now/ look... Do you think he enjoys to be with 

her?  He enjoys... 
80. ALS -  Being 
81. P – The verb enjoy is followed by gerund 
82. A – But he’s worried about losing her 
83. P – That’s right// After a preposition we use... 
84. AC – Ing form 
85. P – JU/ the last one 
86. JU – He thinks it’s difficult to have a healthy relationship 

with her 
87. P – In the poem we have though/ (lendo) though it won’t 

last// Though is the same as although// Do you understand 
it? 

88. ALS – Yes 
89. P – Ok// Now/ I’m going to give you more exercises 

because sometimes you have difficulties in using ing forms 
and to infinitives and you use things that you shouldn’t/ for 
example/ “I want that you”... This is completely... 

90. A – Wrong 
91. P – You should say... 
92. A – I want you to... 
93. P - You have to keep that summary about the poem in 

mind to... Keeping in mind the previous text/ you’re going 
to study the way gerunds and to infinitives are used// You 

10.51 

 
 
 
 
 

P-A 

 
 

A-A 
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have to do this very carefully// (Lendo) After verbs such as 
afford/ manage/ hope/ decide/ agree/ want/  you use... 

94. ALS – To infinitive 
95. P – That’s right/ to infinitive (regista no quadro)// Build up 

sentences related to... don’t think about love between a 
man and a woman/ but be more altruistic and think about 
your community and society// Build up sentences related to 
your community following the example// (Lendo) I hope to 
offer my children a better world// Now do b) and c)// 
Exchange ideas about this// I’ll give you one minute to do 
this 

 
(Alunos iniciam o exercício em grupos) 

 
 

96. P – Well/ let’s start with CA 
97. CA – I want to construct a good community 
98. P – You don’t say construct/ you say... Yes/ AI? 
99. AI – Build 
100. P – Yes/ I want to build a good community// NU 
101. NU – I want to find some money in the street 
102. P – Oh/ so selfish// You only think about yourself// The 

second one// I would like... 
103. A – To have a better world 
104. P – To have a better world// AM 
105. AM – I would like to have a better society 
106. P – Yes/ I would like to have a better society// Is it clear? 

After these verbs we use to infinitive// Now/ certain verbs 
like allow/ encourage/ are followed by an object// Do you 
know the meaning of object? For instance/ I want you to 
be attentive (regista no quadro)// This is a clause// I is the... 

107. ALS – Subject 
108. P – This is the (apontando para o verbo)... 
109. ALS – The verb 
110. P – And this is the... (apontando para o objecto indirecto) 
111. ALS – Object 
112. P -   The object can be a person or a thing// Do you 

understand the meaning of object? 
113. ALS – Yes 
114. P - We use verb plus... 

ALS – «SIL» 
115. P - We use verb plus... 

ALS – «SIL» 
116. P - Ok/ let’s think of the verb advise// Think of a 

sentence with advise 

10.56 

10.59 

 
 
 
 

P-A 

 
A-A 

 
P-A 
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117. A – I advise she to shut up 
118. P – I advise you to be quiet// We use verb plus object 

plus... 
119. A - To infinitive 
120. P – That’s right// Look at this example and build up your 

own sentences// (Lê) Beggars persuade passers by to give 
them some change// Now do two and three 

 
 

(Alunos resolvem os exercícios em grupo) 
 
 
 

121. P – Excuse me// As I haven’t corrected exercise c) I’m 
just going to check// You have done this one// Homeless 
people can’t afford... 

122. A – A house 
123. P – I want you to use a verb 
124. A – To have a house 
125. P – Ok/ that’s right// I can’t afford to have a holiday// 

Now/ MC 
126. MC – Active people encourage old people to be hopeful 
127. P – Very good// Active people encourage old people to 

be hopeful// That group/ AI 
128. AI - Active people encourage old people to try new 

experiences 
129. P – Very good// This group/ NU 
130. NU – Active people encourage old people to do things 
131. P – What things? 
132. A – New things 
133. P - Number two// Old people advise... JU 
134. JU – Old people advise young people to help the ones in 

need 
135. P – Yes/ old people advise young people to help the ones 

in need/ ok// Another way CA 
136. CA – Old people advise young people to help them 
137. P – Ok/ it could be something different/ MI 
138. MI – Old people advise young people to be more 

responsible 
139. P – Very good// Now c)/ (lendo) poor people... allow me 

and permit/ AR 
140. AR - Allow 
141. P – You have to use the verb in the passive voice// Poor 

people... Who has done this one? 
142. A – Is allowed 

11.03 

11.06 

 
 

P-A 

 
A-A 

 
 

P-A 
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143. P – Is poor people singular or plural? 
144. A – Are allowed 
145. P – Do you think they are allowed? 
146. A – No 
147. P – You could say poor people... 
148. A – Aren’t allowed to have a normal life 
149. P – Aren’t allowed... 
150. MB – To ask the bank for credit 
151. P – To ask the bank for a loan// Right/ number three 

(Lendo) After verbs like want/ would like/ ask and expect 
which sometimes take an object and sometimes don’t/ you 
use verb plus object plus... 

152. RI – To infinitive 
153. P - Follow the example// I’m sorry (chama a atenção 

para uma nota na ficha de trabalho)/ you must never do 
this “I want that you...” You could say... 

154. A – I want you to do something 
155. P – Two minutes or three to do this 

 
(Alunos resolvem os exercícios) 

 
156. P – If we have time we’ll listen to another song/ but we 

have to hurry up 
 
 

157. P – PE/ do the first one 
158. PE – I want everybody to be honest and peaceful 
159. P – Oh/ isn’t that sweet? Ok/ what about this group? AI 
160. AI – I want everybody to be happy 
161. P – What about yours/ LU? 
162. LU – I want everybody to help the community 
163. P – Now b)/ FI 
164. FI – I’d like the world to be better 
165. P – Yes/ I’d like the world to be better// MC/ another one 
166. MC – I would like the world to be peaceful 
167. P – That’s right// JR now c) (Lendo) Old people expect 

young people... 
168. JR - Old people expect youngsters to help them 
169. MB – Old people expect young people to have a  decent 

life 
170. P – Old people usually think that you’re not very decent// 

Do you think they are right?  
171. ALS – No 
172. P – Of course not/ you are so decent// What about you/ 

RU? 

11.11 

11.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

 
 
 

A-A 

 
 
 
 
 

P-A 

P-A
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173. RU – Old people would like young people to be more 
concerned and care about the world 

174. P – After certain adjectives such as difficult/ easy and 
interested we use... 

175. MI – To infinitive 
176. P – Complete the sentences below// You have to turn 

over// Ok/ number one// This group/ TI 
177. TI – It’s difficult to be a decent person in a world full of 

hate and unhappiness 
178. P – Hatred/ this is a noun (regista a palavra no quadro)  

Now b)/ (Lendo) It would be interesting to... MB 
179. MB – Make voluntary work 
180. P – It would be interesting to do voluntary work// And 

c)/ FI 
181. FI – I’d like to be good at... 
182. P – This shouldn’t be here in this exercise because it’s a 

preposition// Ok/ After modal verbs we use... 
183. A – To infinitive 
184. P – Do we use to infinitive? 
185. ALS – No 
186. A – Object 
187. P – But infinitive with or without to? 
188. ALS – Without 
189. P – Bare infinitive// After make and let we must always 

use an object/ (Lê o exemplo) Homeless children make me 
cry// Do this quickly 

190. RI – Young people should respect their parents 
191. P - Young people should respect their parents// What 

about b)/ MI? 
192. MI – Old people make... 
193. P – Make... 
194. MI – Make me feel alive 
195. P – Old people make me feel alive/ ok// Because you are 

aware of your youth// Friendship... 
196. TI – Friendship let me do life 
197. P - Friendship let me do life? What’s the meaning of 

that? I don’t know// Friendship lets me... 
198. A – Feel happy 
199. P – Now number six// After prepositions like on/ up/ 

after/ before/ we use... 
200. AC– Ing form 
201. P – That’s right AC// Let’s do this very quickly// I feel 

worried about... 
202. A – «IND» 
203. P – I’m interested in... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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204. A – Helping people 
205. P - Helping people/ that’s right// And I’m looking 

forward to... 
206. A – Travelling 
207. P – Poor people have difficulty in... 
208. A – Having a house 
209. P – And after these verbs/ enjoy/ avoid/ love/ we use... 
210. ALS – Ing form 
211. P – Ok// I want you to do this at home// But wait/ we’re 

going to listen to a song to relax 
 

(Alunos ouvem nova canção “I want you to want me” 
dos Cheap Tricks) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.20 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aula: C13 
Assunto da aula: Infinitivo/Gerúndio 
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
Observadora: Prof. A 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 Os objectivos propostos para a aula foram atingidos pela maioria dos alunos, que 
conseguiram resolver as tarefas propostas com sucesso e reconstruir o seu conhecimento 
prévio relativamente ao uso de estruturas infinitivas e de particípios presente. 
 Relativamente ao foco de abordagem - eficácia da metodologia para melhorar as 
competências linguísticas e comunicativas dos alunos - julgo que a metodologia utilizada 
(método indutivo) se revelou profícua para os alunos. Em 1º lugar, porque é muito mais 
interessante para eles participarem activamente na construção e organização do seu 
conhecimento do que serem considerados um espécie de “autistas tautológicos” que, de acordo 
com a metáfora da “ tábua rasa”, apenas recebem passivamente o novo conhecimento 
transmitido pela professora. De facto ao iniciar a aula com uma música, em que as estruturas 
iam ser trabalhadas na aula, os alunos foram expostos a um ”comprehensible input “das 
mesmas e no momento em que tinham de preencher um resumo sobre o “gist” da canção, e em 
que a utilização de tais estruturas era necessária, não tiveram qualquer dificuldade em o fazer 
correctamente. Contudo, toda esta aprendizagem foi inconsciente e, por isso, o momento 
seguinte da aula foi necessário. De facto, depois do “output” inconsciente das estruturas, a 
professora sistematizou o conteúdo em causa, através do confronto dos alunos com frases-
exemplo e com as regras incompletas, que os alunos (baseados nos exemplos e nas actividades 
anteriores, i. e. o listening e o preenchimento dos espaços do resumo do “gist”  da música) 
tiveram que completar. E para finalizar, o facto de terem de produzir frases em que a 
utilização das estruturas em causa era necessária, e que neste momento exigia uma 
reconceptualização do conhecimento prévio do aluno (que constantemente utilizara a estrutura 
“ I want that you” por causa da interferência da LM), tornou a necessidade de aprendizagem 
de novos conteúdos mais transparente e “meaningful”. 
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Sugestões para a docente: 
Julgo que um abrandamento do ritmo acelerado e uma redução no número de conteúdos 
introduzidos (pareceu-me que não era necessário nesta aula focar os verbos modais, o verbo 
"let" e "make") seria benéfico para os alunos, que teriam mais tempo para reflectir sobre os 
verbos que requerem “to”infinitive” ou “ing-form”, e os verbos modais podiam ser abordados 
noutra aula. Também me parece que se fosse solicitado um pequeno parágrafo de produção 
mais livre para ser integrado nos portefólios, sobre o tema “My community and I” (o que é 
fácil/difícil fazer para desempenhar um papel activo na comunidade; o que gostaria de fazer 
para ajudar a minha comunidade, etc) também seria positivo, pois os alunos iriam utilizar não 
só utilizar as estruturas reconceptualizadas, mas também toda a linguagem que conhecessem, e 
a professora promoveria mais um momento de formação e estruturação da personalidade do 
aluno, que equacionaria as suas actividades e reflectiria sobre as mesmas. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: C13 
Assunto da aula: Infinitivo/Gerúndio 
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
Observadora: Prof. B 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 Penso que os objectivos traçados para esta aula foram atingidos com sucesso, uma vez 
que os alunos realizaram as tarefas propostas eficazmente. Houve um sentido progresso da 
parte dos alunos relativamente aos conhecimentos linguísticos prévios, que com bastante 
naturalidade assimilaram e introduziram a estrutura correcta. Tal não seria visível se a docente 
não tivesse optado pelo método indutivo. A meu ver foi uma boa escolha que resultou muito 
bem com esta turma. De notar que a música é por si um bom veículo de conhecimentos; 
inconscientemente os alunos interiorizam as estruturas correctas, daí estes alunos não terem 
demonstrado dificuldade em produzir com sucesso. 
 Apenas encontro um senão que para a docente em causa não é impeditivo do sucesso, 
mas que o é a meu ver: o ritmo bastante acelerado com que trabalha os conteúdos que introduz 
numa só aula. Julgo que seria mais benéfico atrasar um pouco o processo para dar lugar a 
interiorização por parte dos alunos. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aula: C13 
Assunto da aula: Infinitivo/Gerúndio 
Enfoque da observação: Abordagem da gramática 
Observadora: Prof. C 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 
 

1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 

 
 Os comportamentos foram os esperados. Os alunos realizaram todas as tarefas 
propostas com interesse e empenho, cooperando sempre uns com os outros. Acharam a 
canção agradável e fácil de compreender e revelaram facilidade em realizar as tarefas 
propostas, apresentando sempre novas sugestões para completarem as frases dadas. 
 
 
 
 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
 
 Os objectivos propostos para esta aula foram atingidos uma vez que conseguiram 
preencher com sucesso quase todos os espaços relativos à canção (tiveram de ouvir a 
canção uma 2ª vez por não terem captado a palavra adequada a um espaço) depois de 
terem especulado sobre o tema da canção a partir do título; também reconstruíram o 
conhecimento que já tinham relativo ao uso do infinito e gerúndio, pensando nas regras 
subjacentes ao seu uso. 
 

 
 
 

3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 
modo diferente? 
 
Talvez tivesse inserido um exercício de produção mais livre para finalizar a aula. 
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4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
 

 Mais uma vez, constato a eficácia do método indutivo que torna os alunos muito mais 
activos e empenhados em assimilar e fazer uso de estruturas gramaticais em contextos 
adequados. 
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Reflexões sobre Necessidades e Preocupações da Professora C 
 

 
 

 Em qualquer programa que tem por objectivo o desenvolvimento profissional do 
professor é necessário que o supervisor tenha consciência das preocupações e teorias 
privadas dos professores. Tal conhecimento permite o ajustamento das práticas 
supervisivas às reais necessidades dos professores e, em consequência, poderá potenciar 
o desenvolvimento profissional dos professores de modo mais eficaz. 
 Complete as frases que se seguem de acordo com as suas convicções, sentimentos e 
preocupações face aos itens enunciados. 
 

 
1. A aprendizagem mais importante que esta última aula me facultou... foi saber o 
quanto é importante contextualizar qualquer estrutura gramatical que consideremos 
importante abordar, pois facilita o processo de assimilação do aluno tornando-o activo e não 
apenas receptor. 

 
2. Quando penso sobre a minha experiência enquanto docente, preocupo-me com...o 
facto de muitas vezes os alunos serem considerados seres passivos, apenas receptores e não 
agentes na reconstrução do seu conhecimento. 
... e sinto-me...bem por contribuir para uma postura activa e empenhada por parte do aluno 
no processo ensino aprendizagem. 
 
 
 
3. Eu concordo/discordo consigo no que diz respeito a... poder ter solicitado um pequeno 
parágrafo de produção mais livre de modo a que os alunos pudessem praticar as estruturas 
abordadas. Discordo consigo quando diz que devia abrandar o ritmo, uma vez que os alunos 
já estão habituados e têm reagido bem. Quanto ao número de conteúdos, também discordo 
quando diz que julgava ser desnecessário introduzir, ou antes focar os verbos modais e os 
verbos “let” e “make”, pois já estavam familiarizados com os modais e os verbos” make” e 
“let” são muito usados no dia a dia e, por isso, facilmente aprendidos. 
 
4. Eu classifico a minha experiência de ensino nesta aula como: 
 
a) Pouco satisfatória     b) Satisfatória    c) Muito satisfatória     d) Excelente 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 
 

 
Professora/Aula: C14  
Observadoras: A e B 
Assunto da aula: Orações concessivas 
Enfoque da observação: Ligação entre os momentos da aula 
 
 
Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 
 

1. Que objectivos identificou para estas aulas? 
 

- Demonstrar compreensão das conjunções concessivas como meio de expressar contraste. 
- Reconstruir o conhecimento sobre o funcionamento da língua através de: 

a) constatação das conjugações concessivas em contexto; 
b) construção ou melhor reescrita de frases, construção de regras subjacentes às 

referidas conjunções; 
c) construção de frases que denotem a compreensão das concessivas. 

 - Desenvolver o sentido de cooperação através de resolução de tarefas propostas em 
grupo. 
 

 
 
 

2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivos gerais do 
programa? 

 
 Estes objectivos relacionam-se com os objectivos gerais do programa, nomeadamente: 
- compreensão e interpretação de enunciados orais e escritos; 
- aprofundamento dos conhecimentos da estrutura da língua; 
- desenvolvimento da cooperação e sentido da responsabilidade. 
 

 
 

3. Que materiais pretende utilizar? 
 
- Texto (dado na aula anterior) “Civil Rights and Civil Liberties” do manual World Watch 
10º ano; 
- Ficha de trabalho. 
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4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
 
 A partir da leitura do texto “Civil Rights and Civil Liberties”, realizada na aula 
anterior, os alunos vão identificar expressões/palavras que sugerem contraste e analisarão as 
frases que têm conjunções concessivas (although-however-despiste), reescrevendo-as para 
utilizar a conjunção “but”. Seguidamente, utilizarão outras conjunções, fazendo as alterações 
necessárias. Depois desta prática, reflectirão sobre a construção frásica inerente a cada 
conjunção. Finalmente os alunos produzirão frases relativas ao tópico “Freedom”, fazendo uso 
das conjunções focadas. 
 
 
 
 
5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 
     Se há um encadeamento lógico no modo como a aula é conduzida. 
 
 
 
6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos 
alunos evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a aula? 
 
- Todos os comportamentos que evidenciem que compreenderam os aspectos gramaticais 
focados, utilizando sempre a LE para a resolução das tarefas propostas em grupo, 
nomeadamente a reformulação frásica e a produção livre. 
 
 
 
       Fonte: Michael Koehler (1999) 
        (adaptado) 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
Professora/Aula: C14 
Observadoras: A e B 
Tema da aula: Orações Concessivas 
Enfoque da observação: Ligação entre os momentos da aula 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. P – Do you remember what we talked about yesterday? 
2. DI – The American Declaration of Independence 
3. P – Ok/ the American declaration of Independence and 

also... another important document... 
4. GI – The Emancipation Proclamation 
5. P – That’s right/ GI// Those were two important 

documents// We also focused on the struggle for freedom 
that black people had to carry out... And we also 
mentioned some important public figures in the struggle 
for freedom 

6. MI – Martin Luther King 
7. P – And... GI 

GI – «SIL» 
8. MI – Malcolm X 
9. P – And Malcolm X 
10. DI – We also talked about President Truman 

P – That’s right// I also asked you to find examples 
of contrast in the text// Those examples were... The first/  

11. JU – «INT» (Lê) Although the American Declaration of 
Independence stated “all men are created equal”/ the 
history of this country illustrates quite a different reality 

12. P – Another example of contrast/ AR 
13. AR – But 
14. P – Is “but” in the text? 
15. AR – No 
16. P – “But” expresses contrast/ but I want you to take 

examples of contrast from the text/ LU 
17. LU – However 
18. P – That’s right/ another example 
19. DI – Despite 

 
Transcrição e Descrição da Aula  

 
Hora 

Sentido 
da 

Interacção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

11.32 

A-P 
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20. P – Right! Don’t forget that “despite” is the same as “in 
spite of” 

21. TI – Doesn’t “otherwise” express contrast? 
22. P – No/ it expresses consequence// (Dá um exemplo) “You 

must study/ otherwise you’ll fail”// We’ll talk about that 
later 

23. DI – What about “somehow”? 
24. P – No 
25. DI – What does it mean? 
26. P – Anyway// Now/ I’m going to give you a worksheet 

with these examples taken from the text/ (Distribui 
material) RU/ can you read the first example? 

27. RU – (Lendo) Although the American Declaration of 
Independence stated “all men are created equal”/ the 
his/tó/ry of this country illustrates quite a different reality 

28. P – History/ repeat 
29. RU – History 
30. P – JR/ can you read the second one? 
31. JR – (Lendo) The panel urged government action to 

guarantee equal opportunities in education/ housing and 
employment// However/ many states passed laws 
forbidding officials to carry out any actions to mix races in 
restaurants /pu/blic buses and schools 

32. P – Public buses/ repeat 
33. JR – Public buses 
34. P – Who wants to read the third one? 
35. MC – (Lendo) Despite these important achievements/ at 

the close of the fifties most African Americans still 
attended segregated schools/ lived in single-race 
neighbourhoods/ and few blacks in the south could vote 

36. P – Now/ you are going to underline the words that express 
contrast in each sentence// In the first sentence/ the word 
that expresses contrast is... PE 

37. PE – “Although” 
38. P – And in the second one... 
39. RI – “However” 
40. P – Yes/ and in the third one...JU 
41. JU – “Despite” 
42. P – Now I want you to do activity A)/ (Lendo) Rewrite the 

three sentences above/ making use of “but”// Make the 
necessary changes// Try to do this in groups/ of course/ in 
five minutes 

 
(Alunos resolvem a actividade) 

 

 
A-A 

11.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

A-P

A-P

A-P
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43. P – Well/ the first is very easy... RU 
44. RU – (lendo a sua frase) The American Declaration of 

Independence stated “All Men are created equal”/ but the 
history of this country illustrates quite a different reality 

45. P – Right... You just «IND» “Although” drops and you 
insert “but”// With “although” we need a clause and with 
“but” we also need a clause// Now b)// It could be MI 

46. MI – (lendo) The panel urged government action to  
guarantee equal opportunities in education/ housing and 
employment// But many states passed laws forbidding 
officials to carry out any actions to mix races in 
restaurants/ public buses and  in schools 

47. P – That’s right// What about the third one? This is a bit 
more difficult// (Lendo) Despite these important 
achievements...is this a clause? Do we have a subject/ a 
verb and an object? 

48. ALS - No 
49. P – So/ we have to change it into a clause// RI 
50. RI – They have done important achievements 
51. P - They have done important achievements... Isn’t there a 

better way? 
52. FI – (Lendo a sua frase) There were important 

achievements/ but at the close of the fifties most African-
Americans still attended predominantly segregated 
schools/ lived in single-race neighbourhoods/ and few 
blacks in the South could vote 

53. P – I can see your point/ but you’d better say these were 
important achievements/ but at the close of the fifties most 
African-Americans still attended predominantly segregated 
schools/ lived in single-race neighbourhoods/ and few 
blacks in the South could vote// Now we can think about 
this// With “although”/ “but” and “however”... there are 
characteristics in common// What characteristics? 

54. GI – There are clauses 
55. P – Yes// Do you know what a clause is? It’s a sentence 

with a subject plus a verb and an object// What about 
“despite”? Do we need a clause? 

56. ALS – No 
57. P - In the sentence we have “despite” plus a noun// Now 

rewrite the first sentence making use of “in spite of”// Do 
you remember what you have to use after a preposition? 

58. ALS – Ing form 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

11.41 
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59. P – Ing form if it is a verb// It could also be a noun// For 
instance/ you can say “in spite of the rain” or “in spite of 
raining”// Do number two/ please 

 
(Alunos realizam o exercício) 

 
60. P – MB/ number two 
61. MB – In spite of the American Declaration saying “all 

men are created equal”/ the history of this country 
illustrates quite a different reality 

62. P – Yes/ saying or stating because the verb is “stated” 
(regista a frase no quadro)// You could also do it in a very 
simple way// You could just introduce “the fact that”// In 
spite of the fact that the American Declaration of 
Independence stated “all men are created equal”/ the 
history of this country illustrates a different reality// I’d 
like you to write this down// You don’t have to change the 
verb with “the fact that”// Now/ number three// Rewrite the 
second sentence/ making use of “although” and then 
“despite” 

 
(Alunos realizam os exercícios) 

 
63. P – AI/ can you do this? 
64. AI – (Lendo a sua frase) Although the panel urged 

government action to guarantee equal opportunities in 
education/ housing and employment/ many states passed 
laws forbidding officials to carry out any actions to mix 
races in restaurants/ public buses and  in schools 

65. P – PE/ could you read yours so that we can check if AI is 
right? 

66. PE - (Lendo a sua frase) Although the panel urged 
government action to guarantee equal opportunities in 
education/ housing and employment/ many states passed 
laws forbidding officials to carry out any actions to mix 
races in restaurants/ public buses and  in schools 

67. P – Right! What did you do? First you dropped... 
68. PE – “However” 
69. P – “However” because you used “although”/ right... Now 

use “despite” 
 

(Alunos resolvem o exercício) 
 
 

 
A-A 

 
 
 

 
P-A 

 
A-A 

 
 

P-A 

 
A-A 

11.46 

11.49 

11.50 

11.53 
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70. P – Do you remember something I’ve told you to do if the 
sentence is too complicated? 

71. TI – The fact... 
72. P – The fact... 
73. ALS – That 
74. P – FI 
75. FI - «IND» 
76. P – I’m sorry/ you have to speak up 
77. FI – (Lê a sua frase) Despite of the panel urging... 
78. P – I’m sorry... Do we say despite of”? Don’t forget 

“despite” is the same as “in spite of”// Repeat 
79. FI - «IND» 
80. P – I’m sorry/ you have to repeat 
81. FI - (Lê a sua frase) Despite the panel urging government 

action/ many states passed laws forbidding officials to 
carry out any actions to mix races in restaurants/ public 
buses and  in schools 

82. P – That’s right// Very good// Now rewrite the third 
sentence making use of “although” 

 
 
 

(Alunos resolvem o exercício) 
 
 

83. P – AC/ can you do this? 
84. AC - «IND» 
85. P – I’m sorry/ you have to speak up 
86. AC – Although these were important achievements/ few 

blacks in the south could vote 
87. P – That’s right// Now think about these conjunctions 

“but”/ “however”/ “although”... how are they used? Think 
of the position of “although”// Build up your own rules 

 
(Alunos resolvem tarefa) 

 
88. P – Have you built the first rule/ the rule for “although”? 

JR/ can you read yours? 
89. JR – “Although” is used before a preposition in the 

beginning of a sentence 
90. P – Before a preposition?! Do you say “although at”? 
91. ALS – No 
92. P – It’s usually used at the beginning of a sentence/ but we 

need... 
93. GI – A clause 

 
A-A 

 
A-A 

 
P-A 

11.55 

11.57 

11.58 

12.05 

 
 
 

P-A 
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94. P – Right// A clause with a subject and a verb// You say: 
Although the Declaration of Independence stated “all men 
are created equal”/ the history of the country illustrates a 
different reality// All right// What about “but”? When do 
we use “but”? 

95. GI – Between clauses 
96. P – Yes/ between clauses that... 
97. GI – Contrast 
98. P – Yes// We use “but” between two contrasting clauses// 

If I start a sentence with “but”/ for instance/ “but it is 
raining”/ do you know what I’m talking about? 

99. ALS – No 
100. P – It must be between two clauses// What about “in 

spite of/despite”? Do we need a clause?  
101. ALS – No 
102. P – What do we need? “Despite” is used with... 
103. ALS – The fact that 
104. P – Ok/ with “the fact that” plus... 
105. DI – Ing form 
106. ALS – No/ with a clause 
107. P – That’s right// “Despite” plus “the fact that” plus 

“clause”// Another alternative// If there is a verb... 
108. DI – Ing form 
109. P – Right (regista no quadro)// Look at the example// 

(Lê) Despite these important achievements... we have 
“despite” plus... 

110. AC – Noun 
111. P – Noun/ adjective plus noun// You could say: despite 

her courage/ she didn’t succeed in saving the child// Now/ 
“however”/ MC// How is “however” used? 

112. MC – In the middle of a sentence 
113. P – Yes// What do you have top use after “however”? 

I’m talking about punctuation// You use a comma and then 
a sentence// I mean/ you need a sentence/ then you use full 
stop or semi-colon// Do you know what semi-colon is? 
(regista o sinal de pontuação no quadro) Then “however” 
and comma// Now/ the last group// It’s for you to build up 
sentences related to the issues we’ve been discussing and 
making use of these conjunctions// What issues have we... 
Do you remember? “Issues”/ “subjects”/ “topics”... RI/ do 
you remember? 

114. RI – No 
115. P – Of course you do// What issues have we been talking 

about/ AM? 
116. AM – Slavery 
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117. FI – Freedom 
118. AC – Human rights 
119. MC – Modern slaves 
120. RU – Discrimination 
121. P – Yes/ and what is the text about? 
122. TI – Discrimination against black people 
123. P – Yes/ discrimination against black people... Thinking 

about discrimination/ do you remember what modern 
slaves we’ve talked about? 

124. JS – Suleika 
125. P – Who was she? 
126. JS – A child 
127. P – Ok/ but generally speaking... 
128. AC – Child labour 
129. P – Yes/ and... 
130. TI – Illegal immigrants 
131. P – And also about the plight of some women in some 

Moslem countries// Now/ build up sentences about these 
issues/ making use of the conjunctions 

 
 
 

(Alunos redigem as frases) 
 

132. P – Just to correct the sentences with “although”// This 
group// PE/ can you read your sentence? 

133. PE – Although slavery has been banned in theory and it 
is very real in many countries 

134. P – And? No// Try again 
135. PE – Although slavery has been banned in theory/ it is 

very real in many countries 
136. P – That group over there// Your sentence with 

“although” 
137. LU – Although slavery was abolished in paper/ there are 

many modern slaves 
138. P – Ok/ that group over there 
139. DI – Although the efforts of Britain’s Anti-Slavery 

International to stop slavery/ there are many modern slaves 
140. P – Oh... this sentence is wrong (dirigindo-se ao grupo)// 

This is not a clause 
141. GI – Although children have the right to education/ there 

are some who work hard and can’t go to school 
142. P – All right// And with “but”? This group 
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143. JS – The American Declaration of Independence stated 
“all men are created equal”/ but there is discrimination in 
the world 

144. P – Right/ the American Declaration of Independence 
stated “all men are created equal”/ but there is 
discrimination in the world// Now/ one with “however”// 
That group over there 

145. AR – Everyone has equal rights and opportunities// 
However/ some people like illegal immigrants and black 
people are discriminated 

146. P – That’s right// And one with “in spite of”/ JR? 
147. JR – In spite of going to school/ some children have to 

work hard 
148. P - In spite of going to school/ some children have to 

work hard// And with “despite”? It could be TI 
149. TI – Despite the fact that slavery has been banned in 

theory/ it’s very real in many countries 
150. P – Right// Another sentence with “despite”// GI 
151. GI – Despite people being exploited/ they have the right 

to work only eight hours a day 
152. P – You don’t have to use “people” in the first part 
153. GI - Despite being exploited/ people have the right to 

work only eight hours a day 
154. P - Despite being exploited/ people have the right to 

work only eight hours a day// For your homework/ I want 
you to build up more sentences with “but”/ “although”/ 
“however”/ “in spite of” and “despite” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.20 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aula: C14 
Assunto da aula: Orações concessivas 
Enfoque da observação: Ligação entre os momentos da aula 
Observadora: Prof. A 
 
 
 As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na 
reflexão que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões 
semelhantes no seminário de pós-observação.  
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 

 
 Os objectivos propostos para a aula foram atingidos, uma vez que os alunos 
demonstraram compreensão das conjunções concessivas e conseguiram reconstruir o seu 
conhecimento sobre o funcionamento da língua através da construção de frases (paráfrases) 
com as conjunções concessivas, das regras de utilização dessas conjunções e de frases da sua 
autoria sobre a temática da unidade, exprimindo contraste. 
  Relativamente ao foco de observação (encadeamento lógico da aula) considero que a 
docente geriu a aula de modo linear e com uma lógica interna que facilitou aos alunos a 
compreensão dos novos conteúdos, através da sua relação com o seu conhecimento prévio 
sobre o modo como se exprime contraste nomeadamente através da conjunção “but”. Com 
efeito, a docente partiu do conhecimento que o aluno já possuía sobre “expressing contrast”, 
para a introdução de novos modos de o fazer nomeadamente recorrendo às conjunções 
“although”, “despiste”, “in spite of” e “however” . Assim e depois de analisarem algumas 
frases do texto em que os vocábulos em questão eram utilizados, os alunos rescreveram essas 
frases mantendo o sentido original das frases iniciais e, num 2º momento, analisaram os vários 
exemplos para procederem à construção das regras das conjunções concessivas. Finalmente, e 
num último momento dedicado à produção, os alunos redigiram frases da sua autoria sobre os 
temas tratados nas aulas, utilizando as conjunções discutidas na aula. Penso, como já afirmei, 
que a aula seguiu uma lógica linear. Porém, ao invés de redigirem frases, os alunos poderiam 
ter redigido um texto em que utilizassem não só as conjunções abordadas nesta aula, mas 
também todo o vocabulário e estruturas que conhecem e transformando este passo da aula num 
momento de produção mais livre, em que a coesão do texto serviu, naturalmente, como factor 
a valorizar na avaliação do mesmo. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 

Professora/Aula: C14 
Assunto da aula: Orações concessivas 
Enfoque da observação: Ligação entre os momentos da aula 
Observadora: Prof. B 
 

 
 
 As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na 
reflexão que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões 
semelhantes no seminário de pós-observação.  
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3. Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 Mais uma vez, os objectivos traçados para a aula foram atingidos pelos alunos com 
sucesso, uma vez que estes compreenderam com facilidade o funcionamento das conjunções 
concessivas, fazendo uso correcto das mesmas nos exercícios propostos (quer ao parafrasear, 
quer ao produzirem as suas próprias frases). 
 Relativamente ao enfoque de observação - o encadeamento lógico da aula -  uma vez 
mais a docente soube conduzir linearmente e com clareza a aula, o que permitiu a assimilação 
dos conteúdos e a progressão dos alunos na sua aprendizagem linguística. Foi também eficaz, 
o recurso a uma conjunção que exprime contraste já do conhecimento dos alunos - “ but” - o 
que facilitou  o processo de compreensão e assimilação dos vocábulos novos (conjunções 
“Inspite of; Although, Though, Despiste”). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 401

 
GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 

Professora/Aula: C14 
Assunto da aula: Orações concessivas 
Enfoque da observação: Ligação entre os momentos da aula 
Observadora: Prof. C 
 
 
 
 As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na 
reflexão que irá fazer sobre a sua aula, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e 
personalizada sobre a sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 
 
 

1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 

 
 Os comportamentos dos alunos foram consistentes com o que esperava que ocorressem 
nesta aula, uma vez que participaram dum modo muito positivo em todas as tarefas 
propostas. Revelaram responsabilidade, cooperação e envolvimento, o que facilitou a 
assimilação das estruturas abordadas (conjunções concessivas).  
 
 
 
 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
 
 Os objectivos foram atingidos, uma vez que os alunos demonstraram compreensão das 
conjunções concessivas, fazendo as alterações necessárias para fazer uso das diferentes 
conjunções em reescrita de frases e ainda em produzir as suas próprias frases. Também 
reconstruíram o conhecimento que tinham sobre o conhecimento da língua, através da 
construção de regras e dos exercícios acima mencionados. 
 
 
 
3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 
modo diferente? 

 
Foi uma aula muito positiva, portanto não alterava nada 
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4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
 
           Considero que houve um encadeamento lógico no modo como a aula foi conduzida, 
começando com exercícios de identificação de palavras que expressam contraste, passando a 
parágrafos com a conjunção que já dominavam previamente (but) e por fim trabalhando as 
outras conjunções. Depois destes exercícios, os alunos passaram à reflexão sobre o 
funcionamento da língua para construir as regras subjacentes às orações concessivas para por 
fim, construírem as suas próprias frases. 
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Reflexões sobre Necessidades e Preocupações da Professora C 
 

 
 Em qualquer programa que tem por objectivo o desenvolvimento profissional do 
professor é necessário que o supervisor tenha consciência das preocupações e teorias 
privadas dos professores. Tal conhecimento permite o ajustamento das práticas 
supervisivas às reais necessidades dos professores e, em consequência, poderá potenciar 
o desenvolvimento profissional dos professores de modo mais eficaz. Complete as frases 
que se seguem de acordo com as suas convicções, sentimentos e preocupações face aos 
itens enunciados. 

 
 
1. A aprendizagem mais importante que esta última aula me facultou... foi 
constatar o quão importantes e de fácil compreensão são as estruturas gramaticais, 
desde que bem contextualizadas e introduzidas de um modo espontâneo. 
 
 
2. Quando penso sobre a minha experiência enquanto docente, preocupo-me 
com... a mecanização a que os alunos são sujeitos para trabalhar qualquer estrutura 
gramatical. 
... e sinto-me... feliz por não fazer isso, por levar os alunos a utilizar de um modo 
espontâneo e inteligente (lógico) as estruturas gramaticais abordadas. 

 
 

3. Eu concordo/discordo consigo no que diz respeito ao modo lógico como geri a 
aula, facilitando a compreensão dos novos conteúdos por parte dos alunos. Discordo 
consigo quando diz que, em vez de pedir aos alunos que redigissem frases fazendo uso 
das várias conjunções concessivas, deveria ter-lhes solicitado a redacção de um texto. 
Na minha opinião seria muito forçado fazer um texto com uma sequência lógica, no 
qual fossem usadas todas ou quase todas as conjunções. Em vez disso, fizeram frases 
soltas sobre o tema abordado e, mais tarde, comprovaram a interiorização dessas 
conjunções e outras também leccionadas ao fazerem uso dessas conjunções em 
composições sobre Freedom”. Como comprovam as fotocópias das composições que 
tirei. 
 
4. Eu classifico a minha experiência de ensino nesta aula como: 

 
a) Pouco satisfatória     b) Satisfatória    c) Muito satisfatória     d) Excelente 
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C15 e 16 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PRÉ-OBSERVAÇÃO 
 

 
Professora/Aulas: C15 e 16  
Observadoras: A e B 
Assuntos das aulas: Women’s Rights e Unless/Otherwise 
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
 
 
 
 Responda às questões que se seguem para que as possa discutir no seminário de pré-
observação com os elementos do seu grupo de trabalho. 
 
 
1. Que objectivos identificou para estas aulas? 
 

- Utilizar a LE para: 
a) indicar direitos inerentes aos Homens e Mulheres; 
b) especular sobre a situação das Mulheres em países muçulmanos. 

- Desenvolver capacidade de raciocínio através da formulação de hipóteses sobre 
conteúdo de um texto e formulação de objectivos para a leitura de um texto sobre “The 
Taliban”. 

- Emitir juízos de valor relativos a hábitos, costumes e tradições consideradas aberrantes 
numa sociedade respeitadora dos direitos em geral. 

- Reconstruir o conhecimento sobre o funcionamento da língua relativa às conjunções 
“unless” e “otherwise” através de exercícios de grau de dificuldade crescente. 

- Desenvolver o sentido de cooperação e responsabilidade através da resolução das 
tarefas propostas em grupo. 

 
 
2. De que modo é que estes objectivos se relacionam com os objectivo gerais do 
programa?  
 
 Estes objectivos relacionam-se com os objectivos gerais do programa, nomeadamente: 

- compreender e interpretar enunciados orais e escritos, 
-  desenvolver espírito crítico, 
- tomar consciência de valores inerentes ao bom cidadão, 
- emitir juízos de valor, 
- aprofundar o conhecimento da estrutura da língua 
- desenvolver práticas de relacionamento interpessoal favoráveis ao exercício do sentido 

de responsabilidade e cooperação. 
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3. Que materiais pretende utilizar? 
 

- Ficha de trabalho relativa aos direitos dos Homens e Mulheres. 
- Texto retirado do manual Travelling 10º ano 
- Texto retirado da revista  Marie Claire 
- Imagem retirada da revista Marie Claire  
- Ficha de trabalho relativa às conjunções “unless” e “otherwise”. 

 
 
4. Que metodologias pretende utilizar? Justifique. 
 
 Depois de ter introduzido o tema, os alunos trocam impressões em grupo sobre os 
direitos dos Homens e Mulheres (comuns e os diferentes). Num segundo momento, os alunos 
especulam sobre determinados aspectos relativos às Mulheres em países muçulmanos a um 
nível mais geral porque depois vão especular sobre a vida de uma mulher da Arábia Saudita 
em particular. Seguidamente, confirmam e/ou corrigem as suas hipóteses com a leitura do 
texto e fazem exercícios de interpretação to texto para desenvolverem sua compreensão sobre 
o mesmo. Num terceiro momento (segunda aula), os alunos descrevem uma imagem opinando 
sobre ela e traçam objectivos para a leitura de um texto relativo ao regime Taliban. Depois de 
identificarem informação que vai ao encontro dos seus objectivos, os alunos são questionados 
sobre aspectos mais negativos de determinadas culturas, de modo a evidenciar determinados 
valores tão necessários numa sociedade cumpridora e sã. Num último momento, os alunos 
focarão a sua atenção em duas frases com as conjunções “otherwise” e “unless”, apontando o 
seu significado em contexto. Para comprovar que compreenderam, os alunos farão um 
exercício de preenchimento de espaços, seguindo-se a construção de regras. Finalmente os 
alunos farão exercícios de reescrita, acabando na produção livre. 
 
 
 
5. Que aspectos da sua prática de ensino deseja que observemos?  
 
 Desejo que observem o modo como incentivo uma leitura reflexiva e crítica centrada 
na formulação de objectivos pelo próprio leitor, assim como o modo como facilito uma 
consciencialização do aluno para uma sociedade democrática, nomeadamente justiça, 
igualdade, solidariedade, liberdade, respeito... 
 
 

6. Sobre que comportamentos dos alunos deseja feedback? Que comportamentos dos alunos 
evidenciam que os alunos atingiram ou não os objectivos propostos para a aula? 
 

- Respostas às questões formuladas. 
- Formulação de hipóteses e objectivos de leitura. 
- Resolução das tarefas propostas utilizando a L. E. 
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 
 
Professora/Aulas: C15 e 16 
Observadoras: A e B 
Assuntos das aulas: Women’s Rights e Unless/Otherwise 
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
 
 
 
 
 

1. P – Today we are going to talk about another problem that 
has to do with Freedom// You know that most men have no 
problems concerning their own freedom// Let’s think about 
women in our society// Do you think women have achieved 
an equal status to men? 

2. ALS – No 
3. P – How different are women’s and men’s status in society? 
4. TI – Men have more professional... How do we say 

"privilégios"? 
5. P – You mean that concerning career/ men have more 

privileges than women// Yes AC? 
6. AC – There are more women attending University than men 
7. P - There are more women attending University than men? 
8. ALS - Yes 
9. P – There has been progress and in the past men and women 

didn’t have the same opportunities regarding education// 
Nowadays it is different// Women and men have almost the 
same rights// Do you think women and men are totally 
equal? 

10. ALS – No 
11. P – Do you think both women and men should have the 

same rights/ exactly the same rights? Or/ do you think there 
are rights specifically designed for men and women? You’re 
going to think a bit in groups and then you’re going to fill in 
these boxes// Pinpoint some rights that women and men 
should have... One right women and men should have is... 

12. ALS – Education 
13. P – But I’m sure that if you think you’ll come to the 

conclusion that there are rights only women have... 
14. TI – Pregnancy 
15. P – Only women get pregnant// Think of some rights/ but be 

quick 

 
Transcrição e Descrição da Aula  

 
Hora 

Sentido 
da 

Interacção 

 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 

11. 33 
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(Alunos resolvem a tarefa em grupo) 

 
 

 
16. P – What rights should both men and women have? 

“Should” is in brackets because they are supposed to have 
those rights but some of them don’t// This group/ RI 

17. RI – Vote 
18. P – Vote (regista no quadro)// Another right/ JR 
19. JR – Freedom of speech 
20. P - Freedom of speech (regista)// AM 
21. AM – Education 
22. P – Education (regista)// NU  
23. NU – Security 
24. P – Security (regista) 
25. TI – Security is like safety? 
26. P – Safety is different from security// You have safety 

regulations/ for example/ to wear a helmet to protect your 
body// And security is to have something that «IND»// That 
group there 

27. MB – Medical assistance 
28. P - Medical assistance (regista)// Is there any other right 

you’d like to add? 
29. NU - No 
30. A – The right to work 
31. TI - «IND» 
32. P – If you don’t work/ you can’t live on// For you... I know 

what you mean/ it’s more of a duty than a right/ but there are 
many people who want to work and can’t 

33. TI – How do we say/ when we’re older... we have a ...  
34. P – Pension 
35. TI – Yes 
36. P - The right to have a pension in old age// What about 

different rights for men and women? 
37. TI - Pregnancy 
38. P - You’re not going to tell me pregnancy is a right/ are you 

TI? 
39. TI – Pregnancy no/ but the right to leave work 
40. P – This is the right to a maternity leave// Do you think it 

should be for both men and women? 
41. ALS – Yes 
42. P – Why? 
43. TI – Because the father has rights too 
44. P – Who gives birth to the child? 

 
A-A 

11. 35 

11. 38 
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A-P

A-P

A-P
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45. ALS – Women 
46. P – Who should stay at home for four months to look after 

the child? 
47. ALS (rapazes) – Men 
48. ALS (raparigas) – Women 
49. TI – But when the mother feels sick/ she needs a man to 

look after her 
50. P – Both can stay at home for a time...The right to a 

maternity leave (regista) 
51. TI – But the women have more time to leave work 
52. P – I think it’s four months 
53. MC – And men is only one or two weeks 
54. P – Ok/ you could say/ men should have the right to be at 

home for a while after the child has been born// Is there any 
other right you’d like to add? 
ALS – «SIL» 

55. P - Different rights for women and children 
56. MB – For women and children? 
57. P – Sorry/ for women and men// Nowadays/ women’s rights 

are taken for granted in western countries// Do you 
understand the meaning of “taken for granted”? It’s a fact 
and no one questions that// What about Moslem countries? 

58. TI – What are Moslem countries? 
59. P – Those are countries whose religion is Islamic// There are 

many strict rules concerning women// You’re going to 
speculate... there’s nothing in common between western 
women and women in these countries// You’re going to 
speculate about  problems that may emerge concerning 
marriage/ career/ social life and others// Another five 
minutes 

 
 

(Alunos resolvem a tarefa) 
 
 

60. P – Let’s start// What can you say about marriage/ RI? 
61. RI – They can’t choose who they want to marry// It’s the 

family 
62. P – Do you agree? Do you think they can love the ones they 

want? 
63. ALS – No 
64. P – (solicitando RI) Could you repeat? 
65. RI – They can’t choose... 
66. P - ... their... 
67. TI – ... their husbands 

11. 44 

11. 49 
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A-P
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68. P – You could say/ they can’t choose their husbands 
(regista)// There are arranged marriages// Alright/ careers/ 
that group/ LU 

69. LU – They can’t work 
70. P - They can’t work/ they can’t have a career// What about 

social life/ FI? 
71. FI – They have to be very “restrictions” 
72. P – Can you repeat? 
73. FI – Their social life is very restrict 
74. P – ...ed/ You could say their social life is very restricted 
75. FI – The only people that... 
76. P – Yes/ FI? The only people that... 
77. FI - ...they know is their relatives  
78. P – In their relationships/ the only people they get on with 

are their families// You could say that they don’t have 
many... 

79. A - ... friends 
80. P – What else/ AC 
81. AC – They can’t go out alone 
82. P – You could say they are treated like... 
83. TI - ... like objects 
84. P – What about family/ AI? 
85. AI – Women take care of the children and do the housework 
86. P – (Regista) Alright// Is there any other duty that you’d like 

to add? 
87. TI – They can’t show their body/ they have to be hidden... 
88. P – They are kept in purdah// It means that they have to hide 

all their body/ except their eyes// They have to wear those 
long veils// Alright/ now you’re going to read a text about 
Sara/ a young woman/ who was born in Saudi Arabia/ a 
Moslem country// The title is “Father - the Decision-Maker 
in All Matters”// First of all/ “Father - the Decision-Maker 
in All Matters”/ which clues does the title give you about the 
contents of the text?  

89. A – Her father decides everything in her life 
90. P – Yes/ her father decides everything in her life/ 

including... 
91. ALS – Marriage 
92. P – Marriage// All right... Before you read the text/ you’re 

going to speculate about Sara’s personality/ about the 
decisions Sara’s father may have to take as far as she is 
concerned/ and about the relationship between Sara and her 
father (distribui ficha de trabalho)// Just speculate/ don’t 
read the text 

 11. 55 
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(Alunos iniciam a tarefa) 
 
 
 
 

93. P – Ok/ what did you say about Sara’s father’s personality/ 
TI? Not TI/ PE 

94. PE – He’s very conservative 
95. P - He’s very conservative (regista)// Another characteristic/ 

RU 
RU – «SIL» 

96. P – MI 
97. MI – Possessive 
98. P – Possessive (regista)// Another one/ NU 
99. NU – Strict 
100. P – Strict (regista)/ another one 
101. A – Rude 
102. P – Rude (ri)/ it could be// Another one/ AI 
103. AI – He’s a tyrant 
104. P – He’s a tyrant (regista)/ JU 
105. JU – Intolerant 
106. P – Intolerant (regista)/ AC 
107. AC – He’s that kind of man that knows everything 
108. TI – Intelligent 
109. P – No/ you could say big headed (regista)// What about 

Sara’s personality? 
110. MC – Sweet 
111. P – Sweet (regista)// Another/ RI 
112. RI – Shy and unhappy 
113. P – Shy and unhappy// You could say sad (regista)// 

What else AI? 
114. AI – Conformist 
115. P – Conformist (regista) 
116. A – Revolted 
117. P – Rebellious// Ok/ what is Sara’s life like? Do you 

think she’s cheerful or sad? 
118. ALS – Sad 
119. P – What about the decisions her father has to take/ JS? 
120. JS – About her social life and her career 
121. P – What else? 
122. JS – Her future 
123. TI – Marriage 
124. A – Her goals 
125. P – In short/ her lifestyle// What about the relationship 

between Sara and her father/ FI? 
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126. FI – They are distant 
127. P - They are distant from each other// Repeat 
128. FI - They are distant from each other 
129. P – What else? 
130. MB – Fear 
131. P – A relationship based on fear... What else? 
132. A – Oppression 
133. P – Oppression// What else? 
134. TI – /Ti/ranny 
135. P – Tyranny// Now/ you’re going to read the text in order 

to confirm or correct your predictions 
136. TI – What means the third word? “Wretched”? 
137. P – I don’t usually give you the synonym of a word/ but 

look at the context// (Lendo) I felt wretched for my favourite 
sister Sara/ She was crying in Mother’s arms// It was Sara’s 
sixteenth birthday/ and she should have been rejoicing/ but 
Mother had just relayed distressing news from Father// 
What’s the meaning of “wretched”? I felt... 

138. TI – Horrible/ sad 
139. P – I pitied Sara and I felt sorry// As you can see the 

context is very important 
 
 

(Alunos lêem o texto) 
 
 

140. P – What can you say about your predictions// Were you 
right about Sara’s father personality? 

141. ALS - Yes 
142. P – That group was right// Did she accept the father’s 

decision? 
143. ALS – No 
144. P – No/ but we don’t know what happened 
145. A – She was sweet and sad 
146. P – Yes/ you were right about that also// You’re going to 

do this group here/ you’re going to say if these statements 
are true/ false or not stated 

 
 

(Alunos iniciam a actividade) 
 

147. P – GI/ (lendo) In the text it is suggested that Sara gets 
on well with her sister// Is this true? 

148. GI – Yes//True 
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149. P – (lendo) In their country it is the father that always 
decides on his daughters’ marriage 

150. A – Not stated 
151. P – Is it not stated? 
152. MC – False 
153. P – Who decides on marriages? 
154. A – Older females 
155. P – (lendo) So it is false// Sara’s mother did nothing to 

help Sara 
156. GI – False (lendo a frase do texto) Mother had tried to 

intervene 
157. P – Mother had tried to intervene (Lendo)// The man 

Sara was supposed to marry had a lot of children 
158. A – Not stated 
159. P – Let’s do three// Complete the sentences according to 

the text// Although Sara was too young... 
160. AC – She had to marry with an older man 
161. P - She had to marry an older man/ without “with”// 

(Lendo) She had lots of dreams to fulfil; however... 
162. JS - ...her father has... 
163. P – Has?! Just use simple past 
164. JS – Her father destroyed all of them 
165. AC – Her dreams... 
166. P – Yes/ AC? 
167. AC – Her dreams didn’t come true 
168. P – However/ her dreams didn’t come true or her father 

destroyed all of them  
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PROTOCOLO DE OBSERVAÇÃO 

 
Professora/Aulas: C15 e 16 
Observadoras: A e B 
Assuntos das aulas: Women’s Rights e Unless/Otherwise 
Enfoque da observação: Procedimentos de leitura 
 
 
 
 
 
 

1. P – Have you done your homework? 
2. ALS – Yes 
3. P – Just to remind you/ what do you remember about Sara/ 

MI? 
4. MI – She was sixteen and she was to marry a 62 year old 

man 
5. P – She had to marry a 62 year old man// What do you feel 

about this situation? 
6. TI – Sorry 
7. P – Do you think it is fair? 
8. ALS – No 
9. P – What could be done to put an end to these situations? 

ALS – «SIL» 
10. P – You know/ a girl your age/ with a bright future/ and she 

is forced to marry a 62 year old man// What do you think 
might be done to put an end to that situation? 

11. TI – Hum... I think... 
12. P – Do you have a suggestion/ TI? 
13. TI – I just have one question/ but I ... (faz uma indicação 

que coloca a questão mais tarde) 
14. AC – They should fight for their rights 
15. P – But how should they fight for their rights? 
16. AC – They should be together against men and talk about 

that kind of culture 
17. P – Ok/ we’ll talk about that later 
18. TI – When her husband will die/ will she get anything? 
19. P – Oh/ her husband will die earlier than she and you think... 
20. TI – She could get his money 
21. P – Oh/ inherit? That would be an advantage (ri) 
22. TI – I don’t know if in that culture women can have that 

money 

 
Transcrição e Descrição da Aula  
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23. P – I don’t think women can get that money// Speaking 
about women in Moslem countries/ what roles are women 
expected to play in Moslem countries? 

24. GI – They can’t decide their future/ their life... They can’t 
have their rights 

25. P – Ok// What would you do if you were in Sara’s shoes/ 
AR? 

26. AR – I don’t know 
27. P – You don’t know? 
28. AC – I would run away... 
29. P – You would run away 
30. AC - It’s awful 
31. P – Often?! 
32. AC – Awful 
33. P – Oh/ yes/ undoubtedly it is awful// JS/ what would you 

do? 
34. JS – I won’t marry... 
35. P – You wouldn’t 
36. JS – I wouldn’t marry a man I didn’t love 
37. P – Yes/ a man you didn’t know and much older// 

Sometimes/ things are easier for you// You should try to feel 
their pain and their problems// I’m going to show you a 
picture// Look at this picture we have here (Lê a legenda) 
“Women risks their lives for education”// After all/ there are 
women fighting for education in Moslem countries// What 
do you see here/ JR? 

38. JR –A woman... 
39. MI – «INT» A woman kept in purdah 
40. P – Yes/ a woman wearing a floor-length veil/ a burqa 

(regista no quadro)// Only her eyes are not hidden// Now/ 
compare this with yourselves/ as far as clothes are 
concerned// What can you say about that? I’m talking 
specifically to women// What do you think? 
ALS – «SIL» 

41. P – What conclusions can you draw? 
42. JR – We are free  
43. AC - Different... 
44. P – Different?! Just different?! Do you think that word is 

meaningful enough? 
45. A – No 
46. P – Speaking about the situation of this woman and your 

situation 
ALS – «SIL» 

47. P – What can you say? 
ALS – «SIL» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-A 
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48. P - You have never thought about this/ have you? You 
should think about the other’s problems// Do you think thy 
like wearing these veils/ RI? 

49. RI – No 
50. P – Why do they wear them? 
51. AC – They are forced 
52. P – Ok/ but why don’t they disrespect these rules? 
53. AC– They are totally dependent 
54. P – They are totally dependent// Do you think it is right to 

go against the rules? 
55. DI – In that case/ yes 
56. P – You think it is right because this is against the basic 

human rights// We are going to talk about women from 
another country (distribui material)// Where was Sara from/ 
do you remember? 

57. MB – Saudi Arabia 
58. P –You are going to read about women’s plight in another 

country/ Afghanistan// Think about women’s rights// The 
first clue has already been given to you// (lendo introdução 
de um texto sobre o regime Taliban) Say what you’d like to 
know “Education: Are they allowed to attend school?” 
Wouldn’t you like to think about education? I’d like you to 
think about other pieces of information you’d like to know// 

 
(Alunos iniciam a tarefa em grupos) 

 
59. P – Think of yourselves as the young people that you are// 

Compare yourselves to them 
60. TI – What is women’s plight? 
61. P – TI doesn’t know the meaning of plight// (lê a frase) 

“Women’s plight is equally outrageous”/ what do you think 
the meaning of plight is (dirigindo-se à turma) 

62. MB – Their lifestyle 
63. P – The way they live// So/ are they free? 
64. ALS – No 
65. P – So/ the ... in which they live are outrageous 
66. MB – The conditions... 

 
 

67. P – Have you finished? 
68. ALS – No 
69. TI – Teacher/ we only do questions? 
70. P – Yes/ you ask the questions and read the text to get the 

answers to them 
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71. P – Well/ the first question you have... 
72. FI – Are they employed? 
73. P – Are they employed/ do they work (regista)? Another 

group 
74. AM – Can they choose their future? 
75. P – What do you mean with “choose their future”? 
76. AM – Take decisions 
77. P – Can they take decisions... Do you think they can take 

decisions? 
78. ALS – No 
79. P – Do you remember the text about Sara/ “Father: The 

Decision Maker in All Matters” (título do texto analisado na 
aula anterior)? I think you already know the answer to these 
questions 

80. TI – Can they vote? 
81. P - Can they vote... (regista)// Another 
82. MI – How are they treated? 
83. P – In what circumstances? How are they treated/ where? 
84. MI – How are they treated by their families... 
85. P – Could you be more specific? For instance/ you live with 

your family// How do you feel when you get home? 
86. ALS – Tired 
87. P - What do you do when you get home? 
88. A – Rest 
89. RI – Can they go out? 
90. P - Can they go out (regista) 
91. TI – If they go out/ they may not return home 
92. GI – Can they choose their husbands? 
93. P – Do you think they can? 
94. GI – No 
95. GI – Can they attend public places? 
96. P - Can they attend public places? (regista) What about 

family ties?  When you get home and you don’t have a 
subject to study/ what do you do? 

97. AI – Sleep 
98. A - Things 
99. P – Yes/ you do things to occupy your time// Think of them 
100. AC – Can they have hobbies? 
101. P - Can they have hobbies... (regista) It’s a good 

question/ AC// I’m going to give you some information/ but 
you won’t find some of the answers/ for instance can they 
vote... But I don’t think they can vote// You’re going to read 
an article from Marie Claire  in order to check if you were 

16.54  
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right or wrong// The regime forbade women to...(Lê lista do 
que as mulheres não podiam fazer) 

102. P – Now/ do you have the answers to your questions? 
Could they go out? 

103. A – Yes/ with a male friend 
104. P – Not friend/ relative// Did they work? 
105. TI – Yes/ in the house 
106. P – Ok/ but here/ employment... when we talk about 

employment it’s not the house work that we mean 
107. TI – But there are people that work at home and send 

their work by computer 
108. P – Ok/ that’s telecommuting// How were they treated by 

the family? Could they watch TV/ videos/ movies? 
109. ALS – No 
110. P – Could they listen to music? 
111. ALS - No 
112. P – So/ they were not free even at home// Now/ checking 

these rules... do you remember your first speculations that 
you checked with Sara’s text? But it was not enough when 
you speculated about Asian women’s situation// Do you 
remember what you said about social life? 

113. MI – Very limited 
114. P – Yes/ with many restrictions// And now you know... 

What can you say about their social life? 
115. TI – Almost absent 
116. P – Yes/ it barely exists// Now/ as you can see/ the 

Taliban/ this regime... do you think it was fair that these 
women had to suffer outrageously/ so much? 

117. TI – No/ it was unfair 
118. P – Completely unfair// What do think we/ citizens who 

care/ should do for women in moslem countries? Remember 
that girl that was killed because of the apathy of those 38 
witnesses? 

119. DI – We don’t do nothing... We are well in life 
120. P – Do you think that at an individual level/ we could 

change things? 
121. AC – No/ but as a community we can work with the 

other people and do things 
122. P – What is a group/ MC? 
123. MC – A group 
124. P – A group is a group (ri)// A group is an assembly of... 
125. ALS -  People/ individuals 
126. MC – Alone we are weak/ but together we can be strong 
127. TI – I have a question// Women don’t accept this culture 

but men accept and are happy with it? 
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128.  P – Yes 
129. TI – So/ it’s difficult 
130. P – You could say this is culture/ they are used to it and 

some cultures are very strong 
131. TI - They seem to use violence with women/ but if they 

revolt they might be killed 
132. P – Cultures are very important/ but do you think 

cultures should remain untouched? 
133. TI – Yes 
134. P – Even when human rights are disrespected/ we 

shouldn’t interfere? 
135. TI – Barrancos 
136. P – Yes/ the bull fights// Do you think that they should 

exist? 
137. TI – Yes 
138. P – Why? 
139. TI – Because it’s a tradition and if we stop these bull 

fights we also have to stop killing fish/ lobsters... 
140. P – Oh/ but it’s completely different! 
141. AC – A tradition is for fun and killing animals is for our 

life 
142. P – Listen to AC// Those animals are killed to feed us... 
143. TI – Talking about culture/ I think we drink too much 
144. P – Pardon? Do you think we drink too much? 
145. TI – Of course we drink too much... Not you/ but the 

Portuguese 
146. P – Do you know anything about Germany and England? 
147. TI – I’m talking about wine and they drink beer/ not 

wine 
148. P – But they do get drunk 
149. TI – The percentage of people that are drunk in Portugal 

is much higher 
150. P – I don’t think you’re right... That’s not very accurate 
151. TI – I read a survey made in Europe 
152. P – But coming back to the bull fights/ those bulls are 

chased and killed just to entertain people// That’s 
outrageous!! 

153. TI – In Spain they do that 
154. P – But many Spaniards are fighting against it/ 

protesting... When tradition includes cruelty/ it should be 
banned 

155. TI – But there are many traditions that are cruel 
156. P – Undoubtedly! But that doesn’t mean that we should 

go on with those cruelties against bulls!! 
157. TI – There are bulls in Uniagri... 
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(Alunos riem) 
158. P – But that’s different// They are killed to feed us// Do 

you agree with TI? MC... 
159. MB – May I go to abstention? 
160. P – Of course not!! Don’t you have an opinion? 
161. MB – No 
162. P – That’s a problem... You should have an opinion 
163. TI – Do you know that tradition when fishermen put 

children in the water? 
164. P – Yes 
165. TI – We should stop that too 
166. P - That’s a bit cruel/ but they don’t kill anyone// They 

just frighten the kids// Look at this (lendo frase do texto) 
“Risking their lives for education” Why do you think they 
risk their lives for education? Why is education worth 
risking lives for? 

167. MB – Because they are trying to change things 
168. P – And education is the means to change things// They 

can learn and grow 
169. TI – There are some traditions that I don’t agree with/ 

but... 
170. P – You should rethink your opinion/ TI 
171. TI – There’s nothing wrong with Barrancos 
172. P – Have you seen those bulls bleeding? 
173. TI – Yes/ and I’m amused// There are a lot of traditions/ 

like throwing tomatoes in Spain 
174. P – Well/ I’d say that’s stupid/ but nothing more// You’re 

going to read a text that refers to even more cruelty than 
TI’s//  (Lê enunciado) Freshta is 26// She was an undercover 
reporter who travelled across Afghanistan and risked her life 
to document the atrocities of the Taliban 

 
(Alunos lêem o texto) 

 
 

175. TI - «IND» 
176. P – Yes/ it’s a sort of shock 
177. TI – But they can’t talk 
178. P – Yes/ “talk” 

 
179. P – This is reality// Witnessing executions and eating 

popcorn at the same time// Fortunately there is that 
association of women/ RAWA/ that has schools in which 
women can learn how to defend themselves// Let’s focus 
your attention on something more specific// It’s a structure// 
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These sentences are about the text you’ve just read (Lê as 
frases) “These women won’t improve their living conditions 
unless they fight for their rights” and “Afghan women 
mustn’t attend school otherwise they’ll be punished”// What 
sentence expresses the idea of if not? 

180. ALS – B 
181. P – Do you think it’s B? 
182. ALS - A  
183. P – If it’s not B/ it’s A// Which clause is followed by a 

consequence? 
184. AC – B 
185. P – Can you change this into an if clause? Women won’t 

improve their living conditions... 
186. JS – If they don’t fight for their rights 
187. P – Fill in the gaps with if/ unless or otherwise// 

(exemplificando o uso de otherwise)// You must do this/ 
otherwise I’ll kill you// What am I doing? 

188. TI – Warning 
189. P – I’m threatening you// Do exercise three 

 
(Alunos resolvem o exercício) 

 
 

190. TI – Already finished 
191. P – Ok/ RI 
192. RI – If these women didn’t fight against the Taliban/ 

they would go on being cruelly tortured 
193. P – Right/ MC 
194. MC – Nobody would ever know about these women’s 

plight/ unless people like Freshta publicised it 
195. P – AM/ next 
196. AM – The students must hide themselves otherwise they 

may be killed 
197. P – Now the rule// You’re going to complete the rule// 

What does otherwise express? 
198. DI – Consequence 
199. P – And the verb that follows is normally in the... 
200. DI – Ing form 
201. P – Ing form?! 
202. DI - Past 
203. P – Past?! Let’s see (lê o exemplo) 
204. DI - «IND» 
205. P – Present or future// Now/ rewrite these sentences 
206. PE – Unless they try harder/ they won’t fulfil their aims 
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207. P – They have to wear a burqa otherwise they’ll be 
flogged/ LU// Unless... 
LU – «SIL» 

208. P - Oh/ you haven’t done this one// I’ll give you one 
minute 

209. LU – Unless they wear a burqa otherwise... 
210. P – You used otherwise with unless// Do you think we 

use otherwise with unless? 
211. LU – No 
212. LU – Unless they wear a burqa/ they will be flogged 
213. P – Unless RAWA protects the Afghan women/ they will 

never be free/AI 
214. AI –  If REWA don’t protect... 
215. P – Don’t? 
216. JS – Doesn’t 
217. AI – doesn’t protect... 
218. P – Yes 
219. AR – ...the Afghan women/ they won’t be free 
220. P – Unless is the same as... 
221. TI – Otherwise 
222. P – No 
223. TI – No? 
224. GI – If not  
225. P – “Otherwise” expresses consequence// Now/ I want 

you to build sentences making use of these conjunctions// 
Tomorrow I’ll correct them 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 
 

Professora/Aulas: C15 e 16 
Assuntos das aulas: Women's rights e "Unless/Otherwise" 
Enfoque da observação: Estratégias de leitura 
Observadora: Prof. A 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3.  Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 
 Considero que os objectivos para as aulas foram atingidos na sua generalidade, pois os 
alunos realizaram as tarefas propostas com sucesso e utilizando a LE. De referir que o 
conteúdo gramatical acabou por ser relegado para 2º plano em virtude do surgimento de 
aspectos inesperados, mas importantes para a formação integral do aluno e que tiveram de ser 
mais amplamente discutidos do que inicialmente estava previsto. Estou a referir-me à questão 
dos direitos dos animais que foi levantada por um aluno (TI). 
 Relativamente ao primeiro foco de observação - abordagem da leitura - considero que 
os procedimentos seleccionados pela docente desenvolvem nos alunos capacidades reflexivas 
e críticas,  pois ao formular objectivos de leitura de acordo com os seus interesses, 
conhecimentos prévios e conhecimentos que desejam adquirir, aproximam o processo de 
aprendizagem no espaço pedagógico com o que ocorre no espaço não pedagógico que, na 
maior parte das vezes, é mais aliciante para o aluno e inclusivamente mais profícuo ao seu 
desenvolvimento integral.  
 Em relação ao 2º foco de observação - conscialização do aluno para os valores da 
sociedade democrática - considero que a docente gerou o ambiente indicado para se discutirem 
valores como liberdade, respeito, igualdade e justiça, pois os alunos mostraram revolta e 
tristeza para com a situação da jovem saudita, cuja história foi analisada, e afirmaram que 
embora a tradição seja um factor importante na identidade cultural de um povo, esta deveria 
ser abolida quando atenta contra os direitos humanos. Contudo, já em relação aos direitos dos 
animais (quando foi levantada a questão dos touros de morte) um aluno defendeu 
acerrimamente a importância da tradição justificando a sua postura com a existência de outros 
problemas sociais graves (bebida, etc) e de outras situações culturais que no meu entender não 
são comparáveis (como por exemplo, o facto de se atirarem tomates em Espanha por ocasião 
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de determinado festejo) que na sua perspectiva, também são condenáveis. Apesar dos esforços 
da professora, esta não consegui demover o aluno das suas concepções “jurássicas”, que 
continuou a afirmar que era aceitável o sacrifício e tortura de animais com vista ao 
entretenimento do público. 
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GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 
 
 

Professora/Aulas: C15 e 16 
Assuntos das aulas: Women's rights e "Unless/Otherwise" 
Enfoque da observação: Estratégias de leitura 
Observadora: Prof. B 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação.  
 
 

1. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
2. A que conclusões é que chegou sobre o enfoque da observação? 
3.  Que outros aspectos considerou importantes no desenrolar da aula? 
4. Sugestões para a colega. 

 
 
 Penso que os objectivos propostos para esta aula foram atingidos na sua generalidade, 
pois as tarefas propostas foram realizadas com bastante sucesso e os alunos interagiram em 
LE, como já é habitual nestes alunos. Esta aula foi bastante rica em termos de trocas de 
opiniões acerca do que é e do que não é aceitável numa sociedade democrática e em torno do 
valor de determinadas tradições. A temática favoreceu a exploração e o desenvolvimento da 
macro-capacidade “Speaking” e também permitiu que se passassem ideias relativamente a 
valores. 
 Assim sendo, e porque se introduziram outros assuntos não previstos no plano, o 
aspecto gramatical foi esquecido em favor de assuntos bem mais cativantes para os alunos, tais 
como: Liberdade e escravidão; justiça e injustiça; respeito; igualdade; discriminação... 
inspirados por realidades que chocaram bastante os alunos. Os textos foram bem escolhidos e 
contribuíram para alargar os horizontes culturais dos alunos que, julgo, desconheciam estas 
realidades. 
 No que diz respeito à abordagem feita à leitura, a meu ver ela foi adequada e 
contribuiu para desenvolver leitores críticos e reflexivos. 

 
 
 
 
 
 



 427

 
GUIÃO PARA SEMINÁRIOS DE PÓS-OBSERVAÇÃO 

 
 

Professora/Aulas: C15 e 16 
Assuntos das aulas: Women's rights e "Unless/Otherwise" 
Enfoque da observação: Estratégias de leitura 
Observadora: Prof. C 
 
 
As questões que em baixo se podem visualizar têm como objectivo ajudá-la na reflexão 
que irá fazer sobre a aula a que assistiu, pois iremos discutir questões semelhantes no 
seminário de pós-observação. Se desejar fazer uma reflexão mais detalhada e 
personalizada sobre a sua aula, pode também fazê-lo em forma de ensaio. 
 
 
 

1. Os comportamentos dos alunos foram consistentes com os que esperava que 
ocorressem nesta aula? 

 
 Os comportamentos dos alunos, como (quase) sempre, corresponderam ao esperado, 
embora houvesse um ou outro ponto que me causasse surpresa relativamente ao modo de 
ser de dois alunos. De facto, fiquei estupefacta com o modo de pensar desses dois alunos 
relativamente aos touros de morte, pois para eles torturar animais para diversão é 
equiparado à matança de animais para alimentação. Também fiquei surpresa pelo facto de 
o MB não querer tomar uma posição, optando pela abstenção e outros alunos também não 
se manifestaram, salvo algumas excepções. 
 
 
 
2. Acha que os objectivos da aula foram atingidos? Justifique. 
 
 Os objectivos delineados para estas aulas foram atingidos uma vez que os alunos 
indicaram direitos inerentes aos homens e mulheres; especularam sobre a situação das 
mulheres muçulmanas, através de formulação de hipóteses; formularam objectivos de 
leitura e emitiram juízos de valor relativos a hábitos/costumes considerados aberrantes 
numa sociedade respeitadora dos direitos em geral. Relativamente às conjunções “ unless e 
otherwise”, estas foram relegadas para um segundo plano devido a uma questão de valores 
inesperadamente levantada pelo TI e que não podia de modo algum ser ignorada. Todavia 
dada a familiaridade dos alunos com a questão abordada (mulheres muçulmanas), os 
alunos facilmente apreenderam as conjunções abordadas, demonstrando capacidade de 
reescrita e construção de frases soltas, capacidade essa que se tornou a comprovar em 
composições posteriores que fizeram. 



 428

 
 
 
 
3. Se tivesse oportunidade de leccionar esta mesma aula novamente, o que faria de 

modo diferente? 
 
Se tivesse previsto a questão que o TI focou (touros de Barrancos), talvez tivesse 

procurado, ou melhor, ponderado argumentos com vista a mudar a atitude do aluno. 
Tirando isto, gostei do modo como conduzi a aula e como consegui "chegar" aos alunos. 

 
 
 

4. Que conclusões retirou desta sua reflexão sobre a sua aula? 
 
 Considero que com os meus procedimentos consegui fazer dos alunos leitores 
reflexivos e críticos, levando-os a formular objectivos relativos aos seus interesses e 
conhecimentos prévios. 
 Relativamente à consciencialização dos alunos para os valores de uma sociedade 
democrática, foquei aspectos importantes que obtiveram boas reacções por parte dos 
mesmos. Todavia, como já referi, não consegui dissuadir o TI de pensar que as touradas 
devem ser mantidas, o que não quer dizer que não tente (aliás, vou fazê-lo no próximo ano 
lectivo, aquando da identificação de costumes nacionais) as vezes necessárias para 
conseguir com que este aluno tenha valores mais humanos, mais solidários. 
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Reflexões sobre Necessidades e Preocupações da Professora C 

 
 
 

 Em qualquer programa que tem por objectivo o desenvolvimento profissional do 
professor é necessário que o supervisor tenha consciência das preocupações e teorias 
privadas dos professores. Tal conhecimento permite o ajustamento das práticas 
supervisivas às reais necessidades dos professores e, em consequência, poderá potenciar 
o desenvolvimento profissional dos professores de modo mais eficaz. Complete as frases 
que se seguem de acordo com as suas convicções, sentimentos e preocupações face aos 
itens enunciados. 
 
 

1. A aprendizagem mais importante que esta última aula me facultou... foi a 
questão dos valores que muitas vezes é descurado devido ao excesso de zelo por 
parte da professora em querer cumprir o programa, quando os valores são uma 
rubrica do programa. 

 
 
 
 
 
2. Quando penso sobre a minha experiência enquanto docente, preocupo-me 
com... essa falta de preocupação em transmitir valores positivos aos alunos como 
solidariedade, união, companheirismo. 

... e sinto-me... satisfeita por conseguir, ou melhor, tentar sempre transmitir esses 
valores para contribuir para uma personalidade sólida por parte dos alunos. 
 
 
 

3. Eu concordo/discordo consigo no que diz respeito à abordagem de leitura que fiz 
e ao ambiente que criei para a discussão de valores, embora não tenha conseguido 
dissuadir o aluno da sua opinião em aceitar a tortura de animais como modo de 
entretenimento do público. 
 
 
4. Eu classifico a minha experiência de ensino nesta aula como: 

 
a) Pouco satisfatória     b) Satisfatória    c) Muito satisfatória     d) Excelente 
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