
Portfolio C4 - 2   Formando:Luís Filipe Matos Santos

Entradas
Reflex 1

s/d (p.1) documento pessoal que expressa um pouco o que conceito básico de portf sentimentos vivenciados refere parte da definição de
senti em relação às aulas de Sup como apresentado na aula nas aulas portfolio sem qualquer 

 posição sobre a mesma 
Introdução

1 pág

consciência de conhec/o [provável sentido de satis-
processo de conhecimento  que fui adquirindo adquirido no curso fação] aquisição de conheci-

mento novo

representação do conceito 
de portfolio de acordo

Sá-Chaves, Contém as reflexões de todas as aulas de Superv I; cada com as instruções básicas  
2000 aula está datada, bem como o dia em que fiz a reflexão; para a sua construção dos

autores estudados
bibliográficas extraídas dos textos fornecidos e algs 
consultas na Internet; documento pessoal;

alguns erros ou falhas na escrita ...horas tardias em constrangimento na
que as reflexões foram feitas. construção do portfolio

Contexto: Com vista a conhecermos melhor os formandos, pedimos-lhes que re-
latassem as suas experiências de supervisão - "Fale-nos da sua experiência" - 
através da atribuição de metáforas aos seus supervisores (orientador e coope-
rante) e a si próprios na qualidade de estagiários
Entradas
Reflexão 2

Aulas de (p.1)Metáforas: Aberto à novid; Expectante; Pedaço de representa-se como um "eu" identifica-se como um eu
4 e 5 Abril barro ávido de forma nas mãos do oleiro transformável e trabalhador  capaz de mudar na 
2003 (p.4) Justificação: o sonho tornou-se realidade...a felicidade pela acção de supervisores  interacção com os outros

de form sp quis fazer e tb encontrar alg q tb amava a dialógicos e desenvolvimen-
4 pgs profissão e veio desmoronar os modelos negativos dos m/ tistas dos formandos

Análise  de conteúdo do Portfolio Reflexivo e Questionário

                                                   CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Interpretativa Reprodutora
1. O Eu (formando/professor/supervisor)

Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora

1.1 Autoconhecimento

1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos
Profissionais (formação, ensino, supervisão)
2.1. Formação (curso ou outra)

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão
3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesuisadas/construídas)
4.O Portfolio (Apresentação)
4.1. Valor formativo (vantagens)
4.2. Conceptualização
4.3. Construção

existem desenhos a ilustrar melhor o que escrevi; referênc

4.4. Dificuldades 

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

1. O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1 Autoconhecimento



profs primários. Era o barro dispost a ser trabalh, mas 
não de uma forma inerte.

Realizada em Interventivo, activo, questionador e q encontrou a resp abertura à novid promovida 
09-04-2003 positiva no cooperação...avidez de crescer c/ o ex do pela atribuição de metáforas

mestre, c/ autonomia, criatividade, responsabilidade.
Metáforas

Reconhece o poder do 
Metáforas (p.2) ...o seu relato perante a turma e o diálogo c/ a profes- diálogo na formação (curso) encontra estratégias que 
Finais sora vieram demover a m/ resistência inicial...e ver o po- favorecem essa mudança

der das metáfs...
Anagrama de Metáforas

Apresentaç metáfs à turma indentifica características
Sá-Chaves, contribuiu para maior auto- apresenta como pôde ul- dos formadores do passado
2000 São (p.3) anterior (formação inicial): imitação artesanal,técnica conhecim, representações trapassar  as experiências e sua possível influência no
metáforas Metáforas do Orientador: Chefe mas pouco; E tudo o vento  da pp PP e s/ import na vivenciadas na formação seu eu como formando

levou; Nuvem passageira; Oposto ao vento: vê-se mas não  formaç inicial para futura inicial para se tornar mais
se sente.

metáforas Justificação: ...c/o profiss deixou-me desiludido, ñ acompa- actuação como profiss de um profissional + compe-
senhores... nhava, ñ apoiava, ñ estimulava. Apenas fazia críticas e da- ensino (aula) desilusão com orientador tente

va orientações curriculares. ...esta ausência pedag estimu-
lava a m/ criatividade, a vontade de saber e fazer mais e 
melhor
Metáforas do Cooperante:O verdadeiro supervisor; modelo  cordialidade, liberdade,
e mestre; Amigo sempre amigo;Mestre oleiro que afincada- imaginação, amizade,
mente dá forma ao pedaço de barro. Justificação: as mãos Justifica as metáforas atrib responsabilid, persistência,
 do oleiro...amigas, auxiliadoras, para cooperar na form,... entusiasmo, estímulo à 
não à imagem e semelhança do mestre, mas o barro que o criatividade, vontade de 
mestre lançou no mundo e disse: inovai sede vós mesmos. saber, fazer e saber fazer.

(p.2) presente (curso): devo confessar que relatar a m/ expe-
rência de formaç através de metáforas nunca me tinha sur- Catarse relativamente à
gido; difícil iniciar este exercício  sua formação inicial

(p.2) futura:
de catarse em relação ao passado e às pessoas que influen- dificuldade em iniciar a 
ciaram o ser professor hoje...após algs hesitações foram surpresa face à estratégia escrita de metáforas
surgindo pequenas ideiaas expressas em metáforas que supervisiva utilizada. 

Alarcão e fui seleccionando...até chegar àquela que melhor define
Tavares, o meu eu enquanto formando, o cooperante e o supervisor
2003. ...fizeram-me ver o poder das metáforas: o conhecimento 

que passamos a ter de nós das representações da nossa Atribui às metáforas como 
PP,e como esta pode ser determinante na nossa forma- estratégia de formação 
ção como futuros professores aquilo que os autores lidos 

afirmam mas utiliza 
(p.4) (vide Anagrama) Potencialidade desta estratégia no metáfora - estratégia de confiança nesta nova palavras próprias.

 proc E/A na compreensão de conceitos...na dialéctica E/A estratégia na sua PP sobre a acção e para a
emissor-transmissor acção
...criatividade, originalidade, ludicidade e acção, pude Auto-conhecimento de si
constatar no meu processo de elaboração de metáforas... como professor

Amaral,
Moreira &

1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção/relação com o outro

2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos
Profissionais (formação, ensino, supervisão) M estre, E nsina-me a

2.1. Formação (curso ou outra) T rabalhar pela A ccão.
F orma-me professor
O rganiz/o, R esponsável,
A ctivo e S olidário

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

2.3. Supervisão



Ribeiro, 1996 3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

C. Rogers Origem Semântica e definição de metáfora  
...é +  fácil explicitar uma vivência para que se torne percep- Defende a autonomização receio de ofender 
tível ou menos ofensiva para quem a escuta e a vivenciou progressiva dos estagiários usa as suas pp palavras na
...tenham carácter utilitário síntese das ideias princ dos

Dewey carácter utilitário.  textos, o que promove
Cenários supervisivos. Modelos/estilos de supervisão  uma possível intervenção 
Estratégias de supervisão  sustentada na teoria
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) Uso de metáforas na sua A experiência de formaç  adquirida e adaptada a si 

(p.4) o uso de metáforas como estratégia de ensino apren- PP vivida parece apontar no
Sá-Chaves, dizagem pode contribuir para facilitar a compreensão de sentido de a retomar com
2000a determinados conteúdos e de determinadas relações e Teorias de E/A com os seus AA

perspectivas. ...surgirão inferências devido ao processo
relacional que se estabelece entre o comparado e o com-
parante...ter alguns cuidados para que possam ser percep-
tíveis 

Contexto: Nesta sessão foram discutidos algs textos sobre
portfolios reflexivos numa eventual tentativa de "acalmar"os des)ânimos
que se estavam ainda a sentir na construção dos mesmos.

Entradas
Reflex 3

Aula de 11/4 Foi mt interessante nesta fase final analisar o que havia As narrativas - um proces- lutador, "risk-taker" O Portf reflexivo permite
escrito e verificar que o que disse na altura, fazia, agora so de desenvolv profiss este tipo de reflexão atrav

4 págs todo sentido. E se alg coisa aprendi, aprendi o que era Confirma algs das vantags da auto-análise/avaliação 
 um  portfolio e a sua utilidade. atribuídas à reescrita de o q conduz a um maior

Realiz em Ao reescrever este doc, constatei o m/ processo de cresci- narrativas profissionais alg auto-conhec e às necessárs
14-04-2003 mento pessoal e profissional. Pude verificar o enfoque em tempo depois da primeira transformaçs promovidas

dets temas q +  me agradaram e a singularidade e unici- versão. por um maior conhecim/
Adenda à dade do mesmo. Como processo inacabado, ao reler mt profissional
refexão em do que escrevi, sinto que hoje haveria coisas que alteraria.
11-06-2006

1.2. Auto-supervisão

Como? 

Porquê?

Para quê? Transfere situações de
[usar portfolios (p.1) Definição: "...(teaching portfolios) recente atenção...instru- experiência pessoal no 
reflexivos] do promotores da reflexão, tanto para professores experientes contexto do curso para 

como  para ...principiantes." o contexto de ensino 
 Exp presente de construção portfolio é ligada à form inicial já Referêncs directas: cená- Crítica negativa ao seu no que respeita às

4.O Portfolio
4.1. Valor formativo (vantagens)
4.2. Conceptualização
4.3. Construção
4.4. Dificuldades

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

1. O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1 Autoconhecimento (Adenda) 

1.3. Intervenção (relação com o outro)
2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos
Profissionais (formação, ensino, supervisão)

2.1. Formação (curso ou outra)



Borko et al, referida anteriormente.(pp. 2, 3) rios supervisivos de imita- supervisor  e favorável novas práticas de ava-
1997, cit por Contexto presente de formação: (p.2) Nesta aula +  textos lidos ção artesanal e técnico ao cooperante liação
Nunes (1999) e discutidos, despertei para uma nova realidade avaliativa 

mas tb formativa. [...] algs respostas ao abismo inicial, conse- Ligação teoria prática Cita extractos de textos 
gui compreender melhor o que é, como se constrói e para que Observação das suas pps públ para definir portfo-
 serve um portfolio reflexivo. práticas lio e para focar os con-

Sá-Chaves, teúdos obrigats:
2000, As nar- Contexto presente de formação e experiência anterior e presente evidência e reflexão
rativas nos de avaliação no contexto de ensino
portfolios... (p.2) elemento facilitador da construção e reconstrução da Cf diagrama com palavras-

aprendizagem dos AA. chave, angramas, metáfs,
(p.3) o portfolio é um documento que o prof pode usar tanto na

formaç inicial como em formção contínua Crítica as práticas habi-
(p.3) ...voltando à avaliação, algo muito discutido nesta aula Posicionamento crítico tuais de avaliação, mas

devido à questão dos portfolios e ao texto em análise, a utili- em relação às habituais aqui só reconhece as
zação de port reflx surge como alternativa aos actuais modelos práticas de avaliação vantagens da avaliação
muitas vezes descontextualizados do processo de ensino apren- dos AA por portfolio.
dizagem dos alunos.

Lewis & Origem semântica e definiç
Collins, 1993 de portfolio

(p. 2) Hist. do Portfolio:  Representação das teorias, Atitude positiva face a 
..tipo avaliação rebus- dos valores e dos fins edu- uma educação para a 
cado às artes; novas formas de avaliaç no conceito prof reflex cativos cidadania e dos AA 
...ideia inicial dif da aqui expressa... Apresentaç de novas abor- c/o seres globais

(p.2) Formar cidadãos críticos, livres, responsáveis e autónomos dagens de avaliaç envolver 
e os actuais testes ñ valorizam estes pressupostos impedindo os AA, contribuindo para a
q os AA reflictam sobre o s/ trabalho...aprendizagens...conti- formação holística dos mms. 
nuamos a avaliar objectivos e não competências

(p.3) Definição: "estrut dinâmica definida em função de um object 
explícíto processo de descrição-narração, reflexão, (meta)re- Suporta quase tds afirmaçs
flexão sobre as exps práticas e as teorias que as sustentam, re- sobre características dos 
correndo a evidência" o cariz técnico, pessoal e ético está pre- portfolios nos autores 
sente na constrç do portf. Sá-Chaves afirma... Pode fornecer recomendados
evidência sobre os seus constrangimtos, sobre o seu grau de 
sucesso/insuc,...fazer um fluir do pensamento à medida que vai O portf promove reflexão 
(ou ñ) sendo capaz de analisar critica/ as s/ PPs desde o nível sobre a acção e para a acção
ético, e de se auto-analisar , como suj responsável na transfor- passando pela auto-análise
mação de situações e no sentido dos valores que fundam e 
dignificam a condição humana e nela, o inquestionável valor 
diferenciador de cada um."

( p.2) element facilitador da construção e reconstrução...da promoção de mudanças nas 
aprendizagem dos AA... práticas de avaliação interpreta os autores lidos 

(p.2) Algumas vantagens: Mais capazes de na captura da com- no que se refere as suas 
plexidade dos fenómenos na relaç formativa; ...mais dinâmicos vantagens qd utilizados
 na captura da informação;...mecanismos de intervenção + em contexto de ensino e 
rápidos e eficientes ...Pressupõe mudanças conceptuais ao ní- de formação

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

2.3. Supervisão
3. As Teorias (Públicas/Privadas)

3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas)
4.O Portfolio

4.3. Valor formativo (vantagens)



vel da formaç, do ensino, da aprendiz, da avaliaç e da supervi-
são...Permite diagnosicar os crescimentos do saber pessoal 
dos formandos...qd organizd cronologica/ possibilita compara- Natural desenvolvimento 
ções entre momentos difs de reflexão.Esta pode ser momentos profiss promovido pelo Atitude positiva face 
marcantes da aula, da s/ análise e implicações futuras...tb 1 portfolio necessidade de novas 
reflex pessoal sobre o seu desempenho e papel...actor, sujeito Necessidade de novas práticas de avaliação
reflexivo e obj da pp refelexão medidas de avaliação dos

AA. Após incerteza habitual 
11-06-2003 ...Aprendi sobretudo o que é um portfolio e a sua pertinência do início, atitude posi-

Adenda como formativos e auto-avaliativo tiva em relação ao port-
folio

Anagrama: P rojecto e processo de O rganização e R eflexão. Representação do portfolio
Contém T extos, F olhas, O piniões, L eituras e algumas de acordo com ideias antes Originalidade no modo 
Incertezas que L evam à sua O peracionalização. expressas. (refls anteriores) de dar a conhecer as 

(p.2) ...[palavra] conhecida associada à arte e desconhecida na pals-ch das definições 
educação ...Fazendo uma retrospectiva...form inicial o dossier públicas de  portfolio Compara o portf com
 de estág seria já um ...ainda que muito simplista Reforça diferença relativa/ reflexivo  o dossier estágio
Não é um mero caderno de registo diario onde o A guarda tds dossier de estág: processo 
os s/ trabalhos, mas resulta da organizaç destes após um pro- de reflexão/selecção docs
cesso análise crítica. ... Justifica escolha título des-
4.3. Construção ta reflexão

(p.3)  ...conter dois aspectos essenciais: evidências e reflexão. 
Evidências relativa(/ a capacidades e competências contex-
tualizadas a um det tempo e tema; reflexão sobre esas mesmas
evidências. Schön considera a reflexão...componente import
na organização de um portfolio efciente....a reflexão é um pro- O "diálogo reflexivo 
cesso em que os sujeitos extraem o sentido de uma situação da- aqui referido permite-
da, não se apoiando empontos de vista objectivos ou técnicos ir ultrapassando as difi-
ou em modelos referenciais estruturados, mas mantendo um culdades iniciais.
"diálogo" reflexivo.

Schön, 1983 (p.2) Andei atentar digerir este tipo de avaliaç..."fui ao fundo do 
poço, desanimei." O problema era como: emergir nova/ e Uso contínuo de metáforas
recomeçar. Pensei: ñ sabes, aprendes. Como? Ver, ouvir, ao longo do portfolio e pe-
 reflectir e agir sem medo. Foi surgindo a resp na pp las mais diversas razões
aula e retive algs pals: processo, criativid, pessoal e peça úni-
ca... A perseverança conduz

Na sala de aula e com a leit de outros textos, "fez-se luz à aprendizagem através 
no fundo do poço" e a pouco e pouco fui escalando a vertigem das estratégias já referi- 
inicial, ultrapassando dúvidas e angústias. das: aulas e leitura de
...selecciona a informação de acordo com a s/ relevância  textos.

(p. 4) Foi o começar da construção de um novo conhecimento 
que, julgo, levar até ao fim. Começa a ser patente 
Foi um processo defícil de encpntro com esta realidade, mas uma atitude mais posi-
sendo processo não esá acabado, fooi o começar da constru- tiva em relação ao port-
ção de um novo conhecimento que julgo levar até ao fim. folio, mas ainda s/ uma [vide diagrama c/ pals-chv

posição assumida pelo da sessão e dos textos
(p. 4) Não, não é um peso para as minhas costas, mas espero que autor orientadores sobre 

 no final não seja precisonecessário despender muita força Desenho: um homem sobre- Supervisão.]
para o transportar, nem grande esforço para o compreender carregado de papeis scanning

4.1. Conceptualização



11-06-2003 Adenda à Reflexão : avaria de disquette, tive de passar para o 
comput as reflexões escrits anterior/: Foi mt interessante  nesta
 fase final ananlisar
o que havia escrito e verificar que o que disse na altura, fazia, 
agora todo sentido. E se alg coisa aprendi, aprendi o que era Reconfirma poder formativo
um portf e a sua utilidade. das narrativas profissionais Nas suas pps palavras
Ao reescrever este doc, constatei o m/ processo de crescimento e da sua releitura e reescrita, resume características  
pessoal e profiss. Pude verificar o enfoque em dets temas que encontradas na literatura do portfolio como pro-
mais  me agradaram a singularidade e unicidade do mesmo. fornecida jecto inacabado
Como processo inacabado,ao reler mt do que escrevi, sinto 
que hoje averia coisas que alteraria.

Perante a proposta elaboração de 1 portf fiquei alarmado "alarma-se" perante a 
Foi um processo difícil de encontro com esta realidade, mas c/o é proposta de elaboração 
processo não está acabado. de um portfolio

desânimo e angústias 
iniciais

Contexto: Leitura do texto Passagem do 'eu' solitário ao 'eu' solidário acom-

panhada da interpretação de um diagrama da autoria da formadora - síntese do 
texto. Discussão sobre contextos supervisivos de escola

Entradas
Reflexão 4

Aula de 24/4 (p.2) Abro aqui um parêntesis para referir o "eu solitário"que Representação de uma situa-
sinto este ano lectivo. Primeiro, porque pela primeira vez, sem- ção frequente: isolamento do
ti-me isoldado fisicamente, sem colegas, reduzido número de professor e reduzido nº de 

Realiz em alunos, não podendo partilhar experiências. alunos numa escola Atitude defensiva adop- Questiona a alteração que
29-04-2003 (p.2) Por isso tomei uma atitude não de orgulho e forçosamente tada pelo próprio na es- se produziu em si pp não se

só, esta prática não me caracteriza, mas uma certa atitude cola e no agrupamento, e sentindo mt à vontade
5 págs defensiva de actuar só qd necessário e não tentar opinar pelo por vezes na  formação

 menos em grupo. Apesar de tudo, na minha sala de aula pro- presente
 curo uma atitude solidária, ainda que solitário.

Reflecte sobre as práticas
(p.3) Esta nova atitude propõe a nossa auto-supervisão, o Big habituais de supervisão a Propõe mudanças na 

Passagem do Brother...ñ exterior a nós, que nos expõe publica/ de forma substituir pela auto-super- Rejeita hábitos de censu- forma como cada professor
eu solitário ridícula, mas um Big Brother interior gerador de reflexão que visão ra e atitudes de descon- se deve observar, até para
ao eu soli- conduz à mudança. Situações frequentes nos fiança frequentes nas evitar o "mau" ambiente
ário contextos de escola sobre as escolas. que vulgarmente se ins-

(p.2) Segundo, porque a nível das relações pedagógicas encontro quais é preciso intervir tala nas escolas ao nível
Sá-Chaves &   ...falta de vontade de discutir e analisar as nossas preocupa- relacional
Amaral, 2000 ções educativas......olhando com desconfiança quem sente es-

sas motivações. 

4.2. Dificuldades 

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
Interpretativa Reprodutora

1. O Eu (formando/professor/supervisor)
Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora

1.1 Autoconhecimento

1.2. Auto-supervisão

1.3. Intervenção (relação com o outro)



As situações de vida profiss Crítica implícita ao tipo 
(p.2) Como? [ultrapassar situações] - formação adequada, como descritas em 3.1. São suscep- de formação habitual Propõe alterações na 

 nos indica o texto, uma formação que vai ao encontro das tíveis de ser alteradas atra- formação inicial, cont e
reais necessidades dos profs, das suas pps escolas;  assente na vés de um tipo diferente de complementar dos profs
 reflexão e na ,investigação-acção centrada nas escolas que formação centrada nas esco-
favoreça a partilha das várias reflexões. (cont. em 3.1. - Priva- las que defenda a partilha.
da)

(p.3) Que tipo de formação? Vontades pessoais / Negócio /
Licínio Lima "Franchising"

Teoria privada

(p.2) São mts vezes tb, receitas, as decisões dos órgãos pedag ou Interpretação do diagrama
administrativos (agrupamento) "impõem" sem...devidamente síntese do texto da co-autora 
discutidas e geradas...a quem se destinam...Este isolamento... formadora
ser visto...atitude defensiva devida à insegurança tds essas
situações lhe causam...tb pode assumir-se uma atitude de or-
gulho ñ querendo expor-se e partilhar c/ os outros angústias 
...opiniões educativas...vais-se isolando cd vez mais.

3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
Definição do eu solitário:

(p.1) Professor ou gestor pedagogico (no texto nomeação que me Defnição de 'eu solitário' 
agrada) que vive muito ligado à formação inicial, e que ainda Retoma as críticas à forma- Agrado pela expressão adaptada do texto e do 
não consegui libertar-se das receitas que lhe foram inculcadas ção castradora apresentada gestor pedagógico - [Ref diagrama
e que imita sem e ousadia de mudar. Receitas essas que lhe fo- antes ao seu Trabalho Final]
ram ensinadas pelos seus supervisores durante o estágio, ou [por oposição à que ele pp 

(p.2) imanadas por órgãos superiores como: normativos, currí- recebeu do cooperante?]
culos..., muitas vezes descontextualizadas e que o professor ñ é
capaz de reflectir, impregnando-lhes a novidade e e a contex-
tualizações necessárias.
(cont. de 3.2.) Estas atitudes conduzem aos problemas que Constata situações intra e
afectam muitos profs tais como: insegurança, medo, orgulho, inter-relacionais complexas Optimismo face a estas 
stress, desânimo, conformismo... Esta situação profissional não nas escolas e nos profs situações
é irremediavelmente passível de ser alterada. Como? (cont. 

em 2.1.) Propõe alterações no tipo
(p.4)Uma supervisão com rumo, que orienta, coordena, que é au- de supervisão embora  ainda mt dependente

tonomizante, gera vontade de mudar a qual é impulsionadora do texto e do diagrama
da construção de uma reflexão crítico-construtivista.
Esta reflexão sistematizada em difs estratégias de partilha, Continua a sua interpretação Retoma temas que lhe
"cultura de parceria", pela utilização de portfolios (assunto do diagrama agradaram na sessão na-
referido na aula anterior) terior

Teoria Privada - (cont. de 2.1.)  Assim, faremos a morte do "eu Adapta ao contexto uma
solitário". Assume a reflexão c/o o expressão de Sá-Chaves

(p.2) Neste contexto insere-se a supervisão reflexiva que abrange pilar  para qq formaç inicial e com propriedade, abran-
não só os estagiários, mas todos nós profesores, uma vez que contínua ou complementar. gendo um maior número
somos chamados a reflecctir sobre as nossas acções e im- de intervenientes Considera fundamentais  
plicações que daí possam advir. Defesa de várias estratégias reflexão e a partilha na

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

3. As Teorias (Públicas/Privadas)

2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos
Profissionais (formação, ensino, supervisão)

2.1. Formação (curso ou outra)

2.3. Supervisão



(p.3) O que deve ser a formação de professores:  investigação- supervisivas condutoras a Defensor da partilha na formação de professores 
acção / centrada na escola / reflexiva / partilhada            Gera um maior desenvolvimento escola como fonte de em vários estádios pro-
mudança, construção de novo conhecimento profissional com as conse- mudança fissional

quentes vantagens ao nível
(p.2) ... O "eu solitário" operacionaliza-se em variadas atitudes: do E/A e de inter-relaciona-

gestão curricular, planificação de aulas, elaboração de mate- mento profissional e institu-
riais, elaboração e correcção de testes, na avaliação  e na cional
investigação (cont. em 3.1)

Teorias privadas:
(p.1) Orgulhosamente sós ou hunildemente acompanhados na Crítica às situações vividas 

construção de um mundo diferente. Mais vale só que mal nas escolas - ditados popu-
acompanhado. A união faz a força. lares exprimem ideias sem Estes conceitos são tra-

(p.3) Características do eu solitário: inseguro / orgulhoso/ instá- magoar duzidos por 2 desenhos
vel/ individualista/ repetitivo/ rotineiro/ avesso à mudança do mundo: um semelhan-

Características do eu solidário: reflexivo/ partilha tarefas/ te ao da ONU e o outro
investiga a acção/ autónomo/ criativo/ inova/ cresce profis- com um homem a dormir Acredita na hipótese de se
sionalmente esticado sobre o mundo transformar a escola se

(p.4) "As escolas são casas sem alma" Arsélio Martins Critica Arsélio Martins pq houver vontade e colabo-
Eu diria: As escolas têm de ser casas com alma. as suas crenças face aos AA Posicionamento opti- ração na sua construção
Acredito que sejam e que serão sempre, enquanto houver AA e aos profs são difs: mista perante a escola
com vontade de aprender, brincar, de conhecer o desconhe- representação de AA e profs
cido pela investigação, pela experiência . E enquanto houver com vontade de aprender e 
professores inconformados com vontade de mudar, de não se de lutar
acomodarem com o estabelecido e de trabalhar, reflectir,
agir, inovar...
ALMA: criada por uma alquimia e magia das quais nós somos Desenho: cientista a O professor, tal como o 
os magos  - legenda do desenho encher um vaso com a "mago" ou o cientista po-

alma [?] dem alterar o status quo
Vide 3.1. (p.4) O seu valor 

4.2. Conceptualização estratégico na formação como 
4.3. Construção instrumento de reflexão.

Contexto: leitura para apresentação de trabalho de grupo de dois textos:
uma entrevista sobre o professor reflexivo dada por Alarcão (2001) a uma 
revista brasileira Fala Professor , e o de Amaral, Moreira e Ribeiro (1996) 

O papel do supervisor no desenvolvimento do professor reflexivo:estratégias de 

supervisão.

Reflexão 5

Aula de 26/4
(p.5) Eu próprio tinha feito uma leitura superficial  (Amaral et Confessa que ñ actuou Consciencialização do que

Realiz em al, 1996) como seria esperado no se espera da participação
30-04-2003 curso de formação numa formação deste teor

5+1 págs
A desmotivação face à 

(p.1) Nas aulas anteriores e até ao momento presente, sentia-me Dúvidas sobre o conceito de disciplina já referida na-
Sem título pouco motivado, até mesmo desanimado, ainda não tinha en- supervisão tes, sofre uma evolução 

3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas)

4.O Portfolio
4.1. Valor formativo (vantagens) 

4.4. Dificuldades (na literatura/nos questionários)

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
Reprodutora

1. O Eu (formando/professor/supervisor)

Transformadora Interpretativa

1.1 Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

Conceptual Sócio-Afectiva

1.3. Intervenção (relação com o outro)
2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos
Profissionais (formação, ensino, supervisão)

2.1. Formação (curso ou outra) 



contrado a ponta do novelo supervisivo. Desde esta aula já positiva e vai ao encon-
5 pags. + 1 me sinto mais familiarizado com a disciplina e ela vai ao en- tro aos seus desejos de 
(Títulos) contro aos meus desejos de formação. formação

(p.1)...obrigatoriedade de expormos na aula [o resultado do TG] Reconhece valor formativo 
e pela  minha participaçãp mais activa na mesma que o "cli- da desocultador da partilha e 
que" se fez dentro de mim para esta disciplina...mais familiari- da apresentação dos traba-
zado...ela vai ao encontro dos meus desejos de formação lhos de grupo nas aulas

Amaral, , (p.5)Eu próprio  tinha feito uma leitura muito superficial do tex-
Moreira e to... A falta de tempo impediu uma análise profunda...a sua A discussão partilhada A reflexão resultante do
Ribeiro, 1996 compreensão ficou adiada para a aula seguinte, sendo estru- dos trabalhos de grupo atraso no cumprimento 

turada uma apresentação diferente...a ideia geral com que fi- Restrutura o seu pp trabalho foi positiva para a sua da tarefa leva-o a refor-
quei do que os colegas disseram foi: "o carácter moral que o após síntese do papel do pessoa e poderá ajudar mulação da apresentação
texto evidencia: o papel do supervisor como sendo facilitador supervisor recebida dos em momentos de menor do trabalho do seu grupo reproduz quase ipsis 
e amigo, a valorização da componente humana revestida de colegas capacidade de trabalho na aula seguinte verbi as palavras do 
valores éticos e morias." e respectiva reformula- texto

ção
Alarcão, 2002 (p.1)O prof reflexivo questiona tudo o que o rodeia mas não bas- Reconhece valor formativo 
entrev revist ta descrever os acontecimentos,...tudo faz para se esclarecer, do questionamento pelos 
brasileira "Fala convicto de que encontrará uma resposta, certeza (ou incer- profs quando buscam solu- Síntese correcta do pro-
Mestre", nº154 teza), certo de que novas dúvidas surgirão ções para criarem cidadãos cesso de construção de 
Agosto (p.2) Palavras Chave: prof reflexivo, escola reflexiva, comunidade difs e mais interventivos uma comunidade educa-

 reflexiva, cidadãos autónmos, livres e críticos. tiva
[...] Afirmo eu que ser professor reflexivo é um processo contí- Assume a reflexão como 
nuo de auto e hetero aprendizagem, de auto e hetero conheci- Conhecimento das teorias,  a solução para a criação 
mento. A qualidade de ser professor reflexivo é algo que se fins e políticas educativos - de profs se tornem autó-
transmite e que pode originar, também, alunos reflexivos, que Lei de Base do Sistema Educ nomos e criativos
ao se-lo, estão a ser livres, autónomos, criativos, críticos, 
princípios subjscentes na LBSE.

(p.3)Esta ideia de líder é algo que eu perfilho...ninguém faz na- Maior competência profiss A metáfora do comboio O líder em trabalho colabo-
da sozinho...é necessário alguém que incentive outros pouco decorrente da partilha e dá a conhecer a sua po- rativo e dialógico consegue
motivados. Por isso, comparei esta fase da entrevista a um diálogo com os outros sição face ao conceito mudar a escola
comboio: uma locomotiva não faz o comboio, mas sim uma de liderança
série de carruagens movidas por uma locomotiva.

Zeichner, 1993 (p.1) Reflexão é um processo que ocorre antes e depois da acção e, A reflexão dialógica com as cita parafraseando 
em certa medida, durante a acção, pois os práticos têm conversas situações ocorre antes e Zeichner
reflexivas com as situações que estão a praticar, enquadrando e depois da acção e contribui 
resolvendo  problemas in loco. para a resolução de probls.
(p.1) Nesta entrevista Alarcão fala sobre o professor reflexivo e

 as suas implicações no contexto educativo...É aquele que con- Representação do professor
tinuamente questiona a sua prática, as suas atitudes e proces- reflexivo como alguém que
 sos...tem opinião própria e é autónomo, interpreta a realidade eficazmente integra teoria
  ou realidades e adequa as suas estratégias para cada uma e prática num processo de
delas. ...a experiência conta muito, mas tem de ser amadurecida amadurecimento profissional metáfora: o fruto da ár- Apresenta a noção de que
[fruta] sustentado na formação, na vore só se consome ma- a qualidade depende dos
Se nos limitamos à experiência podemos cair numa certa acção e na teoria duro e até chegar a tal, cuidados prestados aos
ignorância pedagógica, falta-nos o apoio teórico que susten- necessita de ser cuidado futuros profs o que inclui 
ta os acontecimentos práticos do nosso dia a dia a interrelação teoria-prática

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)



O professor reflexivo continuamente levanta dúvidas e ques- Concepção de professor re-
tiona tudo flexivo. Interpreta e suporta um-

(p.2) o que o rodeia...não é meramente descrever os aconteci- Contribuição do auto- As fases do questiona- tuamente dois docs, po-
mentos de uma aula...tudo coloca em dúvida, mas não ficando questionamento no efectivo mento estão ligadas por eventualmente vir a ac-
apenas nela, tudo faz para se esclarecer, convicto de que en- desenvolvimento e aprendi- setas tuar de acordo com am-
contrará uma resposta, uma certeza (ou incerteza) e certo de zagem profissional bos.
que novas dúvidas surgirão.
...sugere algs ideias para iniciar uma prática reflexiva, come-
çando por responder a pequenas questões pela descrição dos Representação da escola Acredita na capacidade 
acontecimentos sentidos e vividos. Salienta a importância de reflexiva como conducente de transformação das
se ser reflexivo e das implicações positivas em toda a comuni- a uma comunidade educa- escolas através da acção
dade educativa e nomeada/ na escola enquanto conjunto de tiva, aprendente. dos que nela "habitam"
pessoas. Continua a defender uma
Professor reflexivo [conduz a] uma escola reflexiva [conduz a] liderança reflexiva e parti-
e uma comunidade reflexiva [conduzem a] cidadãos autóno- lhada que o conduzirá ao
mos, livres e críticos. T.Final.

(p.3)Para a implementação deste tipo de escola é necessário um Representação de escola Defesa da existência de Interpretativa, que mais Paráfrase
projecto de diálogo educativo que defina objectivos e estraté- reflexiva, onde todos contri- uma liderança eficaz nas tarde evolui para trans-
gias que o concretizem, a sua elaboração surge do diálogo. O buem para a sua supervisão escolas reflexivas no formativa quando o tema
 diálogo entre pares é fundamental para definir as necessida- e onde haja uma liderança sentido de as comunida- do seu trabalho final:
des sentidas por cada um é necessária a participação dos in- democrática, mas eficaz/ des de aprendizagem supervisão de organis-
tervenientes educativos, de pensar em conjunto (ainda que seja difícil), do tempo disponível de cada um, ou.forte.          T Final mos de gestão intermé-
tervenientes educativos, de pensar em seja a vontade de unir dia em tipos difs de agru-
esforços em redor de um fim comum. pamentos
Para a concretização do projecto é necessário um líder que Desenhos: 1) supervisor
estimule, que conciga reunir as diferentes vontades e os dife-  de pé e supervisando de 
rentes pontos de vista...rodeado de uma equipa que o apoie. joelhos; 2) ambos aper- Toda esta reflexão está

(p.5) O supervisor é alguém que colabora com o supervisionado, Supervisão humanista e dia- tam as mãos eivada pelo seu desejo de
não tendo uma atitude autoritária. lógica actuar por uma escola dife-

(p.4) Teoria Privada: Gostaria de salientar  a última resposta da Desenho da construção te, sentindo-se apoiado no 
entrevista, nomeadamente os dois últimos períodos: "O estágio do combóio antecede texto da entrevista, embora
é difícil, exigente...É aí que a gente dá o salto, se torna prof. o excerto em que discor- de forma crítica e pessoal
de verdade". Não concordo. De facto o estágio é difícil e exi- da de Alarcão
 gente, mas não  é aí que nos tornamos profs de verdade, é aí Concepção de uma formação
que começamos a aprender a ser professores. Para ser prof de profissional ao longo da vida
de verdade falta a experiência amadurecida, que vai ser nos vários contextos profis- 
 alimentada por muitas fontes: colegas, leituras, alunos, sionais e sociais
 encontros formais e informais, formação, pesquisa, reflexão...

[A seguir a esta teoria privada o autor apresenta uma lista de fra-
ses que me marcaram na entrevista , que por nos parecerem 
sínteses pessoais das suas Concepções sobre o que é

as  inscrevemos sob o título de teorias privadas: ser professor, como precisa
Experiência conta muito, mas tem de ser amadurecida de funcionar uma escola e 
Espírito de interrrogação a concepção de supervisor
Mas se dois, três ou quatro quiserem mudar, não terão sucesso experienciadano seu estágio.
É preciso haver um líder
A escola muda tão rapidamente que corremos o risco de per-
der o pé.
O estágio é difícil e exigente.
O supervisor observa e critica.



3.2. Ensino (fornecidas/pesuisadas/construídas) Interpreta as leituras
O professor reflexivo é flexível, interliga ciência e técnica, realizadas e as discus-
não se deve dissociar uma da outra. sões em que participou.

4.O Portfolio Apresenta uma tabela de A sua escolha não está
4.1. Valor formativo (vantagens) três colunas com a sua explicitamente justificada
4.2. Conceptualização opinião sobre os títulos mas os títulos são cate-
4.3. Construção sugeridos pela turma pa- gorizados através de 

[Durante esta sessão foram convidados a dar títulos à entrevista] ra a entrevista (vide em "smiles" com expressões
 baixo)  bem difs de acordo com 

o maior ou menor agrado

Títulos: preferidos - O Engenho e a Arte; Faz-se luz; Questionar para voar; Caminhar nas dúvidas; Nas asas do desejo; Quo vadis.
          neutros: "Aprender a interrogar"; "Mutatis mutandi "; "Nada é impossível"; "Abrindo mentes (Minds opening)"; "A encruzilhada"
          rejeitados: "Professor reflexivo: que reflexão?"; "Pensar a escola"; "Professores...que pedagogia"; "Professor pensante              Aluno pensador"

Contexto: Partilha da análise do texto O Papel do supervisor no ...de supervisão 
iniciada na sessão anterior, o qual foi dividido em termos de apresentação pelos
vários formandos eorganizados em pequenos grupos e aplicação de um teste 
sobre inteligências adaptado e traduzido de Berman, 1998
Nota: Apresentamos a reflexão dividida em duas partes (A e B) pq o formando  
também as separa com a introdução da Adenda e pelo carácter diferente do 
segundo momento.
Todos os excertos a verde iniciados ("T" p....) foram retirados do trab de inves-
tigação, parte integrante do portfolio e que o formando, pelo tema tratado incluiu
nesta reflexão. 
Entradas
Reflexão 6 A

(p.1) Definição do adj "reflexivo", origem etimológica e definição A definição gramatical do ad- Noção de que ser-se prof adequa uma definição 
Aulas de 2 e 3 gramatical: diz-se do verbo ou pronome que indica que a acção jectivo corrobora a importân- reflexivo é benéfico para gram à situação de forma-
(manhã) se exerce sobre o sujeito que a pratica. cia da reflexão para o prof. o seu pp desenvolvi/o ção

1.1. Auto-conhecimento
Realiz em (p.2) Também fiz a minha leitura pessoal que foi um pouco peno- Reconhece o texto como  
07-05-2003 sa, talvez pela extensão do texto ou pela linguagem utilizada denso e correspondentes 

consequências para si
6+1/11 págs 1.2. Auto-supervisão
Estudo sobre ("T"p.1) Porquê? Texto estratégias de supervisão; trabalho in- As angústias de algs Vê potencialidades forma-
Invest-Acção vestigação; vontade pessoal; necessidade de novas estratégias Investigação-Acção estratég profs podem ser tivas e desenvolvimentis-
Uma estraté- de formação de professores (inicial e contínua) formação e desenvolvimento superadas através da I-A nesta estratégia supervisi-
gia de forma-  Uma estratégia de formação que poderá solucionar a angústia  de profs Desenho: foco inci- va
ção de profes-  formativa de muitos professores dindo sobre  um ser
sores 1.3. Intervenção (relação com o outro) acabrunhado.

2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos

2.1. Formação (curso ou outra)
Estratégias (p.2) O texto em análise na aula de hoje voltou a ser redistribuí- Estratégias supervisivas de 
de Supervisão do por um grupo de colegas, sendo atrbuído a cada um, um formação utilizadas parecem Concorda com a estraté-

 pequeno excerto do adequadas (trabalho grupo gia supervisiva utilizada 
mesmo [vide acima]. No entanto, a ideia geral com que fiquei e partilha das cocnclusões) na aula
 foi a de um supervisor facilitador, amigo, estimulador. Um pro- Retoma o conceito de 

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

1. O Eu (formando/professor/supervisor)

Profissionais (formação, ensino, supervisão)

4.4. Dificuldades (na literatura/nos questionários)



fissional que alia a técnica a valores morias e éticos. supervisor já adiantado na-
(p.6) Conclusão pessoal sobre a discussão na sessão do texto em tes: "coach": facilitador, ami-
análise: go,...técnica a valores mo-

Agir melhor é, afinal, o fim de todas estas estratégias de refle- rais e éticos Considera a possibilidade Dependente do texto
xão, que ñ se excluem umas às outras, por vezes, até se interli- Representação das compe- de um certo ecletismo na
gam. Cada uma deve ser desenvolvida de acordo com o que tências autonomizantes a utilização de várias estra-
melhor serve o contexto, a situação e os seus intervenientes. adquirir pelo formando tégias supervisivas com-
 Do texto brota a ideia do supervisor que orienta, facilitador Representação da flexibili- Defesa da necessidade plementares e promoto-
 (não facilitismo), que interage com o formando e lhe desen- dade do bom profissional de flexiblização da actua- ras de uma actuação não
volve competências reflexivas, de autonomia e criatividade. face aos contextos ção do prof face aos con-  castradora
[desenho] Cada um deve definir a estratégia que melhor lhe A Investigação Acção como textos
serve ao seu contexto e à sua personalidade. estratégia de auto-formação 

1- adenda (p.7) Embora a ideia do trabalho não tenha surgido com esta e de criação de profs reflexi- A reflexão realizada nesta 
Ref ao trabalh aula, é aqui que ele melhor se integra, uma vez que se trata de vos capazes de solucionar Aceitação da reflexão c/o sessão vem a produzir re-
a inserir no   uma estratégia de supervisão para tornar os professores mais problemas estratégia de autonomiza- sultados mais tarde, qd 
portfolio  interventivos e reflexivos - solucionadores dos seus pps Interligação Teoria Prática ção do profissional atra- confrontado com a neces
20-06-2003  problemas. Revisitar assuntos "arruma- vés da I-A sidade de escolher o tema 

Quando foi feita a análise  do texto sobre as estratéias de dos" no passado próximo do trabalhinho de investi-
aprendizagem, este caminho de formação passou-me desperce- contribui para conhec mais gação
bido, mais um a juntar aos outros que eram sugeridos. Só qd profundo dos mesmos, so-
iniciei  o trabalho de investigação que abordava esta temática, bretudo quando se vê a sua 
 é que fiquei suficiente/ desperto para as enormes  potenciali- utilidade para a profissão e 
dades da mesma. para a formação Dificuldade em escolher 

Nunan, 1989, A escolha do tema...não foi fácil, queria algo relacionado com um tema que correspon- A retoma desenvolvida de
in Moreira,  os profs, a sua prática e a sua formação,...de encontro ao que desse ao seu ideal de for- temas/assuntos do passa-
2001 desejava....bastante satisfeiro com a sua realização. mação do permite uma reconcep-

O desenvolvimento do profissional sempre me interessou e sem- tualização da sua prática
pre achei que a formação de professores, por vezes é mt desa- Seu interesse pela forma- concepção de investi-

     1.2.? justada à realidade das  suas necessidades. [A I-A é] um mode- ção de professores e po- gação acção
lo (excepcional) que envolve a prática dos profs, o seu contex- Carácter holístico da forma- siciona/ crítico face à 
to, as suas necessidades e que aponta para um caminho de ção promovida pela I-A oferta habitual
desenvol/ pessoal e profissional.

Experiência futura (?) e alguma já assumida ("T" p.5) Vanta-
gens da I-A surgem a partir e encontra suporte no conhecimento 
que os profs acumularam através da investigação; centra-se nos Vantagens do desenvolvi-
 interesses e preocupações dos professores; vem de encontro à mento de uma formação de O seu posicionamento
orgânica de sala de aula; apoia-se em  processos de avaliação professores fundamentada face a uma escola onde Gostaria de ver desenvol-
 e investigação que os profs realizam diariamente; ultrapassa o na estratégia supervisiva da os professores exercem vidos mais projectos de 
fosso entre conhecimento e acção ao fundir o papel do investiga- I-A - contextualizada, o prof uma supervisão dialógica I-A na escola em geral.
dor e professor; aguça a consciência crítica do professor através é simultaneamente o investi- de tudo o que nela acon-
da observação, registo e análise das situações educativas; forne- gador que escolhe temas que tece é reforçado com este
ce aos professores informação mais adequada do que aquela que sente precisarem de ser estu- estudo
já possuem acerca do que acontece na sala de aula e porquê; aju- dados, a possibilidade de se
da os profs a relacionar os seus processos  de ensino e aprendiza- criarem comunidades de 
gem com os seus colegas e membros da comunidade; dá informa- aprendizagem dentro das es-
ção útil sobre o modo como se ensina e não como se deve ensi- colas.
nar ou como se imagina que se ensina; promove a monitoração 
da pp prática e das práticas  dos outros"

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)



Liston & Zeichner"Não é tanto uma questão de aplicar a investigação-acção ao en- O ensino é fonte de investi- Atitude favorável ao de- A investigação sobre o en-
1990 sino mas sim de ver o próprio ensino como uma forma de questio- gação se for questionado e senvolvimento de projec- sino conduz a melhores

namento e  experimentação" se forem desenvolvidas expe- conjuntos de investiga- práticas dos professores Interpreta as palavras de
Moreira, 2001 ("T" p.6) " Apresenta uma grande flexibilidade e surge como riências investigativas sobre ção em contexto escolar Moreira, como uma solução

resposta à necessidade de uma processo constante de reflexão, o mesmo, o que constitui uma a ter em conta para melho-
avaliação e inovação num trabalho profissional, surgindo como extensão da prática reflexiva rar as práticas reflexivas 
 uma extensão da prática reflexiva habitual de muitos professores." de qq professor dos professores, pela flexi-

bilidade da I-A

Urge mudar a nossa concepção de formação inicial e contínua, Reconhece a possiblidade de Defesa da necessidade Os professores conseguem
não nos lamentemos, punhamos mãos à obra, mudemos o rosto se alterarem práticas através de alteração de padrões alterar o status quo  se o 
das nossas escolas e do nosso descontentamento. do envolvimento dos profes- de formação de professo- desejarem
Estamos no terreno, esta é a nossa hora de agir se quisermos sores nessa mesma formação res.
mudar o futuro da história educativa, é um esforço que cabe a Urgência de alteração das Poder de cada um na 
cada um em particular. práticas de formação mudança das práticas sup-

visivas
Kemmis, 1982 ("T"p.1) E levá-los a ser: autónomos, reflexivos, responsáveis, Carácter autonomizante e for- A I-A promove alterações

inovadores, críticos, criativos, auto-formativos; auto-avaliati- mativo da I-A significativas na prática
vos... dos professores

("T" p.4) Apresenta as características de um projecto de inves- Apresenta as fases de
tigação acção um projecto de I-A de

acordo com os autores
lidos  Moreira, 2001que
cita Kemmis.

Anagrama: Projecto  Responsável  Organizado  Formação  Palavras-chave represen-
Empenhado Supervisor  Sincero  Orienta  REFLEXIVO tativas do prof reflexivo

Garcia, 1992 (p.1) "Para mobilizar o conceito de reflexão de professores é ne- Após a leitura do texto forne- Seguimento lógico nas 
cessário criar condições de colaboração e de trabalho em equipa cido mantém-se coerente com suas representações de
entre professores, que facilitem e justifiquem a aplicação de o conceito de supervisão e de um supervisor citação 
 modelos e estratégias reflexivas."  formação já presentados ao

(p.2) Definição de Supervisão (Alarcão e Tavares, 2003) ...O pro-  longo do portfolio em curso Defende uma formação citações e paráfrase 
Alarcão e fessor está em constante formação...não tem fim...nível de  inicial autonomizante e retiradas do texto em 
Tavares, 2003 desenvolvimento profissional e pessoal...levar o professor a se  garante de continuidade A síntese apresentada a análise

auto-educar, sem ter de recorrer sempre ao supervisor, cami- partir das teorias públicas
nhando para uma autonomização progressiva...papel do super- Critica o seu supervisor conduz a uma análise críti-
visor,...facilitar o desenvolvimento do professor...desenvolvi- de estágio ca da sua experiência de
mento dos alunos. Esta era uma ideia de supervisão que gos- Lamenta a ausência fun- estágio
taria de ter visto no meu orientador de edstágio e que não se cional do s/ orientador de
verificou pela sua total ausência ('nuvem pasageira')  estágio

Amaral, (pp.2-6) - Segue-se um resumo/paráfrase de todo o texto sugerido Crítica explícita à sua for-
Moreira e  no qual enfatiza o conceito de "coach", os modelos de "mês- mação inicial.
Ribeiro, 1996 tria", de "ciência aplicada" e "reflexivo", e as estratégias super- citações e paráfrase 

visivas de modo muito dependente do texto. retiradas do texto em 
Kemmis, 1982 ("T" p.4) Apresenta as características de um projecto de investi- análise

gação acção
Espiral  da Investigação-acção. Processo: ideia chave a mudar 
ou melhorar; planificação conjunta; acção e observação; refle-
xão conjunta; nova planificação       sequência de ciclos em 
espiral conciliando análise e prática         leva à mudança e sua
 implemantação.

2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)



Carr & Kemmis ("T"p.2) "Os profs investigam as suas práticas educativas para 
1986 construir conhecimento profiss relevante e tornar os processos

de auto-formação profiss ajustados às necessidades , expec-
Moreira, 2001 tativas e interesses do professor".

"O prof procura compreender melhor a su acção e o contexto 
em que ela ocorre, de modo a agir mais informado, racional e justo, 
em conformidade com a leitura reflexiva que faz das situações"

Carr, 1983 Motivos: " 1) uma força profissionalizada de profs requer uma 
noção do papel do prof como investigador da sua pp prática;
2) a irrelevância de mt investigação contemporânea para as
 preocupações dos profs; 3) o ressurgimento do interesse no 
raciocínio-prático na base das decisões curriculares; 4) o apareci-
mento de novos métodos de investigação e avaliação educacio-
nal, a colocar ênfase naas perspectivas e categorias dos partici-
pantes no moldar das suas práticas e situações educativas e em 
que as interpretações do actor são cruciais para se compreender
 a acção educ; 5) o movimento de responsabilização do profissio-
nal em que a auto-monitoração surge como meio mais adequado
 para justificar a prática e gerar críticas pertinentes das concições 
de trabalho em que essa prática ocorre; 6) a solidariedade cres-
cente na profissão, em resposta à crítica pública; 7) a conscien-
cialização da pp investig-acção, entendida como capaz de provi-
denciar uma abordagem compreensível e aplicável à melhoria da
prática, através da auto-reflexão. 

Teorias Privadas("T"p.3) As várias definições de investigação
 incidem em duas características fundamentais: 1) pode ser rea-
lizada pelo professor não se constituindo como investigação 
realizada por outrem; 2) lidar com um problema esepcífico, nu-
ma situação determinada e com aplicação imediata ou a curto 
prazo dos seus resultados.
("T" p.6) (Dois desenhos: 1) um homem a abrir a primeira de uma 
série de portas + legenda - Esta poderá ser uma das portas estra-
tégicas para uma nova formação de professores, diferente da ac-
tual...; 2) e um grupo de pessoas tentando erguer um edifício) + 
legenda -  ...criando nos professores um espírito de abertura à
 mudança  e inovação, adoptando uma atitude de questiona-    
mento permanente e reflexivo com o fim de mudar e melhorar as
 suas práticas educativas.
4.O Portfolio

4.1. Valor formativo (vantagens)
4.2. Conceptualização
4.3. Construção

Nota: Decidi integrar dentro desta análise os dados referentes à apresentação do "trabalhinho" pelo facto de o formando ter considerado que era este o local mais apropriado para o  incluir no portfolio --> no seguimento das

teorias que a ele deram origem. Optei tb por apenas me referir aos docs que serviram de apresentação pública do mesmo, na última sessão da disciplina, na medida em que, para além de repetirem o que afirma na introdução e 
na conclusão do mesmo, são esses os textos (desenhos, incluídos) aqueles que contribuem para nos darem a conhecer o seu "eu" e as vantagens resultantes para este da imposição desta pequena investigação.

As páginas que se referem a este estudo aparecem deste modo "T"p....

3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas)

4.4. Dificuldades (na literatura/nos questionários)



Contexto: As sessões de sexta e de sábado de manhã foram pesadas e sentimos
 necessidade de algo diferente para a tarde de sábado. O tema das "Inteligências 
Múltiplas" (Gardner) tinha causado alguma curiosidade e decidimos que seria o 
momento adequado já que era relacionável com a maior ou menor facilidade com 
que se "aceitam" as estratégias supervisivas discutidas. A diversidade de ritmos 
de preenchimento dos testes levou-nos a distribuir tb aos mais rápidos docs de
Dunn & Dunn, 199..?, que objectivam estilos de trabalho e de aprendizagem.
Reflexão 6 B

Realiz em
07-05-2003 (p.8) De acordo com o teste,...a mais desenvolvida em mim é a in- Faz corresponder os dados 

terpessoal, seguida das...linguística, espacial/visual e intra- fornecidos pelo preenchi-
Aula de 3/5 pessoal. As menos desenvolvidas são as...corporal/quinestética mento do questionário sobre Identifica-se com o perfil Adequa a si o que desco-

e a musical. inteligências múltiplas àquilo obtido através do teste. briu com o preenchi/ do
(Tarde) Após a análise cuidada de cada uma das suas características que reconhece em si quer questionário

considero que encontro nelas a definição do meu "eu". Gosto como pessoa quer como Solidão criativa - nova refe-
4 págs de organizar tarefas, ir a festas, liderar em equipa, mas tb gos- profissional a situações de trabalho 

 to de estar só e definir objectivos para o meu trabalho de forma importantes para o contex-
planificada. Necessito de livros, embora leia pouco, de escre- to actual 

Teste das ver, de conversar (uma discussão saudável é sp bem vinda). Identifica os seus estilos de
Necessito de amigos, não muitos, de trababalhar em equipa, trabalho e de aprendizagem

inteligências contudo adoro momentos de solidão (não solitário) que geral- e posiciona-se sobre eles.
múltiplas  mente são o embrião para desenvolver algo. Adoro ter os meus Desenhos esclarecedores 

espaços secretos, é a ideia de  um espaço pp, de pertença pes- do seu "eu": os seus esti-
soal de delimitação de território. los de trab.: sentado a uma

Berman, 1998 (pp.8-9) [Responde a uma série de questões de Dunn & Dunn, secretária rodeado de pa-
[Traduzido pela 199??, no sentido de ajudarem a um melhor autoconhecimento] peis
formadora]

Duas pessoas festejando...
Dunn & Dunn,
1993

2.1. Formação (curso ou outra)
Prashnig, 1996 2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

Apresenta a lista das defini- Cópia de docs forneci-
ções de cada um dos estilos dos
de trab e/ou aprendizagem

4.O Portfolio
4.1. Valor formativo (vantagens)
4.2. Conceptualização
4.3. Construção

(p.10) Termina esta reflexão com dois desenhos e respectivas le- Sente-se bem com a refle- A retoma de reflexões ante- Confronta esta com 
 gendas: Adoro a brisa da manhã. Há um refrescar de ideias, xão realizada apesar de ex- riores mas parece fazer pre- reflexões anteriores
se bem que a noite seja mais introspectiva..Foi uma reflexão tensa ver a intenção de continuar
extensa....mas estou satisfeito.  a tirar partido das suas ca-

racts pessoais

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

1. O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1 Autoconhecimento

1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos
Profissionais (formação, ensino, supervisão)

2.3. Supervisão
3. As Teorias (Públicas/Privadas)

3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

3.2. Ensino (fornecidas/pesuisadas/construídas)

4.4. Dificuldades (na literatura/nos questionários)



Contexto: na sequência do diálogo possível com alguns dos formadores do cur-
so, o docente Jorge Fraga da disciplina de Expressões (módulo da disciplina de 
Metodologia),convidou-nos a assistir à peça "Chão de Almas", adaptada de
 de textos de Aquilino Ribeiro e de Eça a cargo de um grupo de formação inicial.
O folheto/programa/convite serviu de discussão ("ante-peça") no sentido de 
levar os formandos a preverem o tema da peça e o possível relacionamento
 com a supervisão.
Entradas
Reflexão 7
3 págs
Aula de 9/5

Realiz em Identificação da escola como 
15-05-2003 um palco e do prof c/o actor

"Ante-peça" (p.1) Previsão do formando durante a fase "ante-peça":Professor Retoma conceito de profes-
 actor de mudança / Escola, palco do actor-professor sor-actor e agente de mudan-

Palavras-chave ligadas à supervisão extraídas do prospecto distri- ça nos contextos onde actuam Diagrama construído em 
Chão de buído e organizadas em redor de temas afins, da escolha dos os vários palcos da comuni- conjunto pela turma
Almas formandos em pequenos grupos: agir,ser, vida, sobrevivência; dade educativa nos quais é 

comunidade, conflito; desconhecido oculto, evocação, demónio, indispensável a "artisitry" 
elementos; bichos; retratos, homens, personagens [convém edi-
tar este diagrama para se perceberem as intergações entre os 
clusters informativos]

Espectáculo
Aula de 9/5 Análise da peça: As palavras atrás referidas antes da...peça,...mt 

representativas do que pudemos assistir. A encenação...mt in- Consciência de que o concei-o Associa a encenação e 
teressante...a penumbra da luz deixa transparecer o desconhe- to de supervisão ainda preci- climasocial da peça à noção 
cido e o oculto que, mts vezes, a supervisão tem para a maioria sa de clarificação junto dos comum de supervisão
dos profs. A peça é um brotar  constante do que há de mais pro- profs
fundo nas raízes de um povo beirão, dos seus sentimentos, da 
sua linguagem, das suas relações humanas..
Na peça surgiram várias personagenscom difs papeis e com- Identificação de contextos
portamentos.... Identificação entre cenas de aparentemente difs mas
Comparação com vários cenários supervisivos e os papeis que Representação de papeis e peça e contextos profis e de mutua/ enriquecedores
cd um refere para o supervisor, bem como as difs atitudes que atitudes de intervenientes formação no que respeita a
cd um deve assumir no acto de supervisionar. nos processos e contextos relações sociais hierárqui-

(p.2) ...foca continua/ as relações humanas, a capacid de se profissionais: supervisão hu- cas.
adaptarem uns aos outros, de sobreviverem e viverem em socie- manista, reflexiva, contínua  
dade. Qts vezes esta situação de sobrevivência entre o supervi- e autonomizante, na qual 
sor e o supervisionado ñn se verifi-ca? E ñ será o espaço esco- supervisor e superviando se 
la onde [estes] estabelecem relações humanas, uma micro so- desenvolvem mutuamente.
ciedade?...o formando não tem de se adaptar às exigências do 
supervisor?...ñ terá o supervisor que conhecer o seu formando Interpretação em diagrama
 para se adaptar à sua maneira de ser? É a partir deste conhe-
cimento mútuo, ...esforço comum de adaptaç (ñ acomodação), do relacionamento super-
...processo contínuo de formção e de aprendizagens múltiplas visor supervisando
que se dá a evolução do supervisionado, q interage, critica, Criação de ambientes propí-
actua...o supervisor tb (re)faz aprendizagens pela troca de ex- cios à colaboração, diálogo, Defensor de uma dimensão 
periências que a relação lhe impõe, levando-o...a pensar no ao espaço de cada "eu", ao mais humanizada, criativa e Concepção mais actual de
que faz e a tomar ou ñ novas atitudes. Tal c/o na peça foi a desenvolvi/ de seres autênti- humanista da supervisão. supervisão condutora a

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

1. O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1 Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos
Profissionais (formação, ensino, supervisão)

2.1. Formação (curso ou outra)



partir das relações entre os vários intervenientes, das adapta- cos e criativos, mas tb com- Crítica implícita à formação uma pléiade mais vasta de 
ções que cd um faz e até das cedências que aquela sociedade petentes, possuidores da inicial vivenciada e a certos  conheci/os inter-actuantes
cresceu. A peça salienta o desenvolvi/o do homem em socieda- fundamental "artistry" estilos supervisivos
de e o contributo de cd um para o evoluir da mesma. (Schön) para uma evolução 

(p.3) Inicialmente...a personagem "silêncio intervinha com auto- permanente, também ela 
ridade na gestão dos conflitos....gerava medo, mas não...desen- transformadora das comuni-
volvi/o pessoal e social, pois as pessoas ñ tinham direito a ex- dades de aprendizagem onde 
pressar-se livre/. Como tal, não cresciam. os profs se inserem Comparação permanente 
Ñ haverá supervisores como o "silêncio",...se impõem e ñ dei- entre as cenas na peça e
xam espaço para o poder criativo dos supervisionados?...há as teorias supervisivas es-
pouco tempo ainda existiam. Assim mostraram as metáforas... tudas e/ou aceites por refe-
no início do semestre. rência a experiências 
O teatro...obra de arte revela...grande criativid e o poder artís- Comparação entre o que é a vivenciadas.
tico das personagens, o cunho pessoal cd um é capaz de pôr à arte (teatro) e o acto de en-
sua personagem...esta peça...minha opinião, salienta um ce- sinar/supervisionar
nário supervisivo,...reflexivo...característica que o define a 

    3.1.?? artistry' defendida por Schön (sensibilidade e criatividade) Pilares da supervisão: refle-
 das personagens)....tb a evolução que se verificou exigiu ' xão ("na" e "sobre a acção", 
reflexão na' e 'sobre a acção, o que permitiu a transformação transformação e evolução
da comunidade. O formando interage com 
 E ñ é um pouco o que se pede na supervisão?Reflexão, trans- Comparação da peça com a Desenho final: um par dan- os intervenientes na peça
formação, evolução? supervisão da vida e da çando - os espectadores fo- após  processo de reflexão
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) escola ram convidados a integrar- "na" acção.

se na comunidade.  Comparação implícita e
constante entre a peça e
os contextos profissionais 

3. As Teorias (Públicas/Privadas) sem demonstrar aqui von-
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas) tade de intervir neles 
3.2. Ensino (fornecidas/pesuisadas/construídas)

4.O Portfolio
4.1. Valor formativo (vantagens)

Contexto: sessão onde se analisou o texto sobre "cenários supervisivos" apre-
sentados por Alarcão e Tavares (2003) como consequência  das referências feitas 
ao cenário da peça "Cháo de Almas". Para facilitar a leitura e a "arrumação e sín-
tese" de mais um texto "denso", foi-lhes fornecida uma grelha para preenchi-
mento.
Entradas
Reflexão 8

Aulas de 10/5 (p.4) ...pessoalmente me identifique mais com os cenários reflexi- perante a leitura do texto
(2ª parte), 16/5 adapata o que leu à sua

(p.4) As minhas metáforas...Que cenários? Relaciona o conhecimento pessoa e àqueles que o 
Realiz em Pelas metáforas que escrevi, o cenário em que mais facilmente dos cenários com as metáfo- supervisionaram
29-04-2003  me integro é...imitação artesanal. No entanto é uma integração ras atribuídas no início do 

pela positiva uma vez que o modelo a initar é, segundo o meu semestre Gratidão pelo modo como a
5 págs  ponto de vista, bom...o cooperante era alguém criativo, inova- cooperante o orientou

2.3. Supervisão

4.2. Conceptualização
4.3. Construção
4.4. Dificuldades (na literatura/nos questionários)

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

1. O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1 Autoconhecimento

vo e pessoalista. [...]



dor, com conhecimentos e que os sabia transmitir. 
Embora houvesse uma certa imposição no que fazer, era-nos 

Cenários permitida alg autonomia nas n/ práticas, a n/ opinião era tida Mantém a crítica negativa 
 em conta, bem como a n/ criatividade. Eu chamo-lhe cenário ao supervisor de estágio
de semi-imitação artesanal, no entanto em relação ao orienta- Reinterpreta de forma posi- 

Alarcão e dor de estágio, a integração é exclusivamente de...imitação ar- tiva cenários que na teoria acrescenta aspectos posi-
Tavares, 2003 tesanal ("o método é este...cumpram-no como eu quero...depois pública apresentada em tivos às terorias estudadas

 eu avalio")  baixo não o são
Também me integro no cenário pela descoberta guiada,...nos 
era permitida uma certa imaginação, elaboração de ferramen- Promoção das competências
tas necessárias ao desenvolvimento do processo educativo, e pessoais na produç de mate-
uma análise auto-crítica ao n/ desempenho. Havia tb...cooper- riais e da integração teoria-
ante (a verdadeira supervisora) a preocupação de nas reflle- prática
 xões analisar algs conheci/s básicos teóricose pô-los em práti-
ca nas aulas, devida/ contextualizados. Reconhece a debilidade 
Pelo carácter humanista, pela valorização dos estagiários c/o Continua a perfilhar a pers- semântica das suas metá-
pessoas e o desenvolvi/o de algs práticas algo constrututivistas pectiva humanista da super- foras iniciais
na PP, julgo haver alg afinidade com o modelo pesssoalista, visão, bem como uma abor- Desenhos expressivos so-
embora as metáforas ñ deixem transparecer essa realidade. dagem construtivista. bre as situações descritas

(p.5) ...Ainda me sinto inconformado, mas anda bem porque esta Coerência no que respeita ao A rejeição inicial da cons- Confronta-se, encorajando-
angústia leva-me a não desistir e a procurar um fim que não seu auto-conhecimento trução dos portfolios está se a não desistir.
existe, só existe em mim a esmorecer e acabará por

se tornar vantajosa para
o pp autor.

(p.1) Teatro, cenário, supervisão. Parece que entres eles ñ existe Representação do acto edu-
nada em comum, mas analisando a peça que vimos, a definição cativo através da metáfora do
 de cenário e os diversos cenários supervisivos, verificamos que  teatro
existe uma interligação na essência dos conceitos. O teatro en-
volve actores, cenários, uma história a desenvolver. A super-
visão tem cenários desenvolvidos por actores (professores, for- Compara a supervisão ao tra- Embora ainda não tivesse
mandos, outros) que procuram desenvolver uma história pes- balho do encenador e do au- lido o texto de Shulman

   soal e colectiva num determinado contexto. A supervisão de- tor de uma peça (cf Shulman, a minha preferência pelo
senrola-se num ambiente pp, num processo evolutivo de cons-  1992) tema na construção de um
trução de conhecimento. "caso" deu-lhe a concep-
Pelo que pude apreender daquilo que li os cenários são formas  Apropriação pessoal do con- aproximada de como o 
de actuar, de agir, de ser supervisor, de estar na formação de ceito de supervisão por con- construir, até porque me 
novos seres em construção, à procura de um papel principal no traste ou comparação da sua lembro de ter utilizado um
palco da vida educativa experiência de estágio. dos meus esquemas do

(p.5) Penso que haverá um pouco de reflexivo, devido à coopera- Indício de conhec de supervi- tempo do mestrado
ção existente entre supervisor e supervisionado e tb pela ideia são dialógica?
que nos foi transmitida de conhecimento.

1.2. Auto-supervisão

1.3. Intervenção (relação com o outro)
2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos
Profissionais (formação, ensino, supervisão)

2.1. Formação (curso ou outra)

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)



(p.1) Definições de "cenário" Consulta de dicionário
(pp.2-3) Quadro pessoal com os conceitos, autores e estratégias 

 retirados do texto sobre cenários supervisivos fornecido: "imita- Síntese do texto atra-
ção artesanal, aprendizagem pela descoberta guiada, behavioris- vés das palavras chave 
ta,clínico, psicopedagógico, pessoalista, reflexivo, ecológico, que considerou mais 
dialógico e outro cenário possível" significativas

(p.3) O papel do supervisor assume grande importância na for- Relação formação inicial e Parece já haver um padrão
 mação dos novos professores, pois ao procurar o desenvolvi- prática lectiva consequente. Referência ao cooperante e sobre a noção de supervi-
 mento do formando está a provocar e a influenciar a aprendi- à relação estabelecida entre são que existe para além
zagem dos alunos. ambos. da formação dos profs e
O supervisor deverá ser um facilitador de aprendizagens, um Retoma o conceito de "coach" A adesão à necessidade de já se reflecte nas situações
orientador e amigo que procura desenvolver o espírito investi- mas acrescenta a dimensão investigação terá decorrido de ensino.
gativo do formando, enquanto pessoa e profissional em cresci- investigativa promotora do do que já afirmou sobre a 
mento. desenvolvimento permanen- Investigação-Acção

(p.4) Em jeito de conclusão à leitura dos cenários fiquei com a te do profissional
 ideia de que não há um melhor que o outro, são diferentes,
 [embora pessoalmente me identifique mais com os cenários 
reflexivo e pessoalista].Todos poderão ser aplicados de acor-
do com o contexto e as necessidades sentidas no momento da 
acção.

(p.5) Nesta breve análise foram detectados quatro cenários na Concepção recente de super-
minha formação e provavel/ outros haveria. Esta evidência visão e aceitação de alg ecle-
vem reforçar a ideia de que não há receitas nem modelos únicos tismo no seu exercício, [que 
 a desenvolver na formação de professores, os vários cenários possa evitar as "receitas" 
entrecruzam-se, complementam-se e são contextualizados. castradoras do "eu"]

(p.3) Relação aprendizagem/desenvolvimento, a aprendizagem Dimensão de conhecimento 
 deve atender ao desenvolvimento do aluno e para tal o profes- dos alunos e dos contextos

sor deve elaborar[!] estratégias adequadas ao estádio de desen-
volvimento da criança.

(p.4) O ensino é sempre contextualizado a um espaço e a um de- A importância dos contextos 
 terminado tempo. O professor enquanto detentor de um deter- do saber experiencial adqui-
minado saber e de um conjunto de experiências deverá, de for- rido e posto em prática nas 
ma responsável, crítica e assertiva procurar desenvolver as situações de ensino pelo 
aprendizgens, escolhendo para isso assertiva procurar asserti- professor

va procurar adequadas.

Teoria privada
(p.5) Não fui formado para colocar meninos a dormir. (desenho) Autoquestiona-se sobre o 

  Mas para desenvolver seres acordados, inconformados, inves- modo como tem cumprido as
 partam à busca do desconhecido e construam o seu futuro.  suas funções
 Tenho sido capaz? Não sei!

3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas)

4.O Portfolio
4.1. Valor formativo (vantagens)
4.2. Conceptualização
4.3. Construção
4.4. Dificuldades (na literatura/nos questionários)



Contexto: Os formandos foram confrontados com um texto de Alarcão e Sá-Chaves 
(1994) e com um quadro sobre o Conhecimento Profissional do Professor (1996) 
no qual as autoras apresentam as dimensões de conhecimento exigidas aos profes-
sores com base em Shulman (1986,1987) e Elbaz (1988).
Foi-lhes ainda facultado o texto "A qualidade da escola somos nós" de Sá-Chaves 
(1997/2000) 
Entradas
Reflexão 9

Aula de 17/5

Realiz em 2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos
21-05-2003

4 págs 2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
(p.4) Se bem que a qualidade seja subjectiva...é possível, depen-

A qualidade dendo da nossa vontade e passará..."necessaria/ pelos espaços 
das escolas da indagaç e do deslumbra/, pela capacidade do sonho e da
somos nós. alegria, pela competência prática e pela inteligência criativa e 
Sá-Chaves, transformadora que hão-de tornar vivos, apelativos e significan- Recorre às estratégias e es-
2000 tes os dias das n/ crianças, jovens e adultos que persistem nos tados de alma propostos 

espaços de formação e de desenvolvimento." Este...texto, para por Sá-Chaves para susten-
mim, resume o que é a qualidade e a possibilidade da sua reali- Auto-consciencialização tar a sua crença de os profs 
dade. pa/ a sua quota de respon- são capazes e que a quali-
 Dificil/ esquecerei...trecho...alertou-me para a m/ quota parte de sabilidade na alteração da dade das escolas tb depen- Adapta a si o texto lido e
 responsabilidade na construção da qualidade e da alma das n/ qualidade das práticas de deles. "promete" ser mais inter-
escolas.[...] ventivo

Teoria Privada Uma concepção de acção 
(p.4) Em vez de chamar a este texto..., chamar-lhe-ia "A realidade dos profs sustentada pelo Alteração do título dá-nos 

da utopia". Quem de nós ñ é utópico e procura concretizar esses optimismo (sonho que ultra- a força da sua crença na 
n/ trab diário temos pequenos sonhos que procuramos realizar, passa tds as barreiras profis) capacidade e poder dos 
barreiras que ansiamos transpor, dificuldades que tentamos vem- que consegue atingir um es- profs em alterarem o status 
cer, opiniões que desejamos partilhar. Estes são os nossos sonhos, tado de eficiência, de produ- quo.

as nossas batalhas que nos levam a desbravar montanhas em bus- tividade capaz de melhorar ["É pelo sonho que va-
ca do vale encantado da eficiência, da produtividade, do bem a sociedade na sua globali- mos"], mas sustentados 
estar, do desenvolvimento integral dos AA, da escola e obvia/ da dade conhecimento dos valo-  por teorias públicas recen-
sociedade, em suma, na busca da qualidade. res, objectivos e fins educa- tes

tivos de uma supervisão em 
2.3. Supervisão  sentido lato.

Teoria Privada
(p.4) [...] Não acredito que as escolas sejam 'casas sem alma' pq são A importância dos contextos Crítica a Arsélio Martins - A sua linguagem metafóri-

feitas de homens e mulheres que diaria/ se empenham, que dão mt na formação e desenvolvi/o retoma este assunto no mm ca e de esperança aponta 
de da sua alma à alma da casa que escolheram para crescer e de todos os que neles se sentido optimista, contrário caminhos para uma acção 
fazerem crescer peqs almas para a vida adulta que respondam às integram ao de Martins. de colaboração e partilha 
necessidades da sua sociedade. Concepção humanizada da Desenho: escada em forma na luta por um bem comum

(p.4) Não deixemos de sonhar e de fazer sonhar as nossas crianças. supervisão que necessita de de seta ascendente em que uma melhor qualidade de 
Se deixarmos de sonhar matamos a alma das nossas escolas, ma- sonho [ideais] para ser cum- 2 hs se inter-ajudam na escola que passa por tods
tamos o potencial dos nossos professores. prida eficazmente. escalada. nós

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
Interpretativa Reprodutora

1. O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1 Autoconhecimento

Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora

1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

Profissionais (formação, ensino, supervisão)
2.1. Formação (curso ou outra)



(p.1) Da análise feita aos vários cenários...podemos verificar que A sua representação pessoal Falta de posicionamento
em todos eles encontramos vários aspectos da dimensões de das dimensões de conheci- pessoal em relação a este

Dimensões do conhecimento. De acordo com Shulman (1986) e Elbaz (1988), mento, nem todas tendo sido texto
conhecimento são oito as dimensões do conhecimento exigidas hoje ao profes- interpretadas na essência que
O que se exige sor: os autores lhes atribuem.
hoje ao prof? 1.Conh pedagógicogeral: princípios gerais de ensino.As compe- Omite a dimensão PCK (Shul-

tências transversais a desenvolver em tds as áreas de estudo. A man), mas acrescenta como 8
Nota: julgo atitude do prof na sala de aula, o s/ comporta/, a gestão da tur- uma dimensão que resultou
não ser neces ma, a forma de estar e de nos apresentarmos na aula. 2.Conh pe- de um estudo realizado por As paráfrases e sínteses 
colocar aqui dagógico de conteúdo: corresponde a cd uma das disciplinas a mestrandas de Desenvolv apresentadas perspecti-
isto tudo pq leccionar,..os seus conteúdos e a forma como cd um estrutura es- Curricular, do qual tiveram vam o texto lido de forma 
há falhas e ses conteúdos,...prepara e organiza a sua sala de aulas, em q as- conhecimento . diferente da intenções dos 
incorrecções la vai actuar e como o vai fazer. C/o responder às necessidades autores e da nossa, não 
Será de descre de um det grupo de alunos na sala de aula...tds nós profs diaria- concordando com algs.
ver o que ele mente fazemos ou pelo menos nos preocupamos...específico dos 
diz? profs. 3. Conh do currículo: é o programa estabelecido q define 

o q o prof deve abordar em cd ano de escolaridade. 4.Conh dos 
fins, valores e objectivos: valores filosóficos e históricos q funda-
mentam os conceitos e o programa a desenvolver. 5. Conh carac-
terísticas do aprendente:...atitudes, dos comportamentos dos alu-
nos. Valorizar não só conhecimentos q aprendem, mas tb tudo o 
q influencia essa aprendizagem.

(p.2) Conhecer os porquês pessoais e académicos dos AA. 6.Conh
características dos contextos: para agir é necessário conhecer a 
realidade do meio onde se desenrola td a acção e os seus inter- 
 venientes. 7. Conh das características de si pps.:...as nossas
 capacidades, limitações, ..comportamentos e atitudes no acto de
 ensinar. Conhecer o modo como ensinamos melhor e como pude-
mos aprender melhor para ensinar melhor. 8. Conh característi-
cas do professor: conjuga tds as outras dimensões.

O comentário Estas várias dimensões...estão presentes nos vários cenários, no Interligação entre conheci/os
pessoal só entanto, nem todas são valorizadas da mesma forma, uns cená- anteriores (os cenários super-
começa aqui rios valorizam umas mais do que outras: visivos) e presentes (dimen- Apropriação pessoal da 

O conh de conteúdo está presente em todos os cenários. sões do conhecimento profis- capacidade que os cená-
 O conh pedagógico geral está presente no modelo psicopeda- sional dos professores. rios supervisivos têm na 
gógico e pessoalista promoção da competência 
O conh do currículo...em tds uma vez qtds desenvolvem um det profissional do professor 
currículo.
O conh dos fins, valores e objectivos...em tds...com um peso dife-
renciado consoante a época em q se desenrolam
O conh das características do aprendente...em todos excluindo o 
de imitação artesanal,...ñ havia direito à criatividade, à autono-
mia, à diferença...um modelo único a imitar, um método a seguir 
O conh dos contextos...nos...ecológico, dialógico, reflexivo e 
pessoalista
O conh de si pp no reflexivo, pessoalista e dialógico.
O conh das características do professor...tds cenários...tds 

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)



salientam as características de cd profissional no desempenho 
da sua actividade

A Qualidade 3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas)
da Escola (p.3) Somos nós quem? Posicionamento positivo qt
somos nós Profs, AA, pais, funcionários, autarquias, comunidade, governo... Experiência futura? - sonho? a uma concepção de escola
Sá-Chaves, A comunidade educativa no seu todo, pq é do contributo de cd Concepção alargada de esco- comunidade de aprendiza- Interpretação pessoal do
2000 um de, do seu empenho, da sua vontade de trabalhar, de inovar, la preconizada pelos normati- gem colectiva e integradora conceito alargado de esco-

que se cresce enquanto escola, enqt comunidade que busca um vos e desejável em termos do de todos os intervenientes. la como organização para 
fim - a qualidade e o desenvolvimento de todos. progresso nacional Valores e direitos a defen- a qual tds devem contri-
Qualidade ?        Impossibilidade : A subjectividade e a parciali- der na educação a tds os buir
dade ñ justificam a nossa acção na busca da qualidade.       Plu- Representação da qualidade níveis:respeito pelo outro, 
ralidade: um estímulo. A diferença leva à partilha e ao respeito da escola encarada mts vezes informação
pelo outro, heterogeneidade de informação leva à reflexão e com- c/o impossível, se entendida O crescente aumento dos
sequente acção. Desafio e deslumbramento.      Possibilidade: na pluralidade de esforços, caracteres das pals-chave
Acredito que é. Basta abertura para conhecer e conhecendo po- torna-se alcançável e uma pretende convencer que é
demos actuar. É algo que não se faz num prazo limitado,é um realidade para a qual todos possível atingir a REALI-
processo constante e inacabado - paradigma do inacabamento contribuem. DADE no que respeita à 
      Realidade:  Está em cada um de nós na nossa capacidade qualidade Poder ao alcance de todos 
actuante, transformadora e regeneradora. Somos os magos da Metáfora da alquimia e dos os profesres de actuarem 
complexa alquimia da escola. professores como magos. para o bem da educação

A narrativa permite-
lhe retomar assuntos
 anteriores e sobre eles 
reflectir, associando-os

Contexto: Estado de arte dos portfolios - sesões de apresentação dos portfolios 
uns aos outros a partir de de algs questões orientadoras (para os mais receosos). O 
momento mais alto/O que gostei mais? O mais difícil? O de maior aprendizagem/
menor aprendizagem?
Entradas
Reflexão 10

A partilha dos documentos
(cont. de 4.3., p.1) Fez-me bem ouvir os meus colegas, as suas na- é motivadora para quem

Aulas de 23 e gústias, as suas dúvidas, os seus medos, os seus...tantas incertezas escreve e quem ouve. A reflexão sobre a expe-
24-05-2003 que afinal são as minhas.Fez-me bem. Sinto-me mais leve, com Maior segurança no que ência serve para fazer

mais coragem, com certeza de que não estou só neste barco.  está a fazer e no apoio mú- planos de intervenção
Sinto-me... (vide 4.1.) tuou que todos recebem, 

Realiz em nem que seja apenas moral.
(p.5) Caso aconteça a solução é iniciar novamente a caminhada Concepção inacabada e sp

24-05-2003!! de acordo com as limitações pessoais. Afinal não é o portfolio um aberta de portfolio reflexivo
documento pessoal?

5 págs

Fez-me bem

[cont. de 4.1.] Experiência e contextos passados: Os seus testemu-

4.O Portfolio
4.1. Valor formativo (vantagens)
4.2. Conceptualização
4.3. Construção
4.4. Dificuldades (na literatura/nos questionários)

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

1. O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1 Autoconhecimento

1.2. Auto-supervisão

1.3. Intervenção (relação com o outro)
2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos
Profissionais (formação, ensino, supervisão)

2.1. Formação (curso ou outra)
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)



nhos levaram-me à infância: às minhas profs primárias e à sua Referência a estilos de ensino À luz da teoria estudada
austeridade (não quero ser assim!). Levaram-me à adolescência e supervisão difs que não Acusação velada às práti- qualifica e lamenta algs
à fase em que adorava escrever e construir pequenos livros que pertende imitar como aliás já cas de escrita no tempo de situações anteriores  dos
guardei. Levaram-me à fase de  jovem adulto: momento em que referiu antes nas reflexões so- aluno desmotivação que o cenários supervisivos.
pus a escrita de lado não por opção, mas por falta de motivação, bre os cenários. portfolio pode vir a "curar"
no entanto com uma vontade reprimida de voltar e aperfeiçoar a [vide últ # em 4.1.]
minha escrita. [Futuro e presente] Continuo com a convicção de Prof movido pela esperan- A anterior exper de escrita 
 que um dia realizarei o meu sonho de poder escrever, e nessa ça e pelo sonho de fazer poderá levá-lo a alterar as 
altura, certamente, os escritos de adolescência guardados onde algo diferente suas atitudes profiss
só eu sei, irão ajudar-me. [cont em 4.1.] 

[cont. de 1.1.] Sinto-me marinheiro do barco da Emília, o pintaí- A partilha pública dos portfs
nho da Fátima a sair da casca, o relógio do tempo da Natércia, e das metáforas usadas para Nota: o formando refere as 

 o sol que ora ri ora se esconde da Ana Teresa, o cofre que se abre os descrever é uma vantagem metáforas utilizadas pelos co-
  do Rui, o poema da Conceição, o caracol da Zulmira. Fez-me bem. do processo legas para definirem o port-

Drª M.João [?- posso tirar?] só por isto valeu a pena o esforço de folio ou para identificarem a 
 fazer um portfolio reflex, o ter-nos permitido através desta parti- A partilha como processo de sua relação com ele Como nesta sessão não
lha, conhecermo-nos um pouco mais. Fez-me bem sentir o que ia desenolvimento profis de houve assuntos teóricos
na alma dos meus colegas, pq afinal tb é o que vai na minha, uma comunidade educativa tratados toda a reflexão 
provavelmente/ sentido de modo diferente.Os seus testemunhos aponta neste sentido
levaram-me à infância [cont em 2.2.] Catarse provocada pela visão transformador: voltar a ter

[cont. de 2.2.] Fizeram-me bem estes momentos de evasão catártica de um passado esquecido a Bem estar provocado pela  confiança em si e na sua 
no meio da turma. Como foi bom este filme da minha curta exis- necessitar de reflexão para visita ao passado e a parti- capacidade de escrever:
tência que me ajudou a perspectivar a minha existência futura. ser compreendido e perdoado, lha presente. Catarse provo- continuar a lutar e não des-
Obrigado...por me ter proporcionado este momento, fez-me ali- para além de se tornar criador cada. tir facilmente
mentar a esperança adormecida de que um dia concretizarei o de momentos futuros
desejo de escrever algo. Penso que este momento foi o fecundar Gratidão pela oportunida-
de uma pequena ideia, que ficará a ovular numa gaveta a abrir de que a formação presen-
não sei quando. te lhe deu.

(p.4) Afinal não é o portfolio um documento pessoal?

(p.1) Não estava para escrever nada acerca destas duas aulas, os Conclusão da reflexão aponta
 desenhosque fiz para exemplificar o que me ia no pensamento para a característica funda-
 julgava suficiente (e julgo) para descrever o que nestes dois mental do portfolio como 
dias se passou. Mas apetece-dias se passou. Mas apetece-me. avaliação do seu autor em td 
Fez-me bem [cont. 1.1.] a sua globalidade.

(p.2) Têm havido momentos de prazer reflexivo outros mais árduos, Este extracto vem acompa-
 mas as rosas mais belas tb têm espinhos. Agora só terei de conti- nhado de 3 rostos descriti-
nuar a  expressar o que me vai na alma supervisiva. Fez-me bem  vos de estados de alma so-
deixar de curtir a noite, certamente tenho-me conhecido melhor, bre o portfolio no passado,
 provavelmente tenho reflectido para me transformar, para de-  presente (sinto-me mais 
senvolver a minha aprendizagem, o conhecimento de mim e dos capaz) e "ficarei assim no 
outros. Não é este um dos fins dos portfolios? Fez-me bem! futuro? - cara bem dispos-

(p.4) A evolução relativamente à construção do portfolio e aos mo- ta e de sorriso rasgado.
mentos mais ou menos altos está de novo representada por dese-

2.3. Supervisão
3. As Teorias (Públicas/Privadas)

3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesuisadas/construídas)

4.O Portfolio
4.1. Valor formativo (vantagens)

4.2. Conceptualização

4.3. Construção



nhos com um homem a interagir com uma escada de obras (sem Há momentos de "gozo", de
qq apoio) As reflexões iniciais deram-me algum gozo e comecei a se sentir capaz, de estabilid
sentir-me capas (metáforas, portfólios, passagem do eu solitário e de desiquilíbrio
ao eu solidário) / Atingi alg estabilidade de reflexão / Aparece-
ram textos mais pesados cocomo o das Estratégias de Supervisão 
e a situação alterou-se de novo. O "estado de arte" serviu 

(p.5) Continuam os desenhos com a escada - Novamente comecei a para começar a surgir de 
desiquilibrar-me e esta fase está um pouco confusa e aborrecida. forma consciencializada 
(Malabarismo relexivo/reflexão intensiva) / Espero não tropeçar uma alteração positiva rela-
na ascenção reflexiva. tivamente ao início do pro-
4.4. Dificuldades (na literatura/nos questionários)

(p. 2) Foi difícil dar início à construção deste portfolio reflexivo, Referência a uma das diificul- cesso.
mas penso que me. Fez-me aquilo que é feito com esforço surgirá dades mais comuns: o início A história do Portofóbico
no final um prazer redobrado. Não sei se o que fiz atá ao momen- do processo, com os naturais dá-nos a rejeição inicial,
to está correcto, mas sei que é meu e é resultado do que sou e do mas tb alguns dos progres-
que penso.  sos referidos e sobretudo

o "lutador" que ñ desiste
scanning (p.3) - Banda desenhada - História de um "Portofóbico"!!! facilmente

Interpretação dados: Mas tal como a literatura o afirma e o pp autor confirma no final deste extracto, os portfolios são feitos de momentos altos e menos conseguidos 

tal cmo a vida // Confirma o que é expresso na literatura: sendo um processo a construção dos portfolios tem momentos mais altos e outros menos, de acordo com a

personalid do autor e dos assuntos tratados // As desvantagens e dificuldades encontradas na literatura já estão na fase de se tornarem mais valias.

esforço leva ao prazer D->V

Contexto: Apesar de termos agendado discutir em que consisitiria a competência 
profissional de um professor no contexto das actuais teorias analisadas, as dúvidas 
levantadas pela apresentação dos portfolios e das questões colocadas sobre hipó-
teses de "trabalhinhos", considerámos mais útil tentar orientar a escolhas de temas
para os mesmos face aos padrões/temas emergentes dos portfolios apresentados.

Entradas
Reflexão 11

Aulas de 30 e
(p.1) Propus a realização de um trabalho sobre as relações inter-

31-05-2003 pessoais entre docentes em pequeneos grupos. Hoje ainda não Preocupação com as relações 
Realiz em sei de conseguirei realizar este trab, a falta de bibliografia e o pessoais e por novas formas Intenção de pôr em prática A proposta de colocar em
04-06-2003 enquadramento dentro de uma relação supervisiva deixam-me de avaliação com possível a teoria recebida no con- prática nas suas aulas no-

algo inquieto. Tenho uma segunda proposta que daria uma bre- aplicação no seu contexto de texto do curso vos instrumentos de ava-
4 págs ve análise sobre a avaliação e o uso de portfolios como instru-  sala de aula e de escola liação

mento de avaliação no 1º ciclo.

sem título (p.2) Um professor é um actor sem máscara (por veses tem de usar 

algs) que se relaciona com outros actores na construção de uma 
peça em vários actos. A relação entre pares é fundamental para o 
conhecimento e desenvolvimento de todos. As relações interpes-
soais são essenciais entre supervisor e formando, através do auto 
e hetero-conhecimento é que se consegue desenolver uma compe-
tência profissional sólida e válida.

avanços e recuos

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
Interpretativa Reprodutora

1. O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1 Autoconhecimento

Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora

1.2. Auto-supervisão

1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos
Profissionais (formação, ensino, supervisão)



2.1. Formação (curso ou outra)
(p.1) Nestas duas aulas não tratámos nenhum assunto específico, Síntese dos passos 

tínhamos programado a discussão sobre competência profis- Possível trabalho de inves- Presença de reflexões pros- da aula os quais embo-
sional, mas acabámos por falar de assuntos relacionados com a tigação sobre portfolios pectivas no sentido de ra relacionados com as 
elaboração dos nossos "trabalhinhos". para aplicação num contex- aplicar a teoria adquirida aulas anteriores e o fu-
 Na sexta-feira acabámos a análise do estado de arte dos portfo- to de futuro próximo nas nas sessões ou por si pp turo trabalhinho con-
lios e recebemos algs orientações para a realização dos traba- suas aulas ao serviço do contexto templou todos os for-
lhos. ensino. mandos
No sábado, iríamos analisar o que era competência profissional 
e "a escola  - o lugar onde os professores aprendem", no entan-

Canário, 1998  to a manhã foi passando e fomo-nos dispersando por outros
  assuntos, tb eles importantes para a organização dos nossos 
 trabalhos e para o nosso crescimento pessoal.
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) Concepção de "bom" profes-

(cont de 3.1.) Um professor que consiga incorporar estas várias sor como alg: capaz de incor-
dimensões será um bom processor...penso que é acima de tudo porar todas as dimensões de A sua manifesta vontade 
alguém que é consciente das suas limitações e capacidades e as conheci/o analisadas nos tex- de experimentar e ir mais 
sabe gerir em sala de aula com o seu grupo...que pára para pen- tos teóricos;que tem conhe- além é coerente com esta 
sar em si, no meio que a envolve e nos seus AA, de modo a poder  ci/o de si, pára para reflectir "definição de "bom" pro-
reconstruir a sua actuação e o seu processo de crescimento pro-  sobre si, os AA e os contex- fessor, como um alvo a 
fissional e pessoal. Um não pode estar dissociado do outro. tos; que quer reconstruir-se atingir e não como uma 

como profiss e pessoa. constatação auto-elogiosa
Adenda, 19/6/ (p.4) Para a aula do dia 30/5/2003 tinha-nos sido pedido que em
2003  casa elaborássemos uma definição [de] competência profissio-

nal. No momento da aula ñ foi posssível apresentá-la. Por isso, 
passo a apresentar o meu "trabalho de casa", realizado antes A adenda retoma o conceito 
 mesmo de ter lido qq doc sobre o tema: "É um processo de de- acima exposto, apresentando 
senvolvimento técnico e humano, através de uma aprendizagem o TPC previsto para as aulas 
responsável e contextualizada, na bbusca da resoluação de pro- em análise.
blemas. É ser auto-crítico, auto-reflexivo, criativo e íntegro na
 busca de novos e diferentes conhecimentos." Luís de Matos, 

##########

Sá-Chaves, 3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
1994/2002 (p.1) Superficialmente aborámos o que era competência profissio-

 nal. Algumas palavras chave:autenticidade, habilidade, honesti-
Dewey dade, destrezas... Sustenta esta pals chave com 

Cita (pesquisa) Luísa Costa Gomes: "A autenticidade vai-se conquis- Costa Gomes, e Blaise Pascal 
Underhill, 1991  tando, com a experiência e a auto-análise." (p.2) Blaise Pascal: 

"É indispensável conhecermo-nos a nós pps; mesmo se isso ñ bas-
tasse para encontrarmos a verdade, seria útil, ao menos, para re- Não toma posição sobre os
gularmos a vida, e nada há de mais justo." conceitos apresentados e 

(p.2) Refere as cinco dimensões da competência profissional: reflexi- discutidos na aula, embora 
va, práxica, prospectiva, estratégica e não-standard, em 2.2. venha a faze-lo (vi-
Dewey defende a conjugação de três condições essenciais nas re- de esse subtema)
lações inter-pessoais:Autenticidade e congruência, Aceitação e 
Empatia

(p.3) ...refere outras condições importantes para ajudar o supervisor As relações interpessoais já se

2.3. Supervisão
3. As Teorias (Públicas/Privadas)



a ser facilitador de uma relação interpessoal: honestidade, respei-  tornaram um "leitmotiv" copia a informação 
to, apoio mútuo. Penso que por outras palavras, este autor basi- fornecida
camente defende o mesmo que Dewey. Uma boa relação interpes- cópia dos docs fornec
soal é essencial para o crescimento ñ só do formando, mas tb do 
supervisor. É necessário conhecer e conhecermo-nos para saber 
agir melhor e diferente.  [Questionamo-lo sobre quem são este 
supervisor e os formandos, já que anterior/ tinha apresentado um Ilustra esta afirmação com 
contexto de escola bem mais lato] mais um desenho de dois

Teoria Privada: Lado a lado comseguiremos re/construir o nosso Acredita que os projectos de homens de mãos dadas e 
projecto de vida profissional e pessoal vida pessoal e profissional se aparente/ felizes, partindo 

. constróem em parceria de mochila às costas.

(p.1) Este novo modelo de avaliação tem-me agradado, talvez Justifica a sua preferência 
pela novidade e pela reacção negativa que demonstrei no início. pelo trab sobre avaliação por Agrado pelo novo modelo O prazer resultante da cons-

  Esta situação fez-me pesquisar sobre o tema e alertar para as po- portfolio         vir a integra-lo      de avaliação trução do portfolo desper-
tencialidades de um portfolio. O doloroso processo de iniciação na sua pp PP A construção do portfolio tou a vontade de investigar
do mesmo tem-se revelado até ao momento uma agradável sur- já se transformou num mais sobre o assunto para
presa que me dá prazer fazer, sentindo apenas a angústia de não prazer o aplicar com os seus pps 
ter tempo para pesquisar mais e aprofundar a construção deste AA, como instrumento de
documento avaliativo avaliação.

(p.1)  a angústia de não ter tempo para pesquisar mais e aprofun- Desvantagem: falta de tempo
dar a construção deste documento avaliativo

Contexto: sessões destinadas a utilizar a estratégia supervisiva de construção de
 "casos" para em conjunto se tentarem resolver problemas de escola, turma, etc. Em 
pequenos grupos os formandos construiriam casos após relatos orais dos mesmos, 
sua redacção, discussão e apresentação de conclusões à turma.

Entradas
Reflex 12

Aulas de 6 e 7 (p.1) As viagens que faço de regresso a casa depois das aulas, ao Referência aos momentos 
Junho 2003 som da minha RFM (rádio), são sp os momentos reflexivos mais in- Reflexão base para constru- de solidão, "não solitária", 

tensos.É um diálogo de mim para mim que vai projectando o que ção de conhecimento, enten- "acompanhados" pela Considera que a aquisição
Reliz 8/6/03 de mais importante se passou na aula, perspectivando a minha ac- dido como um puzzle que se RFM - o seu estilo de refle- de conhecimentos desejada

ção, as minhas práticas e os meus comportamentos futuros. vai contruindo. xão/aprendizagem será conseguida neste diá-
Pequenas peças de um puzzle, do processo de construção do logo intra-pessoal o qual 
conhecimento que se vão unindo e dando forma uma nova poderá vir a perspectivar a

nº págs 7  atitude (assim se espera) Algs das s/ características sua prática de modo diverso
reconhecidas no teste das 

Encontrar Representação das caracte- intelig múltiplas voltam a 
soluções em (p.1) Cita Sócrates: "Deves ter serenidade para aceitares as coisas rísticas necessárias a uma boa surgir: recolhimento intra-

que não podes mudar, coragem para mudares aquilo de que és ca- intervenção supervisiva com pessoal para ser capaz de 
paz e sabedoria para veres a diferença." base num exercício que eu pp planificar

Aulas de 6 e 7 tina realizado com Underhill

3.2. Ensino (fornecidas/pesuisadas/construídas)
4.O Portfolio

4.1. Valor formativo (vantagens)

4.2. Conceptualização
4.3. Construção
4.4. Dificuldades 

                                                   CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
1. O Eu (formando/professor/supervisor)

1.1 Autoconhecimento

1.1 Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos



grupo

Foram entregues (p.2) A escolha de um caso, na sexta-feira, foi mais um dos momentos Evolução positiva  acerca 
aos formandos altos das aulas...Um caso é algo real, sobre o qual se pode actuar. das aulas de supervisão; 
docs elaborados (p.3) O trabalho de grupo que realizámos foi excelente, a empatia Importância das relações in- alg entusiasmo
por nós, em por- que existe entre todos os elementos, a confiança e a amizade que ter-pessoais na realização de
guês, retirados se criou desde o primeiro momento do curso, foi fundamental  para  trab de grupo, na construção Bom relacionamente no 
de algs a que ti- o desenrolar deste trabalho, que exigia a exposição de situações de um conhecimento colecti- seu grupo de trabalho
vemos acesso muito pessoais e, por vezes, marcantes. Cada um de nós expôs o vo para a resolução de pro-
em cursos de seu caso, sendo ouvido atenciosamente pelos colegas. Depois de blemas dos professores  [nas Desenho de alguém junto a 
formação realiz todos se expressarem foram tecidos ags comentários relativos a comunidades educativas] um conjunto de placas com Sintetiza a informação lida 
no Reino Unido cada caso e de uma forma unânime foi escolhido aquele que julgá-  várias direcções e a legen- e ouvida para a consecu-
sob a orienta- mos ser o mais pertinente, actual e presente na memória do de- da: "Em busca de um cami- ção da tarefa na aula 
ção de Adrian tentor do problema nho para o n/ problema
Underhill (1993 e Acabámos o encontro com a descrição por escrito do caso e com 
1996, em a convicção de que valeu a pena reflectir sobre as nossas dificul-
Hastings dades. Desta troca surgiu a ideia de que este género de trabalho 

poderia ajudar a resolver os problemas de muitos professores, 
assim houvesse vontade dos mesmos e confiança uns nos outros.

(p.4) No sábado iniciámos o  nosso trab nova/ em grupo,...encontrá-
 mo-nos frente a frente com o detentor do problema e fomos colo-
cando as perguntas que achámos adequadas e às quais o detentor Descrição do processo, das 
respondeu sem nunca se ter negado. suas vantagens e possíveis 
Seguindo o Modelo Quaker, o detentor do problema respondeu desvantagens enquanto pro-
livre/ às perguntas...foram surgindo até ao momento em que o de- motora da exposição pessoal 
tentor assim o quis,...sentiu-se satisfeito com as mesmas e na res- de cd professor [pouco habi-
posta à última encontrou uma solução viável (apesar desta não tual na turma]
ser obrigatória no modelo...)
De acordo com este modelo, o processo está centrado na pessoa e 
exige que se faça uma exploração catártica, mas tb que haja em-
patia e confiança na orientação, e eu senti que isso existiu entre
 nós.
Após este trabalho de grupo começámos a partilhar os resultados Aquisição de conhecimento
 dos mesmos para que ficássemos a conhecer as diferentes soluções  pela partilha de experiências A estratégia supervisiva uti-
 indicadas e aquilo que se deve e não deve fazer num estudo de lizada na aula é transferível
caso. Desenho: 3 remadores com e pode ser transformadora
Devido ao adiantado da hora este trab foi apenas iniciado, fican- a seguinte legenda: Se tds dos contextos habitados
do para a semana seguinte a discussão dos restantes casos ajudarmos a conduzir o pelos professores

As páginas 5, 6 e 7 são os docs produzidos pelo grupo: narrativa e Apresenta os aspectos positi- barco provavel/ chegare-
"perguntas pedagógicas" colocadas ao detentor do problema para a vos da estratégia usada na mos a porto seguro.
resolução do caso. aula como transferíveis para 

experiências de supervisão 
na escola

Alarcão & (p.1) Formando cita definição de caso (Shulman, 1986) apresentada em Alarcão e 
Tavares, 2003 Tavares, 2003:103) 

Profissionais (formação, ensino, supervisão)
2.1. Formação (curso ou outra)

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)



(p.2) "São descrições, devidamente contextualizadas...interpreta- Citações de suporte 
ções"  De acordo com os mesmos autores "casos são narrativas ela- Representação essencial do das afirmações feitas 
boradas (ou trabalhadas) com um objectivo: darem visibilidade contributo da construção de sobre a experiência 
ao conhecimento que deles brota". Um caso de sala de aula é uma casos para a resolução de vivenciada no curso
descrição de uma situação real ou realista. "Os casos que os pro- problemas no contexto alarga-
 fessores contam revelam o que eles ou os seus alunos fazem, sem- do de escola
tem, pensam, conhecem"

(p.3) Apresenta em seguida cópia de docs organizados por nós
 (Shulman, 1992) - peça em três actos e "Como construir um caso? - 
Fases
Os casos englobam sp as teorias privadas de cd um de nós e só 
serão casos se  sobre eles se puder teorizar. Um caso pode ser uma 
 situação de indisciplina, de ensino, de relação com os pais...

Contexto:Conclusão da apresentação dos casos construídos pelos formandos e atribui-
ção de títulos aos mesmos - estratégia de síntese e de verificação dos diferentes signifi-
cações que um caso pode ter para quem os lê ou discute, de acordo com as suas pró-
prias vivências e teorias privadas.
Entradas
Reflex 13 Mais uma evolução positi-

va face à Supervisão acom-
(p.3) Provavelmente será esta componente humanista, presente na Relação íntima entre supervi- panhada de um desenho

formação de professores que me está a fazer apaixonar pela super- são e uma perspectiva huma-
Aula 13/6/2003 visão nista A descoberta da concep-

ção humanista fá-lo "apai-
Reliz 15/6/ xonar-se" pela supervisão.
2003 (p.1) Apesar de achar o Modelo Quaker mais fácil, qq dos dois pode Importância do conhecimento 

ser útil à resolução de problemas que afectam os professores, pq de modelos de resolução de 
nº págs 3 ajudam a estruturar o nosso pensamento sobre os factos, a seguir probls entre os profs Algum optimismo relativo Pretende que tentativas de

uma ordem coerente e a sermos objectivos naquilo que queremos ao que já se vai tentando análise de problemas edu-
Estudo de fazer. Algs profs já vão fazendo algo de semelhante mas em reu-  fazer  em algs contextos cativos comecem a ocorrer
caso niões feitas à pressa, [...] nas escolas

(p. 1) ...acabámos por analisar os restantes casos. Cd grupo expôs Descrição da aula e seus pas-
os resultados a que chegou durante os TGs. ...concluí que é mais sos, estando consciente das 
fácil chegar a um resultado final seguindo o Modelo Quaker, uma "falhas" do seu grupo no que 
vez que as perguntas vão surgindo e o detentor do problema pode respeita à narração oral do 
pôr fim à discussão assim que queira. Não há necessidade de che- caso
gar a uma solução, no nosso problema o detentor chegou a uma A teoria apresentada foi pos-

3.2. Ensino (fornecidas/pesuisadas/construídas)
4.O Portfolio

4.1. Valor formativo (vantagens)
4.2. Conceptualização
4.3. Construção
4.4. Dificuldades (na literatura/nos questionários)

                                                   CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Interpretativa Reprodutora
1. O Eu (formando/professor/supervisor)

1.1 Autoconhecimento

Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora

1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos
Profissionais (formação, ensino, supervisão)

2.1. Formação (curso ou outra)



conclusão...embora não tivesse ficado muito explícita qd relatá- ta em prática, as dificuldades As conclusões tiradas da 
mos o caso por escrito. No final, o narrador da "entrevista" deveria sentidas e as soluções para o Avaliação da apresentação experiência vivenciada são 
continuar a narrar e dizer que o dententor estava satisfeito indi- contexto de escola pensadas do seu grupo relacionadas com as teo-
cando possíveis pistas para a sua solução. rias apresentadas
No entanto, a narração do caso estava bem estruturada, sendo fac- Estudo comparativo dos dois 
tual e não havendo nunca refs a pessoas concretas. modelos de resolução de pro- Considerações sobre o uso
Os dois últimos casos...trabalhados segundo o Modelo Surrey [...]  blemas utilizados, apresentan- de um ou outro modelo no
dois grupos tiveram dificuldade em distinguir sintomas de causas do a sua opinião sobre um e contexto de escola
e começaram tb por indicar logo inicialmente várias soluções, o outro baseada na observação 
que tb é mt frequente  [de acordo com a literatura da especialidade] realizada durante as apresen- Relação fundamental entre 

(p.3) Mais uma vez na supervisão a componente humanista e afecti- tações dos casos, justificando supervisão e uma perspec-
va está subjacente. Nestas duas aulas em que abordámos o estudo o maior ou menor sucesso de tiva humanista que lhe de-
de caso[s] as relações interpessoais estiveram presentes (traba- um ou outro de acordo com o ve estar associada para 
lhos de grupo e nos pps casos que é defendido pelos inves- que as relações entre pares

tigadores. funcionem. 

(p.1) [...] reuniões feitas à pressa , o elevado número de participan- Representação dos contextos Crítica aos contextos esco-
tes, a falta de motivação para estas situações e a desvirtualização educativos sentidos como lares comunitários e justifi-
da essência das  reuniões pedagógicas faz afastar os professores habituais que não permitem ca a possível dificuldade 
de encontros que promovam o estudo de casos. uma melhor e mais humaniza- de pôr em prática a estraté-

(p.2) Penso que tb é fundamental a existência de boas relações inter- da relação entre os professo- gia de construção de casos 
pessoais, sobretudo confiança entre os pares, pois muitas das vezes res para melhorar a qualidade 
os casos podem envolver situações pessoais e emocionais bastante da resolução dos proble-
graves. mas escolares.
Mesmo que no estudo de casos não se chegue a uma solução final
 e momentânea, ficarão sp pistas para uma resolução futura do 
mesmo. Neste sentido os 'casebooks' são fundamentais para que 
fiquem registados e para serem consultados sempre que necessário.

Apresentação dos títulos atribuídos ao caso apresentado por três 
dos quatro grupos, sem referir quais os que seguiram um ou outro mo-
delo de resolução de problemas, após a lista dos mesmos, afirma: 

Pudemos verificar que para os dois casos analisados pelo modelo Alerta para as possíveis difi- Constrangimentos dos ho-
Quaker foi mais fácil escolher um título. A hora já era avançada e culdades de gestão de mo- rários da formação pós-
as ideias não surgiam, mas talvez pq os dois primeiros casos me- mentos supervisivos partilha- laboral
xiam directamente com os professores e, como diz o ditado: "Quem dos por um número elevado 
não se sente não é filho de boa gente." de professores.

(p.1) ...Surrey uma das grandes dificuldades consiste na distinção entre de sinto-Constatação de algs dificul-
mas e causas; ...bem separados para que possam surgir as diversas soluções. dades da aplicação do Mode-
Esta situação foi sentida pelos dois grupos [...] lo de Surrey.

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

2.3. Supervisão
3. As Teorias (Públicas/Privadas)

3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

3.2. Ensino (fornecidas/pesuisadas/construídas)
4.O Portfolio

4.1. Valor formativo (vantagens)
4.2. Conceptualização
4.3. Construção
4.4. Dificuldades (na literatura/nos questionários)



Interpretação de dados sobre esta reflexão (2.1.) Interligação entre a teoria apresentada, adquirida e colocada em prática numa sessão em que se pretendeu exemplificar como é que poderiam actuar nas suas pps escolas 
quando surgissem episódios deste cariz. A intenção era não só que sentissem as dificuldades, mas sobretudo que treinassem estratégias de “defesa” e de tentativa de solução desses problemas tão frequentes nas escolas 
e agrupamentos. As teorias/os modelos de resolução de problemas ao serem apresentadas em contexto escolar como de outrem, poderão ser mais bem aceites do que se forem apresentadas como teorias privadas sempre 
causadoras das “lutas classistas” de que tantos se queixaram ao longo dos curso e que eu pp observei.

Contexto: Nesta aula foi analisado o texto de Alarcão (1991) "Reflexão crítica sobre o 
pensamento de D. Schön e os programas de formação de professores", o qual já tinha
 sido distribuído há algum tempo. Ficou para a última sessão antes da apresentação 
final dos portfolios como "síntese" de toda a disciplina, tendo-lhes sidocom o pedido 
que indicassem o que mais os "tinha marcado" no texto.
Entradas
Reflex 14

Aula 14/6/2003

nº págs 5

Realiz 15/6/
2003 (p.1) A reflexão inicia-se com uma transcrição do texto de Alarcão cit Considera o texto lido o coro-

por Moreira (2001). Segue-se o seguinte comentário: Este texto foi o lário de toda a disciplina pela 
sem título corolário de toda a actividade das aulas de supervisão. Penso que presença permanente da refle-
Mas ao topo da resume tudo o que fizemos e falámos. O pensamento de Schön esteve xão nos assuntos focados ao Reconfirma a sua preferên-
1ª pág está um sp presente do primeiro ao último minuto da nossa formação. Este longo das aulas cia pelo cenário reflexivo A reflexão sobre este texto
desenho com texto transportou-me à leitura dos cenários e ao cenário de que apenas resume e repete o 
várias px a ana- tanto gostei - o cenário reflexivo. que anteriormente já afir-
lisarem à lupa (p.2) Se eu nada mais tivesse para dizer, o excerto de Isabel Alarcão mou sobre os assuntos
um texto que apresento faria uma boa síntese do pensamento de Schön e da tratados

discussão da nossa aula...nada do que falámos foi completamente
 novo, noemadamente qd abordámos os cenários supervisivos, o 
pensa/ ...já tinha então sido estudado. Este ...de Alarcão faz uma Agrado pela escolha do
síntese...e penso que foi uma excelente forma de concluir as aulas, texto para concluir o as 
ele...resumo do mt que falámos nas ...aulas de supervisão...aborda a aulas
formação de formadores e a competência profissional a desenvolver
nos profissionais em geral e  nos da educação em especial.

2.3. Supervisão

(p.1) A reflexão inicia-se com uma transcrição do texto cit por Moreira Embora a selecção dos
(2001): extractos citados cor-
"A análise da actividade profissional, feita por Schön, salienta o responda a uma prefe-
valor epistemológico da prática e revaloriza o conhecimento que rência por um determi-
brota da prática inteligente e reflectida que desafia os profissionais nado modelo supervi-
ñ apenas a seguirem as aplicações rotieiras de regras e processos sivo, nesta entrada do
 já conhecidos, ainda que através de processos mentais heurísticos As suas representações so- portfolio limita-se a re-
correctos, mas tb a dar resposta a questões novas, problemáticas, bre o que deveria ser a forma- produzir excertos sem
através da invenção de novos saberes e novas técnicas produzidas ção de professores encon- uma intervenção pes-
no aqui e no agora que caracteriza um determinado problema. É o tram-se "retratadas" nos soal activa sobre os 
conhecimento contextualizado, a alinhar-se ao lado dos conheci- excertos retirados do texto mesmos.
mentos  declarativo e processual desenvolvidos por uma epistemo-
 logia científica e técnica"

                                                   CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
1. O Eu (formando/professor/supervisor)

1.1 Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão
1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos
Profissionais (formação, ensino, supervisão)

2.1. Formação (curso ou outra)

2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)



Começa por fazer uma crítica à formação demasiado técnica, cienti-
camente desajustada dos contextos e das necessidades de cd um....
defende uma formação centrada na prática, que equacione teoria e 
prática, construindo assim, um conhecimento profissional reflectido
a partir de situações práticas. 
A reflexão constitui um dos pilares do pensamente deste autor, a 
partir dela desenvolve-se um processo de aprendizagem. Essa 
reflexão assume diversas dimensões: conhecimento na acção[...], 
reflexão na acção[...], reflexão sobre a acção [...] reflexão sobre a 
reflexão na acção [...]
A reflexão é então o motor para construir conhecimentoreflexão 
sobre a reflexão na acção [...] de quem já é professor em exercício,
mas tb para quem está em formação inicial. Como? Através de uma
 prática pedagógica que valorize a reflexão e o potencial de cd for-
mando, assim, mesmo que haja uma imitação ela é sp criativa e não
de imitação artesanal como se descrevia no cenário...O formando Retoma concepções já afirma-
deve ser ele pp com todas as suas experiências e capacidades, com das quando relatou a sua ex-
os seus sentimentos e motivações, sendo capapz de colocar ao servi- periência de formação inicial
ço da sua prática pedagógica o melhor que (p.3) tem em si. ...nunca e os papeis desempenhados
haverá imitação...possa ocorrer, o toque pessoal de cd um faz a pelos seus orientadores.
diferença.
...o pensamento de Schön está revestido de uma forte componente A sua constante referência
humanista. à perspectiva humanista da
O professor não é só técnica é um ser possuidor de características formação de professores e
pps, de sentimentos e de emoções que devem ser tidas em conta na de supervisão na escola 
sua formação...apela para a criatividade, para o saber fazer que cd mantém-se ao longo de 
um possui e para colocar tudo isso no desempenho na sala de aula. todo o portfolio

4.O Portfolio
4.1. Valor formativo (vantagens)
4.2. Conceptualização
4.3. Construção
4.4. Dificuldades 

Nota:

Esta entrada no portfolio é um exemplo do que sucede algumas vezes: 
o autor limita-se a citar excertos de textos sem tomar posição pessoal 
sobre os mesmos. Contudo, no caso em análise, as citações são fun-
damentadoras de tomadas de posição já apresentadas anteriormente.

3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas)



Contexto: Apresentação final dos portfolios e de alguns dos estudos realizados sobre 
um tema da sua preferência. O facto de serem frequentemente apelidados de "trabalhi-
nhos" resulta da terminologia utilizada, por Sá-Chaves, em contexto das aulas do pri
meiro curso, numa tentativa de motivar e desdramatizar a "primeira" incursão num pe-
queno projecto de investigação em Supervisão.
Nota: Para que a "Saga de um doente que venceu a portofobia" não perca a sua 
sequência vamos transcrever todo o texto da banda desenhada para aqi. Assim podere-
mos repartir os seus extractos pelos vários temas e subtemas.
BD – 2 páginas
Fazer scanning 
O Luís  levou à risca a prescrição do seu médico e c/ a ajuda de lápis deu voz à alma 
supervisiva. Ficou completamente curado. Semanalmente ia fazendo as reflexões,
 ordenando tudo cuidadosa/ (confusões não são c/ ele). Começou a achar graça 
àquela de aprender.
O problema era o tempo. Vontade de reflectir melhor e o tempo a passar (maldito
 relógio nunca pára)
Mas tb o excesso de trabalho – supervisão,  didactologia, investigação, 
escola, reuniões – lá se foi aguentando.
Não é que o rapaz foi tomando gosto pela coisa. Houve aulas em que só queria che-
gar a casa para escrever aquilo que ia dentro de si. E ao volante do seu SAXO, a 
ouvir a sua RFM, fartou-se de reflectir alto. 
Foram viagens super-interessantes de grande conhec pessoal.
Certas reflexões foram apaixonantes e mt pessoais. Não posso  esquecer a aula sobre 
o ‘estado de arte’ dos portfolios. Foi o ponto de viragem deste processo reflexivo.
E a aula de estudos de casos, foi excelente. Aquele momento de partilha em grupo foi 
mt enriquecedor, principal/ c/ elementos tão bem dispostos.
Foi um processo em crescente, solitário na reflexão, mas apoiado pelo sentimento 
que tds nos unia.
O Luís  conseguiu alcançar a meta que se propôs. Com algs incidentes pelo percurso, 
mas isso faz parte do nosso dia a dia. O importante é superá-los e não ficar continua-
mente a pensar neles.
Venci  a doença dos portfolios. Estou  curado. Iupi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Agora amigos, o Luís  está a pensar noutra... o sol já aperta e, depois de tanto 
reflectir, nada como ir reflectir para outras bandas... pois é chegou o momento de 
aplicar o espírito reflexivo noutros cenários, quiçá + refrescantes para a alma.
BOAS FÉRIAS.
DIVIRTAM-SE.
FOI BOM CONHECER-VOS
Encontramo-nos em Outubro
Entradas
Reflex 15 1. O Eu (formando/professor/supervisor)

1.1 Autoconhecimento
Ficou completamente curado. Utiliza a terceira pessoa no Organizado
Confusões não são com ele relato da "saga" 
Certas reflexões foram apaixonantes e muito pessoais.

Excertos sobre Temas e Subtemas 

                                                   CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora



1.2. Auto-supervisão
Não é que o rapaz foi tomando gosto pela coisa. Houve aulas em Teoria afirma que os portfo- O prazer que foi adquirindo Toda a "saga" é um exemplo

Aula 21/6/03 que só queria chegar a casa para escrever aquilo que ia dentro lios não podem ser escritos ao longo do processo de textual e visual das transfor-
 de si. "de atacado" no final do construção volta a surgir mações ocorridas e perspec-
... Solitáro na reflexão semestre bem como o modo como tivadoras de um professor
O Luís conseguiu alcançar esta meta que se propôs. o foi construindo, lutando supervisor diferente do que 
O importante é superá-los e não ficar continuamente a pensar sempre e atingindo a meta no início se dá a conhecer.
neles. com sucesso.
1.3. Intervenção (relação com o outro)
Boas Férias. Divirtam-se. Foi bom conhecer-vos. Encontramo-nos Bom relacionamento com
em Outubro. a turma e o grupo

2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos
Profissionais (formação, ensino, supervisão)

2.1. Formação (curso ou outra)
Momentos mais: Metáforas – portfolio – eu solitário e eu solidário Sintetiza nesta saga os mo- Os estados de alma provo-
– entrevista I Alarcão – “Chão de Almas – cenários – estado de mentos anteriormente refe- cados por estes momentos
arte – estudo de casos ridos como os mais ricos e os já surgiram antes, não só 
Momentos menos: Estratégias de supervisão – análise da peça – mais difíceis. ao longo das entradas, 
dimensões do conhecimento mas tb no primeiro "estado

nº págs 3 2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) de arte" dos portfolios
2.3. Supervisão

A saga de um 3. As Teorias (Públicas/Privadas)
doente que 3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

venceu a 3.2. Ensino (fornecidas/pesuisadas/construídas)

portofobia 4.O Portfolio
4.1. Valor formativo (vantagens)
 Começou por achar graça aquela forma de aprender. Adesão ao portfolio como
 Foram viagens super interessantes de grande conhecimento instrumento de formação
 pessoal.
 Não posso esquecer a aula sobre o estado de arte dos portfolios, Valor da supervisão dialógica Já antes referiu que o 
 foi o ponto de viragem deste processo reflexivo na modificação de atitudes "clique" surgiu aqui.
E a aula de estudo de casos, foi excelente. Aquele momento de nos formandos Bom relacionamento no 
partilha em grupo foi muito enriquecedor, principalmente com seu grupo de trabalho
 elementos tão bem dispostos.
Foi um processo em crescente, solitário na reflexão, mas apoiado Importância da partilha dos 
 no mesmo sentimento que a todos nos unia. sucessos e insucessos
Venci a doença dos portfolios. Estou curado. Iupi!!!!!! Passa para narrador de 1ª Entusiasmo pelo êxito 

pessoa. percebido? sentido de 
Agora amigos o Luís está já a pensar noutra...o sol já aperta e, de- pertença do portfolio?
pois de tanto reflectir nada como ir reflectir para outras bandas... A reflexão e os cenários con-
...pois é chegou o momento de aplicar o espírito reflexivo noutros tinuam a ser os conceitos Sentido de humor
cenários quiçá mais refrescantes para a alma. fundamentais mesmo qd fala 

de férias.
4.2. Conceptualização
4.3. Construção
O Luís levou à risca a prescrição do deu médico e com ajuda de As teorias e o pouco feed- Organizado -[ pode ver-se
lápis e papel deu voz à alma supervisiva. back recebido foram aceites que é verdade pelas datas
Semanalmente lá ia fazendo as reflexões, ordenando tudo cuida- das reflexões]
dosamente (vide 1.1.) Os seus estilos de trabalho



E ao volante do seu SAXO, ao ouvir a sua RFM, fartou-se de e de aprendizagem antes
reflectir alto. apresentados estão aqui.
 Com alguns incidentes pelo percurso, mas isso faz parte do nosso
 dia-a-dia. 
4.4. Dificuldades (na literatura/nos questionários)
O problema era o tempo,. Vontade de reflectir melhor e o tempo a Constrangimentos encontra-
passar (maldito relógio que nunca pára) dos na literatura e no seu Mas o lutador e o resisten-
Mas tb o excesso de trabalho...supervisão, didactologia, inves- questionário. te mantém-se
tigação, escola, reuniões, lá se foi aguentando

EntradasExcertos sobre Temas e Subtemas 
1. O Eu (formando/professor/supervisor)

1.1 Autoconhecimento Reconhece capacidade de 
[...] catarse profunda que me ajudaram a conhecer melhor enquanto auto-conhecimento promovi-

pessoa e enquanto profissional. da pela construção do port-
1.2. Auto-supervisão folio através da catarse que o
1.3. Intervenção (relação com o outro) mesmo favorece.

Reflexão 2. A Experiência (anterior, presente, futura) nos Contextos Parece-nos que toda esta
Final Profissionais (formação, ensino, supervisão) nota final se enquadra

2.1. Formação (curso ou outra) nesta dimensão na medida
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) Um estudo mais profundo em que o autor toma deci-

sobre esta estratégia de ava- sões, se consciencializa
liação pode permitir a sua sobre evoluções ocorridas
utilização com AA do 1º ciclo em si e dá conta de alte-

2.3. Supervisão rações em termos da sua
3. As Teorias (Públicas/Privadas) dimensão afectiva face ao

Integração teoria prática de portfolio reflexivo, para além 
supervisão no contexto do das referências ao desen-
ensino cognitivo e profissional 

ocorrido

Ao acabar este portfolio reflexivo sinto-me satisfeito porque julgo Desenvolvimento profissio- Nostalgia pelos momentos 
ter aprendido muito com a sua construção. nal e possível competência de salutar reflexão solitária
A "portfobia" inicial transformou-se num prazer final. Foi uma supervisiva de intervenção 
experiência gratificante, diferente, uma forma de avaliação inova- nas suas aulas em termos de 
dora, que penso vir a estudar um  pouco melhor para eu mesmo a novas formas de avaliação
 adaptar à minha actividade educativa.

[...]Portofobia não! Portofoliar sempre! Rejeição inicial         prazer
final

[...] Nesta reflexão final julgo compreender a verdadeira essência 
 de um portfolio reflexivo: processo pessoal, inacabado, possível
 de reformulação e que conduz a um desenvolvimento do Conceptualização do port-
 conhecimento pessoal e profissional. folio reflexivo: o seu carácter 
4.3. Construção inacabado e a abertura a uma 

[...] Agora que concluí estas reflexões, sinto já uma certa nostalgia constante hipótese de refor-
das horas dispendidas a fazer as mesmas. Foram momentos de mulação
 uma solidão feliz, de uma catarse que me ajudaram a conhecer
 melhor enquanto pessoa e profissional.

[...] Ao fazer uma breve retrospectiva do que escrevi, fico com a sem-
sação de que se fosse hoje, certos textos teriam uma forma diferente 
ou não escrevia determinadas coisas. 

[...] sinto alguma frustração por não ter tido mais tempo, em alguns Constrangimentos encontra- Lamenta não poder reflec-
momentos, para me dedicar às reflexões e fazer uma análise mais dos na literatura da especia- tir mais e mais profunda-
profunda, mas o tempo e disparidade de trabalhos muitas vezes lidade e no questionário do mente
não o permitiram. formando.

                                                   CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

4.2. Conceptualização

4.4. Dificuldades (na literatura/nos questionários)

3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas)

4.O Portfolio
4.1. Valor formativo (vantagens)
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Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA

Reflexão 1 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento

Aulas de 4 1.2. Auto-supervisão
e 5 de Mar- 1.3. Intervenção (relação com o outro)
ço 2003 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
Ñ diz [p.1] A metáfora escolhida foi:

Orientadores de Estágio/Cooperantes  =  TRIBUNAL Metáfora descritiva do Imagem negativa da Interpreta a vivência
Metáforas Estágio experiência q.... do estágio ...

                                                     DEFESA / ACUSAÇÃO prometendo alterá-la + 
1 pág tarde

Eu perantes eles                   PATINHO FEITO                   CISNE

                                                  ñ me valorizava           aumentei a auto- ...a reflexão sobre a
                                                                                                 estima mm alterou o auto-con-

                                                                                         (16/05/2003) ceito em data poste-
[cont em 4.1.] rior à 1ª metáfora
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

Sá-Chaves, [cont de 4.1.] "...usar metáforas...é 1 processo de inferência e de Definição de metáfora Altera a s/ auto-estima Aceita a definição de
2000:173 descoberta q se apresenta sp lúdico, activo, auto implicante e adequada ao s/ pro- através da reflexão rea- metáfora e interpreta-a

por isso, criativo, original e gratificante." [cont em 3.2.] cesso de (re)construç lizada + tarde alterando-a posterior/
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

[cont de 3.1.] Voltando ao q ficou "pendurado" e dp de 1 leitura + Retoma o conceito de
aprofundada, vejo agora q será 1 estratégia útil ao processo metáfora aplicando-o
E/A; facilitando a compreensão de conceitos, relaçs, perspecti- Metáfora no E/A ao E/A
vas, qd através de 1 jogo se estabelece 1 relaç entre estes e as As leituras feitas le-
s/ representaçs metafóficas ou entre estes e a representaç q se vam-na a redefinir o 
possui dass/ vivências. É 1 discurso reflexivo, ou melhor, 1 en- Conceito de prof: res- conceito de prof e de
contro entre 2 discursos reflexivos, o do prof e o do A. ponsável, reflexivo, metáfora
Pelas metáforas dizemos 1 coisa em termos de outra. Deve haver crítico e construtor ≠
1 auto-implicaç no processo p/a q a relaç possa estabelecer-se. de reprodutor
O objectivo é tornarmo-nos profs responsáveis, profiss reflexi-

Análise do Portfolio                                                 Emília Maria Correia Rodrigues Silva                                    Ano Lectivo 2002-2003

Portfolio paginado, a computador, c/ 15 págs + 6 págs (anexos da apresentação final do Portfolio Reflexivo e reflexão final

CATEGORIAS
Contexto:

Os contextos e os títulos são demasiado sintéticos

Trabalho de Aprofunda/o - "Narrativa Autobiográfica" 

estagiária [e para os supervisores] DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Foi proposta a escolha de 1 metáfora p/a traduzir a m/ PP (no últ ano) c/o

Maria João Amaral
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vos, críticos, construtores e ñ apenas reprodutores de modelos
ou ideias dos outros.

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
[cont 2.1.] Regresso a este tema a 24/05/2003 após a apresentaç Carácter inacabado Ao reler o portf acres- Vai alterar a redacç do 

do "Estado de Arte" dos portfolios. Fiz tb algs leituras, colhi Investigaç centa-o e completa-o portf acrescentando- OK 
expressões q + me tocaram. [cont em 3.1.] uns tempos + tarde lhe informaç resultante 
4.2. Dificuldades  da investigaça e da re-
4.3. Valor formativo (vantagens) leitura do mm

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA

Reflexão 2 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento

Aula de 11 1.2. Auto-supervisão
de Março 1.3. Intervenção (relação com o outro)
de 2003 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
06-05-2003 [p. 2] Foi o 1º exercício de reflex feito consciente/. O q senti, Reflexão consciente Considera ter sido a 1ª

aprendi, vivi nas aulas da semana anterior? Ligar essa reflex reflex realizada cons-
1 pág à "vida havida" (profiss e/ou pessoal) e à "vida a haver". Saiu ciente/

1 peq texto ( o tempo tb era curto!) q apesar de apontar + p/a Interliga as teorias
[Octavi Ful- as partes negativas, me levou a abrir as "gavetas" embora c/ Lingg metafórica p/a lidas c/ o processo de
lat] mt  dificuldd. Pouco me lembrava, estavam quase coladas, sela- se referir à memória reflex q se vai seguir,

das. Porquê? Será q a memória é assim tão curta ou, às xs, dá Auto-questiona/o feito de modo cons-
jeito q seja? ciente
Revi o m/ início profiss q me pareceu já bem distante, m/ c/ bas- Reflexão sobre a acç Criaç de condiçs de A reflex consciente
tante interesse, pois foram criadas, na aula, condiçs p/a reflec- Formaç Inicial reflex permite-lhe conside-
tir sobre as experiências. Ñ valorizei mt a m/ acção na PP e rar as expers passadas
comecei a vida profiss mt insegura (estágio confuso, por vezes, + válidas
atribulado c/o Educadora de Infância), optando pelo 1º Ciclo . Ed. Inf            1º Ciclo Lingg metafórica p/a
 Hoje, estou empenhada na m/ construç c/o profiss, sei q os se referir à formaç
 "alicerces" ñ foram os melhores, mas ñ desisto tão facilmente. auto-conheci/o - luta- inicial ["alicerces"]
Talvez tenha sido o começo. A mudança q me levará a melhorar dora          mudança no
o m/ pp processo de E/A.  [cont em 4.1.] s/ processo de E/A
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[cont de 4.3.] Trata-se de 1 criança do 2º ano c/ grs dificuldds de Apresenta caso actual Interpreta a s/ acção
aprendizg. Está sp distraída, lê c/ bastantes falhas, expressa-se auto-implicaç "q traz sp consigo" pedagg e ...
oral/ e por escrito c/ dificuldd. É um probl q tds os dia trago co- auto-supervisão ...promete reformular
migo, procuro encontrar a estratég + apropriada p/a o solucio- as estratégias após 
nar. Tenho reflectido mt e vou pondo em prática algs soluçs en- Estratégias alternati- avaliç dos resultados
contradas: procurar mantê-la sp ocupada; sp q se dispõe a par- p/a combater insuces- através de 1 processo
ticipar, quer indo ao quadro ou oral/ dou-lhe prioridd, colo- so da criança de I-A
quei-a nos lugares da frente (perto do quadro), alerto-a p/a q
escreva + consciente/, + cuidadosa/ e sem pressa de entregar;

Contexto: (PORTFOLIO) CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Maria João Amaral
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tenho tb proposto actividds lúdicas p/a desenvolver a leitura,
entre outras. Espero colher algs frutos, sinto já algs progressos. Tem esperança de Propõe alteraçs no mo-
No final poderei avaliar os resultados e quem sabe, partir p/a Investg-Acç p/a me- colher frutos do c/o costuma reflec-
outras investigaçs procurando saber se fiz o melhor ou se pode- lhor avaliar as s/ PPs tir              I-A
ria ter ido + além.
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
[cont de 2.1.] O processo de investigaç, selecç e reflex necess à  Construç do PR c/o 

realizaç dos portfs obrigou-me a ser ... [cont em 4.3.] process de investigç, Confessa ter-se tornado
4.2. Dificuldades  selecç e reflexão + vigilante, auto-consciente e

[vide 2.1.] Falta de tempo melhor avaliadora das
4.3. Valor formativo (vantagens) situações de sala aula

[cont de 4.1.] ...+ auto-consciente, + vigilante (observadora), + Impacto do PR: '+auto-
cuidadosa ao avaliar o q resultou ou ñ resultou. Lembro agora consciente; auto-vigilante 
1 problema actual, da m/ sala de aula, da m/ turma. [cont em (observadora) e + cuida-
2.2.] dosa na avaliação

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA

Reflexão 3 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento lingg metafórica p/a se Ñ identifica as autoras

[cont de 2.1.] Referindo-se ao texto (Sá-Chaves &Amaral, 2001) referir ao texto que a
considera-o: É um espelho onde consegui ver a m/ imagem ["hall of mirrors"...??] ajudou a tornar-se mais 

pessoal e profiss projectada [cont em 4.2.] consciente de  si c/o
Aula de 1.2. Auto-supervisão ser global do texto analisado

24-04-2003 [cont de 1.1.] O "Eu solitário", inseguro, c/ stress, por xs orgulho- Caracts do eu solitário Identifica-se n1 1ª fase
so q encontra necess de mudar, reflectir sobre as s/ PPs. E porq Assume a hipótese de Propõe-se passar a fa- c/ o Eu solitário e dp

Realizada ñ escrever sobre elas, sobre as dúvidas q tenho, procurando so- Caracts do eu solidário começar a escrever as zer as s/ reflexs por es- c/ o Eu solidário
26-04-2003 luçs. Torna-se imperativo partilhar ("partnership") quase tds s/ reflexs, de as parti- crito, e partilhar as mms

as tarefas, trocar informaç, sobre investigaç realizada, cres- supervisão dialógica lhar c/ vista a melhorar
1/2 pág cer ao lado dos outros p/a construir "a escola q queremos". em context de escola a escola

1.3. Intervenção (relação com o outro)
2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
[cont de 4.2.] Partimos dp p/a a análise do texto "Supervisão Re- Adesão ao texto pelo

flexiva         Passagem do Eu solitário ao Eu Solidário". Este facto de se ver retrata-
texto foi real/ import, penso q me motivou pq vi nele o m/ pp da nele
"eu". [cont em 1.1.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

Contexto: Eu solitário           Eu solidário    
CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional Feedback sobre avalia- Interpreta as pals da

4.1. Conceptualização/Construção ção e sobre o tipo de Considera q na ant re- formadora e sente ser
[p. 3] Falámos nos critérios de avaliaç dos portfs. Retive q ao ní- discurso...invodador e flex ainda ñ o conse- intenção de necess alterar o discur-

vel do discurso, devo procurar aprofundar, inovar e ñ apenas ...aprofundamento + guiu ...+ aprofunda/o e ino- so das reflexs.
confirmar o q foi dito ou está escrito,... [cont em 4.2.] do q de confirmaç vaç
4.2. Dificuldades  

[cont de 4.1.] o q ainda faço c/ bastante dificuldd. Ñ sei tão pou- - aprofundar o discurso
co por onde começar. [cont em 2.1.] - por onde começar
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA

Reflexão 4 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento

Aula de 1.2. Auto-supervisão
26-04-2003 1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

Realizada  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

26-04-2003 2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 3] Após a leitura reflectida [reflexiva?] da entrevista a Alarcão, Trab de grupo Questiona o modo c/o Interp

1 pág apresentei o m/ ponto de vista sobre o texto, à turma, integrada Partilha de leitura leu o texto e propõe al-
n1 grupo de 5 px. Qd questionada sobre o modo c/o li o texto, Esquema organizativo Sente q poderia ter or- ternativas de organiza-

[Alarcão, verifiquei q o poderia ter feito + rapida/ e até ter esquematiza- das ideias do texto ganizado melhor e + ção das notas e esqu-
2002, [?], en- do ,elhor as m/ conclusões se tivesse começado por me questio- Auto-supervisão rapida/ as ideias do ma
trevista in nar sobre as perguntas feitas. texto se tivesse tenta-
Fala Profes- C/ a leitura deste texto constatei as vantagens da prática re- Conceito de Escola do responder às Qs 
sor [?] flexiva. Compreendi a metáfora [??]             escola reflexiva Reflexiva antes

colectivo de profs q pensa na s/ funç social e na s/ organizaç. Funç social da esc
[cont em 3.1.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[cont de 2.1.] Ao analisar as caracts do prof reflexivo foi-me + fá- Caracts Prof Reflex      ajudaram-na a pers- Confronta o modo c/o
cil establecer a ligaç entre teoria e prática. Devo procurar as- Teoria-Prática pectivar outras estra- tem tentado resolver 
ber o q se passa c/ os q ñ [p. 4] adquirem conheci/os, o q está tégias de resoluç de os probls de aprendizg
por trás disso quer social, quer emocional/, se a escola funcio- Monitorizaç aprendizg probls através do dos s/ AA e vê alter-
na bem, se os currículos estão bem feitos. auto-questionamento nativas Aceita o q Alarcão 
Neste texto Alarcão consegue transmitir a importância da Su- Supervisão e transiçs [intenção de actuação afirma sobre a relaç 
pervisão. Existem dificuldds em acompanhar a mudança, tt na ecológicas: micro e exo posterior] sala de aula e sociedd
sociedd c/o dos AA nos Cursos de Formaç Inicial. A Supervisão Percebe q a Formaç e q a Formç Inicial ñ
estabelece a realção entre a sala de aula e o exterior, entre a Inicial ñ prepara p/a prepara os futs profs

Contexto: (Entrevista)
Entrevista feita a Alarcão (2002?), in Fala Professor CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 
B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Entradas Excertos sobre Temas e Subtemas Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
A - A PESSOA

Reflexão 5 1.O Eu (formando/professor/supervisor)
1.1. Autoconhecimento Interpreta de acordo 

[cont de 2.1.] com o senso comum,
Referindo-me agora ao questionário sobre "Inteligências Múl- Surpreende-se relati/ a concepção de Intel
tiplas" ñ estava a contar c/ resultados tão elevados na Int Musi- Auto-conhecimento aos s/ pps resultados Lógico-Matemática e
cal...me surpreendeu 1 resultado médio na Int Lógico-Matemát, + 1 vez a sua auto-
pois sp tive grs dificulds nesta área. Baixa auto-estima estima vem à baila

Aulas de 2 1.2. Auto-supervisão
e 3/05/2003 [cont de 2.1.] Em relaç à I-A e regressando ao presente, à m sala Investigação-Acção Penaliza-se por ter in- Sente necessitar de 

de aula, tomei consciência de q nem sp tenho investigado p/a vestigado + c/ os AA alterar o s/ foco inves-
os AA. Tenho dado + import a investigar c/ os AA. Começo a Inteligências múltiplas do q p/a os AA e a re- tigativo dentro da sala
sentir-me cd vez + sensibilizada p/a esta problemática! (Inteli- soluç dos probls           inteligs múltiplas
gências [múltiplas?] )
1.3. Intervenção (relação com o outro)

2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
14-05-2003 [cont de 3.1.] Foi-nos tb proposta a escolha de um título p/a a en-

trevista c/ Alarcão. A minha escolha foi "Questionar p/a voar".
2 págs Escolhi este título pois td o texto revela a import de nos ques- Títulos p/a a entrevista Justifica a s/ escolha e

tionarmos sobre as situaçs práticas p/a enfrentar + facil/ situa- a Alarcão: o s/ voto
Amaral, Mo- çs novas e p/a tomar decisões apropriadas. Só assim se conse- - "Questionar p/a voar Duvida da s/ postura
reira e Ri- gue autonomia p/a "voar". Votei no título "Faz-se luz" pq ve- - "Faz-se luz" Lingg metafórica reflexiva até hoje -
beiro, 1996 rifiquei q a acç do prof sem reflexão é c/o trabalhar na escuri- Auto-questiona/       Questiona a s/ acç até terá vivido  na escuri-
[ñ cita as au- dão. Será q ñ assim o modo c/o trabalhei até hoje? p/a se conseguir "voar" hoje         tem vivido dão? Sente q precisa
toras] Ao reflectir sobre o q foi dito em relaç ao Trab de Proj relem- na escuridão? de a alterar

brei 1 vez + a m/ PP no Jardim de Infância (formaç inicial). Formç Inicial e Trab de 
A cooperante utilizava a pedagog de projecto e nesse ano tudo Projecto
era trabalhado à volta de 1 tema principal "A feira", pr ex. No
final de cd semana fazia-se a [p. 5] avaliaç e eram propostas
novas actividds em conjunto. Achei import a participç de tds proposta da colaboraç Interpreta a s/ propos-
(crianças, educadora, cooperante, formandos) na resoluç de de tds na resoluç de Defende o TP e a par- de envolver tds no TP
dificuldds e na procura de soluçs p/a as ultrapassar. Ali havia probls            partilha e tilha e cooperaç q esta à luz da importânc da
cooperaç e partilha. [cont em 2.2.] cooperaç estratégia supervisiva partilha e cooperaç

Contexto: (Estratégias) - "O papel do supervisor no desenvolvi/o do prof refle-
xivo - [estratégias supervisivas] CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)              promove Interpreta os resultads
[cont de 2.1.] Será interessante aplicá-lo do quest por si preen-
às crianças da m/ turma dp de reformuladas algs questões. Par- Conhec das caracts Sente-se tentada a chido e vê potenciali-
tindo dos resultados obtidos será p/a tds + fácil trab certos con- dos aprendentes -- aplicar 1 quest adap- dades na s/ aplicação
teúdos pois tds somos difs. As aptidões, as "inteligências" de cd + fácil trabalhar c/ eles tado às s/ crianças aos s/ AA, dp de adap-
criança n1 turma são difs, é preciso saber aproveitá-las tado ao s/ nível etário
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[p. 4] Analisado o texto "O papel do supervisor...estratégias super- Modelos de formç de
visivas", apercebi-me das caracts dos vários modelos de formç profs (mestria e c. apli-
de profs: mestria, ciência aplicada e reflexivo. O últ pareceu-me cada) O modelo reflex Prefere o modelo re- Interpreta os conceitos 
apontar o prof c/o ser global, c/o pessoa e profiss. tocou-a por ser o q flexivo pela s/ compli- apresentados no texto
Fiquei tb a conhecer o significado de metacognição - reflectir considera a globalidd tude c/o 1 novidd 
sobre a acç, sobre o n/ pensa/o, analisar os passos do n/ racio- do pessoa e profss
cínio q nos levam ao conheci/o de det assunto. Nas estratégias
desenvolvem-se compts metacognitivas. [cont em 2.1.] Conceito de metacog- Discurso de novidd
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) nição

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Contexto: Teatro           "Chão de Almas" [baseada em textos de Aquilino e Tor-
            ga]

Excertos sobre Temas e Subtemas
Entradas A - A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

1.O Eu (formando/professor/supervisor)
Reflexão 6 1.1. Autoconhecimento

1.2. Auto-supervisão
Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)

09-05-2003 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
14-05-2003 [p. 5] Voltei ao teatro. Rara/ tenho tido a oportunidd de o fazer,

apesar de gostar. A m/ vida profissional e pessoal pouco tempo
1/2 pág me deixa livre. Senti algs dificulds em interpretar o q vi. Foi, 

no entanto mt útil a preparaç feita antes do visiona/o da peça. Estratégia de leitura 
C/ o esquema das pals + imports, e q de cero modo nos fazia prévia de 1 peça c/ ba-
lembrar a Supervisão, já levava a base do q poderia ir ver. Ñ se no programa e resu- Compreendeu q é pre- Interpretou a exper c/
me desiludiu. Foi divertida a forma c/o mostraram as vivências mo da mm. ciso tirar o máx parti- a  peça e comparou-a
da comunidd, os s/ conflitos. Esta exper apesar de pertencer ao das situaçs de impre- c/ a exper diária de as-
imprevisto foi mt proveitosa, tal c/o as q acontecem tds os dias Imprevisibilidd da peça visibilidd la de aula
na n/ sala de aula. O import é saber aproveitá-las! e s/ conteúdo e o q 
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) sucede no texto de sala 
2.3. Supervisão Conceitos associados

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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3. As Teorias (Públicas/Privadas) a Schön
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Contexto: Dissecação da peça e dos Cenários

Excertos sobre Temas e Subtemas
Entradas A - A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

1.O Eu (formando/professor/supervisor)
Reflexão 7 1.1. Autoconhecimento

1.2. Auto-supervisão
Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)

10-05-2003 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
14-05-2003 [p. 6] Na análise à peça, e logo no início, c/ o uso das máscaras

apareceu a ideia do oculto, das trevas, da escuridão. As más- Associa as máscaras Interpreta a peça e re-
1 pág caras caíam e os conflitos surgiram - os probls da comunidd. à escuridão q existe laciona as expers nela

Esta parte transferi p/a a m/ PP (formaç inicial). Vi-me nas reu- qd ñ se reflecte - vide retratadas a expers de
niões q já na altura se chamavam "Reuniões de Reflex", m/ q de duas reflexs atrás - mo-  supervisão
reflesão p/a construir, p/a evoluir, crescer, pouco tinham. Os Rwuniões de Reflexão" delos de formç de profs
colegas de grupo, tal c/o na peça tomavam partido por este ou na Form Inicial - "com-
por aquele no "combate", m/ no final, tds acabavam por se en- bate" q terminava bem
tender e fazer a "festa", "dançando" tal c/o na peça. No final, Aceitaç das pessoas -
qd cd 1 falou, houve tb 1 aceitaç das pessoas. Cd personagem supervisão humanista Interliga conceitos an-
estava + trabalhada, + preparada. Penso q aqui se pode dizer Profs + preparados Lingg metafórica tes apresentados c/
q o "eu solitário" passa a "eu solidário". Será q no final da m/ "eu solitário       eu so- as situaçs actuais
formaç inicial isso aconteceu? Apercebo-me agora q, nestes lidário
anos de seerviço tenho continuado a ser 1 "eu solitário", as 
asas q tenho p/a voar permitiram apenas peqs voos, mt baixos. Auto-questiona/o ainda se sente mt "so-
Terei medo de cair e de me magoar? sobre o s/ estágio face litária", provavel/ c/ 

  Achei tb interesst a forma c/o apresentaram as forças da nature- ao q afirmou antes e à medo de cair e se ma-
za.Fazia lembrar 1 terramoto. metáfora atribuída goar
Foi tb notória a evoluça do ser H        pessoa, através do grupo. "apanha malhas"
Viver em comunidd, partilhar c/ os outros os feitos e as dificulds Supervisão humanista Aceita a perspectiva
é 1 maneira de desenvolver o pessoal e o profiss. Na n/ formaç compreende aspectos rogeriana do desen-
o papel do grupo á bastante import. Verifiquei q ser-se confron- papel do grupo q antes seriam menos volvi/ da pessoa e in-
tado pode ser positivo, nem sp é negativo. Confrontar as px c/ a aceitáveis no relacio- terpreta a peça e a for-
necess de se silenciarem, pode ser positivo, levar ao crescimento. confrontação na/o entre pessoas e maç a essa luz
Saber ouvir é fundamental no grupo, ñ haver agressivid tb. profiss
Treinar o saber ouvir c/ td o n/ corpo saber ouvir
Final/ resta-me falar nas dimensões do poder observadas na pe- definição de confronto discurso de novidade
ça e relacioná-las c/ a Supervisão. O poder q é exercido correc-

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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ta/, parte das intençs do outro, daq q o outro pretende p/a dp Relaçs de poder e [ca-
se auto-dirigir. Na peça isto ñ se verificou, o supervisor (presi- tegorias de intervenç
dente) era degenerado, ñ partiu da agenda do outro, ñ tinha 1 de Heron]
saber válido. Na peça o grupo concordou, apoiou, aplaudiu m/,
se calhar era apenas 1 questão de sobrevivência. No n/ dia a Sobrevivência v poder
dia é necess [p. 7] reflectir p/a q isto ñ aconteça. Só assim a n/ Associa as metáforas
acção poderá ser + válida, + responsável. usadas pelos colegas
Ao analisar algs metáforas escolhidas por outros colegas veri- à import q tds dão a
fiquei o peso q tem o supervisor apoiante, catártico, catalisa- um supervisor huma-
dor, aquele q me dá informaç. nista
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Contexto: Cenários - Indentificámos as pals chave nos cenários apresentados

por Alarcão e Tavares (2003). 

Excertos sobre Temas e Subtemas
Entradas A - A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

1.O Eu (formando/professor/supervisor)
Reflexão 8 1.1. Autoconhecimento

1.2. Auto-supervisão
Aulas de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
10 e 16 de 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

Maio, 2003  (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
Realizada [p. 7] ... A maior parte da turma referiu q o + difícil de ler foi o eco-

20-05-2003 lógico. Concordei. Cenário Ecológico Concorda c/ os colegas Aceita as ideias chave
Começou por me "despertar" o clínico. Digo "despertar " pq ao qd disseram ser o + do texto, destacando

2 págs sábado à tarde torna-se bastante difícil ouvir, reflectir, expor a difícil de ler os aspectos + positi-
n/ opinião. É o acumular de 1 semana de trab. [cont em 3.1.] Cenário Clínico vos q melhor corres-

[p. 8] [cont de 3.1.] Vi neste cenário o percurso q fiz na m/ formaç "queixa-se" das condi- pondem à s/ concepç
inicial. No 1º ano apenas observei as inter-acçs prof/A no Jar- Formaç Inicial e Cená- ções de trab na situaç de ensino e de super-
dim de Infância, no 1º Ciclo e na Preparatória (designaç daq rio da Aprendizg pela profiss e c/o formanda visão Utiliza algs conceitos
época) 5º e 6º anos. No 2º ano fiz a escolha, Educadora/Prof Descoberta Guiada e seus vocábulos para
do 1º Ciclo e já "preparava" as aulas p/a 1 curto espaço de nos dar evidência dessa
tempo. No 3º ano aumentou o nº de horas dedicadas quer à pre- aceitação
paraç, quer à prática de sala de aula (Esc do 1º Ciclo ou Jar-
dim de Infância). [cont em 3.1.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

CATEGORIAS

DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[cont de 2.1.] Neste cenário a noç q nos marcou + foi a do espírito 
de colaboraç, apoio p/a 1 aperfeiçoar da n/ prática. Pals c/o Cenário Clínico Destaca o espírito de 
dinâmica, interacção revelam o positivismo [!] deste cenário. colaboraç e o apoio ao
Relativa/ à Imitaç Artesanal, a existência de 1 modelo (poderá cresci/o
ser bom ou mau), a imitaç, dificil/ levarão ao cresci/o. Outro Cenário de Imitaç Ar- Destaca os aspectos
aspecto negativo é a inutilidd do saber. Ñ há procura, nem in- tesanal negativos: a existência
vestigaç. de 1 modelo e a falta
Passando dp ao cenário da Aprendizg pela Descoberta Guiada de investigaç
este já revela investigaç sobre o processo de E/A. O s/ principal C. Aprendzg pela Des-
probl é a integração T-P. É de realçar a convicç de Dewey de q coberta Guiada
a formaç profissional deve ter 1 componente teórica e 1 prática.
Na prática, Dewey distingue 2 objectivos: concretizar a compo- Ligação Teoria Prática
nente teórica, torná-la + viva, + real e permitir q os profs desen- Destaca os aspectos
vovlam as "ferramentas" necessárias à execuça da s/ profiss. concretizaç da teoria + positivos e auto-
P/a Dewey a PP só deveria surgir dpdo formando ter sido ex- nomizantes deste
posto à componente teórico-prática. Acreditava q se devia co- observação cenário
meçar por observar e integrar dp actividds progressiva/ + com-
plexas até chegar à responsabilidd total do ensino praticado. activids cd vez + com-
A supervisão ñ deveria ser mt rígida p/a permitir q o prof desse plexas         responsabi-         
largas à s/ capacid de imaginaç e desenvolvesse o espírito de lizaç pela prática + uso 
auto-crítica. [cont em 2.1.] da imaginaç  e desen-

[cont de 2.1.] Falámos dp no Cenário Behaviorista, o do compor- volvi/ auto-crítica
ta/o. Verifiquei q era mt tecnicista, há 1 descontextualizaç de Parafraseia algs dos
competências. Utiliza o micro-ensino; multidireccionalidade Cen Behaviorista Destaca os aspectos conceitos sem grs ex-
de preocupaçs do formando; dá valor à auto-responsabilizaç. q + a marcaram plicaçs
Os objectivos são cognitivistas, em vez de construtivistas. Defende o construti-
[...]o cenário Psico-Pedagógico q tb aponta p/a a autonomia do vismo
formando - o saber fazer. Este cenário tb tem aspectos negativs. C.Psico-pedagógico
Davam-se "ferramentas" pedaggs p/a ensinar quem estava no saber fazer Sente q ñ preparava
"estádio" certo. Se a criança estivesse desajustada ñ se sabia o condicionado pelo es- p/a as crianças q ñ
q fazer. Acreditavam no desenvolvi/o uniforme da criança o q ñ tádio de desenvolvi/o atingissem o estádio
é 1 realidd. da criança etário esperado
No Cenário Pessoalista aposta-se no nível conceptual elevado
do prof; é centrado nos actores. De negativo tem o facto de os Centrado no prof e nos sente q a descontex-
observadores exteriores apontarem modelos, exteriores ao AA tualizaç dos modelos
contexto, ao ensino. defendidos ñ serve
Em relação ao cenário Reflexivo, a pal "artistry" foi a + apon-
tada. Significa ser capaz de envolver, capacidd inata. Usar ar- Cenário Reflexivo
te p/a ensinar. Valorizar a experiência multifacetada q nos dá
várias perspectivas daq q somos. Apela à colaboraç autonomi- "artistry" Releva os aspectos
zante. A reflexão dialogante torna-se + inteligente, + flexível. positivos q correspon-
Analisámos os cenários Ecológico e o Dialógico. colaboraç autonomi- dem ao s/ modo de 
O 1º procura estabelecer interacção c/ o meio. Tem presente a zante encarar o ensino 
noção de interpessoalidd e do intrapessoal. Fala-nos das tran- Cen Ecológico COMPLETAR
sições ecológicas: qd vamos ao meio buscar alg q entra na es-
cola c/ outros conheci/os desse meio ou qd somos nós q nos transições ecológicas
deslocamos p/a o meio

Maria João Amaral
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A formaç devia ser centrada na escola p/a 1 construç + eficaz. formaç centrada na es-
Saliento ainda a import da experimentaç em conjunto - experi- cola 
mentar técnicas, modelos, cenários e reflectir sobre eles. Experimentaç em conj
Quanto ao Cenário Dialógico, a interacç ñ é sp tão regrada
entre as partes. Aparece a palavra "expertise" - sabedoria ex-
perimental q decorre da experiência.
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
No dia...algs "dicas " p/a apresntar na próx semana o "state of
art" dos portfolios... Feedback sobre a 1ª 
4.2. Dificuldades  apresentaç dos portfs
4.3. Valor formativo (vantagens)

Faltei à aula de 17/05/2003

Contexto: "Estado de Arte" dos portfolios (1ª apresentação)

Excertos sobre Temas e Subtemas
Entradas A - A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

1.O Eu (formando/professor/supervisor)
Reflexão 9 1.1. Autoconhecimento

1.2. Auto-supervisão
Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)

23-05-2003 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
26-05-2003 [p. 9] Foi a 1ª apresentaç do "Estado de Arte" dos portfolios.

Considerei mt import este dia pq desmistifiquei 1 pouc a opi- Sente-se + sossegada
1/2 pág + 1 nião q tinha sobre o q era 1 portfolio. [cont em 4.1.] c/ o conceito de portf
cartolina 2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) interpreta as reacções
(barco c/ 2.3. Supervisão dos colegas e as ins-
texto por 3. As Teorias (Públicas/Privadas) truções da formadora
trás) 3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 
B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
[cont de 2.1.]  Aproveitei a "dica" dada               atirar p/a 1 papel o brainstorming 

pals soltas e a partir daí fazer a n/ reflex. Feedback facilitou-lhe a tarefa
Ñ perdi tempo e nesse mm dia, ou melhor noite (23h30), ao che-

gar a casa, resolvi aproveitar um barco (traineira), desenhado scanning do barco
c/ outra intenção, m/ 1 julguei ser o melhor modo de expressar Momentos + altos e +
tudo o q tinha a dizer sobre os vários momentos: os q me deram difíceis durante a redac- Interpreta e aceita de
+ prazer e os + difíceis ao redigir, o m/ portfolio. ção modo original o com-
[Pals escritas na traineira: comandante - prof reflexivo; supervi- ceito de portfolio e a
sor, cooperante e eu - dentro do barco espreitando pelas escoti- Desenho s/ construç

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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lhas. Junto do comandante - "trab de equipa"; pendurada na trai- Lingg metafófica
neira - por baixo das escotilhas - bóia de salvamento. Gaivota na
proa = autonomia. Mar - vida profissional mt ondulada.]

[por trás do desenho:]   O momento q me deu + prazer escrever, 
foi qd analisámos a entrevista c/ Alarcão. ...bastante acessível, momento de + prazer
 c/ 1 lingg de fácil compreensão, motivando-me c/ facilidd p/a Explica p q razões o
1 postura + reflexiva/dinâmica qd desempenho as minhas acti- texto em causa foi o
vidds profs. No convés está aq q pensa no q faz, é capaz de to- Professor reflexivo q + lhe agradou
mar decisões e ter opiniões, sabe adaptar a s/ acç aos difs con- =
textos, tem a capacidd de analisar, comprometido c/ a profissão capitão do navio Lingg metafórica
O capitão do navio, melhor, o homen do leme. A gaivota está 
na proa e simboliza a autonomia, "ter asas p/a voar" Gaivota = autonomia
No porão encontram-se os primeiros portfolios...
 '...Ainda estão à espera de 1s retoques, talvez 1 pouco de pes- Carácter inacabado do Continua a prometer 
quisa. O mm p/a as "metáforas" [sobre as personagens nas es- portfolio retornar às metáforas
cotilhas], continuam à janela,  esperando de melhores dias. c/o afirmou no início
4.2. Dificuldades  
...foi c/ mt dificuldd q escrevi, reflectindo sobre eles. Ñ sabia por
onde começar...
4.3. Valor formativo (vantagens)                                               ??
Verifiquei tb c/o se pode crescer ao partilhar c/ os outros as n/ Desenvolvi/o através
 dificuldds e os n/ "pontos fortes" da partilha de sucessos Reconhece algs aspec-
Sei q ñ conseguirei subir a "escada" c/ avelocidd desejada, m/ e dificuldds tos positivos da cons-
degrau a degrau tb podemos chegar onde queremos e talvez truça do portfolio
c/ menos riscos. desenvolvi/o profiss Atinge-se qd se encon-

tra a estratégia adequd

Contexto: "Estado de Arte" dos portfolios (1ª apresentação) - continuação

Excertos sobre Temas e Subtemas
Entradas A - A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

1.O Eu (formando/professor/supervisor)
Reflexão 10 1.1. Autoconhecimento

[cont de 2.1.] C/o sempre, ñ podia estar + nervosa, m/ láfui juntan-
Aula de do as pals tentando articular o escrito c/ o desenhado. [cont em é nervosa, m/ foi capaz

24-05-2003 2.1.] de ultrapassar 
1.2. Auto-supervisão

Realizada 1.3. Intervenção (relação com o outro)
26-05-2003 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

1 pág 2.1. Formação (curso ou outra)
[p. 10] Foi a apresentaç do "Estado de Arte" do meu portfolio. 

Apresentei-o c/ o barco e aproveitei a ideia do dia anterior, p/a Apresentaç do s/ port- Imagem e metáforas
expressar o q pretendia através das pals escritas em várias par- folio
tes do barco [cont em 1.1./2.] Reflex sobre a acção Permite-lhe vir a corri-

[cont de 1.1.]  Reflectindo hoje sobre o q disse e fiz, dei conta q gir e completar a refle-
real/ a gaivota só ainda poderia estar "presa" ao barco. As Gaivota - [ela pp?] xão
asas ainda pouco cresceram, pouco consegue voar.
Apercebi-me tb q ñ atribui mt valor ao papel do prof, e esqueci-

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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me das crianças, dos AA. Procurarei corrigir p/a a próx.
Nas "ondas", onde eu situei a m/ vida pessoal, devia ter mostra- Aceita q a reflex con-
do tb a outra face: a vida profiss, os m/ AA, no fundo a razão Reflexão          mudar Sente q faltam els ine- tribui p/a a alteraç das
de td esta reflex, o repensar p/a conseguir renovar a m/ acção. as PP rentes ao contexto da práticas
Qt ao trab proposto [aprofunda/]         a narrativa auto-biográfic PP e promete inseri-los
a partir da "traineira", passando pelos textos das metáforas, na próx vez
"Eu solitário e Eu soliário" e "Entrevista a I Alarcão", julguei,
no momento, ser 1 "castigo" Fica desconsolada c/
Ao ouvir falar nas metáforas fiquei desconsolada pois era aquil a proposta de Trab Põe em causa o tema
q + dificuldds me tinha trazido, q menos entendia. Só c/ gr es- de Aprofunda/o do trabalho de aprof, e 
forço as consigo encontrar e mm assim, quase sp, julgo serem explica p q aceitou
pouco apropriadas. Auto-questiona/o Baixa auto-estima
Aceitei e porquê? Pq ñ consigo dizer ñ? Talvez! Pq ñ tinha ou-
tra alternativa/soluç? Também. auto-conheci/o Ñ consegue dizer ñ
Certa/ será + 1 dos degraus q subirei, c/ alg esforço, m/ mt von-
tade de chegar + alto. Pronta a subir + 1 de-
Voltando ainda ao barco e ao cenário marítimo q apresentei, grau na escada do
quero ainda referir q real/ fui "pescada" à última hora p/a barco
este curso, m/ q foi escolha única (p/a fugir à Matemática). Lingg metafórica e con- Questiona a s/ entrada
Inscrevi-me, foi 1 acto pouco reflectido. Em dois ou três dias Desocultaç do "eu" textualizada p/a se re- irreflectida no curso
reuni os certificados encontrados (algs ficaram nas gavetas) através da reflex sobre ferir à s/ entrada no e expõe as razões.
m/ estava pouco preocupada se começava este ano. a acção         a apresen- CCForm

[p. 11] Aceitei o desafio, consciente de q ía ser 1 ano trabalhoso: tação do portfolio.
turma de 23 AA , 2º e 3º anos, n1 EBI e 1 filho c/ 3 anos, asmá-
tico, m/ cá estou eu p/a aluta! Quero vencer Lutadora
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Faltei à aula de 30/05/2003

Contexto: Competência Profissional

Excertos sobre Temas e Subtemas
Entradas A - A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

1.O Eu (formando/professor/supervisor)
Reflexão 11 1.1. Autoconhecimento

1.2. Auto-supervisão
Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
31-05-2003 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
05-06-2003 2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

2.3. Supervisão
1 pág 3. As Teorias (Públicas/Privadas)

3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
[p. 11] Diagrama sobre as teorias de Dewey

Dewey Supervisão Reflexiva Apresenta as caracts Aceita as cracts do su- Não refere quem diz o
Dewey Prof reflexivo: de vários tipos de pervisor/prof reflexivo quê.

o professor -autêntico intervenç supervisiva e humanista Sintetiza as ideias que
- empático q + lhe agradam: a considerou + importants

autêntico                                       solidário - solidário reflexão e o trabalho veiculadas no doc distr
empático colaborativo

Dewey aponta 1 conjugaç de 3 condiçs essenciais p/a se criar Abdona a riqueza 
um clima facilitador nas realçs interpessoais. Já Underhill metafórica anterior

Underhill, (1991), diz q o prof supervisor deve possuir as segs caracts:ser Supervisão Humanista
1991 honesto, respeitar os outros e ser apoiante. - ser honesto

Julgo no entanto import  referir q td o supervisor se deve co- - respeitar os outros
nhecer a si pp e ajudar os formandos a auto-descobrirem-se, se - apoiar os outros
tiver c/o objectivo o melhora/o doa actos de ensinar e de apren-
der.
Héron (1973) aponta algs estratégias p/a apoiar futs profiss. 

Heron, São 6 as s/ categorias de intervenç, permitindo 1 auto-cons- Conhec de si
1973 ciencializaç e auto-orientaç na resoluç de probls: ser prescri- Conhec dos aprenden-

tivo, informativo, desafiador, catártico, catalítico e apoiante. tes
Ao analisarmos estas categorias distinguimos + facil/ as n/ in-
tervençs, identificamos os n/ comporta/os podendo corrigi-los, Categorias de Inter-
ou desenvolver outros + eficazes. Tornamo-nos + conscientes venç ....
na n/ lingg [p. 12] verbal e ñ verbal. Assim estaremos a promo- auto- consciência
ver 1 desenvolvi/o mútuo. Devo partir sp da agenda do outro desenvolvi/ de inter-
ajudando a auto-dirigir-se, a formar-se. vençs + eficazes
É necess reflectirmos, termos consciência do q se passa na n/
prática pedagg. Underhill (1991) aponta 4 fases: incompetênc

Underhill, inconsciente, incompet consciente, compt consciente, compt Fases da compt profiss
1991 inconsciente. O papel failitador do supervisor tem bast import

na ultrapassagem destas fases. Deve ser alguém q dá a ajuda Papel do supervisor
necessária p/a q os outros potencializem tds as s/ caracts. facilitador
É ao analisar as actividds, dentro da sala de aula, utilizando  
a reflex e o espírito cooperativo q se podem escolher os mode- Supervisão de sala de Assume-se c/o super- Identifica-se c/ algs 
los q melhor se adaptem p/a solucionar os probls. aula. visora de sala de aula aspectos supervisivos
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) resoluç de probls Identifica-se c/ a reflex

B. O PORTFOLIO e o espírito cooperati-
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional vo

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Maria João Amaral



Emília Mª Silva Análise do Portfolio Reflexivo 15

Contexto: (Casos)
Excertos sobre Temas e Subtemas

Entradas A - A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 12 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
06-06-2003 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
10-06-2003 [p. 12] Falámos do q era 1 "caso" - momento "congelado"

Ao descrevê-lo devemos procurar responder às seguintes ques- Caso = momento "con- Retira do q ouviu as 
2 págs tões: gelado" pals q + lhe tocam e

- onde aconteceu? apresenta 1 estratégia
- quais as personagens auto-questiona/ leva à de construç
- o q fizeram? s/ construç
- em q circunstâncias? [cont em 3.1.]

[cont de 3.1.] Na aula foi-nos proposto fazer 1 peq trabalho de
grupo. A tarefa seria cd elemento do grupo apresentar 1 caso.
Devíamos seleccionar apenas 1 p/a ser trabalhado, exposto à Trab prático c/ casos
turma no dia seguinte p/a dp ser analisado n1 tentativa de ser
solucionado.
C/o o grupo era numeroso, foi difícil passar p/a o papel c/ o
máx de objectividd. Apresentava 1 elevada carga emocional. dificuldd de construç Lamenta ñ ter tido opor-
O caso, q nessa alt incomodava +, era problemático. Tinha grupo numeroso tunidd de apresentar Atenção --> ver nota
acontecido naq dia e ñ podia ser escolhido pq els de outros carga emocional 1 caso da s/ prática e no final do PR
grupos já o conheciam. Podia ter apresentado outro probl q apresenta-o a seguir
tenho na m/ turma. [cont em 2.2.]
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

[cont de 2.1.] Trata-se de 1 criança q é marginalizada pelos cole-
gas por razões de higiéne, m/ nessa alt e no calor dos aconte- Relata o caso e as es-
cimentos o caso ñ foi lembrado. Notei desde logo o q se passava tratégias seguidas m/
c/ esta menina e o porquê das reacções agressivas. Tenho-me s/ sucesso
empenhado mt na resoluç destes conflitos procurando modificar 
as s/ atitudes, os s/ comporta/os, a s/ maneira de pensar, m/ ñ é
1 tarefa fácil. + 1 vez perdi a oportunidd de partilhar c/ os co-
legas, de me enriquecer e talvez, quem sabe, de encontrar + fa- Volta a lamentar ñ o 
cil/ a soluç p/a este caso. ter partilhado
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[cont de 2.1.] Descreve-se  o q real/ aconteceu, as expectativas go-
radas pelos probls surgidos. Há tensão, o conflito ainda ñ está descriç do q aconteceu Aproveita da definiç Está subjacente a defi-
resolvido. por fases (a sós) e pas- de caso os aspectos niç de caso de Shul-
Por fim, a resoluç do conflito ou soluç alternativa. Há 1 reflex sa-se p/a 1 tarefa coo- + significativos p/a man (1992), m/ ñ cita
sobre o q aconteceu nas fases anteriores. Passa-se de 1 tarefa perativa si
individual p/a 1 tarefa de pares.
Quanto às tentativas de resoluç poderemos seguir os modelos
Quaker e Surrey. [cont em 2.1.] Modelos de resoluç  Ainda ñ se envolve na

CATEGORIAS
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3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) de probls apreciaç desta estra-
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B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

 A formanda não aproveitou a oportunidade por medo, mas porque o seu grupo era muito grande, alguns elementos da turma já conhecia o probema 
sobre o qual tinha desabafado logo de manhã, para além de considerar que a carga emocional com que se sentia no momento prejudicaria o modo como apresentaria o caso. Só na hora da 
reflexão escrita se apercebe que perdeu a oportunidade de o partilhar com os colegas que possibilidade de ser ajudada pelos colegas, uma vez que já várias vezes referiu 
acreditar na partilha de histórias/casos como estratégia de crescimento profissional e pessoal. 

Contexto: (CASOS - continuação) Modelos de resoluç de probls de Surrey
                  Quaker

Excertos sobre Temas e Subtemas
Entradas A - A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

1.O Eu (formando/professor/supervisor)
Reflexão 13 1.1. Autoconhecimento

1.2. Auto-supervisão
Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)

07-06-2003 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
10-06-2003 [p. 13] Após a apresentaç dos casos por grupo e das tentativas de

resoluç dei conta q o n/ foi narrado c/ alg dificuldade. Tinha Caso pouco objectivo Reconhece q a carga Interpreta o q se pas-
1 pág mt de psicológico, de emocional, pouco objectivo. mt emocional emotiva prejudica a sou na aula 

Foi-nos proposto o modelo de Surrey p/a o trabalharmos n1 construç do caso
tentativa de encontrar soluçs, procurando ajudar o detentor Modelo de Surrey
do probl. [cont em 3.1.]

[cont de 3.1.] Julgo q aprendi mt c/ este tipo de trab pois tds lu- Sente ter aprendido
cram. [cont em 3.1.] Desenvolvi/o da pp pq defende o trab coo-
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) perativo
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[cont de 2.1.] É 1 modelo + directivo q tende à efectiva procura de
soluçs. N1 primeira fase explorámos bem quais eram os sinto- Caracts do modelo de descreve o processo
mas e só dp tentámos ajudar o detentor do probl a encontrar Surrey de construç do caso,
as causas. Dp de detectadas e compreendidas, os membros do em análise de acordo c/ as nor-
grupo sugeriram td o tipo de soluçs possíveis. O detentor escre- mas apresentadas por
veu-as e devia eliminar as q considerava menos adequadas. O Heron
n/ detentor do probl considerou [p. 14] tds eram válidas. Ao 
avaliar e interpretar as sugestões válidas fez 1 previsão do q
poderia surgir c/ a s/ adopção. Informou, fnal/, o grupo sobre o
q aprendeu ou lucrou. [cont em 2.1.]

[cont de 3.1.] Pa/ os profs o trab partilhado melhora o produto q 
se espera dele; qt às  crianças, são acompanhadas + eficaz/ e Partilha do trab entre + 1 vez defende o trab Interpreta as conse-
qt + cedo solucionarmos os probls, + facil/ conseguirão pro- profs            melhora a colaborativo entre quências do trab cola-
gredir.   intervenç junto das profs borativo p/a a quali-
Quero ainda referir a import, neste tipo de actividds, do saber crianças e na resoluç dade do ensino
ouvir, c/ os ouvidos m/ tb c/ o corpo td, s/ interromper. dos probls
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) Supervisão humanista
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B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Faltei à aula de 30/05/2003

Contexto: (CASOS - conclusão)
Excertos sobre Temas e Subtemas

Entradas A - A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 14 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
13-06-2003 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
17-06-2003 [p.14] Concluímos a análise dos "casos" apresentados. Foram su- A atribuição de títulos

geridos títulos p/a cd 1. P/a o 1º escolhi "Horário e s/ implica- aos casos Devo fazer perguntas 
2 parágrafos ções", p/a o 2º "Impunidd", p/a o 3º "Sexualidd na Escola", p/a Perguntas pedagógicas afirmativas

o 4º, q era o caso do m/ grupo, preferi "Criança problemática".
Quanto a este tema, verifiquei q devo fazer sp perguntas afir-
mativas qd analiso 1 probl - O q posso fazer?
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Faltei à aula de 14/06/2003

Contexto: Considerações Finais

Alarcão, I (1991) Reflex crítica sobre o pensa/o de D. Schön, e os programas

de formç de profs" Excertos sobre Temas e Subtemas
Entradas A - A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

1.O Eu (formando/professor/supervisor)
Reflexão 15 1.1. Autoconhecimento

1.2. Auto-supervisão
Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
(14/06/03) 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
ñ diz [p. 15] Faltei à aula em q foi feita a exploraç deste texto, no enre-

tanto, e c/o o tinha lido, queria apenas revelar q tb ele me Sente ter aprendido c/
1 pág ajudou a reflectir sobre a Formaç de Profs e a construir o m/ o texto e ter sido aju-

"trabalhinho". [cont em 3.1.] dada na construç do
Alarcão, 2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) Trab de Aprofundao/
1991 2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[cont de 2.1.] A aplicaç de conheci/os científicos ñ dá resposta a
tds  probls da vida real. Na vida prática aparecem  situaçs q conhec científicos ñ
são verdadeiras novidds. Sentimo-nos perdidos, por vezes im- respondem às
potentes p/a os resolver. É preciso tomar consciência da nat situaçs imprevisíveis Liga os conceitos apre-
do probl e compreendê-lo. Desconstruir o probl  existente. Pen- sentados a algs das 
sar em voz alta. Verbalizar os processos de reflex, no decurso reflex sobre o probl estratégias de resoluç Resume os conceitos
da acç, talvez + facilmente os retomaremos na escrita. conheci/o na acção de probls já referidas apresentados s/ se
O bom profiss posui compt artística - artistry . Demonstra co- reflex na acç envolver
nheci/o na acç, reflecte na acç, reflecte sobre a acç e reflecte reflex sobre a acç apanha malhas teóricas
sobre a reflex na acç. Tanto o formando c/o qq outro profiss da reflex sobre a acç na
Educaç tem de ser auto-formativo, autonomizante, descobrir acç
em si as s/ potencialidds. Construir o s/ presente e futuro a par-
tir do q já sabe e é capaz de interpretar. Só a reflectir sobre o reflex escrita
q faz e o q vê, o conseguirá.
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)

Contexto: Apresentação dos Portfolios - "Estado de Arte" [conclusão]

Retoma a "traineira"
Excertos sobre Temas e Subtemas

Entradas A - A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora
1.O Eu (formando/professor/supervisor)

Reflexão 16 1.1. Autoconhecimento
1.2. Auto-supervisão

Aula de 1.3. Intervenção (relação com o outro)
???? 2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

Realizada 2.1. Formação (curso ou outra)
ñ diz     2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento)

2.3. Supervisão
2 págs 3. As Teorias (Públicas/Privadas)

3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) 

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO
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B. O PORTFOLIO
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
Aproveitei nova/ a "traineira" p/a partilhar o cominho q tenho Portfolio = caminho
vindo a percorrer.
A 1ª vez q apresentei o "estado de arte" do m/ portfolio encon- viagem por mar lingg metafórica Interpreta a s/ atitude
trava-me certa/ no meio de 1 tempestade. Mt confusa, "ame- tempestade aqd a 1ª apresentaç do

1ª apresen- drontada" até, ñ sabia o q iria acontecer, c/o conceguir ultra- s/ portfolio
taç passar essa situaç. Encontrava-me tal c/o a gaivota presa ao ela = gaivota Identifica-se c/ a gai-

barco, sem qq vontade de voar. vota presa ao barco
Aos poucos o tempo foi melhorando, a tempestade acalmou, o tempestade acalma
sol começou a brilhar! Final/ as crianças podem nadar, td es- a gaivota já voa e as 
tá + calmo. Por q me terei esquecido delas? Por q olhei só p/a crianças já brincam lingg metafórica
o passado? Foi mm o reviver de 1 "tempestade"! em segurança
Ultima/ a reflexão p/a o portf q gostei + de fazer foi a dos "ca-
sos" (estratégias p/a a s/ resoluç) auto-questiona/o identifica a reflex de q
4.2. Dificuldades  + gostou Parece ter superado as

Desta vez ñ as refere dificuldades sentidas
4.3. Valor formativo (vantagens) na 1ª apresentaç
Com o trab de  equipa, c/ a partilha é possível navegar c/ + 
confiança. A gaivota já se começa a aventurar, faz peqs voos. trab de equipa
As crianças divertem-se felizes, seguras, despreocupadas... desenvolvi/o da auto- Reconhece q se de-
Reflectindo 1 pouco cheguei à m/ sala, à aluna marginalizada ra senvolveu e ñ quer A reflexão repetir-se-á
pelos colegas... Estam os no final, pouco consegui modificar, intervenç na sala de parar até obter 1 solução Adequa as teorias 
vou procurar encontrar as razões de tão fracos resultados. aula aprendidas à s/ PP e 
Quais as estratégias q falharam? Resta-me recomeçar, verificar auto-questiona-se termina o s/ portf c/
nova/ o percurso feito, os erros cometidos, p/a superar esse reflecte sobre as falhas uma reflex sobre a s/
probl, dar-lhe 1 solução pretende dar soluç ao aplicaç - sinal do s/ 

caso desenvolvi/o

Penso poder afirmar que tendo-se esquecido um pouco das crianças, porque se concentrou em si e nas suas características pessoais e profissionais, 
se poderá tornar mais competente porque mais reflectida.

TRABALHO DE APROFUNDAMENTO - Narrativa Auto-biográfica

Anexos de apresentação do Trab de Aprofundamento
"Placa de Sinalização" (metáfora) q indica o caminho sem jamais ter sido 
percorrido.
per-
definição de narrativa (Nóvoa, 1988)
Ao utilizarmos as autobiografias c/o estratégia de formaç tornamo-nos actores
do n/ pp processo de formação. É um método de investigaç-acção q estimula a
auto-formação. É a "escrita do eu" q nos transforma, q nos permite intervir no

real, enfrentando-o, compreendendo-o e reestruturando-o, através da reflexãoExcertos sobre Temas e Subtemas
Entradas A - A PESSOA Conceptual Sócio-Afectiva Transformadora Interpretativa Reprodutora

CATEGORIAS
DIMENSÕES ORIENTAÇÃO da REFLEXÃO

Maria João Amaral



Emília Mª Silva Análise do Portfolio Reflexivo 21

1.O Eu (formando/professor/supervisor)
Reflexão 17 1.1. Autoconhecimento

[p.1] ...motivaçs q me levaram a aceitar este tema e a pesquisar 
20 págs (gra- sobre ele, fazendo assim 1 retrospectiva do m/ percurso profiss, Apresenta as razões
vuras e se- através de reflexs críticas...um maior auto-conheci/o, compreen- q a levaram a este tra-
paradores der melhor e ordenar situaçs...causaram...perplexidd. [cont em balho   com vista a auto-co-
incluídos) 3.1.] neci/o e à explicaç das

1.2. Auto-supervisão s/ perplexidades
alteraçs e ordenaçs da

1.3. Intervenção (relação com o outro) s/ PP
2. A Experiência (anterior, presente) nos Contextos Profissionais 

 (formação, ensino, supervisão) e/ou Intenção de Acção

2.1. Formação (curso ou outra)
[cont de 3.1.] Ao fazê-lo hoje, no presente, estou a formar-me, a pro-

jectar o m/ futuro. A formaç ñ deve ser apenas "consumo" do sa-
ber, m/ tb produç...A pessoa forma-se pq compreende o s/ per- Definiç de formaç: pro- Considera necess 1 
curso de vida. Há 1 implicaç do suj no s/ pp processo de formaç. duç de saber; auto-im- Defende um envolvi/o envolvi/o pessoal q se
Ao partir p/a a (auto)biografia, tentei encontrar 1 estratégia q plicaç do suj; activo do suj na s/ pp realiza através do auto- Mt a propósito, cita
me permitisse ser actor da m/ pp formaç. Há 1 auto-formaç par- auto-formaç participada formaç conheci/o Hess (Hess, 1985) in

Hess, 1985, ticipada. Nóvoa & Finger, 1988
in Nóvoa & Várias questões...ao iniciar este trab: e interpreta o texto 
Finger,...? - como superar as dificuldds do pp processo de escrita? Auto-questiona/o adequando-o ao q per-

- O q escrever? orientador do trab O auto-questiona/o é tende
- Como determinar os aconteci/os + relevantes? 1 característica q a tem Estrutura a s/ narrativa

[p.2]- C/o escrever sobre o ensino se ele é tão natural p/a o prof acompanhado (vide a partir destes autores 
c/o o acto de respirar? portf acima) e de Holly
O m/ ponto de partida foram algs questões...q me ajudaram mt a

Holly, ...? encontrar o caminho q percorri:
- Por que me tornei professora?
- Que imagens tenho dos 1ºs anos q leccionei?
- Que aspectos positivos encontro no desempenho da m/ profiss?
- Quais as m/ maiores frustraçs? Descreve o modo c/o

[p.3] Formaç Inicial sentiu as s/ experiên-
...a oportunidd possível dp de 1 tentativa de tirar Direito... cias de vida profiss
ESEV...as maiores dificuldds (Matemática) e a disciplina prefe- Formaç Inicial
rida (Expressões)...após observaç do 2º ciclo, desiste deste nível Supervisor da instiuiç Lamenta o tipo de su-
de ensino e ...escolhe 1º ciclo em vez de Ed Inf....bom grupo de de ensino superiro pervisor q teve (au-
trab...uma ligaç mt próx entre tds, c/ excepç do orientador q ain- sente)
da hoje tenho dificuldd em recordar.
...cooperante...disse-me q ñ dava valor ao q fazia! Q tinha de
aprender a valorizar-me +, ñ dar tt import às opiniões dos ou- Conhec de si, através
tros...retrato perfeito daq q eu era...esta tem sido a m/ "luta", m/ dos olhos de outrem Reconhece ser pessi- Aceita ser/ter sido pes-
mts vezes desisto.Talvez por ser pessimista, insegura,...ñ sei... mista, insegura, ... simista, insegurança

[p. 4] Os primeiros anos

[retoma a traineira do s/ portfolio] 1º ano: Sentia-me mt insegura.
Os "alicerces" tremeram...cheguei a duvidar da formaç q recebi? Primeiros anos Insegurança
...opiniões dos outros...nós saíamos s/ saber nada...Ñ me calava, Alicerces da formaç
tentava argumentar...no m/ silêncio acabava por lhes dar razão. Acusaçs dos outros inicial tremeram
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...de escola em escola...sp a questionar-me qd iria ver frutos do Sentia q tinham razão
m/ trab...tão isolada acreditava q teria + tempo e vontade p/a 
me dedicar às crianças...funcionava ao contrário, estava distan- Isolamento 
te em tds os sentidos.
Telescola (EBM)...foram de angústia...ñ sabia trabalhar c/ 1 ví-
deo, qt + "ensinar" meninos utilizando este c/o recurso. Ñ me EBM
sentia preparada p/a ensinar o 2º ciclo. ...sempre gostei de Portg, Inspector da EBM foi
Hist e Francês. Fui mt apoiada pelo Orientador Pedagg (Inspec- o s/ verdadeiro super-
tor...foi o orientador de estágio q nunca tive...Aquilo q + "perdi" visor
nesta exper foi a Líng Inglesa...estabilidd profiss era o q eu queria
e de certo modo tinha chegado (9anos) ...planificaçs vinham de
longe m/ tinha autonomia, liberdd p/a trabalhar a m/ modo... planificaçs a nível na-

[p. 5] as distâncias entre escolas eram grs...mt união, mt partilha, cional ...autonomia p/a
mt empenho entre colegas...consideravam-nos privilegiados, até as adequar
nos chamavam "doutores"!...Tentei ñ me distanciar mt do 1º ci-
clo...assistia a Acçs de Formaç...numa tentativa de acompanhar tentou sp manter-se 
as mudanças...Até q chegou a hora de sair!...ajudei a lutar p/a actualizada c/ o 1º ci-
q ñ acabasse...Hoje sei q estava errada. Foi mt bom p/a as crian- clo
ças, e é p/a elas que nós trabalhamos...foi mt melhor entrarem n1
EBI. Os primeiros anos c/ fracas instalaçs...hoje têm 1 escola no- EBI
va. A aldeia cresceu...m/ aquelas crianças tb cresceram...outros 
meios, recursos materiais e humanos...podem ñ fazer tudo m/ são
1 gr ajuda. Ñ podemos dispensá-los qd queremos inovar, ser
critativos.

Regresso ao 1º Ciclo [p. 6] 

O passo seguinte, o pior da m/ vida profiss, m/ talvez o + enrique-
cedor...o receio de recomeçar 1 fase onde ñ cheguei a "amadu-
recer"...concorrer aos Apoios Educativos. P/a mim seria voltar Apoio a NEEs O maior erro q cometeu
ao estágio (ser observadora) m/ tb...1 necessidd de ser útil, de apesar das expectati-
ajudar aqs q + dificuldds encontram nos s/ percursos escolares. vas...ñ tinha apoio de
O imprevisto acontecia a td o momento. E o apoio? Ñ havia. ninguém
Nem de colegas, nem de..., nem das crianças, nem dos E.Educç.
...que Escola Inclusiva é esta? Cd 1 trabalhava p/a o s/ lado...ñ
resultou...como poderia resultar naq escola ou em qq outro lado Critica a  "escola Questiona o conceito
se os profs ainda são tão resistentes à mudança, à inovaç, à par- inclusiva" real de escola inclusiva q
tilha?...Onde está a Escola Inclusiva qd são os pps profissionais  é posto em prática
a excluirem-se?...+ 1 "sortuda" q apenas trabalhava 20h enqt
eles 25...era a "administrativa" da escola...Lia td o q encontra-
va sobre NEEs. Participava em tds as acçs de formaç q tratavam 
de temas relacionados...Sim, pois aí fui nova/ a prof "solitária"
...ñ era 1 escola (conj de profs) reflexiva...jurei ñ + repetir a ex- Escola Reflexiva - conj
periência...No ano seguinte fui colocada n1 "escola estável"... de profs
me senti no "paraíso".

O Presente [p. 8] 

hoje, na escola onde estou...apesar do gr esforço, sinto-me + Estabilidade n1 escola
forte, + completa, + segura, cantando algs vitórias ...já ñ sigo do 1º ciclo Sente-se apoiada e en- Defende um conceito
 a "placa de sinalizaç" q me indicava o caminho. volvida de escola reflexiva no
Tenho dedicado parte do m/ tempo a construí-lo eu pp. Sei q Deixou de seguir a pla- qual os profs partilham
aprendi mt c/o prof "itenerante", c/o prof no EBM, c/o prof de ca de sinalizaç de ca- e se desenvolvem n1 
apoio, c/o prof do 1º ciclo. Ao deparar-me c/ as incertezas, c/ as minho único ambiente interrelacio-
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imprevisibilidds ou complexidds desta profissão já consigo se- nal positivo q permite
gurar-me "neste barco". Por vezes vou-me até aventurando e fa- uma intervenç do prof
ço peqs voos...conquistar a autonomia e deixei de esperar q ela Retoma a "traineira" da nas várias instâncias
me chegasse às mãos. Reflectindo, dei conta das m/ fragilidds m/ qual até já vai voando supervisivas q ñ a tur-
tb encontrei algs compets q devo desenvolver e utilizar p/a me (vide gravura) ma
sentir feliz c/ o q faço. Aqui sinto necessidd de partilhar, ñ só
as m/ opiniões, m/ tb as m/ actividds, td o m/ "eu" c/ os colegas Bom relaciona/o entre 
do m/ ciclo e dos outros ciclos...Faço parte da Comissão de Apre- as pessoas n1 agrupa/o
ciaç dos Docs de Reflex Crítica,...Assembleia de Escola,...Comis-
são de Acompanha/o do Processo Eleitoral...este ano foi rico em
relaçs interpessoais...sinto q dou ou dava pouco valor a estas Intervenç nos órgãos Sente-se capaz de in- Já se sente + segura 
questões....o tempo na escola é maior, as reuniões são + longos de gestão intermédia tervir e menos solitária p/a intervir
m/ consigo dar voz às m/ opiniões, apresento as m/ sugestões e,
tal c/o eu, há outros empenhados em passarem de "solitários" a
"solidários. É o clima q se vive, a necessidd q nos move p/a q a Vários colegas c/ von-
escola funcione. Sem a participaç e o envolvi/o de tds, nada com- tade de ser "solidários"
seguiríamos....A turma...Pa/a o próx ano lectivo, se ficar na mm Gostaria de ficar na
sei por onde devo começar e, logo de início, meterei "mãos à mm escola, m/ se não
obra". Deixarei...tds as apreciaçs q aqui estou a fazer, por es- ficar deixa os dados 
crito, ao colega q ficar no m/ lugar. ao colega q a substi-

E o amanhã? O futuro está a chegar! tuir
...uma auto-reciclagem permanente...Procurei identificar aquilo
q foi real/ formador. As situaçs por mim vividas foram e são...os Auto-reciclagem per- Mantém a intenç de 
pontos de aprtida p/a novas aprendizgs...ñ posso separar a in- manente continuar a formar-se Tendo estado sp inte-
vestigaç e a formaç. Formaç + Investigaç ñ conseguindo sepa- ressada em formar-se
Ao utilizar a narrativa transmiti pela lingg a m/ actividd men- rar a investigaç da for- agora sente q ñ pode
tal interior, ordenei o "vivido" cheio de emoções, sentimentos, Vantagens da narrati- maç separar a formaç da 
imagens e ideias, procurando torná-lo intelegível. Ao passar va p/a si pp: ordenou investigç
p/a a lingg distanciei-me um pouco de mim pp. e explicou o vivido e
2.2. Ensino (aula, escola, agrupamento) distanciou-se de si
2.3. Supervisão

3. As Teorias (Públicas/Privadas)
3.1. Formação/Supervisão (fornecidas/pesquisadas/construídas)

[cont de 1.1.] Cd profissional deve construir a s/ memória de vi- Narrativa auto-biográ- Indica o q pode lu- Assume as alteraçs q
da, compreender o q as s/ vivências lhe podem dar. [cont em 2. fica - construç da me- crar c/ o uso da narra- pode obter em termos
1.] mória de vida e com- tiva auto-biográfica de conheci/o pessoal
3.2. Ensino (fornecidas/pesquisadas/construídas) preensão das vivências e de organizaç profiss

B. O PORTFOLIO através da narrativa
4. Documento Pessoal de Desenvolvimento Profissional

4.1. Conceptualização/Construção
4.2. Dificuldades  
4.3. Valor formativo (vantagens)
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